
LS2 OTIRANKA ALI FROTAŽ 11. teden, 25. maj 2020 
 

Likovna naloga: POVRŠINE-  oblikovanje motiva z odtisi frotaža 
Število ur: 2 šolski uri 
Likovna tehnika: OTIRANKA (frotaž) 
Likovni motiv:  
Likovni materiali:  listi papirja, les, listje, lubje, kamnite podlage,…  voščenke, barvice, mehak svinčnik, škarje, lepilo  

************************************************************************* 

Najprej čestitke za izdelane kipce iz alu folje! Večina je odličnih. Sporočila vam bom ocene. 

************************************************************************** 

Obdajajo nas različni predmeti, ki imajo po videzu in dotiku različne površine. Te so hrapave, 

gladke, mehke, ostre,… Posebne značilnosti površin zelo dobro opazimo, če jih odtiskujemo. 

Likovna tehnika, ko prenesemo površine na papir, se imenuje frotaž oz. odtiranka ali frottage 

art. Izhaja iz francoske besede frotter in pomeni drgniti. Spada med vrsto grafične tehnike, pri 

kateri odtiskujemo (kopiramo) reliefe površin na papir. Prvi, ki se je začel s frotažem ukvarjati v 

umetnosti, je bil nemški umetnik Max Ernst. Bil je nadrealistični slikar, ki je to tehniko pogosto 

uporabljal v svojih nenavadnih domišljijskih slikah. (Glej frotage desno) 

Uporabimo lahko različna risala (voščenke, kreda, oglje, lesene barvice, navadni svinčnik,…), s katerimi enakomerno 
drgnemo po papirju. Bolj rahel pritisk risala – nežnejši odtis; močnejši pritisk risala – bolj intenziven odtis. Za matrice 
lahko izberemo različne površine (les, lubje, rastline, listje, kamen, blago, mreže,…). 

Vaša današnja naloga:  

1. V naravi poišči predmete z različnimi površinami in napravi čim več različnih 

frotažev. Lahko  kar v naravi, kot vidimo na fotografiji, lahko pa tudi na mizi. 

Kako? Poglej: https://www.youtube.com/watch?v=16P8UAXA2FU 

 

2. Ko boš imel dovolj frotažev, jih izreži in naredi kolaž. Ne pozabi, da moraš 

najprej sestavne dele izrezati, jih nato postaviti v kompozicijo in šele na 

koncu zalepiti. 

 

3. Likovni izdelek naj  predstavlja jamo ali del jame: kapnike, netopirje, reko, človeško 

ribico…. Oziroma vse, kar se spomniš in je povezano z jamo. Kot izhodišče ti lahko 

služijo fotografije na povezavi: https://www.park-skocjanske-

jame.si/galerija/foto/skocjanske-jame_2 

Merila za vrednotenje: 

 Kreativna izbira tekstur, 
 Različne teksture, 

 Izvirnost 
 Tehnična izvedba, razločne površine 

Fotografirane izdelke mi do vključno 1. junija oddajte v spletno učilnico. 

Želim vam veliko veselja pri delu! 
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