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Fra forlæg  til litografi

Leif Sylvester har udvalgt et større og ni mindre motiver,
som han ønsker at placere på den store sten.

Via et stort kalkerpapir overfører LS hovedlinjerne i sine
motiver. Hvert billedfelt er markeret af en tydelig ramme, så
han undgår mispasning i tegningen og den efterfølgende
opmaling af den litografiske sten. 

LS sætter kalken fast til stenen med tape over et mellem-
læg af en særlig type carbonpapir, som ikke er olieholdigt.
Når han tegner motivet op, overføres stregen.

Der tegnes og males en sten for hver farve, der skal trykkes.
Man starter med den lyseste i dette tilfælde gul. På arket
som ligger ved forlæggene, kan man se, at de første farver:
citrongul, rosa og isblå er trykt. 

For hver trykgang (farve) trækkes i første omgang et prøve-
tryk, så kunstneren har mulighed for at kontrollere og evt.
justere farven.

I forgrunden ses nogle af de pensler, svampe og andre 
redskaber, der tages i brug, når motivet bliver påført.



Motivet males 

Da LS ønsker et udtryk, så tæt på sit maleri, som muligt, væl-
ger han at bruge pensel og male motivet med litografisk
tusch. 

Litografisk tusch er nem at have med at gøre til dækkende
flader, men anses for svær at arbejde med, hvis man ønsker
‘overgange’ og bruger den i fortyndet form.

For hver eneste farve der skal trykkes, overfører LS sine
‘guidelines’ til stenen, hvorpå han maler den pågældende
farve i motivet op med litografisk tusch. 

Her maler LS stenen til den æblegrønne farve (sten nr. 4).

Ved opmalingen af hvert motiv sammenligner LS med for-
læggene. Han tager sine små malerier hen til stenen og 
sikrer sig, at han har husket alle områder med netop den
farve.
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Ved siden af arbejdsbordet med stenen hænger også det
seneste tryk, så LS kan sammeligne det foreløbige resultat
med sit forlæg og løbende tjekke farverne.

De lyseste områder/farveflader i billederne bliver typisk og
som man kan se her,  malet op i en mættet, dækkende flade,
mens de følgende mørkere farver kan gøres mere eller min-
dre laserende (gennemsigtige) ved fortynding af tuschen
med destilleret vand. Udtoning af tuschen kaldes lavering
og benyttes hyppigt af LS for at opnå flere nuancer i bille-
det. Hvor den gennemsigtige f.eks. blå trykfarve overlapper
den gule, opstår forskellige nuancer eller overgange af
grønt.
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Lavering 

Selvom lavering har ord for at være svært, er Leif Sylvester i
kraft af sin flid blevet meget dygtig til den del af processen.
Arbejdet består af to trin: 

Dels bemalingen hvor LS, fortynder tuschen med destilleret
vand til en eller anden grad af gennemsigtighed. Det er en
balancegang, idet meget lyse toner risikerer at forsvinde,
mens mørke toner let kommer til at stå for dækkende. 

Andet trin af laveringen er ætsningen, hvor man må være
forsigtig ved de lyse områder, så man ikke risikerer helt at
ætse dem bort.

Øverst s. 21. Her afgrænser LS farvefladen ved at male på
stenen med gummi, inden tuschen påføres.

Nederst s. 21. LS maler nogle af de andre motiver med lito-
grafisk tusch, mens gummihinden hærder.

S. 21 tv. Uønskede detaljer, fingeraftryk og ‘urenheder’ kan
fjernes med finkornet sandpapir.
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12. FINGRENE VÆK

Format: 760 x 560 mm
Lysmål: 630 x 500 mm

Oplag: 150 stk.
02-09-99

19 sten

11. VED AFGRUNDENS RAND

Format: 760 x 560 mm
Lysmål: 700 x 500 mm
Oplag: 150 stk.
02-09-99
14 sten



43

13. SIKKE EN OVERRASKELSE

Format: 485 x 330 mm
Lysmål: 400 x 300 mm

Oplag: 150 stk.
21-12-99

21 sten
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16. IKKE BESTÅET

Format: 185 x 190 mm
Lysmål: 130 x 130 mm
Oplag: 150 stk.
21-12-99
21 sten

15. KAT

Format: 185 x 190 mm
Lysmål: 130 x 130 mm
Oplag: 150 stk.
21-12-99
21 sten

14. CITRONMAND

Format: 185 x 190 mm
Lysmål: 130 x 130 mm
Oplag: 150 stk.
21-12-99
21 sten




