LITOGRAFI

SILKETRYKK - SERIGRAFI

Litografi kalles plantrykk og bygger på at fett og vann frastøter

Denne teknikken lar trykksverten bli overført til papiret gjennom

hverandre. På FMG bruker vi den gamle teknikken der bildet blir

en stram, finmasket duk. Tidligere var duken av silke, nå er det

tegnet på litosteiner. Litografi var på 1800-tallet en utbredt teknikk

vanlig at duken er av nylon eller polyester. Motivet er avtegnet

for massekopiering av alle slags tegninger, men brukes i dag mest

på duken med lakk som en sjablong eller stensil, disse har åpne

til trykking av grafisk kunst fra en håndlitografert stein.  Bildet

og tette partier, Der partiene er åpne vil trykkfargen presses

blir tegnet eller malt på steinen med et fett litokritt eller med

gjennom og gi avtrykk på papiret. Det vanligste er at duken

fet litotusj. Steinen gjennomgår en etseprosess og fuktet med

påføres en emulsjon som er lyssensitiv. Man overfører motivet

vann før trykking. Når trykkfargen påføres, fester den seg bare til

ved hjelp av f.eks transparenter som blir belyst på duken. Der

de fettholdige feltene på steinen der fargen i den opprinnelige

lyset slipper gjennom transparenten vil duken herde. Porene blir

tegningen sitter, og ikke i de våte partiene. Fargen blir tilslutt

da tette og ingen trykksverte vil kunne presses gjennom. Man

overført til papiret i en trykkpresse. Det litografiske trykket har en

presser trykksverten gjennom duken med en rakel i jevn trekk over

myk, litt ullen karakter og egner seg både for detaljer, fine over-

motivet i rammen. Teknikken kjennetegnes av avtrykk med jevne

ganger og jevne flater, presise linjer og sprø blyantstreker.

fargeflater og klare linjer, ofte i sterke farger.

HØYTRYKK

DYPTRYKK

Tresnitt er den eldste grafikkteknikken. Tegningen lages på en

Koldnål, etsning eller akvatint.

planslipt treplate. Alt som skal være hvitt i det ferdige trykket,

Koldnål er å risse med et spisst redskap en tegning ned i plast

skjæres vekk med kniv eller huljern. Da blir tegningen, som skal

eller kobberplate. I etsning preges trykkplaten ved at syre etser i

påføres trykksverte, stående igjen som et relieff. Hvert motiv

kobber, stål eller sinkplater.

består ofte av flere forskjellige trykkplater som er nøye avpasset til

Akvatint er en teknikk som ofte brukes i kombinasjon med

hverandre, slik at fargefeltene i det ferdige trykket stemmer.

strek-etsing eller koldnål. Platen blir dekket med et tynt lag

Linoleumssnitt er nokså likt tresnitt, men materialet en skjærer i er

harpiksstøv som ved hjelp av varme smeltes fast på platen.

nokså ulikt og derfor blir uttrykket også forskjellig. Den myke li-

Akvatint gir myke overganger.

noleumen gir bredere linjer og ofte et litt mykere uttrykk. En valse

Platen svertes inn og man ´slår-av´overflødig trykksverte før teg-

med trykkfarge rulles over tre –eller linoleumsplaten slik at den

ningen overføres til papir ved å kjøres gjennom dyptrykkspressen.

kun berører og avsetter farge på de opphøyde feltene. Papiret

Papiret er lett fuktig og noe tykkere enn til høytrykksgrafikk, dette

legges oppå platen og presses mot denne. Når papiret løftes har

fordi trykksverten skal presses ut av de dype sporene i platen og

en fått et speilvendt avtrykk av tegningen i treplaten.

en trenger derfor stort press på trykkpressen. Dette presset må
papiret tåle uten å revne.
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FELLESVERKSTEDET MYREN GRAFIKK 1975 - 2015
Fellesverkstedet Myren Grafikk ble opprettet 28.august 1975.

Utover åttitallet skjer en endring. Billedkunstfeltet har sine kon-

Tilstede var Håkon Henriksen, Kjell Nupen, Jan Kolstad, Arild Fre-

junkturer, interessen for grafikk faller. På enkelte høyskoler ble

driksen og Tom Lid. De hadde fått disponere et atelier på Myren

grafikkavdelingene pakket ned og satt på loftet. Fellesverkstedet

gård etter medvirkning fra Bildende Sørlandskunstnere.

samsvarer heller ikke med tiårets vektlegging av det individuelle.

Formålet var « å sikre arbeidsmulighetene for de lokale yrkesak-

Aktiviteten ved Myren Grafikk var ikke like stor som på syttitallet,

tive kunstnerne  ved å stille et teknisk godt utstyrt verksted til

men brukerne samler seg om å anskaffe en litografipresse og å

deres rådighet.» Med dette verkstedet var grafikk blitt introdusert

installere ventilasjonsanlegg.

som en fullverdig billedkunstteknikk i Kristiansand.

De som hadde opprettet verkstedet i 1975 hadde sett for seg at

I 1977 ble verkstedet utvidet til sitt nåværende omfang. Det ga

det etter hvert skulle komme nye brukere som kunne føre verkste-

plass til silketrykkavdeling og fototeknisk utstyr. Verkstedet hadde

det videre. Slik gikk det ikke. Det var ingen kø av nye grafikere til

fått offentlig støtt fra Norsk kulturråd til etablering og fikk fra 1977

å overta. I denne perioden drev verkstedet fortsatt med op-

årlig driftsstøtte fra Kristiansand kommune.

plæringsvirksomhet, som kveldskurs og dagkurs, blant annet for

Verkstedet markerte seg raskt både lokalt og sentralt med stor

studenter ved lærerhøyskolen. Verkstedet tok også inn studenter

aktivitet, tok inn lærlinger og hadde undervisning for skoleklasser.

med bakgrunn fra de kunstskolene som hadde blitt opprettet

Det var ingen tilfeldighet at verkstedet ble opprettet på syttitallet.

rundt om i landet.

Dette tiåret var grafikkens storhetstid, med teknikker som svarte

Sammenlignet med de som etablerte verkstedet i 1975, unge

til billedkunstnerens politiske engasjement rent uttrykksmessig.

og fremadstormende billedkunstnere, er dagens brukergruppe

Samtidig kunne grafikken med sin opplagstrykking være med på å

bredere sammensatt. Verkstedets egenart ligger fortsatt i at det

realisere målet om å bringe god kunst ut til «folket« til en rimelig

er et åpent for nye brukere som kan komme inn og bli en del av

pris. På Høstutstillingen og andre kollektivutstillinger var grafik-

fellesskapet. Verkstedavgiftene er relativt lave. Det gir brukerne

kavdelingene rikholdige og ofte de mest interessante. Grafikk

muligheten til å prøve ut og eksperimentere. Verkstedet skal være

var i tiden. Det samme var fellesverkstedtanken, at kunstnerne

et sted for mer enn opplagstrykking. Det at flere arbeider sammen

gikk sammen i et slags kollektiv. Brukerne skulle gå sammen om

gir grunnlag for faglig erfaring. Fellesverkstedet Myren Grafikk

driften, det var åpent for andre og verkstedet hadde allmøtet som

gir i 2015 brukerne gode muligheter til å arbeide med dyp- og

øverste styringsorgan.

høytrykk, litografi og silketrykk.

