
  

grafika



  

nyomtatott grafika

● Sokszorosított grafika
● Szignó, stílusjegyek
● Kormeghatározás (papír anyaga, vízjele, 

nyomtatás technikája)



  

megmunkálás szerint

● Mechanikus eljárások (fa-, fém-, linómetszetek, 
monotípia, hidegtű, stb)

● Maratott (kémiai) eljárások (karcok, epesztések, 
lito, stb)



  

nyomtatás módja szerint

● Magasnyomás (fa-, linómetszet, stb)
● Mélynyomás (fémmetszetek, maratott eljárások)
● Síknyomás (litográfia, ofszetnyomás)
● Szitanyomás



  

eredeti reprodukció

● Nyomódúc manuálisan kialakított
● Korlátozott számú nyomat
● Aláírt példányok
● Tilos az utólagos javítás!
● Képgrafika = művészi önkifejezés (eredeti ötlet)
● Alkalmazott grafika = meghatározott 

rendeltetéssel készült grafika (illu, tipo)



  

eredeti reprodukció

● Művész saját maga készíti a nyomóformát
● Kifejezési eszköz összhangban a témával 

(helyes anyagválasztás)
● Művész nyomtat (legalábbis jelen van)
● Hitelesítés, verifikáció



  

nyomtathatóság

● Acélmetszet, litó 1000 pld felett
● Fémmetszet, szita, litó 200 pld
● Réz 150 példányig
● Hidegtű, mezzo 50 pld
● Alumínium hidegtű 20-30 pld



  

reprodukciós grafika

Martin Schongauer (1440-1491): Balga szűz, rézmetszet

Urs Graf (1485-1528): Balga szűz, rézmetszet



  

nyomat állapota 1/4

● Állapot-, vagy fázisnyomat = készítés közben, 
munkafázisok, kevés készül belőle, értékes, 
munkamódszerre következtethetünk általa

● Piéce unique = kevés, utólagos beavatkozás, 
egyedi alkotás

● Művész saját próbája = végleges állapot, 
sorozatnyomás előtti próba, jelölése E.A. 
(épreuve d'artiste), max 7 db lehet, pl E.A.I/VII, 
kiállításon, E.E.=épreuve d'état (nyomdásszal)



  

nyomat állapota 2/4

● Ellennyomat (contre-épreuvet) = friss nyomatról 
másik papírra (dúccal egyező állású)

● Avant la lettre = szöveg nélküli nyomat, avec la 
lettre = már szöveges nyomat

● Remarque = vázlat, rajz a nyomóforma szélén, 
képen kívül (néha eltávolítják, néha nem)

● Verifikációs nyomat = megrongált nyomóforma 
(róla nyomat, bizonyíték a példányszámról)



  

nyomat állapota 3/4

● Korai nyomat = első, legjobb minőségű nyomatok
● Késői nyomatok = “kifáradt” dúcról készített késői 

nyomatok (kopás)
● Fakszimile nyomat = hasonmás nyomat (kézi 

nyomtatás, kis példányszám)
● Inkunábulum = bölcsőnyomat, ősnyomtatvány, a 

nyomtatás kezdeti szakaszában született 
nyomatok



  

nyomat állapota 4/4

● Színvariánsok = más színű festékkel, vagy 
más színű papírra készített nyomat

● Fals nyomat = hibás nyomat (technikai eredetű 
hiba!)



  

● Anthonis van Dyck: Jean de Wael portréja, vázlat, 
valamint első fázisnyomat



  

● Anthonis van Dyck: Jean de Wael portréja, 2., 6. 
nyomat, később szöveg alá



  

tárolás

● Fénytől, portól védve, állandó hőmérsékleten
● Nem összetekerve!
● Paszpartu
● Mappa
● Szekrény
● Mesmerizálás (Mesmer András antikvárius)



  

nyomatokról általában

● Magasnyomás = ellenálló festék (bepréselődik 
a papírba)

● Szita = szerves oldószerre, karcolásra érzékeny
● Mélynyomás = felületérzékeny, “ködös”, 

lemezszegély! (nem préselni) 



  

paszpartu



  

paszpartu

Paszpartura nem írunk!



  

képgrafikai szabályozó

● Grafika alsó szélén, nyomatszél alatt, ceruzával

● Bal: cím, technika, évszám (nyomóformáé!)
● Közép: sorszám arab törtszámmal (pl. 1/25)

próbanyomat is (pl. E.A. I/VII.)
● Jobb: aláírás

(kisgrafikánál opus-alkotásjegyzék sorszám is kell)



  

példányszám

● Általában 100
● Kisszéria: 50 példány
● 5-nél kevesebb (és eltérő): No1, No2, stb 

(monotípia, ekkor sorrendjelölés van)



  

nemzetközi műfajjelzések 1.

● Magasnyomás (Xylographie, Hochdruck, Relief 
printing) = X

● X1 = lapdúcfametszet (woodcut)
● X2 = száldúcfametszet (woodengraving)
● X3 = linómetszet (linocut)
● X4 = ólommetszet (leadengraving)
● X5 = cinkográfia (zinkographie)
● X6 = műanyagmetszet (plastic-engraving)



  

nemzetközi műfajjelzések 2.

● Mélynyomás (chalcographie, impression en 
creux, tiefdruck, intaglio printing) = C

● C1 = acélmetszet (syeelengraving)
● C2 = rézmetszet (copperengraving)
● C3 = rézkarc (etching)
● C4 = hidegtű (drypoint)
● C5 = foltmarás (aquatint)



  

nemzetközi műfajjelzések 3.

● C6 = lágyalap (soft ground)
● C7 = borzolás (mezzotint)



  

nemzetközi műfajjelzések 4.

● Síknyomás (kőrajz, litographie, steindruck) = L
● Szitanyomás (serigraphie, seidedruck, silk 

screen) = S



  

nemzetközi műfajjelzések 5.

● Fotomechanikai eljárások (photographic 
reproduction) = P

● P1, P2 = vonalas klisé, raszteres klisé
● P3 = heliogravür
● P4 = raszteres mélynyomás
● P5 = fénynyomás (collotypie)
● P6 = fotolitográfia, P7 = ofszet



  

szignálás

● Pinx. Pinxit Festette
● Del. delineavit Rajzolta
● Comp. composuit Komponálta
● Inv. Invenit Kigondolta
● Sculps. Sculpsit Metszette
● Inc. Incidit véste
● Fec. Fecit készítette



  

szignálás

● Lith. Litografálta
● Dir. Direxit irányította
● Imp. Impressit nyomtatta
● e. ex. Excudit kiadta



  

ex libris

● Tulajdonpecsét
● Díszes jelölőcímke

Hilprand 
Brandenburg, 1480



  

Kozma János



  
Johannes Knabensberg



  

1.

http://www.thisisjusttosay.co/blogs/all/7392534-making-of-a-custom-ex-libris-stamp

http://www.thisisjusttosay.co/blogs/all/7392534-making-of-a-custom-ex-libris-stamp


  

2.



  

3.



  

4.



  

5.



  

6.



  

7.



  

8.

https://www.youtube.com/watch?v=kE3Uuhylur0#t=200

Színes linónyomtatás:https://www.youtube.com/watch?v=3RUsR3cXRos

https://www.youtube.com/watch?v=kE3Uuhylur0#t=200
https://www.youtube.com/watch?v=3RUsR3cXRos


  



  

Albrecht Dürer’ s Willibald Pirckheimer Ex Libris



  II. Oszkár svéd és norvég király



  
Jacques Hnizdovsky, 1972



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Queen Victoria



  



  



  



  



  

Maximilian Liebenwein



  

micheal w. jones



  

Andy English fametszete



  



  

Hasip Pektas ekslibrisi, X5 (100X75mm) 1997

Jacques Hnizdovsky Ex Librise feleségének, Stephanie-nak



  



  



  

 Ellen Vesters 
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