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IZVLEČEK
Diplomsko delo opisuje nastanek nove pisave kristalinija, v prvi vrsti namenjene za
ročno graviranje v steklo. Pisavo smo želeli oblikovati tako, da bi bila v čim večji meri
prilagojena značilnostim in omejitvam graviranja. Dotaknili smo se tudi nekaterih
pisav iz zgodovine, ki so povezane z graviranjem, ter odnosa med kaligrafijo in
gravuro.
Drugo vodilo pri oblikovanju pisave je prav tako povezano s steklom, le da tokrat v
prehodu iz njegovega žarečega, tekočega stanja v trdno. Navdih za oblike črk smo
našli ob srečanju z dolgoletno tradicijo proizvodnje stekla, ki se je ohranila v Steklarni
Rogaška. Stekleno talino znajo mojstri pihalci spretno preoblikovati v raznovrstne
uporabne predmete, figure in celo skulpture. Pri tem je izhodišče vsake oblike kaplja,
ki je bila izbrana kot osnovni gradnik vseh znakov za to pisavo. Tako je pisava že v
svoji zasnovi močno vezana na izdelke iz tega zanimivega in vsestransko
uporabnega materiala.
Ročni osnutki pisave so bili digitalizirani s pomočjo programa FontLab, s čimer je
pisava postala uporabna tudi za nekatere druge tehnike graviranja, tiskane in
digitalne medije. Kristalinija je namenjena v prvi vrsti krajšim napisom, posvetilom,
voščilom, graviranim v steklo, lahko pa se uporablja tudi za promocijske materiale in
dekorativne napise.
S pisavo smo poskušali prispevati k pestrosti steklarske tradicije in ponudbe v
podjetju Steklarna Rogaška ter širše.

Ključne besede: kristalinija, oblikovanje pisave, digitalizacija pisave, gravura, steklo,
kaligrafija
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ABSTRACT
This thesis explores the design of a typeface Kristalinija, developed primarily for hand
engraving on glass. Main objective was to follow the principles and limitations of the
engraving techniques. Some historical typefaces were also mentioned, mainly in
relation to calligraphy and engravings.
Another typeface-design objective was the glass substance, transitioning from its
glowing viscous state into a solid one. Inspiration has also stemmed from the
glassmaking tradition of Steklarna Rogaška, ranging from contemporary tabletop
objects to figurines and even art glass. The teardrop shape has been the leading
motif and a base form for all the characters, therefore resembling the spirit of this
versatile material.
Hand drawn sketches have been transformed into a digital form with FontLab
software, enabling the typeface to be utilised also with some other engraving
techniques, printed or digital media. Kristalinija is ideal for glass engraved headlines,
dedications and inscriptions, but can also be used in promotional materials or
decorative banners.
Our goal has been to contribute to the richness of glassmaking tradition in Steklarna
Rogaška and beyond.

Key words: Kristalinija, typeface design, typeface digitalization, engraving, glass,
calligraphy
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1 Uvod
Pri spoznavanju dela s steklom v podjetju STEKLARNA ROGAŠKA, d. o. o. (v nadaljevanju Steklarna Rogaška), smo ugotovili, da so vrste pisav, ki se danes pri nas
uporabljajo za graviranje v steklo, bodisi kaligrafske bodisi osebne pisave
posameznih graverskih mojstrov, kakor so jih razvili skozi leta uporabe. Pravzaprav v
tem podjetju, ki je eno redkih večjih v Sloveniji in tudi v Evropi, ki se ukvarja tudi s
tovrstno dejavnostjo, uporabljajo v glavnem le eno standardno pisavo. Izkušen graver
seveda lahko dobro prenese katerokoli pisavo na steklen izdelek. Vse je le vprašanje
vztrajnosti in časa, ki ga ima na voljo. Ugotovili smo, da v uporabi ni niti ene
uveljavljene pisave, ki bi bila ustvarjena tako, da graverju karseda olajša delo, pri tem
pa ne izgubi na slikovitosti, čitljivosti in dekorativnosti.
Namen diplomskega dela je vsaj delno zapolniti to vrzel ter teoretično podpreti in
opisati postopke obdelave stekla s poudarkom na tistih, ki omogočajo zapisovanje
besedil. Glavni cilj je bil ustvariti novo pisavo mehkejših in drznejših linij z elementi
okraševanja, primerno predvsem za posvetila in druga – običajno krajša – besedila in
napise. Namenjena je prav graverjem in je primerno prilagojena tudi sodobnim
tehnikam graviranja v steklo. S tem je mišljena digitalizacija pisave, ki omogoča
njeno uporabo tako v tehnikah, ki temeljijo na računalniški obliki, kot sta peskanje in
lasersko graviranje, kot tudi pri promocijskem materialu, embalaži ter ostalih tiskanih
ali elektronskih gradivih.
Danes je mogoče v steklu bolj ali manj uspešno izvesti ali reproducirati katerokoli
pisavo, pogosto celo z dodatnimi učinki, ki jih ustvarjajo lom, razklon in sipanje
svetlobe na površini stekla ter poseganje upodobljenih znakov v tretjo dimenzijo, ki
jih s klasičnimi tehnikami kaligrafije ni mogoče doseči. To je pritegnilo tudi kaligrafe k
uporabi stekla kot zanimivega medija za kaligrafsko motiviko. Ob primerjavi sodobne
kaligrafije in gravure, kakršno obravnava to diplomsko delo, kmalu naletimo na
osnovno razliko med njima. Gravura je širok pojem, ki zajema vse vrste motivike in
različnih brušenih vzorcev, ne zgolj pisave. Graviranje dojemamo kot del ustvarjanja
steklenega izdelka. Medtem ko sta pri kaligrafiji v središču zanimanja oblika pisave in
sporočilo, skuša pisava pri graviranju zaljšati in dopolniti medij, to je steklen oziroma
kristalen izdelek kot celoto.
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Ker nekatere tehnike graviranja zahtevajo znatno več truda in časa v primerjavi s
kaligrafskimi, se v tem delu posvečamo predvsem prilagoditvi pisave določeni tehniki
graviranja do te mere, da je njena uporaba praktična in ne nazadnje tudi komercialno
upravičena.
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2 Teoretični del
2.1 Odnos med kaligrafijo in gravuro
Pretežnemu delu zgodovine razvoja pisav in kaligrafije smo se izognili, saj je na to
temo mogoče najti dovolj strokovnega gradiva, tudi med tistim, navedenim v
bibliografiji. Dotaknili smo se zgolj primerov, ki so tako ali drugače povezani z
graviranjem. Zaradi globinskega vtisa tu omenjamo nekatere pisave, ki so bile
izvorno vtisnjene v mehko površino gline, klesane v kamen ali gravirane v kovine.
Ena največjih razlik med kaligrafijo in graviranjem je namreč prav v poseganju v tretjo
dimenzijo – globino.
Steklo v vroči obliki omogoča vtiskovanje motivov in znakov (Černelč, 2016),
podobno kot zapisovanje klinopisa v mehko glino (Možina, 2003: str. 16–18), vendar
je tak postopek zaradi hitre spremembe viskoznosti kristalne taline ob ohlajanju v
primerjavi s hitrostjo sušenja mehke gline relativno neuporaben. Za primerjavo s
tehniko klinopisa tukaj omenimo zgolj tehniko stiskanja in pihanja stekla v modele
različnih oblik (Kobentar, 2016), ki tudi omogočata upodobitev črkovnih znakov. Taki
napisi so običajno izbočeni in ne vbočeni oziroma vtisnjeni v površino (Černelč,
2016), kot vidimo na sliki 1. Tovrstne primere najpogosteje srečamo pri izdelavi
steklenic z logotipom podjetja ali emblemom kleti za izbrana vina, konjake in druge
alkoholne ter celo gazirane pijače in podobno.

Slika 1: Napis, izdelan v vroči fazi oblikovanja stekla (vir: lasten)
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Hieroglifi, ki so bili klesani v kamen, prav tako delujejo v globino medija. Posebej
želimo izpostaviti rimsko monumentalno pisavo, ki so jo uporabljali ne le za klesanje
v kamnite plošče, temveč tudi za graviranje v kovine (Možina, 2003: str. 18–29).
Steklo je v večini oblik preveč nagnjeno k pokanju, da bi omogočalo klesanje
(Černelč, 2016), zato se tu analogija med vtisnjenimi in klesanimi ter graviranimi
znaki konča.
Primeri pisav, ki jih za obdobje med 15. in 17. stoletjem naniza Joice (Joice, 1980:
str. 123–242), v določeni meri spominjajo na pisavo, ki smo jo zasnovali v pričujočem
delu. Značilni so dekorativni podaljški črk navzgor in navzdol ter zaključki v obliki
kapelj (Joice, 1980: str. 123–242). Naša pisava, kristalinija, te oblike uporabi bolj
tematsko – kot oblikovno povezavo med pisavo in temeljno obliko oziroma
izhodiščnim stanjem za oblikovanje stekla – talino.
V 17. stoletju Joice (Joice, 1980: str. 181–242) omenja z našega stališča zelo
zanimiv medsebojni vpliv uporabe koničastega peresa in graviranja – na obliko
pisave. Kaligrafija je bila v tem obdobju priljubljena veščina. Za urjenje lepopisnih
spretnosti učencev so kaligrafi s pomočjo bakrenih plošč izdelovali neke vrste
delovnih zvezkov. Kaligrafske originale pisav so graverji, v nekaterih primerih pa celo
kaligrafi sami, zelo natančno gravirali v bakrene plošče, ki so omogočale reprodukcijo
(Joice, 1980: str. 181). Družina pisav roundhand oziroma coperplate, ki se je v Angliji
konec 17. st. razvila iz pisave italian hand in se nato od tam razširila po vsej zahodni
Evropi in v Ameriko (Nesbitt, 1957: 110–114), je ravno ta, ki se pri nas še danes
najpogosteje uporablja za graviranje v steklo (Černelč, 2016) in zato predstavlja
najtesnejšo vez med kaligrafijo in graviranimi besedili. Slika 2 prikazuje detajl
kristalne vaze, izdelane, brušene in kislinsko polirane v Steklarni Rogaška. Besedilo
je v svojem ateljeju vgravirala ena najboljših graverk v Sloveniji, Tanja Valenčak, z
različico pisave, kakršno je razvila za vsakodnevno uporabo in temelji na pisavi
roundhand.
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Slika 2: Različica pisave graverke Tanje Valenčak (vir: lasten)

S tehničnega vidika gre pri kaligrafiji za nanašanje barvil, črnil oziroma pigmentov na
različne površine. Danes se v kaligrafiji srečujemo tudi s pristopi, ki posnemajo
različne prostorske učinke, kot je navidezno odstopanje od podlage ali prebadanje
podlage s pomočjo senčenja in deformacij oblike pisav (Jobson, 2015). To omenjamo
predvsem z namenom, da se navežemo na graviranje, katerega ključni sestavni
element, ki ga ločuje od kaligrafije, so bolj ali manj izrazito delovanje v globino ter
učinki, ki jih s tem dosežemo.

2.2 Steklo
2.2.1 Zgodovina razvoja steklarstva
Prva zabeležena uporaba stekla je bila na območju Mezopotamije okrog leta 3000 pr.
n. š., in sicer kot glazura za steatitne kamenčke (Matcham in Dreiser, 1997: str. 12–
13). Ta steklasti nanos se je postopoma osamosvojil od svoje glinene osnove in
postal prednik enega najpomembnejših materialov na svetu.
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Tudi na Slovenskem najdemo sledove zgodnje uporabe in proizvodnje stekla. A šele
čas industrializacije je preplavil našo deželo s steklom oziroma z manufakturnimi
delavnicami, glažutami. K nam so se razširile iz dveh smeri, z Bavarske in Češke, pa
tudi iz Benetk. Na območju Ljubljane in njene okolice zasledimo beneške vplive, na
Štajerskem pa vplive s severa. Brušenje in gravuro kot krasilni tehniki so k nam
prenesli s severa. Zlasti graviranje je bilo velik izziv za steklarje že od nekdaj in tako
je še danes. Med vsemi je dosegel daleč največ Hieronymus Hackel (1785–1844), ki
se je v svojih zrelih letih preselil z rodne Češke v Celje in tam deloval do svoje
(zgodnje) smrti. Bil je vrhunski mojster upodabljanja. Z osupljivo natančnostjo je
brusil in okraševal zlasti kozarce in kelihe, namenjene za darila najpomembnejšim
osebam tedanjega časa. Motiviko iz narave in upodobitve figur, mitoloških prizorov
itd. so mnogokrat dopolnjevali grbi ali znaki z graviranimi monogrami, imeni ali
krajšimi teksti (Lichtenberg, 2005: str. 12).
Tudi v glažutah ali gozdnih steklarnah na območju Pohorja, Obsotelja in Kozjanskega
so se pojavljali mojstri gravure. Današnja vodilna proizvajalka kristalnega stekla
Steklarna Rogaška je potomka najstarejše znane gozdne steklarne ob Sotli, na
območju tedanje gospoščine Rogatec, pisno zabeležene leta 1665. V Steklarni
Rogaška je občasno nastalo manjše število steklenih eksponatov z graviranimi
motivi. Intenzivneje so se lotili gravure v steklo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
v dislocirani enoti v Kozjem. Iz časa delovanja te enote je ohranjena večina
pomembnejših gravur in replik prodanih eksponatov (Černelč, 2016).
Danes težko najdemo področje, ki ne bi bilo vsaj posredno povezano s steklom.
Pomislimo na laboratorijsko opremo, optične naprave, optična vlakna, okna, stekleno
volno, fiberglas, zasteklitve, zrcala, svetila, steklokeramiko, posode in okrasne
predmete vseh vrst.

2.2.2 Sestava in lastnosti stekla
Steklo je trdna snov, ki nastane s podhladitvijo taline, ki se zaključi, še preden utegne
nastopiti kristalizacija. Zato ima steklo amorfno zgradbo. To vpliva na njegovo tališče,
ki ni ostro določeno, temveč potekata taljenje in strjevanje v širših temperaturnih
intervalih (Kobentar, 2016). Ta lastnost omogoča vrsto tehnik oblikovanja stekla
6

(vlivanje, stiskanje, vroče lepljenje, vlečenje, pihanje) v vročem stanju oziroma v
prehodu med vročim in hladnim stanjem (Matcham in Dreiser, 1997: str. 13).
Steklo združuje številna nasprotja. Je snov z izjemnimi mehanskimi lastnostmi; je
zelo trdno in trajno, a se prav lahko v trenutku zdrobi. Stekleni drobci imajo ostre
robove, med oblikovanjem v vročem stanju pa steklo zavzema nežne oblike in tvori
gladke površine. Steklo lahko brez sipanja prepušča, odbija in lomi svetlobo, lahko
pa jo siplje. Poznamo tako brezbarvna stekla kot tudi stekla, obarvana v
najrazličnejše prozorne in motne barvne tone ter njihove kombinacije (Mocatta, 2001:
str. 19). Steklo deluje hladno, lahko pa zažari v ognju mavričnih barv, ki kot posledica
razklona svetlobe nastanejo ob lomu svetlobe. Ta pojav je visoko cenjen tudi pri
diamantih.
Za graviranje in brušenje se najpogosteje uporablja izredno kakovostno kristalno
steklo z visoko vsebnostjo svinčevega oksida, ki izboljša čistost stekla, zniža
temperaturo taljenja, poveča viskoznost steklene taline in poveča lomni količnik
svetlobe (Kobentar, 2016).

2.2.3 Steklo in svetloba
Prav zaradi lastnosti čistega stekla, ki dobro prepušča, odseva in lomi svetlobo v
nasprotju s sipanjem svetlobe na obdelani površini, pride do tolikšne izraznosti
graviranega stekla. Na obdelanih površinah stekla lahko opazujemo odbito ali
prepuščeno svetlobo – odvisno od položaja vira svetlobe glede na opazovalca
(Mocatta, 2001: str. 15). Morda ima še pomembnejši učinek gravura v steklo z
nasprotne strani. To je kaligrafiji skoraj povsem neznan vidik, saj besedil ne moremo
opazovati skozi neprozorne materiale. Govorimo o graviranju zrcalne podobe na
nasprotno stran steklenega predmeta glede na pričakovan zorni kot opazovalca. S
tem dosežemo osupljive plastične gravure, ki kakor da izstopajo iz steklene površine
(Černelč, 2016). Ob pravilni osvetlitvi in temnem ozadju celo zažarijo in učinkujejo
zelo kontrastno, zato sta lahko pravilna osvetlitev in ureditev okolice pri opazovanju
graviranega stekla ključnega pomena.
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Če pustimo globinski učinek ob strani, lahko vidni vtis gravure na gladki površini
stekla primerjamo z razliko med mat in visoko sijajnimi UV-lakiranimi elementi. Isti
barvni odtenek, prekrit s sijajnim lakom, deluje temneje, barve pa so videti bolj
nasičene, kot če je mat lakiran. Razlika v barvnem vtisu je posledica vpadne,
običajno bolj ali manj bele svetlobe, ki se kot lesk v primeru sijajno lakirane tiskovine
in neobdelane, gladke steklene površine odbije pod kotom, zrcalno enakim
vpadnemu, v primeru matiranih in graviranih površin pa se siplje v vse smeri. Sipana
bela svetloba leska se v primeru obarvane tiskovine pridruži barvni svetlobi ter jo
posvetli in nekoliko nevtralizira nasičenost barvnega tona (Kipphan, 2001: str. 111–
112), v primeru gravure pa tvori kontrasten element neobdelani površini, ki je
praviloma videti temnejša. Ena izmed osnovnih značilnosti gravure je, da so gravirani
elementi pri večini svetlobnih pogojev videti svetlejši od svoje okolice (Černelč,
2016).
V dekorativne namene uporabljamo tako čisto, brezbarvno steklo, kot tudi steklo
raznih barvnih odtenkov, ki jih dosežemo predvsem z dodatki kovinskih oksidov in
soli. Kljub obarvanosti, torej delnemu vpijanju svetlobe, steklo ohrani način, kako
preostalo svetlobo prepušča, odbija in lomi. Barvno steklo je manj primerno za
graviranje, saj je gravura slabše vidna. To težavo je mogoče rešiti z uporabo
namenskih barv, s katerimi gravuro poudarimo (Mocatta, 2001: str. 15).

2.2.4 Uporaba barv na površini stekla
Steklo se pogosto krasi tudi z nanosom barv in pozlato. Lahko gre za slikarske ali
kaligrafske pristope okraševanja uporabnih predmetov iz stekla ali uporabo steklenih
plošč in tabel kot medija za motive, poslikane ali popisane s pomočjo čopiča. Pri tem
se uporabljajo steklarske barve oziroma emajli, ki jih je treba po nanosu v pečeh
zapeči do določene temperature (od 540 do 580 °C). Za poudarjanje graviranih
motivov lahko obarvamo brušene dele stekla, lahko pa v predhodno obarvano
površino stekla vgraviramo motiv, s čimer na graviranih mestih barvo odstranimo in
na ta način spet dosežemo kontrast. Barve lahko nanašamo na steklo tudi
neposredno ali posredno z nekaterimi vrstami tiska (Kobula Kamenšek, 2016).
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2.2.5 Brušenje in graviranje
Glede na motiviko ločimo brus in gravuro. O brušenju govorimo, kadar gre za
izdelavo različnih geometrijskih teles, linij in njih kombinacij, ki tvorijo strukture,
vzorce ter stilizirane motive: linije, krožci (leče) in ovali (olive), križci, zvezde,
preprosti rastlinski motivi, girlande, rozete, diamantni brus in podobno. Gravura pa se
deli na upodobitveno: poročni motivi, portreti, sakralni, heraldični motivi, krajine in
podobno; ter gravuro besedil: posvetila, slogani, imena, datumi, inicialke ... (Černelč,
2016).
Upodobitvena gravura je zelo pogosto izvedena v tehniki poglobljenega reliefa
(Krivec, 2016). Zanj je značilno, da je pravzaprav negativ klasičnega reliefa, kjer so
deli, ki naj bi najbolj izstopali iz podlage, dejansko najbolj poglobljeni. Ko opazujemo
tak vbočeni relief v steklu, igra svetlobe ter dojemanje videnega ustvarita optično
prevaro, ki pri opazovalcu ustvari vtis, da vidi običajno, izbočeno podobo (Matcham
in Dreiser, 1997: str. 54). Gravuro lahko opazujemo tudi skozi steklo z nasprotne
strani. Tako postane vbočeni relief še prepričljivejši. Tudi napisi se pogosto izvajajo v
zrcalni obliki na nasprotno stran steklenega izdelka, na primer na spodnjo stran
ploščice podstavka pri kelihu. Graverji morajo biti v ta namen izurjeni tudi za pisanje
zrcaljenih besedil (Černelč, 2016).
Pri graviranju klasičnih reliefov v steklo gre za zahtevnejšo tehniko, ki se v praksi
redko uporablja. V literaturi najdemo zelo dovršene primere tovrstnih gravur
(Matcham in Dreiser, 1997: str. 72, 96). Za pisanje uporaba te tehnike ni smotrna.
Glede na stopnjo poseganja v globino stekla govorimo o površinskem brusu, v
Steklarni Rogaška je v uporabi izraz »lahki dezen« (Holešek, 2016), kadar pa gre za
obdelavo, ki posega v globino stekla, govorimo o globokem brusu ter gravuri.

2.2.6 Tehnike obdelave stekla
Brušenje in graviranje z bakrenimi brusnimi ploščami, ki se v praksi imenujejo tudi
koluti ali koleščki (Černelč, 2016), poteka s pomočjo mešanice abraziva (silicijev
karbid v nevezani obliki različnih zrnatosti), olja in parafina (Mocatta, 2001: str. 34). V
Steklarni Rogaška so parafin in olje sčasoma nadomestili kar z vodo (Černelč, 2016).
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Tehnika je primerna za gravuro in površinski brus. Izvedba elegantnejših pisav je v
tej tehniki izvedljiva, a zelo zahtevna (Matcham in Dreiser, 1997: str. 77–80).
Upoštevati moramo, da z brusno ploščo ni mogoče pravilno izvesti krožnice z
manjšim polmerom, kot je njen. Še najboljši so rezultati, če je ukrivljenost oboda
brusne plošče nekoliko manjša od ukrivljenosti linije brusa, kot je prikazano na sliki 3.
Manjše spirale se izdelajo iz kratkih črtic, ki se naknadno zgladijo.

Slika 3: Ukrivljenost linije brusa in velikost brusnih plošč ter tehnika
izdelave manjših spiral (vir: lasten)

Uporaba naravnih ali umetnih kamnov ter diamantnih plošč različnih oblik in dimenzij
je običajna predvsem za brušenje. Kadar je treba gravuro izvesti globlje, se lahko
uporabijo tudi za grobi »predbrus«, s čimer se skrajša čas izdelave gravure
(Holešek, 2016). Diamantne plošče danes prevladujejo pri globokem brušenju,
nekateri sintetični kamni pa se uporabljajo kot bolj praktičen nadomestek za bakrene
brusne plošče tudi pri graviranju. Brušenje stekla sicer ni tesneje povezano z izvedbo
besedil, zato pri tej tehniki nismo navajali preveč podrobnosti.
Uporaba diamantne ali volfram karbidne konice omogoča praskanje tankih zarez v
površino stekla in punktiranje. Obe tehniki omogočata tudi upodobitev črk oziroma
besedil. Čeprav gre za preprosto orodje, je mogoče z njim izdelati zelo podrobne in
umetelne podobe, seveda s sorazmerno količino vloženega truda. V muzejih
najdemo primerke, kjer so črke sestavljene iz drobnih pik ali obrobljene s tankimi
črtami, z nedotaknjeno površino med obrobami. Najdemo tudi primere obrobljenih
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črk, katerih notranjost je ali šrafirana ali punktirana (Mocatta, 2001: str. 34). Prvi
primerki kozarcev, okrašenih po podobnem postopku, so iz zgodnjega rimskega in
sirskega obdobja (Matcham in Dreiser, 1997: str. 118). Tudi za tisti čas je kakovost te
pretežno geometrične dekoracije izjemno slaba. Linijska tehnika je bila ponovno
obujena v zgodnjem 16. stoletju v Benetkah. Njen razvoj se je nadaljeval na
Nizozemskem, kjer je bila v 18. stoletju izpopolnjena z iznajdbo tehnike s
punktiranjem (Matcham in Dreiser, 1997: str. 118). V Steklarni Rogaška ta tehnika ni
zastopana (Černelč, 2016).
Konec 19. st. je ameriški zobozdravnik za graviranje stekla uporabil zobozdravstveno
opremo, natančneje električni brusilni strojček ali vrtalnik. Tako je nastal velik prelom
v tehniki graviranja. Dotlej je bilo treba stekleni predmet obdelave premikati in
obračati v različne smeri ob statično nameščenem brusnem vretenu. To je bilo
najtežje pri miniaturnih vzorcih, motivih in pisavah, pa tudi pri težkih steklenih
eksponatih. Z uporabo ročnih gravirnih strojčkov, kratko imenovanih ročniki, je bila
omogočena bistveno boljša preglednost dela in olajšana natančna izdelava
podrobnosti gravure (Černelč, 2016).
Danes poznamo tri vrste električnih vrtalnikov (v nadaljevanju ročniki), ki so uporabni
za graviranje v steklo, to so ročnik, ki je z zunanjim elektromotorjem povezan preko
kabla z jekleno pletenico, brusilnik za hobi (ang. hobby drill), kakršen je dostopen v
maloprodaji, predvsem za amatersko in strojniško brušenje, ter specialni vrtalniki z
vgrajenim mikromotorjem, ki so prvenstveno namenjeni zobotehnikom. Prav ti so
zaradi gladkega teka brez vibracij tudi v območju nizkega števila obratov in
preprostega rokovanja za natančno graviranje besedil najprimernejši. Slika 4
prikazuje rezultat amaterske uporabe takega ročnika. Gre za poskusno gravuro na
kristalnem okvirju dimenzije 10 × 10 cm slabše kakovosti, ki na desni sega preko
zamišljenega roba zaradi preširoko izvedenih črk.
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Slika 4: Prvi poskus gravure avtorja pisave, neveščega te obrti (vir:
lasten)

Poznamo več vrst svedrov za brušenje in glajenje ter poliranje z ročnikom. Za
graviranje besedil se najpogosteje uporabljajo svedri, ki imajo v osnovo pri visoki
temperaturi in tlaku vgrajene diamantne drobce različnih granulacij. Najpogosteje v ta
namen uporabljamo svedre s kroglico, svedre z zašiljeno konico (ang. rat tail) in
stožčast sveder (ang. inverted cone). Na sliki 5 so poleg strojčka z mikromotorjem ter
krmilne enote, s pomočjo katere graver med delom z nogo uravnava število obratov
strojčka, prikazani svedri s kroglico in stožčasti svedri.
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Slika 5: Ročnik s krmilno enoto in svedri z diamantnimi drobci (vir: lasten)

Pri delu z ročnikom je treba na površino stekla nanesti sloj olja ali gravirati pod
curkom tekoče vode, kot je razvidno s slike 6. Tako izboljšamo reznost ter
podaljšamo življenjsko dobo svedrov.

Slika 6: Franci Černelč pri delu z ročnikom (vir: lasten)
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Svedri s kroglico omogočajo izvedbo tankih in širokih potez s povečanjem ali
zmanjšanjem pritiska pri pisanju in s tem globine brusa (slika 7). Stožčasti svedri pa
podobno kot prirezana peresa pri kaligrafiji ustvarjajo ožjo ali širšo sled glede na držo
ročnika pod določenim kotom ter glede na smer poteze (slika 7). Poznamo še svedre
iz umetnih kamnov različnih granulacij in oblik, ki pa se redkeje uporabljajo za
graviranje pisav (Mocatta 2001: str. 37–39).

Slika 7: Širina brusa pri svedru s kroglico in stožčastem svedru (vir:
lasten)

Pri tehniki peskanja gre za obdelavo površine stekla s pomočjo abraziva, ki je pod
tlakom usmerjen proti steklu v posebnih komorah. Obdelava je lahko samo
površinska, lahko pa sega globlje v material. S to tehniko je mogoče izvesti tudi
zahtevnejše podrobnosti in besedila. Različni posebni učinki se dosežejo z delnim
peskanjem odprtih površin in večstopenjskim peskanjem, za katerega se šablone
izdelajo tako, da jih je mogoče odstranjevati po kosih. Tudi tu se uporabljajo abrazivi
različnih granulacij (v Steklarni Rogaška je to silicijev karbid). Pred peskanjem se s
pomočjo šablon, lepilnega traku in zaščitne folije dele stekla, ki morajo ostati
neobdelani, zaščiti. Šablone iz samolepilne folije so lahko izdelane s pomočjo
računalniških programov in rezalnika ali ročno, s skalpelom. Kadar so motivi
zahtevnejši, se uporabljajo posebne šablone, narejene po foto tehniki (Matcham in
Dreiser, 1997: str. 151–156).
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Jedkanja v Steklarni Rogaška že dolgo ne uporabljajo več (Tomić, 2016). Gre za zelo
zahteven in nevaren postopek, v industriji podvržen strogim zdravstvenim in
varnostnim omejitvam. Površino stekla matiramo s pomočjo fluorovodikove kisline v
obliki gela. Pred tem dele stekla, ki jih želimo ohraniti neobdelane, zaščitimo z
voskom. Po določenem času gel odcedimo in očistimo s površine v posebne posode.
Ni običajno, da bi v tej tehniki izdelovali napise, čeprav je iz zgodovine znanih veliko
umetelnih primerov uporabe v kombinaciji z drugimi vrstami obdelave stekla
(Mocatta 2001: str. 36).
V Steklarni Rogaška so pred kratkim kupili strojno opremo za lasersko graviranje.
Osnovna laserska strojna oprema omogoča površinsko gravuro različnih materialov,
med drugim tudi steklenih izdelkov. Laserska gravura v steklo ustvarja manjši
kontrast v primerjavi z ostalimi tehnikami graviranja, še posebej pri graviranju v
svinčevo steklo (Cverlin, 2016). Primerna je za manjše, predvsem linijske motive,
kakršnega prikazuje slika 8, in napise na ravne ali blago izbočene površine. Na sliki
lahko vidimo vizualni učinek laserske gravure v sredini in ga primerjamo z učinkom
klasičnega brusa, ki jo obdaja. S pomočjo posebnega elementa z vrtljivimi kolesi je
lasersko gravuro mogoče izvesti tudi na oble predmete, kot so kelihi in steklenice
(Universal Laser Systems, 2016; Lotus Laser Systems, 2016).

Slika 8: Primerjava laserske gravure in klasičnega brusa (vir: lasten)
Poliranje stekla se uporablja v kombinaciji z vsemi mehanskimi tehnikami obdelave
površine stekla. S poliranjem obrušenim površinam stekla delno ali povsem
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povrnemo prvoten sijaj. Poznamo mehansko in kemično poliranje. Mehansko se
izvaja s stroji, ki se uporabljajo za graviranje in brušenje, le da se namesto abrazivnih
kamnov in plošč pri poliranju uporabljajo leseni, plutovinasti in koluti iz filca v
kombinaciji s polirnimi pastami, v zadnjem času pa tudi posebni silikonski polirni
trakovi (Černelč, 2016). Kemično poliranje v Steklarni Rogaška poteka strojno v
bazenih, v katere se steklene izdelke potaplja, razvrščene v velike bobne. Stopnja
poliranja se regulira s časom izpostavljenosti stekla fluorovodikovi kislini, ki polira
steklo, in žvepleni kislini, ki odstranjuje fluorove soli, da ne pride do matirane
površine stekla kot pri jedkanju (Prah, 2016).
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3 Eksperimentalni del
3.1 Poimenovanje in zasnova pisave
Eno od osnovnih vodil pri oblikovanju pisave je povezano s steklom v prehodu iz
njegovega žarečega, tekočega stanja v trdno. Navdih za oblike črk smo našli v kaplji
stekla, ki je izhodišče za vse oblike. Nastajanje steklenih izdelkov ponuja tako pestro
paleto pristopov, izraznih možnosti, svetlobnih učinkov, oblik in nasprotij, da bi v njih
lahko našli navdih za oblikovanje deseterih pisav, ne zgolj ene. Kot pri ljudeh je tudi
pri steklu najčarobnejši trenutek rojstvo. Ko pihalski mojster vzame stekleno talino iz
talilnega lonca in prične z oblikovanjem, postane steklo ob strjevanju zapis giba, kar
velja tudi za kaligrafijo (Mocatta 2001: str. 20). Ni naključje, da so bile prav oblike
stekla v svoji najnežnejši, prvotni obliki na prehodu v negotovo življenje izbrane za
temelj naše nove pisave, ki tudi, ko je vgravirana v izdelek iz ohlajenega trdnega
stekla, s svojo obliko spominja na žareč trenutek njegovega nastanka.
Ime kristalinija smo skovali iz besed, ki tvorijo jedro osnovne ideje pri njenem
oblikovanju. Kristal, talina in linija. Svinčevo steklo se najpogosteje uporablja za
brušene in gravirane izdelke. Zaradi visokega lomnega količnika svetlobe je dobilo
ime kristalno steklo oziroma krajše kristal, saj zaradi razklona bele svetlobe v
spektralne barve spominja na diamant. Steklo brez primesi svinčevega oksida
pogovorno v Steklarni Rogaška imenujejo tudi kristalin. Pomen steklene taline pri
oblikovanju pisave smo že opredelili, zato ni naključje, da nastopa v osrčju imena. In
nazadnje še linija. Za to pisavo so značilne ukrivljene, nežne linije, ki so prijetne na
pogled, hkrati pa graverju olajšajo delo. Pisava je v prvi vrsti namenjena za ročno
graviranje v steklo, zato smo jo želeli oblikovati tako, da bi bila čim bolj prilagojena
značilnostim in omejitvam gravure. Malodane so vsi zaključki pri pisavi v obliki kaplje,
kar je z ročnikom in okroglim svedrom preprosto izvedljivo.
Steklarskemu mojstru Zvonku Drobniču, samozaposlenemu obrtniku, pihalcu
laboratorijske opreme, ki izdeluje tudi majhne okrasne izdelke iz stekla, se moramo
zahvaliti, da je prišla zasnova pisave do svoje materializacije. Slika 9 prikazuje
posebno tehniko pisanja na steklo. Gre za pisanje po steklu s staljeno kapljo stekla.
To tehniko pisanja omogočajo samo stekla, ki imajo zelo majhen koeficient
temperaturnega raztezka. V nasprotnem primeru bi izdelek po ohlajanju razpokal.
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Slika 9: Izdelava črkovnih znakov iz steklene taline; steklar
Zvonko Drobnič (vir: lasten)

Z namenom olajšati delo graverju smo skušali črkovne znake zasnovati s čim manj
potezami. To vodilo pri oblikovanju je bilo glavni vzrok nekaterih neobičajnih izpeljav
posameznih črk. Najizrazitejši primeri so B, D, F, T, X in Z pri verzalkah ter a, b, d, g,
p, q, x in z pri minuskulah. Vsi so prikazani na sliki 9. Za verzalko B in minuskule b, d,
p in q bi bilo morda primerneje reči, da so izpeljane z združenima potezama. V
določeni točki se namreč njihova poteza ustavi in se pod ostrim kotom nadaljuje v
drugi smeri. Pri črkah, ki so izpeljane z eno potezo, graverju ročnika pri pisanju ni
treba dvigniti, temveč zaključek prve poteze združi z začetkom druge.
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Slika 10: Neobičajne izpeljave črk v eni potezi

Za določitev razmerij pri pisavi smo uporabili pravilo zlatega reza. Višine črkovnih
pasov temeljijo na razmerju zlatega reza, kar s pomočjo spiral prikazuje slika 11. Pri
tem smo za zgornji črkovni pas določili večji, za srednji črkovni pas pa manjši
sorazmerni del. Tako smo pisavi omogočili drznejše, dinamične podaljške navzgor.
Pri podaljških navzdol smo si privoščili nekaj več svobode, kljub temu pa so še vedno
vsaj v grobem določeni s stopnjami razmerja zlatega reza. Zaradi sorazmerno
velikega spodnjega in zgornjega črkovnega pasu glede na srednji črkovni pas je
pisava čitljiva in seveda tudi izvedljiva v tehniki graviranja šele pri večjih stopnjah črk.
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Slika 11: Ponazoritev širin črkovnih pasov s spiralami zlatega reza

3.2 Od ročnih osnutkov do digitalne podobe
Ko smo določili cilje, načela in pogoje, ki naj jih pisava izpolnjuje, smo na liste
natisnili črtovje z osnovnimi črtami, in sicer spodnja črta, črkovna, srednja in črta
verzalke, ki je v našem primeru hkrati tudi zgornja črta. V črtovje smo vključili še dve
pomožni črti nad in pod srednjo črto, ki dajeta oporo nekaterim začetnim potezam,
prečnim črtam in pikam pri minuskulah i in j. V pripravljeno črtovje smo nato začeli
nizati različice posameznih znakov. Slika 12 prikazuje enega izmed tako zapolnjenih
listov. Pri nekaterih znakih smo si pomagali tudi s skicirko, kamor smo skicirali
različice in povečave posameznih znakov, ter iskali ustrezne rešitve.
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Slika 12: Črtovje z različicami posameznih znakov
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Slika 13 prikazuje eno stran iz skicirke, v kateri smo se poglabljali v detajle
posameznih, bolj problematičnih znakov.

Slika 13: Stran, ki prikazuje podrobnejšo študijo posameznega
znaka v skicirki

Delo je v začetku potekalo povsem ročno, s svinčnikom in radirko. Ko je bil izrisan
celoten nabor znakov, za katere smo ocenili, da morajo biti vključeni v pisavo, smo
izdelali prvi test z graviranjem v steklo. V ta namen smo uporabili kristalne okvirje za
slike brez drobnih detajlov, ki bi lahko vplivali na vtis, ki ga pisava ustvari. Okvirji so
ponujali tudi dovolj površine za graviranje. Ročne osnutke smo s pomočjo indigo
papirja prenesli na okvirje. Mojstrica gravure Tanja Valenčak pa jih je umetelno
vgravirala. Pri tem je uporabila ročnik, ki graverjem danes služi skoraj kot edino
orodje, ki omogoča izvedbo ročne gravure ustrezne kakovosti, izdelane v razumnem
času. Na sliki 14 sta kristalna okvirja s prvo različico pisave.
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Slika 14: Kristalna okvirja s prvo različico pisave (vir: lasten)

Šele po prvem testu smo začeli digitalizacijo v računalniškem programu FontLab.
Zanjo smo najprej potrebovali vse znake pisave v bitni obliki, ki so primerne za
ozadje, na podlagi katerega smo kasneje izrisali digitalno podobo posameznih črk in
ostalih znakov v pisavi. Prvi korak k digitalizaciji pisave je bil opravljen z optičnim
čitalcem oziroma skenerjem. Pred skeniranjem smo se prepričali o tem, kolikšna
mora biti ločljivost. Glede na velikost originalov smo po tem določili ustrezno ločljivost
skeniranja. Ker smo imeli ročne osnutke izrisane samo z obrobami brez polnila, je
bilo treba skenirane znake urediti še s programom za urejanje bitnih slik. Original s
celotnim naborom znakov smo skenirali v sivinskem barvnem prostoru. To do
določene mere omogoča kontrolo širine potez pri pretvorbi v črno-beli barvni prostor,
ki smo jo izvršili sočasno z zapolnitvijo praznega prostora med obrobami. Nato smo
datoteko razdelili in shranili po delih za vsak znak posebej ter jo tako pripravili za
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uporabo v FontLabu. Primerjavo med skeniranimi originali in računalniško urejenimi
podobami znakov prikazuje slika 15.

Slika 15: Izsek neobdelanega in računalniško urejenega originala

Računalniški program za oblikovanje pisave FontLab omogoča avtomatizirano
izsleditev linijske grafike po bitni sliki, vendar je treba rezultat v veliki meri korigirati.
To se velikokrat izkaže za še bolj zamudno opravilo kot izris z orodji za krivulje.
Ocenili smo, da je bolje, da se lotimo izrisa brez pomoči te avtomatike. Najprej smo
določili razmerje med širino tanke poteze, široke poteze ter velikostjo kaplje na
zaključkih potez. Premer kaplje kot nosilca ideje je bil izbran za zgornjo omejitev
širine poteze pri inicialkah, medtem ko je za minuskule orientacijska širina široke
poteze ustrezno ožja. Kaplja je pri tej pisavi najširši in najbolj poudarjen element, kar
močno vpliva na njen značaj in vidni vtis. Hkrati z obliko posameznih črk smo v
programu določili količino praznega prostora ob vsaki posamezni črki ali znaku. Na ta
način smo presledke med posameznimi znaki že kar dobro določili.

3.3 Oblikovanje posameznih znakov
V tem poglavju so predstavljene faze oblikovanja nekaterih znakov in težave, s
katerimi smo se med postopkom oblikovanja srečali – predvsem tisti primeri, ki so
predstavljali večji izziv ali so zaradi določenih posebnosti zanimivejši. Omenili smo
že, da smo zasnovo vsakega znaka dobili z nizanjem znakov v predpripravljeno
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črtovje. Ta postopek je zahteval veliko natančnosti, zbranosti, predvsem pa
domišljije. Oblikovanje je ustvarjalen postopek, ki ga je teoretično težko na kratko
opisati. Zanj je potreben čas. V povprečju smo za posamezen znak naredili do osem
ročnih osnutkov na črtovje ter tu in tam kakšno skico ali podrobnejšo študijo v skicirki.
Skrajna primera sta verzalki G, za katero je bilo narejenih preko dvajset osnutkov in
še šestindvajset skic v skicirki, in J, za katero je bil izdelan en sam osnutek, ki je bil
brez spreminjanja tudi digitaliziran. Osnutek verzalke G je bil med digitalizacijo
znatno spremenjen. Na koncu smo izbrali rešitev, ki je zelo podobna prvim skicam v
skicirki. V procesu oblikovanja pisave in digitalizaciji kot delu tega procesa so se tudi
sicer pogosto pojavila odstopanja končne podobe od prvotno zamišljene zasnove kot
posledica usklajevanja posameznih znakov med seboj, odpravljanja pomanjkljivosti
zasnove ali izbire novih idej.
Pri črkovnih znakih je bilo treba nekatere spremeniti glede na prvotne zasnove. Ko so
bile digitalizirane, smo večino popravkov opravljali kar računalniško. Le nekateri
težavnejši primeri so zahtevali ponovno ročno skico, vendar teh nismo ponovno
skenirali in vstavljali v ozadje, temveč smo jih zgolj digitalno ponovili.
Verzalka A je bila v primerjavi z ostalimi zasnovana preozko, poskusili smo jo
nekoliko razširiti, vendar zadostnega učinka na ta način, brez da bi ob tem bil
oškodovan estetski vidik, ni bilo mogoče doseči. Zato smo po zgledu verzalke M
začetno potezo preoblikovali v širok svoboden podaljšek, ki navzdol sega preko
črkovne črte. Tudi pri verzalki V smo se odločili narediti popravke, saj je preveč
spominjala na U. Po nekaj neuspešnih poskusih preoblikovanja smo za osnovo
uporabili kar preko vodoravnice zrcaljeno podobo prej omenjene verzalke A. Nato
smo zaključni potezi, ki sledi zanki desno zgoraj, zaključek preusmerili navzdol in
zamenjali široko ter ozko potezo. Tako smo izboljšali uravnoteženost črke. S tem ko
smo namesto zanke naredili zaključek v obliki kaplje, smo izdelali še dodatno,
preprostejšo različico črke V.
Verzalko D smo že omenili med neobičajnimi izpeljavami črk (slika 9). Posebnost te
črke je, da je edina, ki smo jo zasnovali kot neskončno krivuljo. Tako je tudi edina, ki
ne vsebuje zaključka poteze v obliki kaplje.
Pri verzalki F smo že v izhodišču zasnovali dve različici. Obe sta bili tudi digitalizirani,
zato imamo tudi tu ustvarjeno izbirno različico. Kot je razvidno s slike 16, pa ena od
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obeh nastopa še v ligaturi skupaj z minuskulo i. S slike lahko razberemo tudi
odstopanje digitalizirane podobe od ročno izrisanih sivih originalov, vidnih v ozadju.

Slika 16: Različici verzalke F z ligaturo

Verzalka P je stilsko preveč odstopala od ostalih. V želji slediti enemu temeljnih vodil
– naj bodo črke, če je le mogoče, izpeljane v eni potezi – smo v prvi fazi oblikovanja
zaradi pomanjkanja možnih rešitev pristali na dokaj elementarno obliko črke.
Podobno velja tudi za minuskulo G, za katero smo naknadno poiskali primernejšo
rešitev, bolj sorodno ostalim črkam v pisavi (slika 17).

Slika 17: Stopnje oblikovanja verzalke G

Po ponovni analizi smo pri črki P za navdih izbrali zrcalno podobo različice verzalke
F, jo prilagodili in dobili ustreznejšo izpeljavo – na sliki 19 druga od leve proti desni.
Izhodiščno različico verzalke R je sestavljalo preveč zank, prepletenih v klobčič, v
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katerem je bilo težko prepoznati črko. Za preobrazbo smo uporabili kar dele verzalk
K in F ter jih združili v novo, bolj prepoznavno obliko črke R. Rezultat tega
preoblikovanja je bila spodobnejša verzalka, pri kateri pa je zgornji del osnovne
poteze prehajal v štiri zaporedne zanke. Tej množici zank smo se hoteli izogniti, zato
smo se odločili, da zanko na zgornjem delu osnovne poteze preoblikujemo v kapljo,
ki hkrati predstavlja stičišče dveh potez. Tako smo dobili bolj jasno risbo končne
različice črke. Izpeljali smo še izbirno različico z dekorativnim daljšim podaljškom
navzdol in v desno (slika 18). Izbirna različica je uporabna le pred minuskulami, ki ne
segajo v spodnji črkovni pas ter nimajo zaključka izrazito levo spodaj v srednjem
črkovnem pasu.

Slika 18: Stopnje oblikovanja ter končni različici verzalke R

S prekinitvijo zanke na spodnji strani osnovne poteze, preobrazbo v podaljška
navzgor ter odstranitvijo spodnjega kraka iz verzalke R smo ustvarili še novo, končno
različico sorodne verzalke P (slika 19, skrajno desno).

Slika 19: Digitalizirana podoba verzalke P z oblikovnimi stopnjami in
izpeljavami

Pri mnogih verzalkah ob digitalizaciji ni bilo treba opraviti skoraj nikakršnih dodatnih
korekcij, torej smo ohranili njihovo obliko iz prve stopnje oblikovanja. Te so: B, D, H,
J, L, M, N, Q, T, U, X in Z oziroma Ž.
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Pri minuskuli e smo se zaradi neujemanja z nekaterimi sosednjimi znaki odločili
pomanjšati podaljšek okrogle poteze, ki je segal desno in navzdol preko črkovne črte.
V besedilu je podaljšek povzročal prazne prostore, ki so motili ritem potez. Zato smo
ga najprej nekoliko skrajšali. Hkrati smo nekoliko preoblikovali še nesklenjeno zanko.
Po premisleku smo podaljšek navzdol povsem odstranili in okroglo potezo zaključili s
kapljo, usmerjeno rahlo navzgor. Oblikovali smo še eno različico s kapljo, usmerjeno
bolj strmo navzgor, vendar smo ostali pri prejšnji različici, na sliki 20 obarvani črno.

Slika 20: Oblikovne različice minuskule e

Zaključke potez s kapljo smo zaradi poseganja v prostor sosednjih črk skrajšali še pri
minuskulah c, i, j, v in w. S tem smo odpravili moteče »lomljenje« besedila.
Minuskula g je oblikovno preveč odstopala od j, čeprav smo pri j podaljšek navzdol
povečali (slika 21). Po poenotenju obeh podaljškov je g izgubil značaj oziroma
prepoznavnost, ki je bila delno načeta že zaradi prekinjene osnovne poteze,
zaključene s podaljškom navzdol. Podobno prekinjeno osnovno potezo pri g sicer že
poznamo iz nekaterih zgodovinskih pisav, kot je humanistična kurziva. Da bi črki
povrnili prepoznavnost, smo spremenili osrednji del črke v srednjem črkovnem pasu,
tako da se je iztekal v zanko, ki je prehajala v vez s podaljškom navzdol (tretji g na
sliki 20 od leve proti desni). Nova zanka je spominjala na vertikalni podaljšek v levo
pri verzalki G, kar je okrepilo prepoznavnost črke, vendar smo se na koncu odločili za
nekoliko drznejšo in preprostejšo rešitev (slika 21, skrajno desno) z ukrivljenim
podaljškom, podobnim osnovnima potezama pri verzalkah R in P (sliki 18 in 19).
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Slika 21: Oblikovne različice minuskul g in j

Podaljšek navzdol pri minuskuli j smo uporabili tudi za preoblikovanje minuskule y ter
tako še bolj poenotili pisavo. Preveč različnih elementov zmanjšuje uporabnost
pisave, saj jo graverji težje usvojijo. Za poenotenje posameznih delov črk smo poleg
vidnega učinka upoštevali tudi vidik praktične uporabe.
Tudi pri ostalih minuskulah s podaljški navzdol in navzgor smo se odločili za
poenotenje oblike, saj pisava sicer ni delovala dovolj celovito. Primerjavo med
začetnimi in končnimi različicami prikazuje slika 21. Minuskule b, d, p in q so bile na
koncu izpeljane iz skupne osnove. Za izhodišče smo vzeli črko p. Njeno okroglo
potezo je zgoraj zaključeval podaljšek v levo, ki je preveč segal v območje sosednjih
črk, zato smo ga ustrezno skrajšali. Nato smo jo s pomočjo zrcaljenja preko
vodoravnice in navpičnice preoblikovali v b, d, in q. Podaljška navzdol pri p in q smo
skrajšali na dolžino podaljškov pri minuskulah j in g ter jima dodali zaključka v desno.
Podaljškoma navzgor pri minuskulah b in d pa smo dodali zaključka v levo. Podaljške
navzgor pri minuskulah h, k in l smo priredili v enakem slogu kot pri b in d, le da smo
zaključka pri h in k obrnili v desno, kot kaže slika 22.

Slika 22: Poenotenje podaljškov pri minuskulah b, d, h, k, l, p in q
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Dolgo smo se ukvarjali z minuskulama t in f, ki imata prečno črto. Izdelovali smo
številne različice znakov – tudi še v fazi njihovega računalniškega izrisa. Vodoravne
prečne črte ni bilo mogoče elegantno umestiti, saj so zaključki v obliki kapelj prečno
črto toliko podaljšali, da je preveč segala v prostor sosednjih črk v besedi oziroma
tvorila preveliko praznino. Poskusili smo tudi z ukrivljenimi prečnimi črtami. Namesto
prečne črte smo pri minuskuli f nekaj časa vztrajali kar pri kroglici v velikosti kaplje na
zaključkih. Na koncu smo le našli primerno zamisel in rešitev, ki je bila sorodna
ostalim elementom v pisavi. Iz osnovne poteze smo izpeljali dodaten zaključek v
obliki kaplje. Pri ligaturah fi in ffi smo ta element podaljšali v ligaturo s piko na i (slika
23).

Slika 23: Oblikovne stopnje minuskul f in t

Na podoben način smo okrasili notranjost zaprtih zank pri nekaterih črkah in drugih
znakih, kot je prikazano na sliki 24.

Slika 24: Znaki z okraski v obliki kaplje
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Ena izmed večjih sprememb pri oblikovanju celotne skupine znakov je bila posledica
odločitve o spremembi številk iz renesančnih v navadne. Najprej smo želeli uporabiti
renesančne številke zaradi večje dekorativnosti in pestrosti, a se je izkazalo, da je
pisava že sama po sebi dovolj razgibana. Z uporabo renesančnih številk se
dekorativnost in jasnost zapisov nista izboljšali. Nasprotno, primeri napisov, ki so
vsebovali števila, so delovali nejasno, števila pa se niso dovolj dobro ločevala od
besedila. V mislih smo morali imeti, da je pisava prvenstveno namenjena besedilom,
kjer morajo biti števila primerno poudarjena. Posvetila, obletnice in obeležja pogosto
vsebujejo števila in datume, za katere je koristno, da se od ostalega besedila
primerno razlikujejo. Pri prehodu k navadnim številkam smo nekatere tudi oblikovno
precej spremenili. Številko 1 smo dvignili do črte verzalke ter skrajšali njeno navpično
potezo, da je ustrezala velikosti verzalke. Tudi poševno potezo smo skrajšali ter tako
dosegli, da se številka bolje poda ostalim številkam, kadar te stojijo na njeni levi.
Številko 2 smo ohranili nespremenjeno, medtem ko smo pri številkah od 3 do 5
opravili precej sprememb. Slika 24 prikazuje posamezne stopnje pri spreminjanju
številke 5. Skrajno levo je v sivi barvi prikazana ročna risba, ki je bila skenirana in
računalniško obdelana ter uporabljena kot osnova za računalniški izris. Po odločitvi o
uporabi navadnih številk smo številko dvignili ter njeno vodoravno potezo z
zaključkom v desno poravnali z višino črte verzalke. Nato smo preizkusili nekaj
različic vodoravne poteze. Pri zadnji različici skrajno desno smo jo pred zaključkom
navzdol zožili, zaradi česar pride zaključek v obliki kaplje bolje do izraza. Prilagodili
smo tudi okroglo potezo, jo pri dnu znižali in skrajšali prehod v navzdol usmerjen
zaključek. Na ta način smo dosegli, da številka lepše sedi na črkovni črti.

Slika 25: Oblikovne stopnje številke 5

Podobne spremembe smo naredili tudi pri številkah 3 in 4. Pri številu 7 smo se
odpovedali izvedbi v eni potezi, saj je bila številka slabo prepoznavna (slika 26).
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Zanko, ki je povezovala prečno vijugo s spodnjim delom poševne poteze, smo
prekinili, poševno potezo pa zaključili v desno.

Slika 26: Oblikovne stopnje številke 7

Tudi številko 9 (slika 26) smo pri prehodu iz renesančnih na navadne številke
preoblikovali. Nezaključeno zanko, ki se je spiralno nadaljevala v notranjost, smo na
koncu skrajšali za četrt obrata ter prilagodili osnovno okroglo potezo, s čimer smo
številko uravnotežili. Kasneje smo prilagojeno in za pol obrata obrnjeno risbo številke
9 uporabili tudi za številko 6 (slika 27), saj je pri prejšnji različici zaključek okrogle
poteze levo zgoraj deloval moteče. Glede na obrnjeno risbo številke 9 smo pri številki
6 prilagodili obliko okrogle poteze v zgornjem delu. Okroglino smo nekoliko ublažili in
se s tem približali značaju številke 6 ter težo prenesli v spodnji del številke. Na sliki
26 so oblikovne stopnje številk 9 – od leve proti desni in 6 – od desne proti levi. V
sredini sta končni različici obeh številk.

Slika 27: Oblikovne stopnje številk 9 in 6

Številko 0 smo povečali, da zavzema celotno velikost verzalke ter ji dodali okrasen
podaljšek znotraj zanke. S tem je pridobila na dekorativni ravni in se bolje zlila z
ostalimi številkami.
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3.4 Pisava kristalinija v praktični uporabi
Prvi rezultat oblikovanja pisave je bil izdelan in testiran že po fazi ročnega
oblikovanja pisave. Vsi do takrat razviti znaki in ločila pisave so bili poskusno ročno
vgravirani v okvir za slike iz kristalnega stekla, s čimer smo preverili izvedljivost
pisave v praksi.
Končna različica pisave je bila preizkušena tako v programih za računalniško
oblikovanje kot v ročni gravuri, peskanju in laserski gravuri. Z računalniškim programom CorelDRAW so bile pripravljene predloge za peskanje in lasersko gravuro
testnih vzorcev stekla ter nabor črkovnih, številčnih in nečrkovnih znakov ter ločil za
pomoč pri ročnem graviranju. Primer ročno graviranega besedila prikazuje slika 28.
Dobro je viden globinski učinek gravure, ki je še posebej izrazit pri zaključkih potez.

Slika 28: Ročna gravura Tanje Valenčak s končno različico pisave
kristalinija (vir: lasten)

Slika 29 prikazuje izvedbo pisave s peskanjem z uporabo šablon različnih vrst za
večje motive in drobna besedila, s čimer smo dosegli večjo globino peskanja ter
ustvarili učinek prehoda od svetlega proti temnemu. S šablono za drobna besedila je
bila dosežena zadostna globina in natančnost, tako da je besedilo pri majhnih
velikostih črk še vedno dobro čitljivo.
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Slika 29: Peskana izvedba pisave (vir: lasten)

Pisavo smo preizkusili tudi z lasersko gravuro. Rezultat je viden na sliki 30.

Slika 30: Primer laserske gravure (vir: lasten)
Lasersko graviran napis je v primerjavi z ročno graviranim in peskanim zaradi
pogojenosti z ločljivostjo naprave nekoliko bolj grob.
Besedila v pisavi kristalinija je na steklo mogoče napisati s čopičem in steklarsko
barvo, čeprav temu ni posebej namenjena. Tehnika slikanja na steklo je najbolj
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sorodna klasični kaligrafiji. Primer, ki je prikazan na sliki 31, je poslikala samostojna
podjetnica Zinka Kobula Kamenšek.

Slika 31: Povečava pozlate na steklenem izdelku

Čeprav je pisava v celoti digitalizirana, je pot za nadaljnji razvoj še odprta. Ker je
pisava v prvi vrsti namenjena ročnemu graviranju, se v sklopu tega dela nismo
posebej posvečali metriki pisave, to je končni določitvi oziroma prilagoditvi razmikov
med posameznimi pari črk – prirezovanju. Priporočljivo bi bilo izdelati še nekaj
dodatnih ligatur in izbirnih črk. Pisava lahko dobi še dodatno vrednost, če jo uporablja
domiselni graver, in sicer s prostimi izpeljavami podaljškov in okrasnimi elementi.
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4 Zaključek
Z oblikovanjem pisave kristalinija smo dosegli zastavljeni cilj. Ustvarili smo pisavo, ki
je močno povezana s steklarstvom tako po obliki kot namenu uporabe. Kot taka
bogati področje oblikovanja in umetniškega ustvarjanja v steklarstvu. Je edinstven
primerek pisave, posebej namenjene ročnemu graviranju v steklo, primerna pa je tudi
za uporabo v nekaterih drugih tehnikah obdelave stekla. Z digitalizacijo v programu
FontLab smo pisavo prilagodili tehnikam, ki zahtevajo računalniško pripravo, hkrati
smo črkovne in druge znake, vključene v pisavo, tudi preoblikovali, med seboj
uskladili in poenotili nekatere elemente črk. Tako je kristalinija sedaj primerna tudi za
uporabo v tiskanih in digitalnih medijih.
Povzeli smo glavne tehnike obdelave stekla, ki se lahko uporabljajo ločeno, pogosto
pa se kombinirajo in dopolnjujejo. Nakazali smo povezavo med graviranjem v steklo
in kaligrafijo, saj ni mogoče prezreti dejstva, da gre pri ročnem graviranju v steklo
pravzaprav za lepopisje.
Zastavljeni cilj – izdelati uporabno dekorativno pisavo, ki je v prvi vrsti namenjena
krajšim besedilom, kot so napisi in posvetila, gravirana v steklo – je bil v celoti
dosežen. S preoblikovanjem številčnih znakov smo dosegli boljšo čitljivost ter lepšo
podobo pri napisih, ki vsebujejo števila obletnic in datume.
Veseli nas dejstvo, da so nekateri samostojni steklarski mojstri, člani Društva
steklarjev Slovenije in predstavniki Steklarne Rogaška ter njenih lastnikov že izrazili
navdušenje nad pisavo ter pokazali tudi precej zanimanja za njeno uporabo v praksi.
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6 Priloge
6.1 Priloga A: Fotografija okvirjev, vgraviranih z naborom črkovnih, številčnih,
nečrkovnih znakov in ločil
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6.2 Priloga B: Seznam nekaterih imen, napisanih s končno različico pisave
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6.3 Priloga C: Nabor vseh znakov končne različice pisave kristalinija
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