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IZVLEČEK
Bistvo tega magistrskega dela je v digitalnem prenosu motivov slovenskih pisanic
na plosko formo in v pripravi teh vzorcev za transferni tisk na tekstil. Proučeni so bili
slovenski tradicionalni motivi na pisanicah, ki so bile vzorčene s postopkom batika.
Ker je bil vsak vzorec na izbrani pisanici krožen zaradi okrogline jajca, je bilo treba
motiv prerisati s 3D površine preko fotografije s pomočjo grafičnega programa v 2D
ploskev z namenom, da se motiv pripravi za tisk na plosko tekstilijo. S pomočjo
grafičnega računalniškega programa in digitalnega svinčnika ter s pomočjo lastne
domišljije se je ta zaokroženost vzorca logično sploščila. Za digalizacijo teh motivov
se je preizkusila CAD oprema serije Adobe CS2: Adobe Photoshop CS2 (AP) in
Adobe Illustrator CS2 (AI), ki omogočata prostoročno risanje z digitalnim
svinčnikom na Bamboo grafično tablico. Ugotovilo se je, da je AP enostavnejši
program za digitalno oponašanje prostoročne risbe kot AI, saj AP omogoča, da je
risba točno taka, kot se jo izriše z digitalnim svinčnikom. Motiv je bil tako pripravljen
za tisk, ki je bil izveden s pomočjo print flex folije. Na to folijo se je motiv natisnil s
tiskalnikom Mutoch Value Jet 628. Rezalnik Summa Winplot D 60R je motiv
avtomatično izrezal ter ga tako pripravil za prenos na tekstilijo. Prenos je bil izveden
v diskontinuirni pretiskovalni napravi Ino 191-S2 na majico črne barve.
Ključne besede: pisanica, motiv, digitalizacija, računalniško oblikovanje, transferni
tisk, slovenska kulturna dediščina
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ABSTRACT
The essence of this Master's thesis is the digital transmission of Slovenian Easter
egg motifs on flat form and for the preparation of samples for the transfer printing
on textile. There were examined the Slovenian traditional motifs of Batik painted
Easter eggs. Each motif of selected Easter egg was rounded on 3D surface, the
motif had to be hand copied through the photos of the painted egg. This was possible with the help of a Graphic computer program and with the help of a digital pen.
By using the imagination, the roundness of the sample is logically flattened. CAD
equipment series, Adobe CS2 was tested for the digitalization of these motifs. The
programs used were Adobe Photoshop CS2 (AP) and Adobe Illustrator CS2 (AI),
which allows freehand drawing with the Digital pen on Bamboo graphics Tablet. It
was found that the AP program is easier to digitally mimic freehand drawings. AI
allows the AP to do the drawing exactly as drawn with a Digital pen. The samples
were ready for printing. It was carried out by using the Print Flex Foil. On the foil the
pattern was printed with the printer, Mutoch Value Jet 628. The cutter Summa Winplot D 60R automatically cuts out the motif and prepares the motif for transfer print
on textiles. This was carried out in a discontinuous overprint device Ino-191 S2 on a
black T-shirt.

Key words: easter egg, motif, digitization, computer design, transfer printing,
Slovenian cultural heritage
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POVZETEK
Namen raziskave je bil odgovoriti na vprašanje, kako digitalno prenesti
tradicionalne motive s slovenskih pisanic na tekstilni substrat

oziroma kako

prenesti 3D vzorec na 2D ploskev, ne da bi ga bistveno deformirali ali mu
spremenili pomen. Zanimalo nas je tudi ali lahko dosežemo enak učinek risbe v
grafičnem računalniškem programu, kot je prostoročna risba pri vzorcih s pisanic, ki
so bili narejeni po batik postopku. Proučili smo slovenske tradicionalne motive na
pisanicah. Izbrane motive smo digitalizirali in pripravili za tisk. Prenos motivov na
tekstilije smo izvedli s tehniko transfernega tiska.
Jajce je eden najstarejših simbolov, ki

je postalo s svojo simbolno vlogo

pomemben predmet različnih magičnih, verskih, filozofskih predstav, mitov, kultov in
obredov. Je splošen simbol plodnosti, obnavljanja narave, ponovnega rojstva,
večnosti življenja ter vstajenja od mrtvih, kar je znano tudi za krščanska
velikonočna jajca.
Površina jajca je pogosto »čiste« bele barve in ga je možno barvati ter krasiti.
Barvana in krašena jajca so znana skozi zgodovino v različnih kulturah. Pri nas so
bila krašena velikonočna jajca oziroma pisanice med kmečkim prebivalstvom v
splošnejši navadi šele v 19. stoletju. Precej motivike na slovenskih pisanicah je
odraz nekdanjih indoevropskih simbolov, kateri so povezani s starimi verovanji. Ti
simboli so skupni večini slovanskih narodov. Ljudstvo je verovalo, da imajo
simbolični znaki, ki so bili narisani tudi na pisanicah, magično silo. Poleg
geometričnih, solarnih, rastlinskih in drugih motivov imajo svoj pomen tudi barve
pisanic. Vsi ti staroverski simboli in barve so se vtisnili v našem ljudstvu v spomin
ter so nezavedno prisotni še danes. Prvotni pomen simbolov in motivov se je
porazgubil, a njihove raznotere oblike, stilizacije še vedno privlačijo ter navdušujejo
pri ustvarjanju vzorcev na pisanicah.
Motive za digitalno obdelavo smo izbrali s treh pisanic treh različnih avtoric. Te
pisanice so »pisane« v postopku batika z voskovno rezervo. Črta te risbe
neenakomerna, kar je posledica vročega voska, ki pri risanju neenakomerno teče iz
pisalke. Vse tri pisanice so barvane z rdečo in črno barvo. Prvi sloj batikove risbe
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pa je v naravni barvi jajčne lupine (bela ali svetlo rjava). Te pisanice smo
fotografirali.

Digitalizacijo motivov s slovenskih pisanic smo izvedli z uporabo CAD opreme serije
Adobe CS2: Adobe Photoshop CS2 (AP) in Adobe Illustrator CS2 (AI), katera
omogočata možnost prostoročnega risanja z digitalnim svinčnikom na Bamboo
grafično tablico. Ta dva grafična programa se med seboj razlikujeta v obliki slike, ki
se jo obdeluje. Pri AP je slika sestavljena iz množice pobarvanih točk (pikslov), ki so
razporejene v mreži določene oblike in gre za bitno grafiko. Pri AI pa je slika
sestavljena iz geometričnih formul oziroma matematičnih izrazov in gre za
vektorsko grafiko. Fotografije pisanic, ki so bile posnete s fotoaparatom Canon
Power Shot A530, smo pred obdelavo uvozili v program AP CS2, kjer smo tem
fotografijam spremenili barvne vrednosti iz RGB v CMYK barvni model, zato da smo
omogočili kasnejše tiskanje digitaliziranih motivov na tekstilijo. Nato smo izbranim
pisanicah na teh fotografijah določili CMYK in CIE L*a*b* barvne vrednosti treh barv.
CMYK barvne vrednosti smo shranili za nadaljno delo digitalizacije motivov.
Zanimalo nas je ali lahko dosežemo enak učinek risbe v računalniškem programu
kot je prostoročna risba pri vzorcih s pisanic, ki so bili izvedeni v postopku batika.
Ta risba je organska, neenakomerna, na zaključkih črte v batiku se pojavljajo skupki
voska, kar črti daje debelejše zaključke. Izbrane motive smo posamično digitalizirali
v dveh programih Adobe Photoshop CS2 (AP) in v Adobe Illustrator CS2 (AI),
katera omogočata možnost prostoročnega risanja z digitalnim svinčnikom na
Bamboo grafični tablici. Dobili smo podobne rezultate.
Vsak motiv na pisanici je zaokrožen zaradi okrogline jajca, zato smo vzorec s 3D
površine preko fotografije z grafičnim programom prerisali v 2D ploskev z namenom,
da bomo vzorec pripravili za tisk na plosko tekstilijo. S pomočjo grafičnega
računalniškega programa in digitalnega svinčnika ter s pomočjo lastne domišljije
smo to zaokroženost vzorca logično sploščili.
Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je AP enostavnejši program za oponašanje
prostoročne risbe kot AI, saj AP omogoča, da je risba točno taka, kot smo jo izrisali.
Digitalni svinčnik z Bamboo grafično tablico namreč omogoča različno debelino črte
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s pritiskom svinčnika na površino grafične tablice. Večji pritisk svinčnika na tablično
površino odebeli črto oziroma manjši pritisk stanjša črto, kar program AP zazna ter
shrani risbo točno tako kot je zrisana. Risba je organska, neenakomerna.
Nasprotno pa program AI pa ne zazna različnih pritiskov digitalnega svinčnika pri
risanju črte. Črto shrani v isti debelini. Črtna risba v AI je brez napak. Črta je preveč
gladka, natančna, eksaktna, veščemu očesu je že na prvi pogled računalniška.
Vzorci so bili tako pripravljeni za transferni tisk, ki je izveden s pomočjo print flex
folije. Na print flex folijo smo posameni vzorec natisnili s tiskalnikom Mutoch Value
Jet 628. Rezalnik Summa Winplot D 60R je vzorec avtomatično izrezal in ga tako
pripravil za prenos odtisa na tekstilijo, ki smo ga izvedli v diskontinuirni pretiskovalni
napravi Ino 191-S2 na že narejeno majico črne barve. Črno barvo majice smo
izbrali zato, ker so motivi na pisanicah na črni podlagi.

CIE L*a*b* barvne koordinate tiskanih vzorcev so podobne kot barvne koordiante
določene na računalniški sliki, vendar so vseeno prisotna odstopanja, ki pa so
povezana s teksturo in barvo substrata na katerega tiskamo.

VIII

KAZALO VSEBINE
PODATKI O MAGISTRSKEM DELU ...................................................................... II
ZAHVALA .............................................................................................................. III
IZVLEČEK ............................................................................................................. IV
ABSTRACT ............................................................................................................ V
POVZETEK ........................................................................................................... VI
KAZALO VSEBINE ............................................................................................... IX
SEZNAM SLIK ....................................................................................................... X
1 UVOD .................................................................................................................. 1
2 TEORETIČNI DEL ............................................................................................... 3
2.1 OKRAŠEVANJE JAJC IN NJIHOV POMEN ....................................................... 3
2.2 SLOVENSKA VELIKONOČNA JAJCA ............................................................... 6
2.2.1 Pirh ............................................................................................................... 8
2.2.2 Pisanica ...................................................................................................... 10
2.2.3 Drsanka ...................................................................................................... 12
2.2.4 Remenka ..................................................................................................... 14
2.3 POMEN MOTIVOV IN BARV NA SLOVENSKIH PISANICAH ........................... 16
2.3.1 Motivi .......................................................................................................... 17
2.3.2 Barve ........................................................................................................... 25
2.3 MOTIV, VZOREC IN LIKOVNA ANALIZA ........................................................ 26
2.4 TRANSFERNI TISK ......................................................................................... 29
2.5 PREGLED STANJA RAZISKAV DIGITALIZACIJE MOTIVOV IN VZORCEV
KULTURNE DEDIŠČINE TER PRENOS NA TEKSTILJE ....................................... 34
3 EKSPERIMENTALNI DEL ................................................................................. 37
3.1 PROUČEVANJE MOTIVOV SLOVENSKIH PISANIC ....................................... 37
3.2 LIKOVNA ANALIZA MOTIVOV......................................................................... 37
3.2.1 Izbor motivov za digitalno obdelavo ......................................................... 37
3.3 DIGITALIZACIJA MOTIVOV IN VZORCEV S SLOVENSKIH PISANIC ............. 37
3.4 PRIPRAVA VZORCEV ZA TRANSFERNI TISK ................................................ 38
3.5 TISKANJE NA TEKSTILIJO ............................................................................. 38
3.6 BARVNO OVREDNOTENJE TISKA ................................................................ 38
4 REZULTATI Z RAZPRAVO ................................................................................ 40
ZAKLJUČKI .......................................................................................................... 59
5 LITERATURNI VIRI: .......................................................................................... 60

IX

SEZNAM SLIK
Slika 1: Zelena boginja Tara, poslikano nojevo jajce (Lit. vir (3), str. 266). ................. 3
Slika 2: Okrašeno zlato jajce (Lit. vir (3), str. 274). ........................................................ 5
Slika 3: Pisanice iz Bele krajine med 1. in 2. svet. vojno (foto: Marija Robič). ........... 7
Slika 4: Pisanice iz Bele krajine po 2. svetovni vojni (foto: Marija Robič). .................. 8
Slika 5: Starejše pisanice iz Prekmurja (foto: Marija Robič). ........................................ 8
Slika 6: Velikonočni pirhi (5). ............................................................................................. 9
Slika 7: Motiv trikotnika s podaljški in svastični simboli (2). ........................................ 10
Slika 8: Dekoriranje jajca s pisalko v batik postopku (6). ............................................ 11
Slika 9: Barvanje pisanic. Fotografirano med 22. in 28.8.1920 (8). ........................... 11
Slika 10: Novejše belokranjske pisanice na razstavi v Črnomlju (9). ....................... 12
Slika 11: Belokranjske drsanke so prave umetnine (11). ............................................. 13
Slika 12: Drsanke iz Bele krajine (Lit. vir (3), str. 287). ................................................ 13
Slika 13: Sodobne barvite škrabane remenke (Lit. vir (3), str. 284). .......................... 14
Slika 14: Remenke v postopku batika (13). ................................................................... 15
Slika 15: Belokranjske pisanice z motivom osemkrake zvezde, romba (14)… ........ 16
Slika 16: Tačmurski pirhi iz Beneške Slovenije (15). .................................................... 17
Slika 17: Motiv sonca na pisnicah z Notranjske iz Sičeve mape l. 1922 (16). .......... 18
Slika 18: Triskel je svastična podoba sonca (2)............................................................ 18
Slika 19: Motiv svastike in sonca na belokranjskih pisnicah iz l. 1922 (16). ............. 19
Slika 20: Različne oblike križa (2). ................................................................................. 20
Slika 21: Malteški križ na belokranjskih pisanicah iz Sičeve mape l. 1922 (16). ...... 21
Slika 22: Različni motivi skicirani s starih prekmurskih pisanic (12). ......................... 22
Slika 23: Polna košara remenk s tradicionalnimi motivi (14). ..................................... 23
Slika 24: Starejša belokranjska pisanica z romboidnim vzorcem (18)...................... 23
Slika 25: Cik cak motivi na belokranjskih pisnicah iz Sičeve mape l. 1922 (16). ..... 24
Slika 26: Motiv trte in srca na notranjskih pisnicah iz Sičeve mape l. 1922 (16). ..... 25
Slika 27: Likovna morfologija in likovne spremenljivke (Lit. vir (21), str. 204). ......... 28
Slika 28: Termo transfer folije (23).................................................................................. 30
Slika 29: Stiskalnica Delta 4v1 za transferni tisk na različne predmete (25). ........... 33
Slika 30: Belokranjski pisanici, avtorica: Nada Cvitkovič (foto: Marija Robič). ........ 41
Slika 31: Belokranjske pisanice, avtorica: N. B. Grušovnik (foto: Marija Robič). ..... 42
Slika 32: Prekmurske pisanice, avtorica: Elizabeta Urisk (foto: Marija Robič). ........ 42
Slika 33: Belokranjski pisanici (foto: Marija Robič). ..................................................... 43
Slika 34: Prekmurska pisanica (foto: Marija Robič). .................................................... 44
Slika 35: Barvna modela RGB in CMYK (45). ............................................................... 45
Slika 36: Izrisovanje črte vzorca 1 preko motiva na pisanici (foto: Marija Robič). ... 47
Slika 37: Črtna risba v Adobe Photoshopu CS2. .......................................................... 48
Slika 38: Črtna risba v Adobe Illustratorju CS2. ............................................................ 49
Slika 39: Vzorec 1 izrisan v AP CS2. ............................................................................. 50
Slika 40: Vzorec 1 izrisan v AI CS2. ............................................................................... 50
Slika 41: Vzorec 2 izrisan v AP CS2. ............................................................................. 51
Slika 42: Vzorec 2 izrisan v AI CS2. ............................................................................... 52
Slika 43: Vzorec 3 izrisan v AP CS2. ............................................................................. 53
Slika 44: Vzorec 3 izrisan v AI CS2. ............................................................................... 53
Slika 45: Vzorec 1 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič). .............................. 55
Slika 46: Povečan vzorec 1 in odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič). .......... 55
Slika 47: Vzorec 2 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič). .............................. 56
Slika 48: Vzorec 3 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič). .............................. 56
X

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Simbolika barv slovenskih pisanic (2). ................................................. 26
Preglednica 2: CMYK in CIE L*a*b* barvne vrednosti za izbrane pisanice. ............. 46
Preglednica 3: CIE L*a*b* barvne vrednostih vzorcev tiskanih na majicah. ............. 57
Preglednica 4: Razlike v CIE L*a*b* barvnih vrednostih in barvna razlika med vzorci
na pisanicah in na majicah .............................................................................................. 57

XI

1 UVOD
Pisanica je danes splošni izraz za

barvano in okrašeno velikonočno jajce. Ime

pisanica prihaja iz glagola »pisati«, ki izvira iz praslovanskega *pьsati, ki ima izvor v
skupnem indoevropskem korenu *peyk'- = risati, barvati, krasiti (1). V slovenščini
pogosto uporabljamo pridevnik »pisan«, ki pomeni predmet, kateri je raznobarvno
vzorčen. Na podlagi različnih tradicionalnih imen (pirh, pisanica, drsanka,
remenica…) v različnih predelih Slovenije lahko predvidevamo, da se je izraz
pisanica k nam prenesel s Hrvaške najprej v Belo krajino. Te pisanice so dejansko
krasilno popisane s pisalom za batik postopek. Zaradi drugega pomena besede, ki
izhaja iz pridevnika »pisan«, pa se je kot splošni izraz za barvana in hkrati krašena
velikonočna jajca razširil po Sloveniji.

Pisanica je kot jajce prastari simbol popolnosti, vesolja, pomladi, sonca, ponovnega
življenja ter novejši simbol Kristusovega vstajenja. V tradicionalnih motivih oz.
simbolih so izražene želje in vera ljudi že iz davnine. Ta vzorčena jajca so del
današnjih krščanskih velikonočnih praznikov, ki pa so prekrili staroslovanska
oziroma staroverska pomladna obredja, katera so starejšega izvora od samega
krščanstva (2). Tako tudi ljudske pisanice nosijo na sebi globlje »pisano« sporočilo.
Na njih so brali sporočilo skozi pomen simbolov. Tradicionalne motive, ki jih še
pogosto najdemo na pisanicah, redko najdemo na današnjih modernih uporabnih ali
okrasnih predmetih.
Na današnjih ljudskih vezeninah se še pojavljajo tradicionalni simboli kot svastika,
križ, osemkraka zvezda, romb, spirala... V preteklosti je bil namen teh simbolov na
primer zaščita pred uroki za osebo, ki je nosila srajco s temi izvezenimi simboli.
Poseben magičen pomen so imeli tudi izvezeni in tkani prti ter pisanice s temi
simboli.
Eden od razlogov zakaj se tradicionalni motivi ne upodabljajo na tekstilijah v večjem
obsegu, je v njihovi zamudni izdelavi. Upodabljanje tradicionalnih motivov na
tekstilu s tehniko vezenja je zamudno in so zanjo potrebne odlične ročne spretnosti.
Drugi razlog je lahko ta, da ne vemo več, kaj ti znaki pomenijo. Tretji pa je vpliv
1

globalizacije in digitalne dobe, ki zahteva hitrost in iznajdljivost uporabnika. Vendar
ravno digitalna doba omogoča uporabniku, da tradicionalne motive digitalizira in jih
s pomočjo tiska prenese na tekstil.

Delovne hipoteze raziskave so bile:
- večina informacij o tradicionalnih slovenskih motivih, ki se jih uporablja pri izdelavi
pisanic je dosegljiva po ustnem izročilu pri rokodelcih in v muzejih,
- prenos motiva s pisanice v profesionalni računalniški grafični program je potrebno
izvesti s pomočjo fotografije in ne preko skeniranja,
- oblikovanje motiva v računalniškem programu je oteženo zaradi geometrijske
oblike pisanice oziroma jajca (krogelna oziroma 3D oblika),
- v računalniškem programu je potrebno prilagoditi tehniko risanja motiva, tako da
se ohrani razmerje med določenimi segmenti vzorcev in se pri tem obdrži njihov
pomen,
- pri uporabi dveh grafičnih računalniških programov se za risanje motivov težko
doseže enak učinek na končnem tiskanem tekstilnem substratu.

Raziskava je bila razdeljena v dva dela. V prvem delu smo poiskali zapisane ali
ustne informacije o izdelavi tradicionalnih slovenskih pisanic. Ugotovili smo kateri
vzorci se tradicionalno uporabljajo ter od kod izvira tradicija. Raziskali smo tudi
kakšen je pomen vzorcev in barv, ki se pojavljajo na pisanicah. Iz teh informacij
smo izbrali tiste motive, ki se najbolj pogosto pojavljajo v slovenski kulturi in tiste, ki
imajo najbolj močno sporočilo.

V drugem delu raziskave smo izbrane motive digitalizirali v dveh profesionalnih
grafičnih programih: Adobe Photoshop CS2 (AP) in Adobe Illustrator CS2 (AI), ki
omogočata možnost prostoročnega risanja s pomočjo digitalnega svinčnika in
Bamboo grafične tablice. Programa se med seboj razlikujeta v obliki slike, ki se jo
oblikuje. Pri AP je slika sestavljena iz množice pobarvanih točk (pikslov), ki so
razporejene v mreži določene oblike in gre za bitno grafiko. Pri AI pa je slika
sestavljena iz geometričnih formul oziroma matematičnih izrazov in gre za
vektorsko grafiko. Prenos motivov na tekstilije smo izvedli s tehniko transfernega
tiska.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 OKRAŠEVANJE JAJC IN NJIHOV POMEN
Jajce je eden najstarejših simbolov, ki je ohranil svojo simboliko do današnjih dni.
Na skoraj vseh kontinentih je jajce postalo s svojo simbolno vlogo pomemben
predmet različnih magičnih, verskih, filozofskih predstav, mitov, kultov ter obredov.
Pod jajčno lupino se skriva zarodek, ki je kal in izvor življenja. Bolj poglobljen
pogled pa povezuje jajce z nastankom vesolja. Njegova »kozmična« ovalna oblika
je popolna, hkrati je krhko in trdno. Njegova površina je »čiste« bele barve in ga je
možno barvati ter krasiti. Jajce je splošen simbol plodnosti, obnavljanja narave,
ponovnega rojstva, večnosti življenja ter vstajenja od mrtvih. Je simbol začetka
letnih ciklov, zlasti pomladnega (3).

Slika 1: Zelena boginja Tara, poslikano nojevo jajce (Lit. vir (3), str. 266).
Pobarvana jajca so poznale že stare kulture. Na primer v Perziji (današnji Iran) se
novo leto, ki se začne spomladi, še danes imenuje praznik velikega rdečega jajca.
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Znane so najdbe rdeče barvanih jajc iz grobišč starega veka v Evropi, Afriki, Aziji in
na Bližnjem vzhodu. Našli so tudi poročila (10. - 12. stol. Egipt, 6. stol. Kitajska) o
pobarvanih jajcih, s katerimi so se ljudje spomladi obdarovali. Na sliki 1 je na
nojevo jajce naslikana Zelena boginja Tara. Tibetanska budistična figura, ki
odrešuje pred žalostjo in stiskami (3).
Barvana jajca so bila v pradavnih časih predvsem povezana s kultom mrtvih. Črna
in bela sta bili barvi žalovanja. Rdeča je bila barva krvi in življenja, ki je bila zelo
pogosta v zgodnjih grobovih. V povezavi s kultom mrtvih zasledimo simboliko jajca,
ki nastopa kot znamenje občasnega obnavljanja narave. Takšna so tudi velikonočna
jajca, eden najbolj značilnih in razširjenih velikonočnih simbolov. V tem primeru
jajce ilustrira mit občasnega stvarjenja. Velika noč je največji krščanski praznik, ki
simbolizira vstajenje odrešenika Jezusa Kristusa. Krščanstvo si je od predhodnih
verstev prisvojilo simboliko ponovnega rojstva skozi jajčno lupino. Tako kot
piščanec pride na svet skozi jajčno lupino, je Kristus vstal iz groba. Staroverstvo
imenujemo verovanja, ki so bila prisotna na našem področju pred širitvijo
krščanstva ter imajo povezavo s staroslovanskimi verovanji. Ko so staroverske
strukture prehajale v krščanstvo, je Cerkev nekatera staroverska obredja taktično
prekrila s krščanskimi prazniki. Zato velika noč časovno sovpada z nekaterimi
staroverskimi pomladnimi obredi (3).
Znano je, da so jajca z vodo blagoslavljali že staroverci. Ni znano na kakšen način
so kasneje s tem nadaljevali v krščanskem velikonočnem času. V 12. stoletju pa je
Cerkev splošno vpeljala velikonočni blagoslov jajc, da je prekrila staroverski obred
in zaradi višje simbolike jajca, ki predstavlja Kristusa ter krščanske predstave o
večnem življenju. Ni jasno kdaj so jajca postala pomemben del velikonočnega
žegna in posebna, posvečena jed. Do 16. stoletja pomeni izraz velikonočno jajce le
ustrezno dajatev zemljiškemu gospodu. Jajce je marsikje imelo enako vlogo kot
denar. Z njimi so ob veliki noči poravnavali zapadle obresti in davčne dolgove.
Sčasoma je prišlo do sprememb, tako da so jajca, namesto obveznega oddajanja,
postala darilo, simbol prijateljstva ter naklonjenosti. Mogoče se je to zgodilo zato,
ker so cerkve, samostani in plemstvo del

jajc razdelili revežem, cerkvenim

uslužbencem, otrokom (3).
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Rdeči velikonočni pirhi simbolizirajo Kristusovo rešnjo kri, ki jo je kot človek za nas
prelil na križu. Rdeča jajca so zato pogosto izjemnega pomena in brez njih ne bi
bilo pravega velikonočnega praznovanja. Rdeči barvi se je v zvezi z velikonočnimi
jajci pridružila še zlata barva, ki simbolizira večnost in nebeški vidik Kristusa kot
večnega kralja. Iz leta 1290 je znan gospodinjski račun, ki poroča o 450 jajc, ki so
jih pobarvali zlato ali pa so jih prevlekli z zlatimi lističi. Ta zlato pobarvana jajca je
imel kralj za obdarovanje plemičev in veljakov. Na sliki 2 je okrašeno zlato jajce,
kakršna so poklanjali visokim osebam konec 19. stoletja (3).

Slika 2: Okrašeno zlato jajce (Lit. vir (3), str. 274).
Pisana jajca so se začela pojavljati v Evropi v 17. stoletju. Zlata doba dekoriranja
jajc pa je nastopilo z barokom in rokokojem. Po opisu iz leta 1694 so bila na
Bavarskem

velikonočna

jajca

pozlačena,

posrebrena,

krašena

z

lisami,

marmorirana in barvana z zeleno, rdečo, rumeno, zlato in drugimi barvami. Vzorci
so bili naslikani ali izpraskani. Viri poročajo, da je bilo v navadi bogatejše krašenje
jajc ter z njimi povezane navade darovanja le za zgornje družbene plasti.
Dosedanje znanje o krašenih jajcih v Evropi kaže, da so bila med kmečkim
prebivalstvom v splošnejši navadi šele v 19. stoletju (4).
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2.2 SLOVENSKA VELIKONOČNA JAJCA
Prvo poročilo o krašenju jajc med slovenskim kmečkim prebivalstvom sodi v 17.
stoletje. Kmetice so nosile k žegnu med drugim tudi v brazilskem lesu kuhana, torej
rdeče pobarvana jajca, ki simbolizirajo Jezusovo kri. Lahko domnevamo, da so naši
kmetje imeli rdeče pobarvana jajca že v 16. stoletju (4).
Predvidevamo, da se je okraševanje in poslikavanje jajc med kmeti pri nas pričelo v
18. stoletju, saj najstarejša omemba besede »pisanica« datira šele v leto 1832.
Utemeljeno domnevamo, da se je krašenje jajc med našim prebivalstvom razširilo v
19. stoletju (4). Preprosti ljudje so iz roda v rod po spominu nosili v sebi različne
motive in jih vsako leto pred veliko nočjo izrazili na jajcih. Zanimivo je, da so se
ponavljali tudi pradavni simboli kot so na primer sonce, triskel, svastika, križ, drevo
življenja ter osemkraka zvezda v različnih stiliziranih oblikah. Upodabljali so tudi
tipične krščanske motive in motive iz sveta, ki jih je obkrožal, kot različno cvetje,
rastlinje ter živali. Iz tega znanja se je razvila prekrasna slovenska ljudska umetnost
krašenja pisanic, ki slovi za eno najlepših v Evropi.
Spreminjanje vzorcev na pisanicah v času je razumljivo. Slikarstvo na pisanicah je
edina zvrst slikarstva na kmetijah, pri katerih se je oblikovna tradicija naslanjala
predvsem na spomin, ker se starejši primerki zaradi krhkosti jajčne lupine niso
ohranili. Zato je za to slikarstvo značilna likovna igra ter sprotno izmišljevanje
različic po vizualnem spominu ohranjenih motivov in ustvarjanje novih vzorcev.
Zaradi tega so drobni vzorci na pisanicah silno pestri in različni. Verjetno so večje
motivne spremembe nastajale vzporedno z novimi generacijami izdelovalcev (4).
Velikonočna jajca imajo na Slovenskem različna imena, odvisno od tega, od kod
prihajajo ali na kakšen način jih barvajo oz. krasijo. Najbolj uveljavljena imena so:
pirh na Gorenjskem, pisanica in drsanka v Beli Krajini ter remenka v Prekmurju.
Pisanica je danes postal naš splošni izraz za pisano okrašeno oziroma barvano in
hkrati vzorčeno velikonočno jajce. Predvidevamo, da se je izraz s Hrvaške prenesel
v Belo krajino, v današnjem času pa se je razširil po Sloveniji. Najstarejše
ohranjene so pisanice iz Bele krajine. Le redki primerki pisanic so se ohranili iz
drugih krajev na Slovenskem.
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Ohranjenih je nekaj primerkov iz Beneške Slovenije, ki so znani pod imenom
Tačmurski pirhi in z Gorenjske s preloma med 19. in 20. stoletjem. Iz nekaterih
pokrajin pa o pisanicah poroča le ustno izročilo (4). Najstarejše pisanice hrani
Etnografski muzej v Ljubljani in so predstavljene na slikah 3, 4 in 5. Večinoma so
krašene v postopku batika, nekatere pa so praskane oz. drsane. Zaradi naravnih
barvil so barve bolj blede. Prevladuje čebulno rjava, črna in rdeča barva ter belina
jajčne lupine

Slika 3: Pisanice iz Bele krajine med 1. in 2. svet. vojno (foto: Marija Robič).
Tip krašenja in barvanja se je razvil iz ljudske umetnosti našega kmečkega
prebivalstva na Slovenskem (današnja Slovenija in slovensko zamejstvo) (3).
Kompozicija dekorja slovenskih pisanic ponekod upošteva elipsoidne oblike, drugič
pa je dekoracija zelo poljubna. Motivika je geometrijska ali pa izvira iz rastlinja in
cvetja. V preteklosti so bile pogosto uporabljene tehnike batik z rezervo z voskom,
izpraskanje vzorca na že barvanem jajcu, jedkanje barvane (ali povoskane)
površine z naravnimi kislinami (zeljnica, repnica), raznobarvna poslikava s čopiči.
Včasih pa so jih krasili tudi s prekrivanjem jajc s svedrasto srebrno žico, izdelovali
so jajca iz lecta ter opletli jajca z raznobarvnimi prejicami (4).
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Slika 4: Pisanice iz Bele krajine po 2. svetovni vojni (foto: Marija Robič).

Slika 5: Starejše pisanice iz Prekmurja (foto: Marija Robič).
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2.2.1 Pirh
Izraz pirh prihaja z Gorenjske. V prvotnem pomenu pomeni »rdeče obarvan«, tudi
lisast (3). Torej prvotno so bili pirhi obarvani rdeče, s tem so simbolizirali Jezusovo
kri. Še danes je ponekod v navadi, da je v košari za žegen 5 rdečih pirhov, ki
simbolizirajo 5 kapelj Jezusove krvi (4). Danes ta beseda označuje predvsem z
različnimi barvami barvana in tudi okrašena velikonočna jajca.

Slika 6: Velikonočni pirhi (5).
Najpreprostejši ljudski pirh je kuhan oz. barvan v olupkih rdeče čebule. Na površino
jajca dodamo rastlinske lističe, cvetove in jih tesno zavežemo v tanko nogavico.
Potem jih kuhamo 15 minut v vodi z olupki rdeče čebule. Tam kjer je bil cvet ali listič,
se ohrani (rezervira) naravna barva jajca, povsod drugje pa jajce prevzame čebulno
barvo ter se obarva rdeče rjavo. Take pirhe vidimo na sliki 6. Enak postopek lahko
uporabljamo tudi pri barvanju z industrijskimi barvami, na tak način so nastali vzorci
na rdečih pirhih na sliki 6. Na nekaterih pirhih v tej košari so nalepljene tudi sličice,
ki so industrijske izdelave. Motivi na sličicah so lahko zelo različni: lahko so
posvetni ali pa religiozni. Nekateri pirhi na tej sliki pa so verjetno jedkani s kisom.
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2.2.2 Pisanica
V Beli krajini so pisanice popisane v batik postopku z voščeno rezervo. Najstarejše
ohranjene pisanice iz Bele krajine so iz konca 19. stoletja, za njih je značilna delitev
jajčne površine na pravilne geometrijske ploskve. Elipsoidno površino delijo črte ali
okrasni pasovi. Razporejeni so v smislu enega ali več celih ali polovičnih
poldnevnikov, vzporednikov in ravnika. Na ohranjenih belokranjskih pisanicah iz
tega časa so najpogostejši motivi pikčasta trikotniška ter kvadratna polja, motiv ribje
kosti, razne križaste oblike, pikčasta črta in različni pasovi. Zahtevnejše upodobitve
so nabožne: orodja Kristusovega trpljenja, petelin, Kristusovo srce in monštranca.
Nabožni so tudi vsi napisi na pisanicah kot: »Presveto srce Jezusovo«, »Aleluja«
ter podobno. Uporabljali so barve naravnega izvora: rdeče rjavo, rumeno, zeleno,
modro, vijolično in črno. Na enem jajcu je uporabljena ena ali dve barvi z odtenki (4).

Slika 7: Motiv trikotnika s podaljški in svastični simboli (2).
V kasnejšem razvoju pisanic med obema vojnama so geometrijski motivi oblikovani
svobodneje in bolj raznoliko. Vedno pogostejša je cvetlična vejica, pojavijo se tudi
posvetni in ljubezenski napisi. Kljub očitno drugemu pomenu, ki so ga dajali
pisanicam novi napisi, je ornamentika pisanic s temi ter ornamentika pisanic z
religioznimi napisi enaka (4). Na sliki 7 je upodobljen v vzorcih motiv trikotnika s
podaljški in svastični simboli na belokranjskih pisanicah ter na vezeninah izpred 2.
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svetovne vojne (2). Na tej sliki vidimo tudi romb (z izrastki), osemkrako zvezdo,
krog, cikcak linije, vejica… Isti motivi se še danes ponavljajo tako na pisanicah kot
na vezeninah ter v tkanih vzorcih.

Slika 8: Dekoriranje jajca s pisalko v batik postopku (6).
Belokranjske pisanice so pisane s posebno »pisalko«, v kateri nad svečo topijo
vosek, ki jo vidimo na sliki 8. Najprej na nebarvano jajce s pisalko narišejo
ornament, ki bo zaradi rezerve z voskom ohranil prvotno belo barvo jajca.

Slika 9: Barvanje pisanic. Fotografirano med 22. in 28.8.1920 (8).
Potem to jajce barvajo z najsvetlejšo barvo, na katero zopet narišejo ornament z
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voskom, ki bo rezerviral ta ton barve. Postopek ponavljajo od najsvetlejše do
najtemnejše barve in do želenega vzorčnega efekta (7). Barvanje jajc v batik
postopku je prikazano na sliki 9.

Slika 10: Novejše belokranjske pisanice na razstavi v Črnomlju (9).

2.2.3 Drsanka
Drsanke tradicionalno ornamentirajo z drsanjem nožička ali ostrega predmeta po
površini v čebuli barvanega jajca, kar pa je zahtevnejše in zamudnejše od
»pisanja« (3). Ta tehnika se je uveljavila zaradi nastopa krize in revščine med vojno
v okolici Metlike. Drsanje je cenejše od izdelave pisanic z batik postopkom, saj je
krasilka za krašenje rabila samo čebulne liste za barvanje jajc in oster predmet za
drsanje, praskanje različnih motivov (10). Ker so ti drsani pirhi postali prava ljudska
umetnost, se jih je oprijelo novo ime – drsanke (3). Na sliki 11 so bogato okrašene
belokranjske drsanke na tradicionalnem prtičku z motivom osemkrake zvezde.
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Slika 11: Belokranjske drsanke so prave umetnine (11).
»Gospa Milena Starešinič iz Suhorja meni, da je bilo pomanjkanje edini razlog za
izdelavo drsank ter dodaja: "Začeli so jih izdelovati na metliškem koncu, ker ni bilo
ne krep papirja, ne voska, ne lesa, s katerim so se barvale pisanice. Zato so ženske
začele jajca kuhati v čebulnem listju in jih praskati s kakšnimi starimi škarjicami,
nožičkom, britvico - in je ratalo. Motivi so zdaj bolj cvetlični, v starih časih so bili
ljubezenski, nabožni, danes so pa čisto poljubni in ni predpisanih vzorcev." (10).

Slika 12: Drsanke iz Bele krajine (Lit. vir (3), str. 287).
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Drsanke (škrabanke) so poznane tudi drugod po Sloveniji: kot na Dolenjskem,
Notranjskem, Štajerskem (Pohorje) in v Prekmurju (remenke). Predvidevamo, da se
je tudi v teh krajih ta tip krašenja razvil zaradi cenejše izdelave. Za njih so značilni
predvsem cvetlični motivi. Na Tačmurskih pirhih (drsanke) iz Benečije pa so
upodobljeni tudi motivi z domačega dvorišča.

2.2.4 Remenka
V Prekmurju je za barvana jajca uveljavljen izraz remenka (rumenica, remenica),
kajti sprva so krasili oz. škrabali in risali rdeče obarvana jajca, kajti »rumen«
narečno pomeni rdeč. Razvoj pa je prinesel tudi druge barve. Ponekod po
Prekmurju so barvali jajca rdeče in modro.

Zelo razširjeno je bilo barvanje s

čebulnimi olupki, ki daje rdeče rjavo barvo. Najbolj pogosto pa so jajca barvali z
rdečo in črno, katerima so pridružili belo barvo, ki je bodisi jedkana bodisi naravna
belina jajca. Za barvanje s črno so nastrugali jelševo skorjo, ki so ji dodali zeleno
galico. Moški so med obema vojnama razvili tehniko barvanja z bajci, mizarskimi
lužili in s politurami. Kasneje so to tehniko prevzele tudi ženske.

Slika 13: Sodobne barvite škrabane remenke (Lit. vir (3), str. 284).
V današnjem času uporabljajo tudi industrijske barve. Z novimi možnostmi, ki jih
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dajejo industrijske barve, pa se je še povečala barvitost izdelkov (3). Še danes
nekateri ustvarjalci jajca skuhajo ter jih še vroča pisano barvajo z mizarskim lužili
(12). Na sliki 13 vidimo remenke, katere so bile najprej tako barvito barvane, nato
pa jim škrabali cvetlične vzorce. Cvetlični vzorci so na škrabanih remnkah zelo
pogosti, lahko pa so tudi geometrijski liki v kombinaciji s cvetjem in rastlinjem.

Slika 14: Remenke v postopku batika (13).
Drug tip krašenja prekmurskih remenk pa je s postopkom batika. Najprej na beli
jajčni lupini z voskom rezervirajo črtno risbo. Nato jajce pobarvajo z rdečo, preko
rdeče vzorec zopet narišejo z voskom, nato pa pobarvajo jajce še s črno. Za to
vrsto remenk so značilni geometrični in stilizirani liki ter vzorci. Pogosti motivi so
svastika, križ, osemkraka zvezda, drevo življenja, rozeta, srce (slike 14, 22 in 23).
Ornamentika vsebuje arhaične okrasne prvine (3).
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2.3 POMEN MOTIVOV IN BARV NA SLOVENSKIH PISANICAH
Za belokranjske pisanice so značilni geometrični in stilizirani liki. Pogoste so
navadne ter dvojne ravne, cikcakaste, valovite črte, pikčasta kvadratna in trikotna
polja ter različni pasovi. Upodabljajo se različni motivi in simboli kot sonce, svastika,
križ, osemkraka zvezda, romb, trikotnik, spirala, srce (slika 15). Pojavljajo se tudi
cvetovi, cvetlične vejice, motivi raznih praproti, smrekove vejice in spremenjena
oblika drevesa življenja. Pogosti so tudi krščanski motivi, križi, monštranca, kelih,
jagnje, golob, oljčna vejica. Pogosto je na vrhu pisanice malteški križ, ki označuje
viteški red, kateri je imel v Beli krajini svoja posestva (3). Vzorci na teh pisanicah so
najpogosteje beli in rdeči na črni podlagi.

Slika 15: Belokranjske pisanice z motivom osemkrake zvezde, romba (14)…

Na Prekmurskih drsanih remenkah so najpogosteje upodobljeni geometrijski liki v
kombinaciji s cvetjem in rastlinjem na čebulno rjavi ali pisani podlagi. Na pisanih
remenkah v postopku batika pa so najpogosteje upodobljeni geometrični ter
stilizirani liki in vzorci. Pogosti motivi so svastika, križ, osemkraka zvezda, drevo
življenja, srce, čok (12) (slika 22 in 23). Vzorci na pisanih remenkah so
najpogosteje beli in rdeči na črni podlagi.
Na primorskih in gorenjskih pisanica prevladuje izrazito naturalistična, po naravi
posneta ornamentika, največkrat rastline in cvetovi (3). Na pisanicah iz drugih
slovenskih krajev je več upodobljenega rastlinja kot detelja, smreka, cvetovi, gozd
ter živali kot ptice, ovčke, zajčki. V novejšem času pa so se pojavili tudi napisi v
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obliki velikonočnih voščil (7).

a).

b)

Slika 16: Tačmurski pirhi iz Beneške Slovenije (15).
Na sliki 16 so tako imenovani tačmurski pirhi iz slovenske Benečije, ki so znani po
tem, da upodabljajo tudi živalske motive z domačega dvorišča. Barvite drsanke so
na sliki 16a s prepletom krščanskih, slovanskih, živalskih in rastlinskih motivov, na
sliki 16b pa s slovanskimi motivi svastike, sonca ter štiriperesne detelje (15).

Precej poslikav je na slovenskih pisanicah je odraz nekdanjih staroverskih simbolov
in so povezane s starimi verovanji in ljudskim koledarjem, ki bazira na sončnem
ciklu. Ti simboli so skupni večini slovanskih narodov. Ljudje so verovali, da imajo
simbolični znaki, ki so narisani na pisanicah, magično silo. Poleg geometričnih,
solarnih, rastlinskih in drugih motivov imajo svoj pomen tudi barve pisanic (2).

2.3.1 Motivi
a) Solarni znaki kot sonce, kolo, zvezda ter drugi nebesni znaki so simboli svetlobe
in nesmrtnosti. Sonce je pogosto simbol na pisanicah, saj se spomladi začenja moč
sonca znova krepiti, zaradi česar so nastala tudi pomladna praznovanja ter kasnejši
velikonočni obredi, ki so prekrili nekdanje staroverske rituale (2) (slika 17).
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Slika 17: Motiv sonca na pisnicah z Notranjske iz Sičeve mape l. 1922 (16).
b) Triskel je trikraka svastična podoba sonca z vso ostalo simboliko, ki jo
posedujejo vrtinčasti simboli. Triskel je podoben črki Y. Nekateri menijo, da je
nekdanji simbol petelina (2). Na sliki 18 so skicirani primeri pogostih upodobitev
triskla na zahodno slovanskih pisanicah. Nekateri primeri se pojavljajo tudi v vzorcih
na naših pisanicah, kar očitno kaže na povezanost naše kulture s kulturo ostalih
slovanskih narodov.

Slika 18: Triskel je svastična podoba sonca (2).
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c) Svastika je znak svetega ognja in sonca (sliko 19). Simbol je povezan s križem
ter se povezuje tudi s cikličnim gibanjem. Svastika ali kolovrat je pogosti simbol na
velikonočnih pisanicah. Razlagajo ga kot simbol bliska, a tudi kot simbol pomladne
nevihte. Blisk namreč pride s prvim toplim pomladnim dežjem, po katerem zemlja
ozeleni in se razbohoti v rast (2). Na sliki 22 (primer 19) je lep primer svastike iz
Prekmurja (12).

Slika 19: Motiv svastike in sonca na belokranjskih pisnicah iz l. 1922 (16).
d) Križ je prastari religiozni simbol, ki predstavlja štiri strani sveta in štiri letne čase.
Njegov izvor je še v predkrščanskih časih ter lahko predstavlja spoj med zemljo in
nebom (2). V simboliki križa razberemo nekatere prastare pomene, ki jih skozi
folkloro ter mitologijo opažamo še danes. Križ sestavljata navpična in vodoravna
črta. V prenesenem pomenu narave to pomeni združitev ženskega božanstva z
moškim oziroma zemlje in neba. Na točki srečanja, torej v središču, se rodi nova
celota in se začne nov ciklus. Večno menjavanje rojstva, rasti ter umiranja, ki ga je
navaden človek zaznal vsak dan (17). Na sliki 20 so skicirani primeri pogostih
upodobitev križa na zahodno slovanskih pisanicah. Nekateri primeri se pojavljajo
tudi na naših pisanicah (slika 21, 22 in 23).
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Slika 20: Različne oblike križa (2).
Njegov izvor je še v predkrščanskih časih ter lahko predstavlja spoj med zemljo in
nebom (2). V simboliki križa razberemo nekatere prastare pomene, ki jih skozi
folkloro ter mitologijo opažamo še danes. Križ sestavljata navpična in vodoravna
črta. V prenesenem pomenu narave to pomeni združitev ženskega božanstva z
moškim oziroma zemlje in neba. Na točki srečanja, torej v središču, se rodi nova
celota in se začne nov ciklus. Večno menjavanje rojstva, rasti ter umiranja, ki ga je
navaden človek zaznal vsak dan (17). Na sliki 20 so skicirani primeri pogostih
upodobitev križa na zahodno slovanskih pisanicah. Nekateri primeri se pojavljajo
tudi na naših pisanicah (slika 21, 22 in 23).
Posebej za belokranjske pisanice so značilne upodobitve osemkotnega malteškega
križa, ker so bila posestva v Beli krajini v lasti malteškega plemstva (3) (slika 21). V
današnjem času pa se zdi, da se je ta znak spremenil in ga nekateri rišejo tudi kot
štiriperesno deteljico. Na tem mestu lahko omenimo, da ljudski krasilci pisanic
instinktivno rišejo vzorce, ne da bi se pravzaprav zavedali pomena določenih
motivov ter simbolov. Starim vzorcem dodajajo svojo lastno kreativnost in s tem
spreminjajo stare simbole v nekaj popolnoma novega in jim rišejo tudi nov pomen.
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Slika 21: Malteški križ na belokranjskih pisanicah iz Sičeve mape l. 1922 (16).
e) Drevo življenja je prastari indoevropski simbol. V ljudski kulturi najdemo drevo
življenja kot ornament na različnih izdelkih in v različnih oblikah. Je eden najpogostejših simbolov tudi na pisanicah. Predstavlja povezavo treh svetov, od korenin,
preko debla, do cveta oziroma do nebes (2). “Drevo življenja raste na popku
zemeljske plošče, v raju. Vzdiguje se nad čudodelnim studencem. Na drevesu sedita dve ptici, izpod njega pa vre čudodelen napoj, ki je zdravilo za vse in prinaša
nesmrtnost (12).” Je zelo pogost motiv na prekmurskih remenkah. Na sliki 22 vidimo različne prastare oblike drevesa življenja na primerih starih remenk od št. 12 do
št. 16. Na remenkah št. 17 in 18 so krasilke zaradi srčaste oblike uporabile samo
srčni del risbe s primera št. 14 (12). Novejše upodobitve drevesa življenja vidimo na
remenkah na sliki 23.
Na sliki 22 vidimo različne motive in simbole, ki so skicirani s starih prekmurskih
pisanic: Na primerih od 12 do 16 so različne prastare oblike drevesa življenja. Na
primerih 17 in 18 je srčasta stilizacija z drevesa življenja s primera 14. Takšno srce
je pogosto upodobljeno v slovenski ljudski umetnosti. Pravilna svastika je na
primeru 19, na primeru 20 pa je mogoče njena izpeljanka. Na primeru 22 so
pokončne ploskve izpolnjene z različnimi okrasnimi elementi, ločita jih dve žarkom
podobni valovnici. Na primeru 23 je dekorativni čok sladkorja, na primeru 24 pa je
velik stiliziran cvet na pikčasti podlagi v liku, kateri je podoben primeru 23. Na
primeru 25 je geometrična osemkraka zvezda, na primeru 26 pa je rozeta.
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Slika 22: Različni motivi skicirani s starih prekmurskih pisanic (12).

f) Osemkraka zvezda predstavlja zvezdo Jutranjico oziroma planet Venero ter se
zato povezuje s simboliko ženskih načel kot plodnost in nosečnost. Simbol
Jutranjice lahko opišemo kot dvoje enakih križev. V Evropi predstavlja ta zvezda
magijski simbol sreče. Vsa njena simbolika se dobro povezuje tudi s simboliko
pomladi ter s splošnim pomenom pisanic (2). Na sliki 22 (primer 25) je odličen
primer geometrijske zvezde Jutranjice (12), ki se v Prekmurju še danes zelo
pogosto upodablja na remenkah. Ta zvezda je eden redkih simbolov, ki se
upodablja tudi v današnji modi: na torbicah, puloverjih. Tradicionalno pa je zelo
pogosta na vezeninah in v tkanju, glej sliko 11. Na sliki 23 je polna košara novejših
remenk z upodobljenimi različnimi tradicionalnimi motivi: geometrijska zvezda
Jutranjica, križ, drevo življenja s srcem, klas, čok (slika 22 (primer 23), slika 32),
različne rozete ter cvetovi… Na sliki 30 pa je mehka, organska upodobitev te
zvezde, ki jo sestavljata dvobarvna križa.
22

Slika 23: Polna košara remenk s tradicionalnimi motivi (14).
g) Za romb predvidevamo, da predstavlja obdelano zemljo oziroma polje, točke v
njem so posejano seme, izrastki pa so rastline (slika 24 in 31). Znak zemlje v obliki

Slika 24: Starejša belokranjska pisanica z romboidnim vzorcem (18).

romba je eden mnogih simbolov neolitika, ki je ohranil svoj pomen tudi kasneje. V
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bronasti dobi je božanstvo zemlje dobilo pomen ženskosti in s tem je tudi romb
postal ženski simbol. Znak se je ohranil do danes ter se pogosto pojavlja na
pisanicah in na vezeninah (2) ter včasih v modnih vzorcih.
h) Poleg omenjenih so med najbolj pogostimi motivi na pisanicah še meander
(krivulja, cikcak, bliskavica), ki pomeni ponavljanje ali večnost in nam pripoveduje o
harmoniji, nesmrtnosti, simbolu vode, neumrljivi prirodi in večnemu življenju (2)
(slika 25). Geometrijski simboli se prepletajo s krščanskimi, kot na primer na sliki 25
(primer 62), kjer so prepleteni izrazito geometrijski liki, na vrhu njih pa je božje srce
v trikotniku (sveto trojstvo).

Slika 25: Cik cak motivi na belokranjskih pisnicah iz Sičeve mape l. 1922 (16).
i) Trikotnik ali trojnost največkrat simbolizira božanstvo podzemlja, zemlje in neba,
je simbol ognja, nesmrtnosti ter materinske sile. Z nastopom krščanstva pa je sveta
trojica: oče, mati in sin, ki je simbolno prikazana v trikotniku na sliki 25 (primer 62).
Poleg tega pa na tradicionalnih pisanicah vidimo še rastlinske in živalske znake ter
druge abstraktne simbole (2).
j) Srce je simbol, ki se zelo pogosto upodablja v krščanstvu že od 15. stoletja.
Simbolizira božjo (Jezusovo) ljubezen do vsega človeštva (19) (slika 21 (primer 1)).
Na podlagi videnega pa predvidevamo, da je srčasta oblika še starejšega izvora.
Na sliki 22 (primer 15) je upodobljena pradavna stilizacija drevesa življenja, kjer
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sveto drevo (trta) raste iz srca (12). Na temu mestu lahko povežemo to drevo
življenja (slika 22 (primer 15)) z motivom Jezusovega srca z rastlinskimi izrastki s
slike 26 (primer 95). Predvidevamo, da krščanstvo preko Jezusovega srca, ki je
novejša izpeljanka drevesa življenja, obljublja božjo ljubezen ter nesmrtnost. To pa
je tudi prvotna simbolika padavnega drevesa življenja. Samostojno srce je močno
zastopano v slovenski ljudski krasilni umetnosti, kar je predvsem čaščenje božje
milosti in božje ljubezni (slika 25) (primer 62). Kasneje, še posebej v današnjem
času, pa je srce postalo predvsem simbol ljubezni (spolnosti) med ljudmi.

Slika 26: Motiv trte in srca na notranjskih pisnicah iz Sičeve mape l. 1922 (16).

2.3.2 Barve
Starodavna simbolika barv se je ohranila do danes, vsaka barva ima svoj pomen
(preglednica 1). Vsi ti staroslovanski simboli in barve so se vtisnili v našem ljudstvu
v praspomin in so nezavedno prisotni še danes. Njihov prvotni pomen se je
porazgubil, a njihove raznotere oblike, stilizacije še vedno privlačijo in navdušujejo
krasilce pisanic (2).
V ljudskem krašenju pisanic se še vedno najpogosteje uporabljajo bela, rdeča in
črna barva, največkrat so te pisanice krašene z batik postopkom. Ljudski krasilci
pisanic ne vedo več, zakaj uporabljajo ravno te barve. Iz preglednice 1 pa lahko
sklepamo njihov simbolni pomen. Velikonočna pisanica je simbol ponovnega rojstva
oziroma (Jezusovega) vstajenja od mrtvih, zato predvidevamo, da bela barva
simbolizira čistost ter rojstvo, rdeča življenje in plodnost, črna pa kaže na posmrtno
življenje in varuje pred zlo silo.
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Preglednica 1: Simbolika barv slovenskih pisanic (2).
Barva

Pomen barve

Rdeča

Življenje, plodnost, ljubezen in sonce.

Črna

Opozarja na posmrtno življenje, je spomin spoštovanja umrlih
prednikov in varuje pred zlo silo

Rumena

Nebesna svetila, toplota, gostoljubnost in ljubezen.

Zelena

Oživljena narava, novo življenje, bogastvo rastlin, svoboda in
ogenj.

Modra

Nebo, sila, čistost in veter.

Rjava

Rodovitna zemlja in velikodušnost.

Oranžna

Barva zlatega sonca ob zahodu, simbolizira silo ter je barva
ognja in plamena.

Bela

Čistost, neporočenost in rojstvo

2.3 MOTIV, VZOREC IN LIKOVNA ANALIZA
To kar nas dela ljudi, je želja po ustvarjanju, gradnji in razvoju. Že starodavne
civilizacije so ustvarjale, spreminjale materijo v nekaj uporabnega in tudi vizualno
všečnega. Okrasje je tedaj pogosto imelo tudi simbolni, magični nadpomen. Danes
je vse, kar je vizualno všečno del likovne umetnosti, ne glede ali je uporabno ali ne.
Del likovne umetnosti so tudi likovni produkti, ki niso likovno všečni, vendar pa je to
druga zgodba. Moderno industrijsko oblikovanje oziroma dodajanje likovne
umetnosti uporabnim predmetom (pohištvo, aparati, avtomobili, oblačila, tekstil…)
je danes nuja, kajti le oblikovno všečen ter hkrati uporaben izdelek bo kupca (v tej
množici izbire) prepričal v nakup.
V tekstilstvu se srečujemo s tekstilnimi vzorci, ki so lahko odtisnjeni, vtkani ali
vpleteni v tekstilni material. Vzorci so lahko veliki ali majhni, lahko so raportirani ali
pa so umeščeni na manjšo zaključeno površino. Ti vzorci pa so lahko sestavljeni iz
cvetličnih, geometrijskih ali kakih drugih motivov. Ob takšnih stavkih se zastavlja
vprašanje: Kaj točno je pravzaprav vzorec in kaj je motiv v tekstilstvu? Na takšno
vprašanje je odlično odgovorila Lara Plajh v njenem doktorskem delu: Oblikovalski
proces in transformacija vzorcev modrotiskanih tekstilij (20).
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Pri likovni analizi je element likovne kompozicije po Butini osnovna enota, ki se ga
ne da več deliti na še osnovnejše enote. Likovni element (barva, oblika, linija…)
predstavlja zadnje meje pri razstavljanju nekega likovnega pojava. Več likovnih
elementov skupaj tvori motiv (21). V likovnem smislu je motiv je likovna upodobitev
specifične vizualne vsebine; vsebina slike, skulpture, tekstilnega vzorca, ki je
oblikotvorna (lik, oblika, forma) ali podobotvorna (figurativni, cvetlični motiv...). Lara
Plajh po Trillingu navaja: »Kot motiv obravnavamo vse, kar uporabljamo za
upodobitev in prikaz videnega posnetka stanja; nima posebnega porekla, značaja
ali posebne prisotnosti oz. odsotnosti nekih elementov. Kot motiv lahko uporabljamo
tudi preproste ter primitivne geometrične forme, ki nimajo posebne veljavnosti in
reprezentativne funkcije ali pa zelo zapletene forme(20).«
Vzorec v likovnem smislu je struktura ponavljajočih se oblik, je oblikovni sklop ali
forma. Poznamo več vrst likovnih vzorcev kot na primer vzorec na omejeni površini
ali pa raportiran oz. "neskončni" vzorec, ki je najbolj znan v tekstilstvu. To kar
zaznavamo kot vzorec na omejeni povšini bi lahko pravzaprav poimenovali
ornament, saj je ornament sestavljen iz posameznih oblik, ki jih označujemo z
izrazom motivi (20).

Lara Plajh po Trillingu navaja: »Kadar se motivi ali ornamenti med seboj
kombinirajo, prepletajo, množijo in dopolnjujejo v bolj ali manj logičnem in urejenem
vrstnem redu in kompoziciji, govorimo o vzorcu. Motiv lahko deluje sam zase in je
še vedno obravnavan kot ornament, a kot vzorec nikakor ne more in ne sme biti.
Kljub temu pa skozi zgodovino velika večina motivov sestavlja ornamente, ki so
razporejeni v vzorce.« Navaja še: »Glede na motive in ornamente, ki tvorijo vzorec,
lahko govorimo o bolj ali manj zapletenih vzorcih. Zapleten vzorec lahko sestavimo
iz preprostih motivov in obratno, z zapletenih motivov lahko sestavimo preprost
vzorec. Pri tvorjenju vzorca ni omejitev pri medsebojni kombinaciji motivov ali pri
njihovem številu ali končnem učinku vzorca (20).«

Motive in barve na pisanicah smo analizirali po likovni teoriji Milana Butina.
Izhodišče za likovno analizo je likovno delo samo kot tako. S pomočjo likovne
teorije po Milanu Butini smo analiziramo kvalitete likovnega prostora in medsebojne
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odnose med likovnimi elementi, ki so zastopani v likovnem delu, kot mehko – trdo,
oblo - oglato, majhno – veliko, lahko - težko, prazno - polno, redko - gosto, svetlo –
temno, smer gibanja, tekstura (21). Na sliki 27 so prikazani likovna morfologija in
likovne spremenljivke po Butini.

Slika 27: Likovna morfologija in likovne spremenljivke (Lit. vir (21), str. 204).
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2.4 TRANSFERNI TISK
Transferni (pretikovalni) tisk se je razvil leta 1928, tedaj so ga poimenovali sarkov
ali orbis tisk. Ta način tiska ima večji pomen od leta 1968, ko je francoz Noel de
Plasse iznašel transfer disperznih barvil s papirja na tekstil. Pri tem postopku je
izkoristil slabo termično obstojnost disperznih barvil. Ta barvila namreč pri
temperaturi 180 – 230 °C sublimirajo (hlapijo) in tako zlahka preidejo s papirja ter
se vežejo na tekstil, s katerim je papir v neposrednem stiku. Disperzna barvila
dobesedno prehlapijo s podlage na tekstil.
Pri transfernem tisku se nanaša barvila na podlago oz. na fleksibilni netekstilni
material. Ta je lahko papir ali kovinska, plastična folija. S te podlage se prenese,
transferira barvilo na končni izdelek s pomočjo temperature in pritiska (vlage). Pri
izvedbi transfernega tiska se uporabljajo tiskarske paste, podlage (papir ali koviska,
plastična folija), strojne naprave za tiskanje na podlago in pretiskovalne naprave oz.
preše za izvedbo končnega prenosa barvila s podlage na tekstil.
Znan je suhi in mokri transferni tisk. Pri prvem načinu pretiskovanje poteka s toploto
in pritiskom, pri drugem pa še z vlago. V praksi je največkrat v uporabi suhi
transferni tisk. Ločimo dva različna postopka suhega transfernega tiska:
termotransfer in termosublimacija.

1) Pri termotransfernem tisku se s toploto preslika s podlage plast barvila iz
tiskarske paste na končni izdelek. Pasta je ponavadi v obliki voska ali posebnih
polimerov.
2) Sublimacijski transferni tisk izkorišča slabo termično obstojnost nekaterih barvil.
Ta pri temperaturi 180- 230°C sublimirajo (izhlapevajo) ter prehajajo s podlage na
tekstil, katera sta v tesnem stiku. Dobimo dobro kvaliteto slike ter dobre
reprodukcije svetlejših, nežnih tonov. Sublimacijski transferni tisk se izvaja z
različnimi barvili:

a) Disperzna barvila sublimirajo pri temperaturi 180-210 °C. Pri teh pogojih preide
na tekstil minimalno 80 % barvila. Na papirju ostane zgostilo, vezivo in dodatki, iz
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tiskarske paste se transferira le barvilo. Zato po tisku ni poobdelav (fiksiranje,
pranje), kar pospeši in olajša delo in zniža stroške proizvodnje. Sublimacijski
transferni tisk z disperznimi barvili je primeren za 100 % PES, za mešanice z večjim
deležem PES ter tudi za 100 % bombaž. 100% bombaž se pred tiskanjem
impregrira z izbranimi predkondenzati umetnih smol in katalizatorji za boljšo vezavo
barvila na tekstil. Dobra je briljantnost ter barvna globina, obstojnost na znoj in
pranje pa je slabša.

b) Modificirana kationska barvila v obliki karbinolnih baz se pretiskujejo na
standardni anionski poliakrilnitril. V tej obliki so brez barve in imajo lastnosti
disperznih barvil - sublimirajo. Izkoristek je boljši, če je tekstil pred tem obdelano z
amonijevim sulfatom, nato pa ga je treba izprati in posušiti tekstil. Pri tem se večji
del natrijevih ionov na vlaknih zamenja z amonijevimi ioni.

Pri termotransferju ter termosublimaciji se uporabljajo strojne naprave za tiskanje
na papir ali na folijo. Primerne tiskarske tehnike so: flekso tisk, globoki valjčni tisk,
litografski, offset tisk, digitalni tisk in sitotisk (22).

Slika 28: Termo transfer folije (23).

Termo transfer folije za digitalni tisk se razlikujejo glede na to ali tiskamo na svetle
ali temne tkanine (23).
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V zadnjem času opažamo velik razmah digitalnega tiska, kateri omogoča predvsem
nizko cenovno tiskanje unikatnih in maloserijskih izdelkov z odlično barvno globino
ter z odlično barvno obstojnostjo tudi pri zunanji uporabi, kot so na primer na
ponjave tovornjakov, reklamni panoji, senčniki, jadra plovil... Pri oblačilih se lahko
digitalno tiska metražo ter embleme in logotipe na majice, na športna, delovna
oblačila… Pri digitalnem tisku je ves postopek od vnosa slikovnih ter tekstovnih
podatkov pa do same operacije tiska digitaliziran. Poznamo različne digitalne
tiskarske tehnike, pri katerih so bistvene razlike v cenah, formatih, hitrostih in
kakovostih tiska. Glede na uporabo različnih tiskalnikov ločimo elektrofotografski
(laserski) ter kapljični (brizgalni, ink-jet) tisk. Glede na končne postopke pa ločimo
direktni in transferni digitalni tisk.
1) Pri elektrofotografskem tisku je bistveno točkovno upodabljanje slike na
polvodniškem elektrofotogafskem bobnu. Kovinski upodobitveni valj je prevlečen s
tankim slojem polprevodnika, kateri se pri osvetljevanju selektivno razelektri.
Nastala latentna slika se razvije s suhim tonerjem ali z mokro tiskarsko barvo in se
prenese na tiskovni material, kjer se fiksira. Tiska se lahko direktno ali transferno.
2) Kapljični tisk poznamo že iz petdesetih let 20. stoletja. Na začetku je bil ta način
digitalnega tiska zelo enostaven. V današnjem času pa zaseda zelo pomembno
mesto med tiskarskimi tehnikami ter dosega odlično briljantnost in obstojnost tiskov.
Cene tiska so nizke in je ekonomičen tudi za unikatno ter maloserijsko proizvodnjo.
Pri kapljičnem tisku se v tiskalniku brizga mikroskopsko majhne kapljice tiskarske
barve na tiskovni material. S skupkom in mešanjem teh majhnih kapljic tiskarske
barve nastane ustrezna barva ter celotna slika. Tiska se lahko direktno ali
transferno. Pri tem tisku se uporabljajo zelo različna barvila, med drugim tudi
solventna barvila.
V zadnjih letih je opažen velik razvoj solventnega kapljičnega tiska. Ta tisk je
primeren za zunanjo (ponjave, jadra…) in notranjo uporabo (majice, dekoracije…).
Cenjen je zaradi zelo visokih obstojnosti, zato apreture ter poobdelave niso nujne,
kar pa bistveno poceni postopke. Tiski se odlikujejo tudi po odlični briljantnosti ter
živosti barvnih tonov. Ta tehnika digitalnega tiska se izredno dobro obnese tudi pri
digitalnem tansfernem tisku na že izdelane tkane ali pletene tekstilne izdelke.
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Za transferiranje barvila na že izdelane tekstilne izdelke potrebujemo vmesni medij,
kateri je v primeru solventnega digitalnega transfernega tiska plastična folija.
Poznamo flex in flock folije. Flex folija je tanka poliuretanska mat folija, katera
odlično pomaga pri toplotnem transferju barvila tudi na že izdelane pletene ali tkane
tekstilne izdelke iz naravnih in sintetičnih materialov. Flock folija je visoko kvalitetna
folija in sestavljena je iz gostih vlaken, na otip je mehka ter žametna. Uporaba flock
folije je podobna kot pri flex foliji, vendar pa flex folija omogoča več možnosti (24).
Za končni transfer ter sublimacijo barvil s podlage na tekstil se uporabljajo
pretiskovalne naprave oz. preše, s pomočjo katerih se tiskana forma pretiska na
končni tekstil. Pri pretiskovanju v stiskalnicah je pomembno, da se vzpostavi pogoje,
kateri vodijo do hitre sublimacije ter difuzije barvil v vlakna. Ti pogoji so: visoka
temperatura ter tesen stik med tekstilom in transferno podlago v segretih
pretiskovalnih napravah. Kontinuirne pretiskovalne naprave se uporabljajo za
transferno tiskanje metraže. Ločimo jih na:
a) Transferni kalander z visoko temperaturo 185- 230 °C v času 20-40 sekund ter
pod velikim pritiskom transferira barvilo na metražo. Pogosto pride do poslabšanja
kvalitete potiskanega blaga, otip je trši.

b) Vakumski transferni kalander z vakumom zagotavlja tesen stik podlage ter
metraže. Hkrati se odvajajo plini, kateri se nastajajo pri transferiranju ali
presublimiranju barvila. Minimalen je mehanski pritisk na blago, posledično po tisku
ostanejo dobre lastnosti blaga, otip je mehak. Difuzija barvil v vlakna blaga je
intenzivnejša.
Diskontinuirne pretiskovalne naprave so stiskalnice oziroma preše različnih
dimenzij in kapacitet. Namenjene so za tisk na že izdelane izdelke bodisi na
tekstilne izdelke bodisi druge uporabne predmete. V uporabi so električne navadne,
električne vakumske ter radiofrekvenčne preše (22). Na sliki 29 je prikazana
električna stiskalnica Delta 4v1 za transferni tisk na različne predmete: majice, kape,
krožnike in skodelice.
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Slika 29: Stiskalnica Delta 4v1 za transferni tisk na različne predmete (25).

Osrednji del stiskalnic za pretiskovanje ploskih tekstilnih izdelkov (majice,
predpasniki delovne obleke, zastave…) sta dve plošči. Spodnja plošča je praviloma
fiksna. Preko nje se položi tekstilni izdelek na katerega se pretiskuje. Pretiskovalna
podlaga s tiskanim motivom se položi na tekstilni izdelek. Z zgornjo ploščo se
stiskalnica zapre, ustvari se pogoje (pritisk in toplota) za transfer ali sublimiranje
barvila s podlage na tekstil. Pri vakumskih stiskalnicah je čas pretiskovanja zaradi
podtlaka krajši. Transport barvil je hitrejši. Vakum ustvari tesen stik med papirjem
ter tekstilom, zato visoki pritiski niso potrebni. Primerne so za problematične izdelke
kot lycra (22).
Treba je poudariti, da na končno barvo transfernega tiska lahko vpliva tekstura in
barva substrata, ki ga tiskamo, apretura pred tiskanjem, uporabljeno barvilo ter hidrofilni/hidrofobni značaj substrata (26). Pri prenosu barv iz enega substrata na drugega, je potrebno upoštevati tudi barvno upravljanje oziroma algoritme, ki omogočajo čim večji približek barv na monitorju in na tekstilu (27). Vendar se tudi z barvnim upravljanjem težko predvideva barva končnega tiska, saj je težko predvidevati
vpliv zgoraj omenjenih dejavnikov.
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2.5 PREGLED STANJA RAZISKAV DIGITALIZACIJE MOTIVOV IN VZORCEV
KULTURNE DEDIŠČINE TER PRENOS NA TEKSTILJE
Digitalna doba in CAD sistemi omogočajo uporabniku, da različne motive digitalizira
ter jih s pomočjo tiska prenese na tekstil (28). To je moderen način okraševanja
tekstilij, ki je zelo primeren za prenos tradicionalnih motivov kulturne dediščine na
tekstil.
Zelo veliko raziskav na temo prenosa različnih motivov ter vzorcev kulturne
dediščine na tekstil so opravili Korejci (29-41). Z namenom razvoja poletnih srajc za
poslovneže, sta Kim in Hee (29) z uporabo CAD sistema oblikovala stilizirane
motive, ki izhajajo iz kulturne dediščine Koreje, kot so starodavne in antične slike,
kipi ter keramika. Motivi so bili natiskani z digitalnim tiskalnikom na tekstilije, nato
pa so bile tekstilije še naknadno obdelane z vodoodbojno apreturo. Jung (30) je za
tiskanje na svilene šale razvila šest vzorcev, ki vsebujejo elemente slik »Trava in
insekti« korejske slikarke Shin Sa-Im-Dang. Vzorci so bili razviti s pomočjo
programa Adobe Illustrator 10.0 ter z digitalnim tiskalnikom natiskani na 100 %
svilo. Kim (31) je proučeval razvoj modnega oblikovanja skozi tekstilni tisk s slik
korejskih slik mojstrov Kim Hong Do in Shin Yoon Bok iz pozne Chosun dinastije.
Skozi proučevanje slik mojstrov je Joong prišel do idej ter inspiracij za izdelavo
digitalnih vzorcev. Določene motive s slik je s pomočjo računalniškega programa
Adobe Photoshop CC izrezal, uvozil v računalniški program Adobe Illustrator CC in
jih preoblikoval v vektorsko obliko ter jih pobarval. Tako je ustvaril raportne vzorce,
ki so se tiskali na blago iz mešanice volna-svila in 100% poliestra. Iz potiskanih
tkanin je izdelal štiri modna oblačila.
Cvetlični vzorci zasedajo najbolj priljubljeno in pomembno mesto v modni industriji.
Song (32) je raziskala uporabne lastnosti digitalnih programov za čim bolj optimalno
modifikacijo cvetličnih vzorcev. Uporabila je program Adobe Photoshop, kjer so bila
najbolj koristna orodja za urejanje, kot je preoblikovanje slike ter kompozicije,
kopiranje in premikanje. Tekstilni CAD program 4D-box, se je izkazal zelo uporaben
za barvno upravljanje in izbiro barvnega načina. Cvetlične vzorce so pručevali tudi
drugi. Jung (33) je s pomočjo računalniških programov Illustrator ter Photoshop
razvila različne vzorce iz cveta hibiskusa (Rose of Sharon), ki ga Korejci častijo kot
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nacionalni cvet. Vzorci so bili tiskani z pomočjo digitalnega tekstilnega tiskalnika na
različne materiale.

Kim in Mun (34) sta uporabila motiv tradicionalne vasi Jeonju za digitalno tiskane
kravate. Za razvoj teh vzorcev je bil uporabljen Adobe Photoshop CS. Tisk je bil
ekološko izveden na digitalnem tiskalniku na korejske hanji materiale. Skupno je
razvitih osem modelov kravat za moške. Song (35) je s pomočjo digitalnega
tekstilnega tiska razvila tkanine za ženska oblačila za pomlad/poletje. Kot motiv je
uporabila lotus z ljudskih Joseon slik. Vzorci za tisk so bili modelirani na sledečih
računalniških programih: YoungWoo CNI ‘TexPro Design V11.0 in Photoshop CS’
CAD. Lee (36) je uporabil korejske tradicionalne vzorce Jogakbo in Tosi. Razviti
tekstilni vzorci so bili nato natisnjeni z digitalnim tiskalnikom na tkanine za izdelavo
različnih izdelkov kot so obleke, kravate, čevlji in torbe.

Moon (37) je razvil tekstilne vzorce za kravate z uporabo tradicionalnega motiva
zmaja s korejskih mečev. Razvil je štiri vrste vzorcev z zmajem in pet vrst kravat.
Torej nastalo je petnajst umetniških del. Od tega je bilo pet kravat tiskanih z
digitalnim tiskalnikom. Kim (38) je za razvoj tekstilnih digitalnih vzorcev uporabil
motive, ki nastanejo pri barvanju z mehanskim rezerviranjem (npr. shibori). Tako je
združil soobstoj starodavnega in modernega načina okraševanja tekstila. Lee (39)
je za motiv digitalnega tiskanja uporabil vzorce Norigae in jih apliciral na tekstil za
izdelavo kravat, torb ter posteljnine. Norigae so korejski tradicionalni okraski z
ženske korejske tradicionalne noše, ki se razlikujejo po obliki

in detajlih. S

sodobnega stališča imajo zelo visoko umetniško vrednost. To so simboli sreče in
hrepenenja žensk v tradicionalni korejski družbi. Cho (40) je razvila tradicionalne
korejske vzorce za sodobne dežnike. Tisk je bil izveden s sublimacijskim
transfernim digitalnim tiskom, ki je ekološki

ter odličen za proizvodnjo visoko

kakovostnih tekstilnih izdelkov. Moon (41) je razvil tekstilne vzorce z motivom tigra s
korejskih ljudskih slik. Lik korejskega tigra je v ljudskem slikarstvu humoren in
živahen, ne pa zastrašujoč. Vzorci so bili natiskani z digitalnim tiskalnikom na štiri
vrste šalov.
Nekaj raziskav je bilo usmerjenih tudi v digitalizacijo in tiskanje črt, ki nastanejo pri
indonezijskem tiskarskem batik postopku (ročni postopek vzorčenja z vročim
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voskom) (42-44). Za simulacijo batik vzorcev, so ravno te črte najbolj pomembne,
saj se z njimi simulira naravne razpoke. Razpoke so simulirali tako, da so prave
vzorce skenirali ali forografirali ter prenesli v grafični program ali pa so razpoke
ročno narisali direktno v programu. Rezultati raziskav so pokazali, da so učinki
digitalnega tiska primerljivi s tradicionalnim in se s tem načinom lahko tiska tudi na
zelo občutljive tekstilne materiale, kot je kašmir.

V slovenskem prostoru je bila dosedaj narejena ena raziskava: Lara Plajh (20) za
svoje doktorsko delo proučevala tekstilne muzejske eksponate, ki so bili natiskani z
modrotiskom. Zgrajena je bila podatkovna baza modelov modrotiskanih tekstilij ter
vektorsko zapisanih vzorcev na modelih za modrotisk. Bombažno blago je bilo
potiskano z reaktivnimi barvili na digitalnem tiskalniku ter primerjano z muzejskimi
eksponati. Ugotovljena so bila dobra ujemanja med originalom in repliko. Na to
temo so Plajh in ostali (45) napisali izvirni znanstveni članek, v katerem so potrdili,
da je s pomočjo digitalnih ter novodobnih procesov mogoče narediti replike
proučevanih eksponatov.

36

3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 PROUČEVANJE MOTIVOV SLOVENSKIH PISANIC
Motive, kateri se najbolj pogosto pojavljajo na pisanicah in imajo najbolj močno
sporočilo, smo proučili s pomočjo informacij, katere smo pridobili s pogovori z
avtoricami izbranih pisanic, s pogovori z etnologi, s pogovori s člani društva
Staroverci, na internetu in v etnoloških knjigah.

3.2 LIKOVNA ANALIZA MOTIVOV
Motive in barve na pisanicah smo analizirali po likovni teoriji Milana Butina.

3.2.1 Izbor motivov za digitalno obdelavo
Motive in vzorce za digitalno obdelavo smo izbrali z dveh belokranjskih pisanic in z
ene prekmurske. Vse tri pisanice so narisane v postopku batika z voskovno rezervo.

3.3 DIGITALIZACIJA MOTIVOV IN VZORCEV S SLOVENSKIH PISANIC
Digitalizacijo motivov in vzorcev s slovenskih pisanic smo naredili z uporabo CAD
(angl. Computer Aided Design) opreme serije Adobe CS2. CAD pomeni
računalniško podprto konstruiranje ali oblikovanje, pri katerem oblikovalec pri
snovanju izdelkov uporablja računalniške in programske sisteme. Fotografije
pisanic, ki so bile posnete s fotoaparatom Canon Power Shot A530, smo uvozili v
program Adobe Photoshop CS2, kjer smo z orodjem »Eyedropper« določili CMYK
in CIE L*a*b* barvne vrednosti barv, ki krasijo izbrane pisanice. CMYK barvne
vrednosti smo shranili za nadaljno delo digitalizacije vzorcev. Pri obeh risarskih
programih smo risali z digitalnim svinčnikom na Bamboo grafično tablico, ker smo
tako najbolje oponašali prostoročno risanje krasilk. Pri risanju vzorcev v programu
Adobe Photoshop CS2, za izdelavo bitne slike smo uporabili naslednja orodja:
svinčnik (Pencil), orodje za barvanje površin (Paint Bucket) in radirko (Eraser). Pri
risanju motivov v programu Adobe Illustrator CS2, za izdelavo vektorske slike pa
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svinčnik (Pencil), orodje za barvanje površin (Live Paint Bucket) ter polnilo (Fill).

3.4 PRIPRAVA VZORCEV ZA TRANSFERNI TISK
Vzorce za digitalno obdelavo smo izbrali s treh pisanic treh različnih avtoric. Vsak
vzorec na pisanici je zaokrožen zaradi okrogline jajca, zato smo vzorec s 3D
fotografije prerisali v 2D. S pomočjo risarskih računalniških programov smo to
zaokroženost vzorca logično sploščili. Vzorec je tako pripravljen za tisk, ki je
izveden s pomočjo print flex folije (Promaflex, Francija). Na folijo smo vzorec
natisnili s tiskalnikom Mutoch Value Jet 628, kateri tiska motiv po solventnem
digitalnem tisku. Rezalnik Summa Winplot D 60R je vzorec avtomatično izrezal in
ga tako pripravil za odtis na tekstilijo.

3.5 TISKANJE NA TEKSTILIJO
Za tekstilijo smo izbrali že narejeno majico črne barve. Črno barvo smo izbrali zato,
ker so vzorci na pisanicah na črni podlagi. Majice so fino pletene, surovinska
sestava: 95% bombaž, 5% elastan. Odtis vzorca na tekstilijo smo izvedli v
diskontinuirni pretiskovalni napravi ali v stiskalnici Ino 191-S2. Na spodnjo ploščo
smo položili majico, na katero smo tiskali. Pretiskovalno folijo z vzorcem smo ročno
položili na izdelek. Z zgornjo ploščo smo stiskalnico zaprli in ustvarili smo pogoje za
transfer vzorca s papirja na izdelek, ki se je izvajal 15 sekund pri temperaturi
185 °C.

3.6 BARVNO OVREDNOTENJE TISKA
Barvo tiskanih vzorcev smo določili na podlagi meritev CIE barvnih vrednosti z
uporabo refleksijskega spektrofotometra Spectraflash 600 Plus-CT (Datacolor, ZDA)
pri naslednjih pogojih:
-

svetlobni vir: standardna svetloba D65,

-

merska geometrija: D/8,

-

standardni opazovalec: 10°,

-

zrcalna komponenta: vklopljena,
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-

območje meritev: λ = 360-700 nm,

-

korak meritev: 10 nm,

-

velikost merilne odprtine: 9 mm,

-

število plasti tkanine: 4 in

-

število meritev na posameznem vzorcu: 5.

Barvo vzorcev smo številčno ovrednotili z uporabo CIE L*a*b* barvnega sistema.
Vsako barvo v barvnem prostoru lahko številčno ovrednotimo z naslednjimi
barvnimi vrednostmi:
L* predstavlja svetlost vzorca (L* je lahko od 0 do 100, kjer L* = 0 predstavlja
črn vzorec in L* = 100 predstavlja idealno bel vzorec);
a* označuje rdeče-zeleno os, (a* > 0 vzorec je bolj rdeč oziroma manj zelen; a*
< 0 vzorec je bolj zelen oziroma manj rdeč);
b* označuje rumeno-modro os, (b* > 0 vzorec je bolj rumen oziroma manj moder,
b* <0 vzorec je bolj moder oziroma manj rumen).

Razlike v CIE L*a*b* barvnih vrednostih med vzorcem na pisanici in vzorcem tiskanem na majici smo izračunali po spodnjih enačbah:

,

(1)

kjer je ΔL* razlika na svetlostni osi, L* p barvna koordinata L* na pisanici, L* m barvna
koordinata L* tiska na majici (+ ΔL* = svetlejše; - ΔL* = temnejše).

,

(2)

kjer je Δa* razlika na rdeče-zeleni osi, a*p barvna koordinata a* na pisanici, a* m barvna koordinata a* tiska na majici (+ Δa* = bolj rdeče; - Δa* = bolj zeleno).

,

(3)

kjer je Δb* razlika na rumeno-modri osi, b*p barvna koordinata b* na pisanici, b*m
barvna koordinata b* tiska na majici (+ Δb* = bolj rumeno; - Δb* = bolj modro).
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
Iz zapisanih in ustnih informacij o izdelavi ter krašenju tradicionalnih slovenskih
pisanic smo izbrali motive, ki nosijo močno simbolno vrednost, vendar niso pogosto
videni. Za digtalizacijo vzorcev smo izbrali tri različne pisanice (slika 32 in 33), treh
različnih avtoric, ki so sodelovale na velikonočni razstavi v Supernovi na Rudniku v
Ljubljani (20.3.-1.4.2016). Vzorci z njihovih pisanic so z dovoljenjem avtoric
uporabljeni v tej raziskavi.

Vsem trem ustvarjalkam je skupno, da jajca pred ustvarjanjem izpihajo. Barvajo in
krasijo jih v postopku batika z voskovno rezervo. Barvni sloji se pri batiku vrstijo od
najsvetlejšega do najtemnejšega. Naravna barva (bela ali svetlo rjava) jajca je
najsvetlejša. Z vročim voskom (s pisalko) se najprej nariše prvo plast vzorca, nato
se jajce hladno barva v rdeči barvi. Preko rdeče barve se riše z voskom drugo plast
vzorca, nato se jajce hladno barva v črni barvi. Ena izmed avtoric belino izjedka iz
naravne svetlo rjave barve jajca. Pomen teh barv na pisanicah je v današnjem času
zabrisan. Avtorice ne vedo, zakaj so v ljudskem krašenju pisanic v navadi ravno
bela, rdeča in črna. Pravijo, da tako je bilo in bo še naprej. Vendar na podlagi
preglednice 1, v kateri so obrazloženi starodavni ljudski pomeni barv na pisanicah,
lahko sklepamo njihov pomen. Velikonočna pisanica je simbol ponovnega rojstva
oziroma (Jezusovega) vstajenja od mrtvih, zato sklepamo, da bela barva simbolizira
čistost ter rojstvo, rdeča življenje in plodnost, črna pa kaže na posmrtno življenje in
varuje pred zlo silo. Naravna svetlo rjava barva jajca lahko simbolizira rodovitno
zemljo. Ker je pri postopku batika zadnje barvanje s črno, je črne ploskve največ.
Skozi to temino zasije svetlejši vzorec kot zasijejo zvezde na črnem nebu.
Kljub skupnemu izhodišču v ljudskih motivih pa so vzorci proučevanih pisanic zelo
različni. Razlikujejo se v različnem izrisovanju istih motivov (na primer osemkraka
zvezda), v debelini črtne risbe in v strukturi vzorca, ki je ponekod popolnoma
geometrijski, drugje pa organski. Vzorec je lahko sestavljen iz barvnih ploskev ali
pa je narejen iz črt.
Ko smo vse tri avtorice povprašali tudi o simboliki na njihovih pisanicah, nam niso
znale razložiti pomen teh ljudskih motivov, ki jih izrisujejo. Ne poglabljajo se v
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simboliko ter o njej ne razmišljajo. Ohranjajo in nadaljujejo ljudsko izročilo svojega
kraja, ki mu instinktivno dodajajo svoje (nove) elemente, da kompozicijo vzorca
povežejo v smiselno oblikovno celoto. Na tem mestu moramo poudariti, da so
njihovi izdelki prečudoviti. Vse tri avtorice so prejemnice različnih priznanj in nagrad
za njihovo delo.
Pisanici, ki sta prikazani na sliki 30, je z batik postopkom narisala Nada Cvitkovič iz
Adlešičev v Beli krajini. Vzorci na pisanicah imajo matematično natančne
geometrijske pasove, ki so zapolnjeni z različnimi vzorčnimi elementi in motivi, kot
so osemkraka zvezda, romb, trikotnik, križ, srce, vejica, pike in kombinacije le-teh.
Na pisanicah se pojavlja tudi štiriperesna srčasta deteljica, ki je najverjetneje
izpeljanka osemkotnega malteškega križa, kateri je pogosto upodobljen v Beli
krajini. Elementi vzorcev pisanic na sliki 30 so polni, oglati in sestavljeni iz večjih
barvnih ploskev. Liki na pisanici so ponekod organsko zaokroženi ter mehčajo
oglato strukturo vzorca. Geometrijski pasovi vzorcev pa dajejo pisanici poln in težak
vtis. V raziskavi smo digitalizirali vzorec na desni pisanici (vzorec 1).

Slika 30: Belokranjski pisanici, avtorica: Nada Cvitkovič (foto: Marija Robič).
Pisanice na sliki 31 je z batik postopkom narisala Nevenka Brajdič Grušovnik iz
Ljubljane, ki je odraščala v Metliki v Beli krajini. Pisanice so vzorčene z
geometrijskimi pasovi, ki so zračni, delujejo lahkotno ter transparentno, saj so
elementi večinoma samo črtno izrisani. Vzorci so izrisani z vzorčnimi elementi in
motivi kot so romb, trikotnik, križ, srce, vejica, pikčasta polja ter kombinacije le teh.
V vzorcu ponekod opažamo manjše barvne ploskve, ki kompoziciji dajo trdnost, da
fina, tanka črtna risba ni prelahkotna. Na pisanici so izpisana tudi posvetila. V
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raziskavi smo digitalizirali vzorec na sredinski pisanici (vzorec 2).

Slika 31: Belokranjske pisanice, avtorica: N. B. Grušovnik (foto: Marija Robič).

Pisanice na sliki 32 je z batik postopkom narisala Elizabeta Urisk iz Dobrovnika v
Prekmurju. Pisanice so vzorčene z večjimi elementi in simboli. Nekateri motivi so
izrisani geometrijsko kot osemkraka zvezda, svastika, rozeta, dekorativni čok
sladkorja ali pa organsko kot različne oblike drevesa življenja, srce, klas, cvetje…
Pojavljajo se tudi pikasta polja, gostosevci (7 pik), vejica… Vzorci so veliki, lahko so
kot en večji lik ali pa velik geometrijski vzorec po celi površini. Črta risbe je debela,
kar je značilno za Prekmurje.

Slika 32: Prekmurske pisanice, avtorica: Elizabeta Urisk (foto: Marija Robič).
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Za digitalizacijo vzorcev smo izbrali tri različne pisanice, treh različnih avtoric. Na
podlagi raziskave proučevanja motivov slovenskih pisanic, so nam bili najbolj
zanimivi motiv osemkrake zvezde Jutranjice oziroma Venere (simbol sreče), romba
(simbol plodnosti), trikotnika (simbol svetega trojstva), element vejice, cikcak linije,
pikasta polja in ljudsko imenovan »dekorativni čok sladkorja« (12), ki ga v tekstu
skrajšano navajamo kar »čok«. Čok je motiv, ki je v Pekmurju pogosto upodobljen
na pisanicah, vendar njegov simbolni pomen žal ni več znan (slika 22 (primer 23)).
Za boljši prikaz in za razlago pomena izbranih motivov, so na slikah 33 in 34 prikazane izbrane pisanice pri večji povečavi. Na sliki 33a pisanica, ki jo je izrisala Nada
Cvitkovič. Na tej pisanici je najbolj izrazit motiv, ki na prvi pogled spominja na rožo.
Vendar je to stilizacija osemkrake zvezde Jutranjice, ki je sestavljena iz dveh
organsko zaokroženih križev dveh različnih barv. Ta motiv smo izbrali zato, ker je ta
oblika zvezde Jutranjice zelo redko upodobljena, hkrati pa je zelo močan evropski
simbol sreče. Kajti ta zvezda je v evropskem prostoru v geometrijski obliki zelo
pogosto upodobljena na tradicionalnih pisanicah (slika 22 (primer 25)), vezeninah, v
tkanju (slika 11) in tudi na sodobnih oblačilih, torbicah. Na tej pisanici je zvezda
umeščena v romb, ki je izrisan z vejico. Romb je simbol plodnosti že iz neolitika. Ob
straneh so štiri trikotniki. Trikotnik simbolizira sveto trojstvo.

a)

b)

Slika 33: Belokranjski pisanici (foto: Marija Robič).
Na sliki 33b je pisanica, ki jo je izrisala Nevenka Brajdič Grušovnik. Na tej pisanici
je zelo zanimiv motiv romba, ki je v tej obliki prepoznan kot polje, pike na njem so
43

semena, izrastki pa rastline. Sam lik je geometrijski, pike so različnih velikosti, izrastki pa se prijetno organsko zaokrožijo v spiralo. Geometrijski pas je lahkoten, sestavljen je iz trikotnih oblik, ki so zapolnjene s pikami, po sredini teh likov vidimo
romb, ki ga prepolovi vejica, kar tvori trikotnike v rombu. Ta pas krožno ovija celo
površino jajca.

a)

b)

Slika 34: Prekmurska pisanica (foto: Marija Robič).

Na sliki 34 je pisanica, ki jo je izrisala Elizabeta Urisk. Na tej pisanici je prikazan
motiv čoka, ki je pogosto upodobljen v Prekmurju, njegova simbolika žal ni več
znana. Na sliki 34a je prikazana običajna pozicija motiva čoka na prekmurski pisanici. Ko je pisanica z vrvico obešena, motiv čoka gleda navzdol. Pokončna oblika
tega motiva pa je zanimivejša (slika 34b), ker spominja na koničasto alpsko pogorje
oziroma na Triglav, ki je simbol slovenstva (slovanstva). To spremembo motiva smo
upoštevali tudi pri digitalizaciji. V tem motivu prepoznamo trikotne oblike (sveto trojstvo), ki so sestavni del tudi dveh rombov (plodnost), ki sta zapolnjena s pikami
(semena). Izmenjujejo se rdeče in črne ploskve, ki tvorijo prijeten motiv. Črta je
debelejša in je v naravni barvi jajčne lupine ter deluje zlato. Vzorec je redko viden,
hkrati pa ga lahko oblikovno povežemo s simboliko, ki jo še zaznavamo v današnjem času. Koničasta tvorba nas spominja na goro Triglav, ki je stilizirana na slovenskem državnem grbu. V staroverstvu je Triglav ime za božanstvo s tremi glavami in s tremi funkcijami, kajti to božanstvo je upravljalo s tremi svetovi: nebeškim,
zemeljskim ter podzemnim. Gora, ki nosijo ime Triglav, je na slovanskem področju
kar nekaj, so svete gore, prebivališče bajeslovnih bitij ter slovanskega božanstva
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Triglav (46). Digitaliziran vzorec s te pisanice v nadaljevanju imenujemo vzorec 3.

Fotografije 3D pisanic, ki so prikazane na slikah 33 in 34, smo prenesli v program
Adobe Photoshop CS2. Barvne vrednosti fotografij smo spremenili iz RGB v CMYK
barvni model. RGB je kratica za barvni model (Red (rdeča), Green (zelena), Blue
(modra)), ki se uporablja za delo na digitalnih medijih. S svetlobnim mešanjem treh
barv (rdeča, zelena, modra) dobimo na primer na digitalni fotografiji celoten barvni
spekter. CMYK (Cyan (cian), Magenta (magenta), Yellow (rumena), Karbon (črna))
je kratica za barvni model, ki se uporablja za delo v tiskarstvu. Z mešanjem treh
barvnih pigmentov (svetlo modra, rdeče lila, rumena) dobimo pri tiskarskem odtisu
skoraj celoten barvni spekter. Za dobro temino barvnih tonov pa moramo dodati še
črni pigment. Glavna razlika med RGB in CMYK barvnima modeloma je v namenu
uporabe, torej RGB uporabljamo na digitalnih medijih, CMYK pa v tiskarstvu (47).
Barvne vrednosti fotografij smo pred obdelavo spremenili iz RGB v CMYK barvni
model, zato da smo digitalizirane vzorce kasneje lahko tiskali na tekstilijo. Oba
barvna modela sta prikazana na sliki 35.

Slika 35: Barvna modela RGB in CMYK (47).

V programu Adobe Photoshop CS2 smo s fotografij pisanic (slika 33 in 34) z
orodjem “Eyedropper” določili CMYK in CIE L*a*b* barvne vrednosti, ki se nahajajo
na pisanicah. Rezultati so prikazani v preglednici 2. Ker bomo s temi barvnimi
vrednostmi izrisali tudi vzorce, smo barve s pisance na sliki 33a v preglednici 2
označili kot vzorec 1, barve s pisance na sliki 33b smo v preglednici 2 označili kot
vzorec 2, barve s pisance na sliki 34b pa smo v preglednici 2 označili kot vzorec 3.
CMYK barvne vrednosti so služile za digitalizacijo motivov pisanic. Iz rezultatov CIE
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L*a*b* barvnih vrednosti na preglednici 2 lahko opišemo barvo. Barve na pisanicah
se med sabo razlikujejo v barvnih vrednosti zaradi različnih barvil uporabljenih za
barvanje pisanic in zaradi osnovne barve jajčne lupine. Črna barva je najtemnejša
na vzorcu 1 (CIE L* = 5) in najsvetlejša na vzorcu 3 (CIE L* = 11). Pri črni barvi
vzorca 3 imata koordinati CIE a* in b* vrednost 0. Glede na vzorec 3 je črna barva
vzorca 1 bolj rdeča in bolj modra, vzorca 2 pa bolj rdeča in bolj rumena. Vrednosti
CIE L*a*b* rdeče barve, ki se nahaja na pisanicah so podobne za vzorec 1 in 2.
Rdeča barva je na vzorcu 3 temnejša, bolj zelena in bolj modra kot na vzorcih 1 in 2.
Najsvetlejša barva, ki se nahaja na pisanicah je predvsem barva jajčne lupine.
Vzorca 1 in 2 imata svetlobno koordinato najvišjo (CIE L1* = 92 oz. L2* = 96) in nizki
koordinati CIE a* in b*. Najsvetlejša barva na vzorcu 3 je glede na vzorec 1 in 2
temnejša, bolj rdeča in bolj modra.

Preglednica 2: CMYK in CIE L*a*b* barvne vrednosti za izbrane pisanice.
Vzorec

1

2

3

Barva

Barvne vrednosti
C

M

Y

K

L*

a*

b*

0

13

0

0

92

10

-2

13

95

85

3

47

62

38

77

72

60

80

5

2

-5

0

3

24

0

96

0

21

7

100

100

0

49

70

49

70

69

73

79

8

2

4

18

52

92

6

60

23

51

16

92

92

28

37

48

35

65

57

56

81

11

0

0

Digitalizacijo motivov in vzorcev s slovenskih pisanic smo naredili z uporabo CAD
(angl. Computer Aided Design) opreme serije Adobe CS2. Uporabili smo dva
različna grafična računalniška programa Adobe Photoshop CS2 (AP) in Adobe
Illustrator CS2 (AI), ki omogočata možnost prostoročnega risanja s pomočjo
digitalnega svinčnika in Bamboo grafične tablice. Programa se med seboj
razlikujeta v obliki slike, ki se jo oblikuje. Pri AP je slika sestavljena iz množice
pobarvanih točk (pikslov), ki so razporejene v mreži določene oblike in gre za bitno
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grafiko. Pri AI pa je slika sestavljena iz geometričnih formul oziroma matematičnih
izrazov in gre za vektorsko grafiko.
Zanimalo nas je ali lahko dosežemo enak učinek risbe v računalniškem programu
kot je prostoročna risba pri vzorcih s pisanic. Posebnost risbe na pisanici je, da je
črta risbe neenakomerna, kar je posledica vročega voska, ki neenakomerno teče iz
pisalke. Ta risba je organska, neenakomerna, na zaključkih batikove črte se
pojavljajo skupki voska, kar črti daje debelejše zaključke. Vsak vzorec na pisanici je
zaokrožen zaradi okrogline jajca, zato smo vzorec s 3D površine preko fotografije z
grafičnim programom prerisali v 2D ploskev z namenom, da bomo vzorec pripravili
za tisk na plosko tekstilijo. S pomočjo grafičnega računalniškega programa in
digitalnega svinčnika ter s pomočjo lastne domišljije smo to zaokroženost vzorca
logično sploščili. Vzorce za digitalno obdelavo smo izbrali s treh pisanic treh
različnih avtoric. Vsak vzorec na pisanici je zaokrožen zaradi okrogline jajca, zato
smo vzorec s 3D fotografije prerisali v 2D. S pomočjo risarskih računalniških
programov smo to zaokroženost vzorca logično sploščili.

Slika 36: Izrisovanje črte vzorca 1 preko motiva na pisanici (foto: Marija Robič).

Na sliki 36 je prikazano, kako smo si pomagali pri izrisovanju vzorca 1. V obeh
programih smo najprej izbrali črto risbe v kontrastni barvi, da smo lažje ločili, kaj je
vzorec s slike in kaj je vzorec, ki ga rišemo v računalniku. Nato smo potegnili dve
horizontalni črti, ki omejita vzorčni pas, da smo dobili meje vzorca. Za izrisovanje
vzorca smo si morali predstavljati, kako je videti posamezni lik, če ga postavimo na
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ravno ploskev. S pomočjo teh predstav smo črtno izrisali vse like vzorca. Pri takem
načinu so možne manjše razlike med izrisanim ter originalnim vzorcem, ker smo
imeli za oporo samo fotografijo pisanice, ne pa tudi pisanico v fizični obliki.

Nato smo v obeh programih odstranili sliko pisanice. Rezultat risbe digitaliziranega
vzorca 1 je prikazan na slikah 37 in 38. Na sliki 37 je prikazana črtna risba vzorca v
programu Adobe Photoshopu CS2. Črta je organska, različnih debelin ter je zelo
podobna črti, ki jo ustvarja ročna risba na okroglino jajca pri batik postopku. Vtis
računalniške risbe vzorca je neenakomeren, neroden, živahen, ponekod je barva
razlita, skoraj takšna pa je tudi ročna risba v batiku.

Slika 37: Črtna risba v Adobe Photoshopu CS2.
Na sliki 37 je prikazana črtna risba digitaliziranega vzorca 1 v programu Adobe
Photoshopu CS2. Črta računalniške risbe vzorca je enakomerna, enake debeline
po celi dolžini, kar pa ni značilnost ročne risbe v batik postopku. Vtis računalniške
risbe vzorca je gladek, točen, eksakten, zaobljen, brez napak.
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Slika 38: Črtna risba v Adobe Illustratorju CS2.
Na podlagi rezultatov na sliki 37 in 38 smo ugotovili, da je AP enostavnejši program
za oponašanje prostoročne risbe kot AI, saj AP omogoča, da je risba točno taka, kot
smo jo izrisali. Digitalni svinčnik z Bamboo grafično tablico omogoča različno
debelino črte s pritiskom svinčnika na tablično površino. Večji pritisk svinčnika na
tablično površino odebeli črto oziroma manjši pritisk stanjša črto, kar program AP
zazna ter shrani risbo točno tako kot je zrisana. Program AI pa ne zazna različnih
pritiskov pri risanju črte. Črto shrani v isti debelini. Črtna risba v AI je brez napak.
Črta je gladka, točna, eksaktna, veščemu očesu je že na prvi pogled računalniška.
V nadaljevanju smo v obeh programih zamenjali barvo črte z barvo črte, ki ustreza
vzorcu 1. Like smo napolnili z ustreznimi barvami in vzorec postavili na črno ozadje.
Končni rezultat našega računalniškega dela na vzorcu 1 sta na sliki 39 in 40. Ostala
dva vzorca smo izrisali po enakem postopku. Vzorec 1 tvori zvezda na sredini
romba, ki ga obkrožajo štirje trikotniki. Črtna risba je skoraj bela in oriše vse oblike,
liki vzorca so zapolnjeni z rdečo barvo. Vzorec je na črnem ozadju. Bela in črna sta
absolutni barvi, rdeča poleg njiju deluje toplo, poživljajoče ter aktivno, je ena izmed
primarnih barv. Na sliki 39 je vzorec 1 izrisan v AP CS2, na sliki 40 pa je vzorec 1
izrisan v AI CS2.
Vzorec 1 deluje simetrično, vendar štirje trikotniki niso popolnoma enake velikosti.
Avtorica ni mogla doseči popolne simetrije, ker je bilo njeno vzorčenje omejeno na
3D površino, na kateri pa je težko ohranjati točne geometrične proporce. Simetrija
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je izražena tako po horizontalni kot po vertikalni osi, vzorec je prezrcaljen.
Zasledimo elemente harmonije in kontrasta, kajti v vzorcu se srečujejo ostre
geometrične forme z mehkobo organskih tvorb. Na sredini je osnovni motiv
organsko izrisane zvezde, ki spominja na dvobarvno cvetlično formo, katera je
skoraj simetrična. Cvet obkroža geometrična romboidna linija, na kateri se
razpredajo mehki listki vejice, kateri s svojo usmerjenostjo nakazujejo smer
kompozicije.

Slika 39: Vzorec 1 izrisan v AP CS2.

Slika 40: Vzorec 1 izrisan v AI CS2.
Vzorec 2 je sestavljen iz dveh delov: spodnji del je širok geometrijski pas, nad njim
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pa lebdita dva privihana romba. Črtna risba je skoraj bela in riše prosojno lahek
vzorec v geometrijskem pasu ter oriše lebdeča romba, ki sta zapolnjena z rdečo
barvo na kateri so bele pike. Zaradi teh belih pik na površini rdečega romba nam
rdeča tu deluje zelo svetla. Na geometrijskem pasu so rdeče pike umeščene v
trikotne oblike na črnem ozadju, tu rdeča deluje temačno. V resnici pa je v celem
vzorcu zastopan isti odtenek rdeče barve, razlika je samo v vizualnem vtisu. Rdeča
deluje v kombinaciji z belo toplo, poživljajoče ter aktivno, v kombinaciji s črno pa se
ta aktivnost umiri. Celoten vzorec je postavljen na črno ozadje. Na sliki 41 je vzorec
2 izrisan v AP CS2, na slika 42 pa je vzorec 2 izrisan v AI CS2.

Slika 41: Vzorec 2 izrisan v AP CS2.

51

Slika 42: Vzorec 2 izrisan v AI CS2.

Pri vzorcu 2 je bolj poudarjena horizontalna smer kot vertikalna. Razdeljen je na
dva dela: spodaj je ponavljajoči se vzorec v širokem geometrijskem pasu, zgoraj pa
sta dva lebdeča romba, katera sta vzorčena s pikami. V ponavljajočem se vzorcu
so ponavljajoči elementi poševne linije, ki se križajo in tvorijo vtis treh peščenih ur.
Njihove trikotne oblike so zapolnjene z rdečimi pikami, ki pa se zdijo v ozadju ter se
relativno pravilno ponavljajo. V prostoru med peščenimi urami nastanejo romboidne
oblike, katere pa prepolovijo štiri vertikalne ponovitve rastlinskih vejic.
Na črni površini lebdita dve romboidni formi s spiralnimi izrastki. Rdeča se tu zdi
svetlejša, ker je rdeči romboidni lik orisan z belo linijo in ima na površini bele točke
različnih velikosti. Spiralni izrastki mehko, organsko zaključijo romboidno geometrijo.
Vzorec 3 tvori kompleksen motiv čoka. Črtna risba je svetlo rjava in oriše vse oblike.
V vzorcu se izmenjujejo rdeče ter črne barvne ploskve, kar daje kompoziciji
dinamičnost. Vzorec je na črnem ozadju. Rdeča in svetlo rjava sta topli barvi na črni,
hladni podlagi. Ton rdeče barve je v tem vzorcu temnejši, zato rdeča ne izstopa
preveč. Ton svetlo rjave risbe je rahlo rumenkast ter svetel, zato risba optično
deluje spredaj. V drugem nivoju je topla rdeča, zadaj pa hladna črna barva.
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Slika 43: Vzorec 3 izrisan v AP CS2.

Slika 44: Vzorec 3 izrisan v AI CS2.

Na sliki 43 je vzorec 3 izrisan v AP CS2, na sliki 44 pa je vzorec 3 izrisan v AI CS2.
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Vzorec 3 je pokončna kompleksna kompozicija, ki je po vertikali relativno simetrična.
Spominja na tulipanov cvet iz katerega raste koničasta struktura. Na obeh straneh
rdeča pasova koničasto zaokrožata obliko cveta in s tem utrjujeta celoto, držita
kompozicijo, da ne pade. Središče je sestavljeno iz trikotnih oblik, ki imajo smer
navzgor in spominjajo na triglavsko pogorje. Trikotne oblike so sestavljene iz večjih
črnih (romboidnih) ter manjših rdečih koničastih ploskev. Na dveh črnih romboidnih
likih je vzorec popestren s svetlo rjavimi pikami neenakomernih velikosti. Vsi liki so
obkroženi s svetlo rjavo risbo. V središču vzorca sta dve trikotni tvorbi, ki podpirata
notranjo kompozicijo vzorca in smer navzgor. Celotna barvna in oblikovna
kompozicija deluje umirjeno in harmonično. Trikotna usmerjenost oblik navzgor daje
dinamiko celotnemu oblikovnemu sklopu.
Rezultat so bili pripravljeni vzorci za transferni tisk. Odločili smo se za tisk na črno
tekstilijo. Na podlagi izkušenj smo predvidevali, da bodo odtisi imeli trši otip, zato
smo vzorce pripravili tako, da smo odtisnili samo bistvene dele vzorca. Torej nismo
tiskali cele kvadratne slike vzorca (slika 43), ampak smo tiskali samo vzorec brez
črne podlage (slika 46). Za izvedbo smo izbrali vzorce, ki so izrisani v Adobe
Photoshopu CS2, ker se je črta risbe z delom v tem programu najbolj približala
prostoročnim risbam s pisanic v batik postopku. Vzorce smo transferno tiskali na
črne majice. Transferni tisk smo izbrali, ker omogoča hiter postopek od vzorčne
predloge do odtisa na tekstilijo. Odtisi imajo trši otip, vendar so trpežni na drgnjenje
ter obstojni na pranje. Hkrati pa so to lahko unikatni odtisi ali manjše serije in kljub
temu ta tisk ni drag. Fotografije stiskanih vzorcev na črne majice so prikazane na
slikah 45 – 48.
Pri odtisu teh vzorcev na črno tekstilijo, je prišlo do malenkostnih razlik med
barvami v računalniških vzorcih in med odtisnjenimi vzorci. Na to barvno razliko je
vplivalo več dejavnikov. Majice s temi odtisnjenimi vzorci so atraktivne, modne,
zanimive ter drugačne od videnega. Zanimivo je, kako neki pradavni motivi lahko
poživijo sodobni svet in s svojimi simboli nezavedno vplivajo na okolico.
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a)

b)

Slika 45: Vzorec 1 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič).

Slika 46: Povečan vzorec 1 in odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič).
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a)

b)

Slika 47: Vzorec 2 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič).

a)

b)

Slika 48: Vzorec 3 odtisnjen na črno majico (foto: Marija Robič).

V preglednici 3 so predstavljene meritve barvnih vrednosti CIE L*a*b* tiskov vzorcev na majicah, na podlagi katerih smo izračunali razlike med barvami na pisanici in
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na majici.

Preglednica 3: CIE L*a*b* barvne vrednostih vzorcev tiskanih na majicah.
Vzorec

Barvne vrednosti

Barva

1

2

3

L*

a*

b*

88,57

4,76

-3,64

49,41

39,33

25,24

34,54

0,52

0,64

89,90

-2,78

14,20

49,25

42,44

29,85

34,89

0,12

3,34

60,65

12,52

42,12

43,73

26,92

21,02

35,62

-0,57

1,86

Rezultati izračunanih razlik v svetlosti (ΔL*), na rdeče-zeleni osi (Δa*) in na
rumeno-modri osi (Δb*) ter celotna barvna razlika (ΔE*) med vzorcem na pisanici in
na majici so predstavljeni v preglednici 4.

Preglednica 4: Razlike v CIE L*a*b* barvnih vrednostih in barvna razlika med vzorci
na pisanicah in na majicah
Vzorec

1

2

3

Barva

Razlike barvnih vrednosti
ΔL*

Δa*

Δb*

ΔE*

3,43

5,24

1,64

6,47

-2,41

22,67

12,76

26,13

-29,54

1,48

-5,64

30,11

6,10

2,78

6,80

9,55

-0,25

27,56

19,15

33,56

-26,89

1,88

0,66

26,96

-0,65

10,48

8,88

13,75

-6,73

21,08

13,98

26,17

-24,62

0,57

-1,86

24,70
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Svetla barva na pisanici je glede na svetlo barvo na majici svetlejša (ΔL* > 0) za
Vzorec 1 in 2, ter malce temnejša za Vzorec 3 (ΔL* < 0), bolj rdeča in bolj rumena.
Pri rdeči barvi so bile izračunane manjše razlike v svetlostnih barvnih vrednostih
(ΔL* do -6,73) in večje pri barvnih vrednostih na rdeče-zeleni ter rumeno-modri osi
(Δa* do 27,56 in Δb* do 19,15). Rdeča barva na pisanici je primerjalno z rdečo barvo na majici temnejša, bolj rdeča in bolj rumena. Pri črni barvi opazimo zelo veliko
odstopanje oziroma razliko v svetlostni koordinati (ΔL* do -29,54), manjše pa so
razlike na rdeče-zeleni osi (Δa* do 1,88) oziroma na rumeno-modri osi (Δb* do 5,64). Črna barva na pisanici je primerjalno s črno barvo na majici temnejša, bolj
rdeča in bolj modra (za Vzorec 1 in 3) oziroma bolj rumena (za Vzorec 2). Barvne
razlike (ΔE*) med vzorcem na pisanici in na majici so višje kot 1, kar pomeni, da je
barvna razlika vidna s prostim očesom. Najmanjša barvna razlika je bila izračunana
pri najsvetlejši barvi vzorcev, največja pa pri črni barvi za vzorec 1 in pri rdeči barvi
za vzorca 2 in 3. Najnižja izračunana barvna razlika je bila 6,47, najvišja pa 33,56.
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ZAKLJUČKI
Rezultat magistrskega dela so uspešno preneseni tradicionalni motivi s slovenskih
pisanic na tekstilni substrat.
Pri doseganju tega rezultata smo prišli do naslednjih ugotovitev:
a) Informacije o izdelavi slovenskih pisanic so pretežno dostopne ustno ali v
muzejih, pomeni motivov in barv na pisanicah so predvsem dostopni v etnoloških knjigah in na internetu.
b) Digitalizacija motiva s pisance poteka tako, da pisanico fotografiramo, njeno
fotografijo prenesemo v profesionalni računalniški program, kjer lahko določimo barvne vrednosti za risanje motiva v programu (CMYK) in barvne vrednosti, ki služijo za opis barve (CIE L*a*b*).
c) Pri risanju motiva v računalniškem programu je treba paziti, saj je risanje
oteženo zaradi geometrijske oblike pisanice (krogelna oziroma 3D oblika).
Pri risanju motiva je pomembno, da se oblika in pomen motiva ne izgubi kljub
njegovi 2D obliki.
d) Program AP je bolj prilagojen za oponašanje prostoročne risbe kot AI. Risanje v programu AP z digitalnim svinčnikom na Bamboo grafično tablico omogoča različno debelino črte z različnim pritiskom digitalnega svinčnika. Pri
tem načinu digitalnega risanja večji pritisk digitalnega svinčnika (na površino
grafične tablice) odebeli črto oziroma manjši pritisk stanjša črto. To program
AP zazna ter shrani risbo točno tako, kot je zrisana. Program AI pa ne zazna
različnih pritiskov digitalnega svinčnika pri risanju črte. Črto shrani v enakomerni debelini. Črtna risba v AI je brez napak z enakomerno debelino. Črta je
gladka, točna, eksaktna.
e) Barvne razlike v CIE L*a*b barvnih vrednostih na pisanici in na majici so večje kot 1, kar pomeni, da so razlike vidne s prostim očesom. Vrednosti barvne
razlike so bile od 6,47 do 33,56. Večja odstopanja so bila izračunana za črno
barvo, najmanjša pa za svetlo.
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