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POVZETEK 
 

Diplomska naloga raziskuje področje knjige umetnika (artist book). 

Ta umetniška oblika je postala v času mojega študija, del študijskega 

procesa, povezana predvsem s področjem risbe in fotografije. Med 

študijem sem resno raziskovala osebno risbo in področje fotografije, 

ter pripravila tudi osebno razstavo v galeriji Pedagoške fakultete. V 

diplomskem delu sem raziskovala zgodovinsko ozadje in teorijo knjige 

umetnika, ter ob tem oblikovala oziroma ustvarila lastno knjigo – 

umetniški presežek z naslovom LJ.  

 

Med pionirji knjige umetnika omenjam Američana Eda Ruscha in 

njegov umetniški izdelek Twenty six gasoline stations, kjer med 

prvimi opozarja na možnosti, ki jih ponuja tovrstna umetnost in kjer 

se povezuje kot grafični prikaz tako risba, fotografija, izbira tiska, 

raznolikost papirja in drugi vizualni učinki. Med domačimi umetniki s 

tega področja omenjam Franca Zagoričnika, kot člana skupine OHO, 

ki je pri nas v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja povzela enake 

izkušnje.  

 

Knjigo umetnika sem tesno povezala s pedagoškim področjem, kjer 

se je izkazalo, da tovrstno delo oziroma likovno področje ponuja 

bogato izbiro in s tem bogati učenčevo senzibilnost do likovnega 

izražanja. Raziskavo sem opravila na srednji šoli v Kopru. Pri virih mi 

je pomagala predvsem knjižnica MGLC, ki edina pri nas zbira tovrstno 

umetnost in sočasno literaturo.  
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ABSTRACT 
 
The thesis paper deals with the artist book, an art form that has 

become a part of the university curriculum since the beginning of my 

university studies. It is most closely connected with the fields of 

sketch and photography. Both personl sketch and the field of 

photography have been of particular interest to me during my 

university years and I prepared an exhibition on the subject, 

presented by Faculty of Education Gallery. This thesis covers the 

historical and theoretical background of the artist book and maps the 

creation of my own artist book, an artistic superaddition titled LJ. 

 

Some of the pioneers of the artist book are also mentioned, including 

Ed Ruscha, the author of the Twenty Six Gasoline Stations. He was 

one of the first artist to draw attention to the various artistic 

possibilities of this art form intertwining different graphic components 

including sketch, photography, font, paper characteristic, and other 

visual effects. Franc zagoričnik is presented as a native artist 

interested in the art form. He was a member of the OHO group, 

which reached the same conclusions as Ruscha in the 1970s.  

 

The thesis places the artist book within the field of education, since 

this particular pedagogical approach has been shown to give the pupil 

freedom of choice and thus enrich his sensibilty to artistic expression. 

Pratical reasearch was conducted at a high school in Koper, while 

theoretical research heavily relied on the MGLC library, which is the 

only Slovene library to carry contemporary literature on this 

particular art form.  
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UVOD 

KNJIGA UMETNIKA 

Knjiga umetnika je širok termin, ki se uporablja za opis knjig, 

unikatnih in serijskih, ki so bile narejene ali zasnovane s strani 

umetnika. Področja, povezana s knjigo umetnika, so danes zelo 

raznolika (spletni vir 1).  

 

Poznamo likovne umetnike, ki ustvarjajo take knjige vzporedno, ter 

umetnike, ki se ukvarjajo izključno s tem načinom izražanja. 

Obstajajo tudi ilustratorji, tipografi, pisatelji, pesniki, knjigovezi, 

tiskarji, ki izdelajo knjigo sami ali v medsebojnem sodelovanju 

(Ibid.).  

 

Veliko knjig umetnika je izdelanih v samozaložbi, narejenih v manjših 

založbah ali celo v umetniških kolektivih. Ponavadi so narejene v 

omejenih serijah. Za opis teh knjig je uporabljenih veliko terminov; 

najbolj pogosti so »book art« ali »bookworks«, medtem ko so 

»skulpture«, ki delujejo kot knjige, opisane z besedo »book objects«. 

Vsi ti izrazi so uporabljeni v »Visual database of artists books«. Ta 

arhiv vsebuje tudi druge vrste del v obliki knjige, kot je konkretna 

poezija (signalistična poezija), žanr vizualne poezije, ki uporablja 

poleg vizualne poezije tudi prostorsko, grafično ter tipografsko 

karakteristiko (Ibid.).  

 
Najkrajša definicija knjige umetnika je, da gre za umetniško delo, ki 

je izvedeno v obliki knjige. Knjiga umetnika večkrat nastaja na 

križišču različnih tehnik, tehnologij, izrazov in medijev. S svojo 

neekskluzivnostjo in široko dostopnostjo, večkrat predstavlja kritiko 

obstoječemu umetnostnemu sistemu in vladajočim tržnim 

mehanizmom (spletni vir 2). 
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Knjige umetnika niso knjige o umetnosti. So polnovredne umetnine, 

dokumenti, ki v taki obliki, najbolj preprosti in razširjeni, beležijo in 

nosijo avtorjevo idejo (spletni vir 3). 

 

Najbolj preprosta definicija je, da je to knjiga, ki si jo je zamislil 

umetnik sam. Gre za knjigo, ki jo je zasnoval, realiziral in izdelal 

umetnik. Kar  pomeni, da je knjiga eden izmed medijev, skozi 

katerega se je umetnik izrazil (spletni vir 4). 

 

Knjiga umetnika se je razvila iz že uveljavljenega medija – knjige, ki 

ima široko in dolgo zgodovino. Pomembno je, da knjige umetnika ne 

zamenjamo s knjigo o umetnosti ali s knjigami o umetnikih. V zadnjih 

nekaj desetletjih je veliko umetnikov uporabljalo obliko knjige kot 

njihov primaren način izražanja. Umetnikovo gibanje v ta relativno 

neraziskan medij ali žanr je potrebovalo nov deskriptor. Čeprav 

definicija knjige umetnika ni ravno trdna, je termin najbolj pogosto 

uporabljen za opis sodobne izdelave knjig, ki jih izdelajo umetniki 

(spletni vir 5).  

 

Razlika med knjigo umetnika in knjigo, ki jo umetnik ilustrira, je v 

količini udeleženosti umetnika pri celotnem delu. Ilustrator je lahko le 

eden izmed sodelavcev in je odgovoren le za en aspekt realizacije 

knjige. Tisti, ki piše knjigo, jo tudi konceptualno kontrolira. Kaj je v 

obliki knjige, kar privlači umetnike? Eden izmed razlogov je fizična 

oblika knjige (Ibid.).  

 

Struktura knjige je zbirka, navadno tiskanih listov, ki so vezani. 

Lastnosti, kot so prenosljivost, zaporedje vsebin ter sama vsebina, so 

posebej zanimivi vizualnim umetnikom. Druge privlačnosti knjige, ki 

bi bile izkoriščene s strani umetnika, so povezane s funkcionalnostjo 

(Ibid.). 
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Umetnik Walter Hamady je rekel: »Knjiga kot struktura je trojanski 

konj umetnosti – navadni smrtniki se je ne bojijo.« Umetniki lahko 

uporabljajo mnoge njene karakteristike nevidno. Zunanja vizualna 

podoba knjige lahko izgleda kot običajna knjiga. Umetnik lahko 

preseneti z oblikovanjem njene vsebine (Ibid.).  

 

Poseben primer predstavlja razstavljanje knjig umetnika v nekem 

galerijskem prostoru, saj so knjige najbolje raziskane z osebnim 

rokovanjem in v lastnem tempu. Knjige, razstavljene v galeriji ali 

muzeju, zaznavamo in vidimo kot posamezne izseke iz filma, vendar 

je za njihovo razumevanje potrebno videti celoto (Ibid.). 

 
Sašo Urukalo pravi, da se ljubitelji knjig, ki so izgubljeni v prevajanju 

in razlagi terminov, pogosto srečajo z izrazom Livre d' artiste in Artist' 

s book. Oba termina v slovenščino prevedemo enako – knjiga 

umetnika. V samem okviru tega termina pa ločimo ilustrirano knjigo, 

pri kateri so ilustracije izvedene v izvirnih grafičnih ali slikarskih 

tehnikah, in knjigo kot umetniško delo. Umetnik, ki knjigo ilustrira in 

jo s svojim delom oplemeniti, pogosto ne sodeluje pri drugih 

postopkih izdelave knjige, na primer pri odločitvi o načinu vezave, 

tisku, materialih, postavitvi besedila in oblikovanju. Pri knjigi kot 

umetniškem delu pa sta videz in vsebina v celoti delo enega ali več 

avtorjev. Od osebnega založništva, tiska knjig z umetniškimi 

ilustracijami lahko pričakujemo več klasičnega poznavanja pravil 

dobre knjige in tudi konvencionalnega videza kot pri knjigi umetnika. 

Pri knjigah osebnega založništva je kreativnost izražena z bolj 

klasičnimi, preverjenimi umetniškimi izrazi (Urukalo, 2003).  

 

Bolj znana je tudi črkovna in knjižna konstrukcija. Vendar to ne 

pomeni, da ilustratorji ne bi posegli po različnih medijih in tehnikah 

za reproduciranje ilustracij. Govorimo lahko o različnih grafičnih 

tehnikah, kot so litografija, lesorez, mezotinta, linorez, sitotisk.  
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Knjiga umetnika pa vsebuje več eksperimentiranja tudi pri izbiri 

papirja, načinu vezave in ovitku. Tipografija postane del umetniškega 

poskusa. Vizualne lastnosti črk so zanimive za avtorja besedila in 

tipografija postane nosilec vsebine. Posegi v besedilo se spreminjajo 

od premišljenega umeščanja prvin v format papirja vse do 

nenavadnih aranžmajev različnih črkovnih družin in velikosti ter 

medsebojnih odnosov. Vezava in embalaža pogosto postaneta 

sestavni del knjige. Lastnosti izvirnika ima zdaj sama knjiga in ne več 

različne risbe, grafike, fotografije ali osnutek, na podlagi katerega bo 

nastalo določeno delo. Cela knjiga je cilj stvaritve (Ibid.). 

 
Sašo Urukalo pravi, da izraz bibliofilske izdaje označuje knjige, ki jih 

definiramo in opišemo zelo različno. Angleški jezik jih deli na več vrst 

in opisuje z več izrazi: zasebno založništvo (private-press, fine 

pressbook), omejene izdaje (limited edition) in knjige umetnikov, ki 

jih označujejo tudi z izrazom livre d' artiste, book as artwork (artist' s 

book) (Ibid.). 

 

Nekateri poznavalci tovrstnega založništva so mnenja, da so te 

delitve umetne, saj sodobne tehnologije omogočajo številne načine 

tiska in oblikovanosti knjig (Ibid.).  

 

Zasebno založništvo – v preteklosti so nekomu tiskanje lastnih knjig 

najpogosteje omogočili premožni posamezniki. Lahko so si jih dali 

sami natisniti v lastno zadovoljstvo. Prav ta tradicija pelje do pogosto 

uporabljenega izraza zasebno založništvo (private-press book), kar bi 

pomenilo oblikovanje in tiskanje v veselje zaprtemu krogu bralcev in 

ustvarjalcev. Tisti, ki so zbirali knjige, se pravi zbiratelji knjig, so bili 

pogosto tudi ustanovitelji lastnih založb, ki so sčasoma postale velike 

založnice. Že leta 1822 je Horace Walpol ustanovil Strawberry Hill 

Press, ki je razvijal tiskarske tehnologije. Pesnik William Blake je že 

leta 1789 začel izdajati svojo poezijo v samozaložbi. Število knjig je 
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bilo zaradi kakovosti in načina izvedbe omejeno. S svojo podobo so 

knjige izražale odnos do umetnosti in obrti tedanjega časa (Ibid.).  

 

Omejena izdaja – omejena izdaja (limited edition) je izid knjig v 

omejenem številu izvodov. Naklada je bila nizka zaradi ročne izdelave 

in tehnike reproduciranja. Nastanek take knjige je dražji, zato so 

njeno izdelavo, oblikovanje, ilustriranje in tisk naročali pri najboljših 

mojstrih.  Tudi večji založniki izdelajo knjige, ki zaradi omejene 

naklade ustrezajo merilom osebnega založništva (Ibid.).  

 

Leta 1929 je Georg Macy Limited Edition Club, Random House in 

Knopf, najemal tiskarje, umetnike ter oblikovalce za knjige, ki po 

kakovosti izpolnjujejo merila osebnega založništva. Knjigi dajejo 

posebnost, poleg omejenega števila izvodov, tudi njena estetska in 

literarna vrednost (Ibid.). 
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KNJIGA − UNIKATNO DELO 

Knjiga je z izumom tiska prešla iz stopnje ročno narejenega izdelka v 

prostor serijske industrijske proizvodnje, ki v digitalni dobi dosega  

velike razsežnosti tako v prenosu kot tudi v oblikovanju, shranjevanju 

podatkov, besedil in slik, a prav zato pogled nostalgično obrača nazaj. 

Ročno izdelana knjiga bo vedno pritegnila pozornost ljubiteljev 

umetnosti. V njej je skrit duh ustvarjalca, njegova kreativnost. 

Kreativnost umetnika se v serijski proizvodnji ne izgubi, posredovana 

je skozi vrsto posredniških intervencij. Med ustvarjalca in tistega, ki 

sprejema artefakt, se postavijo tretji, ki menijo, da je ustvarjanje 

lahko postopek, ki samega ustvarjalca odtuji od njegove kreacije 

(Bašin, 2010). 

 

Obstajajo unikatne knjige, ki so unikatne po svoji ideji in tudi po 

izdelavi. To je delo enega samega umetnika.  Omenjena unikatnost 

lahko zadeva izdelavo papirja in kartona, iz katerega je narejena 

knjiga. Lahko je sestavljena tudi iz drugih materialov (lesa, plastične 

mase, kovinske plošče, usnja). Avtorska unikatna knjiga je lahko tudi 

vsaka knjiga, pri kateri avtor uporabi prazen zvezek ali beležko, 

vendar jih napolni s povsem svojimi besedili in ilustracijami, ki so vse 

narejene ročno. Umetnik si lahko celo sam naredi črnilo za ilustracije. 

Pod avtorsko knjigo štejemo tudi vse drugačne vezave listov. Take 

knjige lahko ročno nastanejo kot majhne serije (do petdeset ali sto), 

včasih oštevilčenih izvodov. Prav zaradi ročnega postopka pisanja ali 

tiskanja se na videz povsem enake knjige razlikujejo v detajlih. Vsaka 

knjiga predstavlja individualnost. S svojo vsebino in organizacijo 

forme razkriva posebnosti, katere je avtor želel poudariti. V veliko 

primerih gre za prikaz celotnega procesa, ki vodi od ideje do 

realizacije (Ibid.).  
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Poznamo avtorske knjige, ki so deloma ali v celoti natisnjene v 

profesionalnih tiskarnah. Običajno se morajo prilagoditi željam in 

zahtevam avtorja takih knjig, saj je umetnik avtor besedila oziroma 

sporočila, je ilustrator in oblikovalec zunanje podobe take knjige. Pri 

tem lahko gre tudi za skupino avtorjev, ki svoje umetniške kreacije 

združijo med istimi platnicami (Ibid.).  

 

Poznamo tudi primer knjig, kjer avtorji prvenstveno ne izpostavijo 

verbalnega ali slikovnega sporočila, ampak sam videz knjige. Take 

umetnike zanimajo tipografske rešitve, oblikovanje posameznih strani 

ali poglavij v knjigi, ki nas presenečajo z novimi, nenavadnimi 

rešitvami. Kot primer so obrezane, perforirane knjige, izdelane z 

uporabo različnih papirjev, kartonov in lepenk, z različnimi tehnikami 

tiska, v kombinaciji tiska in grafičnih tehnik, tiska in rokopisa, in tudi 

s formati, ki so lahko ekstremno majhnih ali velikih dimenzij. Estetska 

pozornost je ob vsebini namenjena tudi na videz oziroma na način, 

kako knjiga nakazuje opazovalcu svojo prisotnost. Namesto besedila 

in slik, kar so značilnosti za avtorske knjige, so knjige lahko 

komponirane. Struktura besedil in druga grafična sporočila so lahko 

oblikovana kot zapleteni zapisi, ki delujejo s svojo semantiko in 

vidnimi sporočili (Ibid.).  

 

Med avtorske knjige sodijo tudi knjige, natisnjene povsem 

profesionalno, v normalnih serijah pri regularnih založnikih, ki si 

lahko dovolijo odklone od tiskanja in izdelovanja konvencionalnih 

knjig. Posebej v času neoavantgard, v šestdesetih in sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja, so nemške, italijanske in angleške založbe 

izdajale tudi avtorske knjige (npr. Mondadori, Faber & Faber). V 

Sloveniji je bila taka zbirka imenovana Znamenja, ki jo je izdajala 

Založba Obzorja. Največ avtorskih oziroma umetniških knjig je 

nastalo v neformalnih založbah, kakršne so bile edicija OHO, zbirka 

Gong (Francija Zagoričnika), veliko pa je bilo tudi samozaložb 
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(Hanžek). Avtorski knjižni projekti so nastajali tudi v okviru 

zbornikov, ki so jih ustvarjali konkretisti, skupine umetnikov pod 

okriljem določenih konceptualnih gibanj (Fluxus, Rok, Geiger, pri nas 

pa Zagoričnikovi zborniki Westeast) (Ibid.).   
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TEORETIČNI DEL  

VREDNOST IN AVTENTIČNOST KNJIGE UMETNIKA 

Zanimanje za tovrstne knjige narašča. Na vrednost posameznega 

izvoda vplivajo vsebina, avtor, tiskarske in grafične tehnike, izvor, 

čas nastanka, kulturno okolje, lastništvo knjige, založnik, tiskar in 

knjigovez. Knjiga umetnika, ki jo je podpisal avtor, zagotavlja 

avtentičnost in ekskluzivnost. Oštevilčevanje je tako kot pri umetniški 

grafiki usklajeno s standardi, določenimi na mednarodnem kongresu 

v Parizu leta 1937 in na Dunaju leta 1960 (Urukalo, 2003). 
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OBLIKE KNJIG UMETNIKA 

Knjige umetnika so knjige, izdelane kot avtorsko delo, ki 

»pospravijo« s tradicionalno obliko knjige. Med posameznimi oblikami 

najdemo »flip book«, »tunnel book«, knjige v obliki harmonike, pa 

tudi kot kupček igralnih kart, skratka pravila o obliki ne obstajajo 

(spletni vir 6).  

 

Knjiga umetnika je umetniško delo, ki je izvedeno v formi knjige. 

Vključuje oblikovanje, tipografijo, tisk, vezavo, različne materiale in 

medije. Umetnik največkrat sodeluje oziroma nadzoruje vse faze 

knjižne izdelave. Njihove oblike so raznovrstne: od zvitkov, 

upogibank, predmetov v škatlici, tridimenzionalnih objektov (spletni 

vir 7). 

 

Ni nujno, da so listi vezani na klasičen način, lahko so vloženi v 

ovitek, lahko so speti s kovinskim obročkom, sponko, verižico, lahko 

so zaprti v steklenico, konzervo, v papirnato škatlo, knjiga je lahko 

samo še oblika knjige, prenesena v drugi material, plastiko, les, 

steklo, usnje, umetnik se lahko poigra z vsebino, ko jo »raztrese« po 

prostoru na nov način, lahko se poigra z obliko, ki je prav tako 

podvržena velikim spremembam (spletni vir 8).  

 

Po mnenju Miloša Bašina so knjige lahko tiskane v ploskem tisku, 

»offset« tehniki ali v sitotisku. Nekatere so bile razmnožene s 

fotokopirnim strojem in največkrat ročno vezane ali pa so bile 

kombinacija različnih likovnih ali tiskarskih tehnik. Kot sem že prej 

omenila, so pogosti tudi primeri tiskanih pesmi in likovnih del na 

posameznih listih, vloženih v mape ali škatle, ki jih avtorice in avtorji 

imenujejo knjižni objekti (Bašin, 2010). 
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Po slovenskem umetniku Tadeju Pogačarju lahko povzamemo, da 

lahko knjiga umetnika nastopi v obliki skulpture, že omenjenega 

zvitka, lista papirja in tudi v obliki digitalnih nosilcev (spletni vir 9). 
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IZVOR IN RAZVOJ KNJIGE UMETNIKA 

Novodobne knjige umetnika so zanimive, saj ponujajo raznolikost 

oblik, v kateri jih lahko najdemo. Mogoče ravno zaradi tega razloga 

zgodovinarji, ki preučujejo to zvrst, odkrivajo nešteto predhodnikov 

in vplivov. Povezave umetnikov segajo nazaj, vse do obdobja izdelave 

manuskriptov (spletni vir 10).  

 

Veliko umetnikov se je skozi stoletja ukvarjalo s knjigami kot 

umetniškimi deli, predvsem William Blake ob koncu 19. stoletja, prav 

tako William Morris okoli leta 1890. Kasneje so tudi avantgardni 

umetniki v 20. stoletju izdelovali knjige kot umetniška dela v obliki 

revij, letakov in manifestov (Ibid.). 

 
Če pogledamo v zgodovino same knjige, lahko vidimo, da je knjiga 

kot predmet svojo podobo dobila pred nekaj stoletji. Knjiga je bila 

skozi stoletja orožje moči in je tako predstavljala dragocen objekt. 

Približno leta 100 se je pojavila knjiga, sestavljena iz pergamentnih 

listov. S pojavom kodeksa ali tako imenovane vezane knjige, pride v 

razvoju knjige do velikega napredka. Pomembna je bila zato, ker je 

taka oblika knjige omogočala dostopnost večjemu in različnemu 

številu bralcev. Tiskanje knjig za širšo rabo je definitivno povezano s 

papirjem (Škrjanec, 2012).  

 

Proti koncu 11. stoletja je papir našel svojo pot s Kitajske v Evropo, 

preko islamskih središč; enako se je zgodilo s tiskom. Prve tiskane 

podobe so na zahodu bili dekorativni vzorci na blagu in ne knjige. V 

Evropi so se v 2. polovici 15. stoletja pojavile prve tiskane knjige – 

lesorezne knjige, ki so bile kratke, vsebovale so najmanj 50 listov, 

besedilo in podoba sta bili vrezani skupaj v leseno ploščo, redkokdaj 

so bile datirane in imele so izključno nabožno vsebino. Večina teh 

knjig je začela nastajati po Gutenbergovi iznajdbi tiska v začetku leta 
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1450. Datiramo jih lahko nekje v leto 1460. Zgleda, da so bile take 

knjige bolj ekonomična in priljubljena alternativa tiskanim knjigam, 

katere so bile takrat še zelo drage (Ibid.).  

 

Po konvenciji se danes običajno izdana knjiga ne razlikuje veliko od 

tiste s konca 15. stoletja. Čeprav so se načini samega tiska in vezave 

spremenili.  Pojavile so se tudi druge oblike masovno tiskanih strani, 

ki se jih bere drugače, kot se je bralo Gutenbergove biblije (Ibid.). 

 

Knjiga ima različne kvalitete. Je objekt, ki vsebuje informacijo. Knjigo  

vzamemo v roke, jo beremo, o njeni vsebini razmišljamo na samem. 

Vsakemu posamezniku vzbuja individualne predstave (Ibid.).  

 

Prve oblike vizualnih komunikacij so bile slike, bolj natančno znaki, ki 

so predstavljali stvari (Ibid.).  

 

Lahko omenim prazgodovinske ideograme v jamah, linijske risbe na 

daljnem vzhodu, pretvorjene v ideograme, egipčanskih hieroglif, 

hebrejske črke, ki so se razvile iz znakov za stvari (Ibid.).  

 

V Evropi v iluminiranih rokopisih sta bila besedilo in podoba združeni 

in to je veljalo vse do renesanse (Ibid.).  

 

Iznajdba tiska je omogočila veliko vrst različnih knjig. Vsekakor so na 

začetku bile bolj priljubljene knjige s slikami, saj sta bila branje in 

pisanje privilegij manjšine (Ibid.).  

 

Prvi tiskani primeri knjig »naredi si sam« so datirani v 16. stoletje. 

Začele so se pojavljati znanstvene študije telesa, prav tako tudi 

umetniške študije telesa. Ilustracije so nakazovale velikost, proporce 

in perspektivo. Prej namišljene slike v knjigah so sedaj postale jasne. 

Postajale so vse bolj orodje za učenje in prenašanje različnih idej. 
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Podobe so bile narejene tako, da so opisovale vsebino. Zgodbe so bile 

natančno ilustrirane. V obdobju romantike, v 17. stoletju, so zgodbe 

in podobe bralce začele spodbujati k razvijanju domišljije. V 18. 

stoletju so bile izdaje dovršeno ilustrirane (Ibid.).  

 

V 19. stoletju pride do vsebinskih sprememb, ki jih je napovedala že 

Goyeva knjiga satirično kritičnih akvatint Los Caprichos (1799). 

Kasneje pa je Delacroix ilustriral z domiselnimi litografijami 

Goethejevega Fausta (1828). Nekje v zadnjem desetletju 19. stoletja 

se je izoblikoval poklic ilustratorja. V 19. stoletju je prišlo tudi do 

iznajdbe fotografije in prišlo je tudi do veliko tehničnih izboljšav na 

področju tiskanja knjige (Ibid.).  

 

Tudi zaradi hitrega razvoja litografske tehnike z uporabo barv so se 

umetniki konec 19. stoletja znova navdušili nad olepševanjem knjige. 

Najbolj priljubljena tiskarska tehnika je postala barvna litografija ob 

koncu 19. stoletja. Pojavljati se je začela v oglaševanju, v knjigah, 

časopisih, revijah in drugih oblikah vizualnih sporočil. Podoba knjige 

se je vedno bolj razvijala in ni bila več le sekundarni element 

pripovedi (Ibid.).  

 

Z besedili so se začeli poigravati, kot tudi s samo konvencijo knjige. 

Poigravati so se začeli s črkami, z velikimi začetnicami, s samo 

tipografijo, s presledki med besedami in s postavitvijo strani. Podoba 

je kasneje v 20. stoletju zavzela večino knjižnega prostora. Tako 

ilustrirana knjiga (livre de peintre) kot tudi vizualna poezija 

predstavljata predhodnico knjige umetnika. Oče moderne ilustrirane 

knjige je Ambroise Vollard, ki je bil Cezannov, Picassov in Maillotov 

galerist. Bil je eden najpomembnejših trgovcev francoske sodobne 

umetnosti iz začetka prejšnjega stoletja. Bil je tudi zbiralec oziroma  

založnik grafik in ilustriranih knjig. Prva knjiga, ki je izšla v Vollardovi 

založbi, je bila knjiga poezij pesnika Paula Verlaina − Parallelment, ki 
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je vsebovala litografije Piera Bonnarda iz leta 1900. Dolgo časa je 

veljala za prvo knjigo umetnika (livre d artiste) v modernem smislu. 

V zgodovini umetnosti poznamo številne primere ilustriranih knjig, ki 

so bili razkošni in dragoceni bibliofilski izdelki. V knjigah so omenjeni 

umetniki, kot na primer Pablo Picasso, Henry Matisse, Paul Cezanne, 

Joan Miro, Jean Dubuffet, Fernand Leger in drugi. Svoje grafike so 

povezali z besedilom pisatelja ali pesnika. Konec 19. stoletja je pesnik 

dal besedilu vizualnost − povezal je besedilo in objekt. Za navdih za 

različne ustvarjalce je dolga leta veljalo besedilo Stephana Mallarmeja 

Met kocke ne bo nikoli ukinil naključja iz leta 1897. V besedilo so bili 

posegi, kot so poudarjanje posameznih črk, poigravanje z uporabo 

prostora na strani, drugačnim branjem besedila ter na splošno s 

tipografsko manipulacijo. S pomočjo vseh teh posegov je pesniku 

uspelo spremeniti tradicionalno knjigo v različna zaporedja vizualnih 

pa tudi grafičnih prostorov. Pesnik in vizualni prostor sta bila 

neločljiva (Ibid.).  

 

Tako v Evropi kot v Ameriki so umetniške avantgarde posvojile ta 

novi »jezik«. Te avantgarde so podpirale napeto izmenjavo idej, 

življenjskih izkušenj in samih umetniških predlogov, ki so spremenili 

proces ustvarjanja besed in tišine (Ibid.).  

 

Okoli leta 1950 se je v umetnosti začela kazati želja po novih 

umetniških poteh in novih alternativnih področjih za umetniško 

delovanje. Začeli so uvajati reproduktivne medije za popestritev 

svojega ustvarjanja. Uporabljati so začeli tudi tehnike, katere so do 

sedaj bile v domeni masovnih medijev, in tako ustvarjati publicirana 

umetniška dela. Tradicionalni sistem umetnosti in klasifikacijski 

sistem muzejev sta tako bila postavljena na preizkušnjo. Petdeseta in 

šestdeseta leta prejšnjega stoletja so občasno prinesla v grafične 

zbirke in v muzeje kako tako delo. Korenine omenjene umetniške 
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produkcije lahko najdemo pri avantgardah v dvajsetih letih 

prejšnjega stoletja, to sta futurizem in dadaizem (Ibid.). 

 
Kot sem predhodno že omenila, je pojem »livre d artiste« znan tudi 

kot »livre de peintre« in je v osnovi zabeležen kot predhodnik žanra 

knjige umetnika. Začetki segajo v Francijo ob prehodu v 20. stoletje. 

»Livre d artiste« je vrsta ilustrirane knjige. Glavna razlika, ki razlikuje 

to knjigo od predhodnih, je, da je ilustracija narejena na isti papir, 

kjer je bilo napisano besedilo (spletni vir 11). 

 

Zgodnji eksponent »livre d' artiste« je bil trgovec z umetninami 

Ambroise Vollard, ki je Pierreu Bonnardu dovolil z litografijami 

ilustrirati zbirko poezije Paula Verlainea z imenom Parallelement, 

izdano v Parizu leta 1900. Izdana dela so bila primarno prestižna, v 

omejeni nakladi, tiskana s posebnimi stroji na kvaliteten papir. 

Običajno niso bila vezana, da so jih lahko razstavili ter po naročilu 

izdelali posebne platnice. Vollard je izdal veliko del s pomočjo 

umetnikov, ki so ilustrirali določene tekste. Veliko založnikov se je 

tako lotilo istega posla in se povezalo z umetniki iz njihovih krogov 

(Ibid.). 

 

Na splošno je sprejeto, da so koncepti del Dietra Rothka in Eda 

Ruscha v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja postavili 

temelje žanra knjige umetnika. Leta 1962 je Ed Ruscha izdal prvo 

izdajo »Twentysix gasoline stations«, ki je vsebovala 26 fotografij 

bencinskih postaj ob znani cesti »Route 66« od Los Angelesa do 

Oklahome. Fotografije so bile posnete prav za to knjižico oziroma za 

to umetniško delo. Glavne karakteristike formata, zbrane ideje v 

njem, vrstni red obračanja strani, so neločljivi vidiki celotnega dela. 

Izdelani so kot prvotni primer v prihajajočem žanru, ki bo kmalu 

definiran kot knjiga umetnika. Ruscha je izdelal serijo »bookwork« 

del v podobni smeri. Nova karakteristika te serije je bila, da ni bila 
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natisnjena v omejeni nakladi, bila je široko distribuirana in imela je 

prijazno ceno, s čimer  je lahko umetnik prišel do širše publike 

(Ibid.). 

 

Sočasni pionir tega gibanja je bil tudi Dieter Roth. Njegova 

distinktivna kontribucija žanru je bil pregled skozi svoje 

»bookworke«, ki so imele lastnosti navadnih knjig. Te formalne 

kvalitete, kot so ploščate strani, vezane v fiksno zaporedje strani, so 

bile raziskane, na primer v »2 Bilderbucher« (1957), ki je združila 

dve slikanici z geometričnimi oblikami, ki so imele izrezane luknje na 

vsaki strani, skozi katere je bilo moč videti vzorce spodnjih strani. 

Omenjene strukturne raziskave knjige so postale velik del le-te. 

Kasnejša dela, kot je »Daily Mirror« (1961), so vključevala razne 

materiale, ki so bili obdelani in so služili točno določenemu namenu 

(Ibid.). 

 

Slika 1: Ed Ruscha, Twenty six gasoline stations, 1963 

 
Vir: http://digitalprocesses.blogspot.com/2012/01/functionaldysfunctional-artists-books.html 

 
Težko bi našli umetniško gibanje, ki v teku 20. stoletja ni pokazalo 

zanimanje za knjigo umetnika, videno pogosto ne samo kot orodje za 

širjenje idej in namenov, ampak tudi kot pravcati prostor raziskovanj. 

Kljub temu prvi zavestni poskusi, poimenovani kasneje kot knjiga 

umetnika, segajo v začetek šestdesetih let prejšnjega stoletja, v 
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obdobje, ko so se številni umetniki začeli zavedati umetniškega 

potenciala knjige (spletni vir 12). 

 

Knjiga, katere forma je spremenljiva in fleksibilna, lahko vsebuje 

različne slike, tekste, znake, materiale in izraža široko paleto idej, od 

najbolj abstraktnih do intimnih in osebnih. Zlahka reproducirana in 

nizko cenovna se knjiga umetnika zdi najbolj ekonomičen in učinkovit 

način za razširjanje misli in umetnosti. Knjiga se zdi idealno sredstvo 

za uresničitev utopističnih teorij demokratizacije, ki so si prizadevale, 

da bi bili kulturni proizvodi čim bolj dostopni. Tako knjiga, prej simbol 

institucionalne kulture, postane sredstvo za izogibanje tržnim, 

razstavnim in elitnim mehanizmom umetnosti in sredstvo, ki lahko 

razbije dihotomijo življenje − umetnost (Ibid.). 

 

Distribucija knjige umetnika se ne dogaja več preko knjigarn in 

galerij, ampak preko alternativnih kanalov, kot so pošta in 

neposredna izmenjava. Umetnik postane neodvisen od institucij, 

pogosto postane sam svoj založnik, tako da ustanovi lastno založbo. 

V takih okoliščinah je vsekakor sama estetska podoba dela v drugem 

planu; pogosto knjige umetnika ne pokažejo posebne tipografske 

prefinjenosti in so enakega izgleda kot tiste, ki so bile industrijsko 

narejene. Umetniki, da bi zmanjšali stroške, uporabljajo bolj revne 

tehnike: pri obrtniški produkciji se največkrat poslužujejo ciklostila ali 

zaradi doseganja večjih naklad  uporabljajo takrat na novo nastali 

»offset« tisk (Ibid.). 

 

Pomemben primer prvih poskusov je že prej omenjeno delo Eda 

Rusche iz leta 1962 Twentysix Gasoline Station, po mnenju kritikov 

začetno delo v tej zvrsti. Slikar združi v knjigo sosledje 26-ih črno-

belih fotografij, na katerih so bencinske črpalke na cesti »Route 66« 

med Los Angelesom in mestom, v katerem je odraščal, Oklahoma. 

Končni izdelek je knjiga manjših dimenzij, natisnjena v 400 izvodih, 
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estetsko nedovršena in preprosta. Namen knjige je bil prikaz 

vsakdanjika, ta prikaz pa ima nemalo skupnega z istodobnim pop 

artom (Ibid.). 

 

Revolucionarna moč te knjige umetnika, v katerem ima fotografija 

drugotno vlogo posrednika, ni toliko v tem, kar knjiga vsebuje in 

predstavlja, ampak v zavedanju samega umetnika, da je s tem 

predlagal nov način umetniškega izražanja. V Twentysix Gasoline 

Stations knjiga kot oblika postane del tega, kar delo izraža in 

predstavlja. Ruscha naredi dvojni prelom, ki terja ponoven premislek 

tako koncepta knjige kot koncepta umetniškega dela. Istočasno se z 

Ruscho tudi drugi umetniki iz različnih krajev začnejo ukvarjati in 

eksperimentirati s knjigo umetnika, med katerimi sta Daniel Spoerri 

in Ben Vautier, oba člana Fluxusa (Ibid.). 

 

Posebej zanimiva in neobičajna je pot švicarskega umetnika Dietra 

Rotha. Svoje eksperimentiranje je začel že v 50-ih letih 20. stoletja. 

Nanj je vplivalo dejstvo, da je bil pesnik in tiskar, zato se je na 

začetku zanimal bolj za vizualne in kompozicijske probleme pri 

postavitvi strani in listov, kasneje pa se je ukvarjal s strukturo knjige 

kot objekta in njenimi sestavnimi deli. Pogosto zamenja stran knjige z 

izrezki iz časopisov ali stripov, ki jih potem znova zveže skupaj. 

Njegovo pionirsko delo Daily Mirror iz leta 1961 je kocka sestavljena 

iz kvadratnih izrezkov znanega londonskega časopisa. Umetnik  se 

poslužuje tudi neobičajnih materialov s ciljem, da bi naredil delo, ki 

bo vedno neločljivo od svoje knjižne strukture (Ibid.). 



 

 

20

Slika 2: Dieter Roth, Daily mirror, 1961 

 
Vir: http://www.enotes.com/topic/Dieter_Roth 

 
 
Že v petdesetih letih prejšnjega stoletja je v Italiji pesnik Carlo 

Belloli, kateri je imel za sabo aktivno delovanje v gibanju Marinettija, 

naredil posebno knjigo z naslovom Gabbianoteca, ki jo je sam 

umetnik opredelil kot knjigo umetnika. Platnica je narejena iz 

plutovine, ki jo naredi plavajočo. Narejena je bila v provokativnem 

duhu kot edinstven primerek v lasti samega umetnika in z namenom, 

da nihče ne more kupiti tega dela (Ibid.). 

 

Bruna Munarija štejemo za očeta italijanske knjige umetnika. Okoli 

leta 1950 začne serijo del z naslovom Libri Illegibili, od katerih je bilo 

najbolj znano v zbirki Quadrat Print, objavljeno leta 1953. Tudi on, 

tako kot Belloli, izhaja iz predhodnih futurističnih izkušenj. Sodeloval 

je tudi pri izdaji Anguria Ilirica s Tuliom D' Albisola leta 1934. V teh 

knjigah uporablja papirje, različnih debelin in barv, ki jih potem sam 

reže in sestavlja (Ibid.).  

 

Za mnoge pa je začetnica te smeri v Italiji knjiga Neurosentimental, 

avtorja Stelia Maria Martinija, narejena leta 1963 in objavljena leta 

1974 ter ponovno natisnjena 1983. Delo je sestavljeno iz 

ikonografskega materiala in spisov, dobljenih iz različnih virov. Sam 

avtor ga poimenuje »romanzo–collage«, kolažni roman. Martinijeva je 
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tudi knjiga iz leta 1962 z naslovom Schemi. Ta knjiga je manj 

poznana, ampak je tako kot prejšnja sestavljena iz kombinacije 

podolgovatih odrezkov, na katerih so besede, vzete iz časopisov in 

ilustriranih revij, ki so dodane slikam, prav tako vzete iz časopisov. 

Torej lahko rečemo, da se prva zavestna eksperimentiranja s knjigo 

zgodijo tudi v Italiji okoli leta 1962 (Ibid.).  

 

V kasnejših šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

postane knjiga umetnika transverzalen fenomen. Prakticirajo ga vsa 

gibanja, ki sestavljajo takratno umetnost; poleg gibanja Fluxus, 

vizualni in konkretni pesniki, konceptualisti in tudi drugi umetniki 

posamično ali znotraj raziskovanj v različnih umetnostih smereh, kot 

so Landart, Narrative art, Arte povera, minimalisti. Vsi 

eksperimentirajo z razširitvenim in estetskim potencialom knjige 

(Ibid.).  

 

Slika 3: Bruno Munari, Libri illegibili, ok. 1950 

 
 

Vir: http://www.designers-books.com/?p=290 
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VIZUALNA POEZIJA IN KNJIGA UMETNIKA 

Časniki, revije, reklame in stripi, tudi televizija in radio s svojim 

učinkovitim jezikom, direktnim in odražajočim vsakodnevno realnost, 

so za mnoge umetnike postali v teku šestdesetih in sedemdesetih let 

20. stoletja  pomemben vir inspiracije, iz katere so črpali slike in 

besede. Glavna cilja njihovega delovanja sta bila posredovati publiki 

kode, ki so razberljive, prepoznavne in blizu kolektivnim predstavam 

ter ponovni premislek o samem svetu, iz katerega prihajajo te kode, 

in osvetlitev njegovih nasprotij. Kompozicijsko je pri umetnikih 

najbolj uporabljena tehnika kolaža, ki ga uporabijo tudi znotraj 

knjige. Michele Perfetti se poslužuje te tehnike v delu Poesia 

tecnologica, Franco Vaccari v delih Pop esie (1965) in Entropico 

(1966). Tudi Emilio Villa se osredotoča na ponovno uporabo že 

uporabljenega jezika v delu H-Bunt, v katerem avtor na novo predela 

zapise elektronskih naprav. Eugenio Carmi v delu Strapsody pa skuša 

upodobiti onomatopoetične glasove s stripov (spletni vir 13).  

 

Kar zadeva vizualno poezijo, velja omeniti kontroverzni odnos, ki so 

ga imeli do knjige umetnika Florentinci, ki so delovali v skupini 

Gruppo 70, ki sta jo ustanovila Eugenio Miccini in Lamberto Pignotti. 

Najprej so na knjigo gledali kot na simbol institucionalne in elitne 

kulture, ki je v jeziku in vsebinah oddaljena od vsakodnevne 

realnosti. Od tu njihova potreba, da knjigo zanikajo. Raje se 

ukvarjajo s plastično umetnostjo, postanejo performerji, filmski 

ustvarjalci, nastopajo v društvih, na ulicah, ker skušajo odstraniti 

oddaljenost, ki je nastala med občinstvom in umetniškim proizvodom. 

V skrajni fazi utopističnih in demokratizacijskih teorij pride do 

ponovnega prevrednotenja knjige, v kateri ta skupina umetnikov vidi 

alternativni instrument, vsem dostopen, čigar vrednost in 

komunikacijsko moč ne okrni njegova reproduktivnost (Ibid.).  
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Posebno zanimiva so eksperimentiranja s tehnološkim romanom, ki je 

sestavljen iz izrezkov besedil in podob iz časopisov in revij, ki so 

zloženi skupaj v pripoved brez očitnega kronološkega ali logičnega 

sosledja. Primer tega je že omenjeni Neurosentimental Stelia Maria 

Martinija pa tudi Io ti Ex-amo od Lucie Marucci. Knjiga Lucie Marucci 

je natisnjena s ciklostilom in je zvezana s kovinskimi sponkami, v njej 

je povsem odsoten figurativni del (Ibid.). 

 

Slika 4: Franco Vaccari, Entropico, 1966 

 
Vir: http://www.catalogopickwick.com/shop/product_info.php?products_id=000621 
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KONKRETNA POEZIJA IN KNJIGA UMETNIKA 

Konkretna poezija je mednarodno umetniško gibanje, ki se rodi v 

petdesetih letih prejšnjega stoletja tako v Evropi kot v Braziliji, 

kasneje pa najde plodna tla za razvoj v Združenih državah Amerike in 

na Japonskem. Za umetnike, ki delujejo v tej sferi je izhodišče 

beseda, ki pogosto ni uporabljena zaradi njene semantične vrednosti, 

ampak zaradi grafičnih in vizualnih možnosti, ki jih ponuja. Izraz 

konkretna poezija želi poudariti, da v delih prevladuje fizična plat 

besede nad pomenom in sporočilom, ki ga beseda lahko nosi (spletni 

vir 14). 

 

Kraj, kjer se dogajajo takšna eksperimentiranja, je list, znotraj 

katerega umetnik skuša vzpostaviti popolno ravnovesje znakov v 

prostoru. Tudi prostor sam postane del strukture pesnitve. Knjiga, ki 

ni vedno dojeta kot samostojno umetniško delo, je zelo pogosto 

rabljena kot sredstvo, kjer so tovrstna dela zbrana, in sredstvo, s 

katerim jih je mogoče širiti v obliki pesniških antologij enega ali več 

avtorjev (Ibid.). 

 

Jasen primer takšnega načina delovanja je knjiga Worte sind 

Schatten Švicarja Eugena Gomringerja. Za tu zbrane pesnitve, ki jih 

sam avtor imenuje »konstelacije«, je značilna shematična in 

rigorozna razvrstitev besed po strani in posebna pozornost pri njihovi 

prostorski in tipografski organiziranosti. Drugače je v delih 

italijanskega konkretnega pesnika Carla Belloli, ki je imel za sabo 

aktivno delovanje v futurističnem gibanju. V Bellolijevih delih ima 

semantični pomen besede precejšnjo težo in ni podrejen 

dekorativnosti in estetiki, kot je razvidno iz dela Acqua, ki je 

vsebovano v Texte poéme poéme texte, v katerem v obliki dežja in 

valov na strani organizira pridevnike in samostalnike, ki jih prikliče 

beseda voda (Ibid.). 



 

 

25

Prav tako v Italiji prakticira tovrstno umetnost Arrigo Lora Totino, ki v 

sodelovanju s Sandrom De Alexandrisom ustvari tri »knjige − 

predmete« v več izvodih: Busta celeste, Un nonnulla in L' in finito, ki 

se poigravajo s pomenom besed in z njihovo razporeditvijo v 

prostoru. Enak mehanizem uporablja Mirella Bentivoglio, ki z njenim 

delom Punto ambiguo ustvari knjigo, ki jo lahko smatramo za 

skulpturo (Ibid.). 

 

Drugačni aspekti prevladujejo v publikacijah, kot so kinetična knjiga 

A Valentine for Nöel: four variations on a scheme ameriškega 

umetnika Emmetta Wiliams, v katerem zmožnost, da med listanjem 

knjige sestavljamo besede in stavke, daje delu izrazito igriv značaj 

(Ibid.). 

 

Bolj konceptualna so konkretna dela Maurizia Nannuccija. V 

M40/1967 ta florentinski umetnik uporablja posamezne tipke 

pisalnega stroja Olivetti model M/40, začenši s tipko levo zgoraj. Tako 

sestavi na vsaki strani kvadrat s ponavljanjem istega grafičnega 

znaka ali črke. Med listanjem knjige so posamezni znaki le stežka 

opazni, vendar oko zapazi različne barvne lestvice sivine, ki jih znaki 

sestavljajo (Ibid.). 

 

Slika 5: Eugen Gomringer, Worte sind schatten, 1969 

 
Vir: http://wiedler.ch/felix/books/story/388 
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Naj povzamem, knjiga umetnika je oblika umetnosti, ki se je razvila v 

Franciji v 20. stoletju, kasneje so jo Nemci prevzeli kot "Malerbuch". 

Izraz predstavlja knjige, ki vsebujejo originalna dela znanih 

umetnikov. Umetnikov prispevek v knjigo ne predstavljajo samo dela, 

ampak tudi zapiski, skice, fotografije in ostalo, ki predstavljajo njega 

kot osebo. Naročilo za izdelavo take knjige je ponavadi prišlo od 

umetnika samega. Izdelava take knjige predstavlja velik strošek in je 

pripravljena elegantno, z lepimi platnicami na zelo kvalitetnem 

papirju in v omejeni nakladi. Med najbolj znanimi umetniki, ki so se 

tega lotili, so: A. Vollard, H. Kahneweiler, A. Skira, E. Teriade in A. 

Maeght. Nekatere izmed najlepših knjig umetnikov pa so od Pabla 

Picassa "Histoire Naturelle" 1942, Marca Chagalla "Fables de 

LaFontaine" 1952, Maxa Ernsta "Une semaine de bonte" 1934, 

Georga Braqua "Si je mourais la-bas" 1962, Joana Mira "Parler seul" 

1950, Salvadorja Dalija "Les chantes de maldoror" 1934 in Fernanda 

Legerja "Cirque" 1950 (spletni vir 15). 

 

Slika 6: Marc Chagall, Fables de LaFontaine, 1952 

 
Vir: http://www.boutiquesdemusees.fr/en/shop/products/details/1658-marc-chagall-les-

fables-de-la-fontaine-new-edition.html 
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Slika 7: Joan Miro, Parler seul, 1950 

 
Vir: http://newquill.wordpress.com/2011/06/06/ 

 

Slika 8: Fernand Leger, Cirque, 1950 

 
Vir: http://poulwebb.blogspot.com/2012/02/fernand-leger-part-4-cirque-lithographs.html 

 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila umetniška oblika, 

ki je kombinirala slike, skice, fotografije in tudi uporabe mimeografa 

(predhodnika fotokopirnega stroja). Takoj po pojavi na sceni so se 

oboji, umetniki ter profesorji, borili, da bi definirali specifično 

strukturo, namen ter estetsko pravilnost tega novega načina 

izražanja. Takrat so se člani mednarodnega umetniškega združenja 

trudili razumeti, kaj je  vodilo to knjigo umetnika, kot se je ta medij 

kasneje poimenoval, za razliko od ostalih oblik ter ostalih inkarnacij 

take knjige, ki jo je bilo moč najti na vsakem koraku. 
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Nekarakterizirana narava knjige umetnika je naredila proces definicije 

posebno zakompliciran, debata o tem se nadaljuje še do dandanes. 

Johanna Drucker, ena od pomembnih oseb v zgodovini medija, je 

razložila, da težavnost te definicije ni prišla kot presenečenje. Knjige 

umetnika "se pokažejo v kakršnikoli obliki, delujejo v vseh možnih 

načinih izdelave knjig, v vseh zvrsteh umetniškega in literarnega 

mainstream-a, vsak način izdelave, vsaka oblika, ter vseh vrst 

vzdržljivosti materialov". Kljub dolgotrajni sposobnosti izmikanja 

definiciji, je glavni namen knjige umetnika dinamična uporaba teksta 

in slik. J. Drucker je medij poimenovala "najpomembnejša umetniška 

oblika 20. stoletja" (spletni vir 16). 

 
Termin knjiga umetnika je dokazano problematičen za učenjake in 

umetnike, delno tudi zaradi zavračanja tradicionalnih meja med 

pisanjem, slikanjem, skiciranjem ter tiskanjem. V katerikoli knjigi 

umetnika lahko najdemo vse te različne medije, lahko pa tudi 

nasprotno − nobenega. Umetnik ali skupina umetnikov lahko uporabi 

medije po želji, s katerimi pride do končnega izdelka. Ostali termini, 

ki se uporabljajo za opis teh knjig v angleščini sobooks art, book as 

artwork, bookwork, artists' bookwork, book objects, artists books 

(brez apostrofa) (Ibid.).  

 

Zgodovinsko gledano je umetniška oblika črpala iz več drugih 

literarnih in umetniških trendov iz več stoletij. Kot sem že prej 

omenila, lahko začetek gibanja knjige umetnika postavimo šele v 

šestdeseta leta prejšnjega stoletja. V tistem času so avtorji 

kombinirali elemente različnih vej umetnosti z željo po izvedbi 

socialno progresivnih umetnin, ki bi bile namenjene masam ljudi. Ker 

so te knjige mešale medije ter radikalno prekoračile vse akademske 

in umetniške meje, so bile idealna oblika, s katero so izražali socialno 

progresivna sporočila. Seveda so bile te knjige v tistem času del 
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umetniške oblike, ki je bila še vedno zelo neraziskana. In tako je bil 

odprt nov teritorij za raziskovanje in eksperimentiranje (Ibid.). 
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VIZUALNA IN KONKRETNA POEZIJA 

FRANCI ZAGORIČNIK 

Franci Zagoričnik je bil rojen leta 1933 na Hrvaškem, živel pa je v 

Kranju. Svojo ustvarjalno in literarno pot je začel okoli leta 1960. 

Perspektive je bila revija, v kateri je začel objavljati leta 1963. Bil je 

član mnogih društev, tako slovenskih kot tudi hrvaških. To so bila 

pesniška, pisateljska, prevajalska društva. Prav tako je bil član 

društva književnikov Vojvodine. Bil je začetnik slovenske vizualne 

poezije (1965). Ustvaril je tudi mednarodno avantgardistično 

asociacijo Westeast in v istoimenskih zbornikih mu je uspelo zbrati 

dela avtorjev iz Slovenije in tujine (1978) (Zagoričnik, 2002). 

 

Njegova zbirka umetnosti po pošti (mail-art) je bila ena največjih 

nasploh (Ibid.). 

 

Bil je pesnik, pisatelj, likovni in literarni kritik, esejist, publicist, 

prevajalec, založnik in organizator umetniških dogodkov.  

V različnih obdobjih življenja je bil urednik številnih časopisov, revij in 

zbornikov. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je začel 

ukvarjati tudi z založništvom. Zadnje njegovo delo pa je bila zbirka 

Bela, pri kateri je sodelovalo še pet drugih avtorjev (Ibid.). 

 

Knjige, lepaki, umetnost po pošti, katalogi, revije so v šestdesetih pa 

tudi sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nastajale kot kompleksne 

literarne izdaje, v katerih so bila literarna in likovna sporočila 

povezana in ustvarjena z zavestjo, da jih lahko ustvarimo s 

povezovanjem dveh umetnosti, literarne in likovne (Ibid.). 

 

Prav s to predpostavko je Franci Zagoričnik bil prvi pri nas, ki je začel 

ustvarjati vizualno in konkretno poezijo sredi šestdesetih let 
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prejšnjega stoletja. Ponavadi so bila dela redkokdaj barvna in so bila 

natipkana na pisalnem stroju (Ibid.).  

 

Za sedemdeseta leta 20. stoletja je bilo značilno, da so umetniki 

uporabljali samolepilne črke in simbole. Tako umetnost so 

razmnoževali s kopirnim strojem in jo tako razširjali po pošti kot mail-

art pošiljke. Zadnja leta pa tako umetnost ustvarjajo računalniško in 

je razširjena v medmrežju (Ibid.).  

 

Franci Zagoričnik se je pri pisanju pesmi posvetil likovni podobi, tudi 

ko je  šlo  za tradicionalno poezijo. Na začetku šestdesetih je bila 

likovna podoba pesmi pomemben in enakovreden element kot pisanje 

poezije (Ibid.). 

 

Nekje na koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja prevlada likovnost 

in zato je potrebno poetične besede (daktilografije) gledati kot 

likovne stvaritve. Pomembni elementi so kompozicija, oblika in ritem.  

Za dela je značilno ponavljanje določenih vzorcev. Med sabo se lahko 

stikajo, prekrivajo tudi tako, da tvorijo nove slikovne površine, ki 

ustvarjajo videz prelivajočih se znakov (Ibid.).  

 

Daktilografska poezija ni sestavljena iz znakov abecede s tipkovnice 

pisalnega stroja, ampak iz drugih znakov, ki so bili pomembni kot 

likovni element (Ibid.).  

 

Že sredi šestdesetih prejšnjega stoletja je Zagoričnik bil vodilen za 

smer ludizma, reizma, lingvizma v vseh fazah. Bil je začetnik arte 

bruta, body arta, najbolj pa se je ukvarjal z vizualno poezijo (Ibid.). 

 

Zagoričnik kot pristen anarhist je vedno podiral vse meje in najbrž je 

dosegel vrh, ko je objavil svojo osmrtnico v časnikih (Ibid.).  
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Zagoričnikova ustvarjalnost je tako tesno in neločljivo povezana z 

vizualno in konkretno poezijo v Sloveniji in v avantgardnem prostoru 

bivše Jugoslavije ter tudi v mednarodnih okvirih (Ibid.).  

 

Ustvarjanje konkretne in vizualne poezije je povezano tudi z drugimi 

področji ustvarjanja, tako da skoraj ni mogoče potegniti črte ločnice 

med posameznimi segmenti (Ibid.).  

 

Slika 9: Franci Zagoričnik, Typodukt – 2, ok. 1973 

 
 

Vir: Zagoričnik, F.:  Vizualna in konkretna poezija. Ljubljana: tiskarna B & M Povše, 2002. 

 
 

Konkretna in vizualna poezija nista bili državna umetnost in sta vedno 

živeli na robu institucionalnega in kulturnega življenja (Ibid.).  

 

Tako je Franci Zagoričnik doživel tudi vrsto zavrnitev, med katerimi 

so bile tudi odpovedi že pripravljenih Westeast razstav, natisi knjig in 

drugih projektov pri institucionalnih založbah, da o negativni kritiški 

percepciji takratnega časa sploh ne izgubljamo besed (Ibid.).  

 

Zagoričnik je svojo umetnost, umetnost prijateljev in ljudi istega 

mišljenja doživljal simbiotično. S svojimi postopki in akcijami je 

ustvarjal povsem nova razmerja v slovenski besedni in likovni 

umetnosti. Ustvaril je velik poetični opus. Besedila so bila raznovrstna 
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in so prehajala iz tradicije v ultramodernizem, iz poezije pomenskih 

sklopov je prehajal v konkretno in vizualno poezijo (Ibid.). 

 

Konkretna in vizualna poezija ima svojo značilno poetiko in estetiko. 

S tradicijo se Zagoričnik poigrava, ampak prav v tradiciji najde 

inovacije. Ne pozna pojma nemogoče, zato je omenjena poezija tako 

primerna za nove estetske poglede (Ibid.). 

 

Zagoričnikova poezija zajema tako tradicionalne razsežnosti, saj ima 

Zagoričnik svoje trdno mesto v politiki slovenskega zrelega 

modernizma, kot tudi v izstopu iz teh določil, in to tedaj, ko pesmi 

prestopajo iz tradicionalnega modernizma v prostor konkretne 

poezije. V modernizem se vgrajuje podobe, sheme in obrazce, ki 

značilno opredeljujejo konkretno poezijo. Vse to se zgodi v kratkem 

času, nekje od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja vse do 

njihove sredine. To je čas, ki pretrese slovensko pesniško obzorje 

(Ibid.).  

 

Konkretna poezija je za pesnika igrala pomembno vlogo. Vodila ga je 

po dveh poteh in mu odpirala dve različni perspektivi. Na eni strani je 

njegova poetika raziskovala možnosti jezika, kot jih je videl v 

modernizmu, v katerem je jezik prišel do skrajnih meja svoje 

izraznosti (Ibid.).  

 

Do te točke je vodilo več poti. Na eni strani so oblikovale poetiko 

postmodernizma in njegovih različic, mogoče se je bilo približati 

samemu materialu in razmerju med pomenom in materialom, ki je 

omogočal prisotnost znakov (Ibid.).  

 

Zagoričnik je v šestdesetih in na začetku sedemdesetih prejšnjega 

stoletja raziskoval material v luči tega razmerja, kasneje se je 

premaknil k iskanju pomenskih izhodišč, ki bi materialu omogočali 
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njegovo avtonomnost v samo strukturo znakov, postavljenih na 

belino lista. Sam je opazoval njihov zvočni odtis v tišini (Ibid.). 

 

Tak prostor je realiziral v Opusu nič, oblikovati pa se je začel že v 

njegovih prvih zbirkah Agamemnon (1965) in V risu (1967) (Ibid.).  

 

Znaki in materiali so pred pesnikom kot osvobojena snov, ki se zmore 

oblikovati tudi v kaj drugega od znanih, konvencionalnih, pomensko 

polnih nizov. Besede, črke, znaki so estetsko vznemirljivi tudi takrat, 

ko se pred nami pojavljajo v drugačnih postavitvah, v drugačni 

prostorski razporeditvi, obstajajo tudi take postavitve, ki z novo 

ustvarjenimi pomeni negirajo stare in znane ali pa jih dopolnjuje 

tako, da te pomene problematizira in razkriva njihovo nezadostnost 

(Ibid.).  

 

S prej omenjenim izrazom daktilografija označujemo vse pesmi, 

narejene s pomočjo pisalnega stroja in z uporabljanjem vizualno-

permutacijskega koncepta enega ali več znakov oziroma črk (Ibid.).  

 

Ta razvoj poteka preko pesmi, v katerih znaki in besede razpadejo na 

posamezne dele. Obstajajo pesmi, v katerih prihajajo v ospredje 

matematični red, številska logika in zaporedje kot igra videzov in 

pesmi, v katerih se znaki razkrivajo kot permutacijski členi ali zgolj 

drobci, iz katerih pesnik gradi celoto, ali pa se znaki razvrščajo okoli 

nekega imaginarnega središča (Ibid.).  
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Slika 10: Franci Zagoričnik, - , 1978 

 
Vir: Zagoričnik, F.:  Vizualna in konkretna poezija. Ljubljana: tiskarna B & M Povše, 2002. 

 
 

Za Zagoričnika je bil pomemben ta povsem nov in tradiciji nezavezan 

pogled na jezik. Za njega poezija ni samo novo vrednotenje besed, ki 

so dane na razpolago pesniški občutljivosti, ampak je pomemben tudi 

pogled v njihovo sestavo, v samo razmerje med znaki, ki sestavljajo 

neko besedo ali frazo. Omenjeni znaki so tudi sami po sebi zaključene 

celote. Ko na primer neko besedo razstavimo in ko se posamezni 

znaki znajdejo v nekem praznem prostoru, je mogoče opazovati 

njihovo grafično in vizualno podobo in ob tem je mogoče oblikovati 

tudi njihovo zvočno podobo. Beseda je tako preplet vizualnega in 

vokalnega. Ob znakih, ki tvorijo abecedo, lahko nastanejo še druga, 

že prej omenjena znamenja (punktualicijska, matematična, nastanejo 

lahko razne številke, posebni simboli in znaki) (Ibid.).  

 

V prvi fazi svojega vizualnega pesnjenja postavi med znakom in 

njegovim pomenom novo razmerje. Iz majhnih klicajev sestavi velik 

klicaj, klicaj v taki nadnaravni velikosti podeli znaku dodaten pomen, 

ki ga pri znaku z normalno velikostjo ne občutimo v taki meri (Ibid.).  
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Prva faza Zagoričnikovega ustvarjanja se pokriva s pojavom 

neoavantgarde kot tudi z OHO-jevskim gibanjem. V poznih 

šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja 

intenzivno ustvarja poezijo. Pri vizualnem ciklu Rej pod lipo (iz 

zbornika Eva, 1966) prestopa iz prostora v prostor tako, da besedam 

oblikuje posebne mikrolokacije, celotno pesem pa oblikuje v smeri 

oblikovanja notranje napetosti med vsebino in oblikovnem statusu 

vsake besede, verza ali stavka. Omenjene besede, verzi ali stavki 

presegajo klasično členjenje na verze in kitice (Ibid.).  

 

V svojih pesmih podeljuje besedam avtonomijo, saj se dotika vsake 

besede posebej (Ibid.). 

 

Povezave med besedami so lahko grafične, vizualne, namenjene 

samo gledanju, lahko so tudi vsebinske, take, ki jih sprejemamo skozi 

njihovo notranjo pomensko napetost (Ibid.).  

 

Kot že omenjeno, je bilo odporov proti vizualni in konkretni poeziji 

veliko v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Temu nasproti pa 

Zagoričnik postavi na videz prazne površine, kjer so odtisnjeni znaki 

in znamenja, tudi pomnoženi, ponavljajoči. Če jih pogledamo od 

daleč, vidimo eno sliko, če jih pogledamo od blizu, opazimo njihov 

strogi, logični, permutacijski red, ki zaznamuje ponavljanje enega ali 

več znakov. Znaki zajamejo, obvladajo, prekrijejo ves razpoložljivi 

prostor. Pesem ni več osredinjena na nekaj stavkov, na kitice in 

verze, ki so središče prostora za sporočilo (Ibid.).  

 

Zdaj so znaki v nekem redu razporejeni drug do drugega. Pokrajine 

znakov so nova realnost, ki jo odkrije pesnik. Če je znak pomnožen, 

je njegova pomenska intenziteta zmanjšana in razpršena, a hkrati 

skozi pomnožitev tudi poglobljena (Ibid.). 
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Zagoričnikova serija projektnih fotografij Bohinjski grafiti iz različne 

oddaljenosti beležijo zapise obiskovalcev v debla dreves (v okolici 

slapa Savice). Zagoričnik poskuša iz množice znakov izbrati tiste, ki 

se mu zdijo zanimivi, provokativni, ki prinašajo še kaj drugega poleg 

samega naključja. Na deblih so vreznine inicialk, datumi in imena. 

Pomembno je srečanje obiskovalca z drevesnimi debli in vanje 

vrezanimi znamenji, številkami, črkami, besedami. To je 

Zagoričnikova osnova, kar pomeni, da si za samo osnovo vzame delo 

drugih ljudi. Zanimivi so znaki kot zarisi neke zavesti v prostor in čas, 

zanimivo pa je tudi to, da se ti znaki sčasoma spreminjajo, 

preoblikujejo, izoblikujejo v nekaj drugega. Tako zmaličeni znaki vse 

manj postajajo nosilci svojih prvotnih pomenov in vedno bolj se vanje 

vseljujejo neke nepredvidljivosti, ki jih določa rast drevesa (Ibid.). 

 

Slika 11: Franci Zagoričnik, Bohinjski grafiti, 1973−1977 

 
 

Vir: Zagoričnik, F.: Vizualna in konkretna poezija. Ljubljana: tiskarna B & M Povše, 2002. 
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ZBORNIKI WESTEAST 

Westeast, to je mednarodna umetniška organizacija, kot je svoj 

projekt označil sam Zagoričnik, je umetniški in organizacijski podvig 

(Bašin, 2006). 

 

Deset zbornikov Westeast je bilo izdanih med leti 1978 in 1985 in 

predstavljajo največji in najpomembnejši mednarodni projekt 

pesnika, prozaista, esejista in urednika Zagoričnika na področju 

konkretne in vizualne umetnosti (Ibid.). 

 

Zborniki  

 Westeast: avant – garden – party. 1978. Škuc − študentski 

kulturni center in edicija Gong, Ljubljana (zbornik in katalog k 

razstavi). 

 Westeast: avant – garden – party. Katalog razstave, Rijeka. 

1978. Izdavački centar Rijeka, Rijeka (zbornik in katalog k 

razstavi). 

 Westeast: partisan people. 1979. Galerija Škuc, Ljubljana 

(zbornik in katalog k razstavi). 

 Westeast: verbo voco visual. 1980. Obalne galerije Piran, 

Westeast Franci Zagoričnik, Kranj (zbornik in katalog k razstavi 

v Piranu in Beogradu). 

 Westeast: mail love art. 1981. Asociacija Westeast, Zagreb 

(zbornik in katalog k razstavi v Sisku, Zagrebu, Novem Sadu, 

Kranju in Kočevju). 

 Westeast shopping: List OKO, 1. 10. 1981. Zagreb. 

 Westeast: Delo. 1982. Delo , št. 4, mesečni časopis za teoriju, 

kritiku, poeziju, Beograd. 

 Westeast: verbo voko visuel. 1982. Muzej savremene umetnosti 

Beograd, Westeast Franci Zagoričnik, Kranj (zbornik in katalog 

k razstavi v Beogradu). 
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 Pitanja Westeast: revija Pitanja 1. 1983. Zagreb. 

 Westeast – political: Dialogi, št. 9. 1985. Maribor. 

(Ibid.).  

 

Umetnik, ki je urednik zbornika, izbere neko temo, jo opredeli in 

pošlje vabila določenemu številu ljudi. Vsak od njih naredi 

dogovorjeno število izvodov nekega vizualnega ali konkretnega dela 

in jih pošlje uredniku. Iz prispelega materiala urednik naredi toliko 

zbornikov, kolikšno je minimalno število poslanih izvodov in vsak od 

avtorjev projekta dobi en izvod. Če je število izvodov večje od števila 

sodelujočih, se izvode ponudi v odkup občinstvu (Zagoričnik, 2002). 

 

Lahko bi rekli, da je bil Westeast unikaten projekt, tako po načinu 

nastajanja, kot tudi njegovi distribuciji. Velika večina zvezkov 

Westeast je izšla kot avtorski asociativni projekt, ki ga je Zagoričnik 

zgolj koordiniral, ni jim pa predpisoval takih ali drugačnih usmeritev. 

Nekateri od zvezkov so izšli pod okriljem revij, ki mu so v tem času 

dajale zatočišče, danes bi rekli alternativni umetnosti, umetnosti 

konkretizma in vizualizma (take revije so bile mariborski Dialogi, Delo 

v Beogradu, Pitanja v Zagrebu). Zagoričnik je bil koordinator 

projekta. Vsak od povabljenih avtorjev je sam, ponavadi v 

standardnem formatu A4, razmnožil svoje delo v določenem številu 

izvodov (nekje med dvesto in tristo). Delo je nato poslal uredniku 

Zagoričniku, ki je ob pomoči članov družine in nekaterih sodelavcev 

naredil toliko zvezkov, kolikor je bilo dogovorjenih izvodov. Vsak 

avtor je prejel en izvod, v katerem so bila objavljena vsa prispela 

dela, ki so bila nekajkrat tudi razstavljena (v tem primeru so zborniki 

Westeast predstavljali tudi svojevrstne razstavne kataloge). Westeast 

zborniki so se večinoma financirali sami in le redko so bili podprti z 

denarno pomočjo, ki je bila namenjena kulturi (Bašin, 2006). 
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Kot sem že predhodno omenila, Westeast sestavlja deset zbornikov. 

Nekateri so izšli kot ročno izdelane knjige ali katalogi, drugi so bili 

tiskani v okviru revij Dialogi (Maribor), Pitanja (Zagreb) in Delo 

(Beograd). Izhajali so na področju nekdanje Jugoslavije, odkrivala pa 

jih je odlična mednarodna udeležba tvorcev konkretne in vizualne 

umetnosti (spletni vir 17). 

 

Projekt je imel dve dimenziji v času svojega oblikovanja − politično- 

socialno in estetsko. Danes se je prva, politično-socialna dimenzija, 

zagotovo umaknila drugi; za razumevanje in vrednotenje estetske 

dimenzije, pa moramo razumeti tudi prvo (Bašin, 2006). 

 

Naslov Westeast pomeni preseganje tradicionalne in politizirane 

delitve na evropski vzhod in zahod. Skovanka Westeast ima tudi 

simbolni pomen − pomeni združitev umetnikov iz obeh razdeljenih 

polovic Evrope. Pomeni pa tudi ideološko preseganje delitve. 

Zagoričnik je menil, da ima umetnost posebno moč in če je prava, 

zmore presegati umetno postavljene ovire in se zmore izogibati 

delitvam, ki nimajo nič skupnega z estetiko (Zagoričnik, 2002). 

 

Zbornike zato lahko razumemo dobesedno: zahodvzhod (westeast). 

Zborniki že s svojim naslovom asociirajo na preseganje delitev, ki so 

Evropo pretresle od konca druge svetovne vojne do začetka 

devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zahod in vzhod skupaj, 

nedeljiva, enost – enovitost. Gre za ukinjanje nevidne črte, ki je delila 

weast od east in ki jo je Zagoričnikova skovanka zbrisala desetletja in 

pol pred časom, ko je zares izginila iz političnega zemljevida Evrope 

(Bašin, 2006). 

 

Zborniki Westeast so imeli prodoren, zelo odmeven naboj tudi v 

kulturnem prostoru bivše Jugoslavije (Zagoričnik, 2002).  
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Kazali so na možnosti, ki jih ima v sporazumevanju jezik. Nikjer in 

nikdar niso različni umetniki s področja bivše Jugoslavije sodelovali 

tako spontano, enakopravno in prijateljsko kot prav v zbornikih 

Westeast (Ibid.). 

 

Prispevki za Westeast so prihajali z vseh strani, zaradi česar je 

prihajalo tudi do vsebinskih in tehničnih problemov, ki so se kazali pri 

njihovi realizaciji (Ibid.).  

 

Bili pa so zadnji veliki umetnostni projekt pred pojavom medmrežja in 

njegovih možnosti zapisa, prenosa, prikaza in posredništva 

umetniških del (Ibid.).  

 

Omeniti je treba nekatere zastopane tehnike, ki se pojavijo v 

zbornikih. Na prvem mestu je zagotovo tehnika kolaža. Ustvarjanje 

vizualnega (in semantičnega) sporočila s pomočjo slik in besed, ki sta 

jih že v veliki meri ustvarjala popularna kultura in prostor medijskega 

oglaševanja (Bašin, 2006). 

 

Druga je tehnika ali drugi izvedbeni postopek, ki bi jo smeli imenovati 

»osebna pristnost« ali »osebna zavzetost« ustvarjalca, za katerega je 

značilno, da se noče izgubiti v anonimnosti in neprepoznavnosti 

(Ibid.). 

 

Tretja dimenzija je povezana s samim pojmom konkretnega v 

zbornikih. V tistih zbornikih, ki niso tiskani, je v večini primerov 

izpostavljena materialnost posameznega umetniškega dela in hkrati 

razkrit postopek njegovega oblikovanja. Papir, v najrazličnejših 

različicah, je vendarle vzdignjen iz nevidnega medija v otipljivo 

pristnost. Ko danes listamo zbornike Westeast, čutimo pod roko 

različnost papirjev, od najtanjših, svilenih, do grobe lepenke. Roka 

drsi preko nečesa, kar ni več samo sporočilo, ampak postaja 
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neodvisen material. Poleg tega pa oko drsi preko množice grafično 

povsem raznorodnih sporočil (Ibid.). 

 

Četrta pomembna značilnost zbornikov Westeast je razmerje med 

slikami in besedami oziroma črkovnim materialom. Izrazito politični 

čas smemo razumeti v njegovi estetski različici kot izrazito umetniški 

čas. Zelo hitro je mogoče razbrati, da je igra v relaciji med pisanim in 

slikami, med podobo in besedo namenjena oblikovanju estetskega 

učinka, ki ga ni mogoče spregledati tudi v besedilih, ki predstavljajo 

značilnejši del političnega sporočanja na račun estetske oblike – 

vsebine (Ibid.). 

 

Zadnja značilnost je notranja dinamika med zborniki. Med seboj se ne 

razlikujejo samo po obsegu in formatu, načinu vezave in tisku, ampak 

tudi po številu sodelujočih, ki v nekaterih presega število sto. Vsakdo 

od sodelujočih ohranja svojo osebno integriteto, ki je vpisana v 

prostor njegovega pojavljanja na točno določenem mestu zbornika, a 

hkrati postaja tudi del skupnega projekta Westeast (Ibid.). 

 

Westeast je bil projekt, ki je daleč presegal vsa podobna mednarodna 

sodelovanja. Dokazoval je, da se umetnosti ni treba ustavljati pred 

umetno postavljenimi mejami in pregradami in je hkrati »razmišljal« 

o samem slovenskem kulturnem prostoru (Zagoričnik, 2002). 

 

Zagoričnik je v Westeast strnil osebno poetiko vizualne poezije, ki se 

je od besede preko različnih rekonstrukcij znaka vrnila nazaj k 

besedam (Ibid.).  

 

V Zagoričnikovi poetiki so znaki in besede dobili svoje trdno mesto 

kot nosilci nekega pomena ne samo v estetskem smislu, ampak tudi 

kot sam pogled v material, v njegovo skrivnostno obstajanje onkraj 

imen (Ibid.).  
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MAIL-ART ALI POŠTNA UMETNOST 

Po Andreju Skrbinšku je bistvena lastnost te umetniške zvrsti, da se 

ljudje, umetniki in laiki, spoznajo in zbližajo kljub veliki oddaljenosti 

(spletni vir 18). 

 

Poštna umetnost (mail-art) je vrsta umetnosti, katera uporablja 

poštni sistem kot medij (spletni vir 19). 

 

Sodelujoči si izmenjujejo, ponavadi enostavna, kreativna dela preko 

pošte in od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej tudi preko 

interneta. Dela so lahko v obliki pisem, risb, poslikanih ovojnic, 

narisanih znamk, letakov, knjig prijateljstva ali stvarnih predmetov 

(Ibid.). 

 

Osnova poštne umetnosti je delujoči sistem sporazumevanja. Tak 

sistem je nastal z enostavnim pošiljanjem pisem skozi državne poštne 

sisteme. Čeprav lahko vsakršno pošiljanje kreativnih del preko pošte 

imenujemo poštna umetnost, pa je mail-art kot umetniški način 

kreiranja nekoliko drugačen (Ibid.). 

 

Dekoriranje poštnih ovojnic in razglednic je prav tako staro, kot je 

poštni medij. Vendar se je poštna umetnost kot umetniška zvrst 

rodila v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja (Ibid.). 
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Slika 12: Nives Marković, poštna umetnost, 2011 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 
Marchel Duchamp se je leta 1916 domislil in začel svoje ideje pošiljati 

po pošti. Umetniška sporočila so prevzela oblike svojega časa, ki so 

bila v sozvočju z mediji takratnega časa. Pri tem velja omeniti med 

mnogimi drugimi še El Lissitzkega in Kurta Schwittersa. Umetniki so 

se tudi zavedali svoje naravne izolacije, ki jo je povzročalo posamično 

ustvarjanje v ateljeju, zato so jo skušali premagati s poštnim 

dvogovorom z drugimi umetniki. Umetniška dopisnica je bila poslana 

v enostavni obliki in je razkrivala veliko o času, v katerem je 

nastajala. Pomemben je tudi umetniški razvoj različnih dežel, ki 

razkaže vse njene oblike in slogovne načine. Umetniška dopisnica 

daje vpogled v različne tehnike, saj je mogoče vse, od kolaža, tiska, 

assemblaga ali celo objekta. Ker jo umetnik pošlje odprto po pošti, 

daje tudi drugim možnost, da se ukvarjajo z njeno izraznostjo. 

Lastnik se popolnoma zaveda vrednosti teh majhnih umetniških 

sporočil. Na razstavah pa se že kaže internacionalni pomen tega 

medija, ki tudi neznanim ustvarjalcem takšnih dopisnic omogoča 

vstop v javnost (spletni vir 18).  

 

Kot že omenjeno, se je nova in živahna uporaba umetniških dopisnic 

začela širiti sredi šestdesetih let 20. stoletja v zahodni Evropi, kasneje 
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pa tudi pri nekaterih umetnikih v socialističnih deželah. Hitro rastoči 

krog mladih umetnikov z izmenjavo slik v obliki dopisnic se je začel 

pod skupnim pojmom poštna umetnost. Leta 1962 je Američan Ray 

Johnson ustanovil »New York Correspondence School of Art«, od leta 

1971 dalje pa deluje pod imenom »The Marcel Duchamp Club«. To je 

šola, ki je spodbudila gibanje in ki institucije pošte ne dojema več 

samo kot podjetja servisne dejavnosti, ampak ji pripiše lastnosti 

medija. Izdelava dopisnice začne presegati tradicionalne predstave o 

njej. Lahko je slika, osnutek besedila, kolaž ali assemblage, 

predelana, porisana, prelepljena, obrezana. Celo poštne označbe, žigi 

in znamke se ironično kopirajo in predelajo v komunikacijska 

sredstva. Dejanja, ki sestavljajo mail-art, so pošiljanje, sprejemanje, 

razstavljanje, izmenjava, nadaljnja predelava. Vse to vzporedno in 

enakopravno s sporočilnim namenom dopisnice. Poštna umetnost je s 

fotokopijo našla uporabno tehniko, ki je dostopna vsakomur, ki 

omogoča številne možnosti predelav in tiska manjših naklad. 

Pogovorni  jezik v mail-artu je večinoma angleščina. Sodelovanje je 

vsem odprto. To je omogočilo porast števila sodelujočih v 

sedemdesetih letih 20. stoletja. Pojmi kvalitete, ki se jih po navadi 

zahteva pri drugih umetniških delih, pri mail-artu ne veljajo in 

demokratična možnost sodelovanja je nad vrednotenjem 

posameznikovih dosežkov (Ibid.). 
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Slika 13: Ray Johnson, vabilo za prvo mail-art predstavo, 1970 

 
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Mail_art 

 
 
Kot gibanje se mail-art pojavi šele v sedemdesetih letih 20. stoletja. 

Začetki pa ležijo desetletje pred tem. »Correspondence School« 

postane prva sproščena organizacijska oblika. Povezovala je niti z 

dadaizmom in Duchampom na eni strani in z ameriškim gibanjem 

Fluxus, katere pripadniki so si po pošti medsebojno posredovali 

manjše objekte. Ken Friedman, član skupine Fluxus, pristopi leta 

1967 h »Correspondence School«. Ben Vautier in Joseph Beuys 

prineseta v Evropo ideje konceptualnih umetniških dejanj, medijskega 

širjenja in objektnega gibanja. Nasploh so v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja večinoma znani tisti umetniki, ki vzporedno 

uporabljajo dopisnico in žig, s katerimi opozarjajo na svoje razstave 

(Ibid.).  

 

Ray Johnson je pošiljal prejemnikom pisma s prošnjo, naj jih 

spremenijo in dopolnijo ter pošljejo naprej. Pogosto je uporabljal slike 

in izrezke iz časopisov in jih dopolnil s stavkom ali z risbo, ki sta se 

nanašala na prejemnika osebno. S takšnimi verižnimi pismi so nastale 

prve male mreže. Udeleženi umetniki so si pričeli medsebojno 

dopisovati in so tako postali del majhnega komunikacijskega omrežja 

znotraj velikega poštno posredniškega sistema. Johnsonova vabila na 
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razstave, ki jih nikoli ni bilo, so šaljivo opozarjala naslovnike na 

njihova lastna pričakovanja in njihovo obnašanje v vlogah pasivnih 

umetniških potrošnikov. Ljudi je obiskoval tudi sam in jim namesto 

poštarja prinesel svoje sporočilo, uporabne predmete ali risbe. Za 

Johnsona je znano, da je rad združeval ljudi. Tako je različnim ljudem 

sporočil, naj se srečajo na nekem določenem, vsem neznanem kraju, 

in izid teh srečanj so bili manjši »happeningi«, katerih potek so si 

udeleženci spontano določali (Ibid.).  

 

Izmenjava del znotraj teh komunikacijskih mrež je dobro delovala, 

četudi se zdi navadno pisemska pošta v primerjavi z drugimi 

elektronskimi komunikacijskimi sredstvi precej počasna. Po drugi 

strani je to dobro, saj ima tako človek več časa, da premisli odgovor 

in išče najboljšo rešitev (Ibid.). 

 

Omenjena mreža »New York Correspondence School« je leta 1973 

obsegala nekaj tisoč naslovov sodelavcev in istega leta je Johnson 

šolo tudi uradno razpustil. Šola kot psevdoinstitucija ne obstaja več, 

omrežje pa brez nje deluje naprej. Šola kot katalizator neke ideje ni 

bila več potrebna. Yves Klein je na poštne razglednice nalepil svojo 

modro monokromno znamko. Te pošiljke je pošta prevzela in jih 

ožigosala. Lastnoročno narejene znamke imajo namen poigravati se z 

vizualno izpovedno možnostjo znamke (Ibid.).  
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Slika 14: Yves Klein, brez naslova, 1957−1959 

 
 

Vir: http://www.artificialgallery.co.uk/yves-klein/untitled-ikb-pigment-on-postal-stamp/ 
 

V primerjavi s slikarstvom in kiparstvom pri konceptualni umetnosti in 

predvsem pri »happeningih« pogosto ni nikakršnega materialnega 

produkta kot končnega rezultata, ampak se ta umetnost koncentrira 

predvsem na minljivi proces ustvarjanja, ki je sam izpoved. Mogoče 

je opisati  idejo, začetno pozicijo akcij, komajda pa je mogoče opisati 

samo dogajanje. Reproduciranje ali trgovanje z umetniškim delom je 

onemogočeno. Mogoče je izvesti nov »happening« na podlagi iste 

izhodiščne ideje, ki v skladu z udeleženci ni identičen in nastane kot 

nek nov dogodek. Drugi ljudje doživljajo nekaj novega v dialogu z 

isto idejo. Poštne dopisnice pa so primerne za spodbujanje 

nezapletenih »happeningov«. Lep primer je razglednica Yoko Ono z 

izsekano luknjo in besedilom »A hole to see the sky through«, kar bi 

pomenilo »Luknja za gledanje neba«. Na tem mestu pripelje ideja k 

»happeningu«, ki ga lahko prejemnik doživi neposredno ob prejemu 

razglednice (Ibid.).  
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Slika 15: Yoko Ono, A hole to see the sky through, 1961/71 

 
Vir: http://www.culture24.org.uk/art/art376114 

 
 
Ben Vautier se je igral z medijem pošte tako, da je poslal na obeh 

straneh popolnoma identično potiskano dopisnico, ki jo je tudi 

poimenoval »Postman' s choice« ali »Poštarjeva odločitev«. Dopisnica 

je bila na obeh straneh naslovljena na dva različna prejemnika. 

Poštar se mora sam odločiti, kdo bo dobil dopisnico in s tem postane 

sam neposredni udeleženec »happeninga«. Take vrste »happening« 

poskuša ilustrirati proces pošiljatelj – posrednik – prejemnik. 

Umetniki mail-arta so se v teku sedemdesetih let 20. stoletja začeli 

vse bolj umikati iz umetniške produkcije in je proces pošiljatelj – 

posrednik – prejemnik postal važen problem. Do težav je prišlo tudi 

zaradi tega, ker se je posamičnih projektov udeleževalo vse več 

umetnikov in komunikacija ni več stekla direktno od osebe do osebe 

(Ibid.).  

 

Četudi mail-art ni Izem, so aktivnosti v omrežju vseskozi 

strukturirane. Obstajajo pravila komunikacije, tiho sprejeti dogovori o 

tem, kaj je z mail-artom mogoče in kaj ne. Tudi mail-art ima torej 

svoje meje, ki jih pogojuje njegov medij pošta (Ibid.).  

 

Realizacija projektov mail-arta je usmerjena v večini primerov v 

smeri nerepresivne družbe. Mail-art scena se zdi na prvi pogled 

kaotična in neenotna, predvsem zato, ker lahko vsakdo izraža 
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različne poglede. Razlog za uporabo tehnik, kot so žigi in znamke ali 

vsakomur dostopnih reprodukcijskih sredstev, kot je fotokopija, je 

tudi ta, da mail-art umetniki radi uporabljajo marginalna sredstva. To 

so tehnike in sredstva, ki jih visoka umetnost ne ceni in  so zaradi 

tega neizkoriščena. S poštno umetnostjo ima umetnik možnost 

dialoga z ostalimi umetniki, ki so raztreseni po vsej zemeljski krogli in 

s tem se pokaže, da kultura ne pozna nacionalnih meja. Po tem, ko je 

umetnik Ray Johnson prvič razstavil dela v New York 

»Correspondence School« v Whitney Museumu, so se začeli pojavljati 

projekti, ki se jih udeležujejo številni umetniki. Kdor želi predstaviti 

nek projekt, razpošlje vabila v omrežje. Kmalu prejme prva dela in 

poštni nabiralnik se dnevno polni z novimi deli. V skladu s projektom 

se potem ta dela razstavijo ali se izda dokumentacija. Med mail-art 

umetniki velja nenapisan zakon »No fee, no jury, no return: all 

participants will receive documentation«, kar pomeni »Ni plačila, ni 

žirije, del ne vračamo, vsi udeleženci dobijo dokumentacijo ali 

katalog« (Ibid.). 

 

Atmosfera eksperimentiranja, igranja in lahkotnosti je pri mail-artu 

pogosto zelo osvežujoča. Izmenjava je ena od oblik enakopravnosti. 

Mail-art je lahko kot sistem izmenjave, ki deluje brez hierarhij in vsak 

se lahko prosto izraža (Ibid.). 
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KNJIGA UMETNIKA NA SLOVENSKEM 

Med slovenske avtorje knjige umetnika so se zapisali Franci 

Zagoričnik, ki sem ga že predhodno omenila kot pomembnega 

predstavnika pri vizualni poeziji, Zora Stančič, Sašo Vrabič, Metka 

Kraševec, Tomaž Kržišnik. Omeniti velja tudi v Franciji živečega 

slovenskega umetnika, založnika, tiskarja in ilustratorja Freda 

Kavčiča ter člane skupine OHO (Urukalo, 2003). 

 

GIBANJE OHO IN NJENI PREDSTAVNIKI 

Pomembni za razumevanje knjige umetnika na Slovenskem so 

vsekakor dosežki skupine OHO. Skupina se je pojavila v šestdesetih 

letih prejšnjega stoletja in prav s tem gibanjem se je na Slovenskem 

pojavila t.i. konkretna umetnost (Seliškar, 2005). 

 

Obstajala je konkretna poezija, ki je poudarjeno segala v vizualnost, 

konkretno slikarstvo, konkretno kiparstvo, konkretna fotografija, film 

in glasba; vse, kar je sčasoma preraslo v konceptualno umetnost. To 

je bila nova avantgardna umetnost. Tako ni bilo več pregrad med 

posameznimi zvrstmi umetnosti, bilo je njihovo povezovanje (Ibid.). 

 

Izraz konkreten (iz latinščine concretus: zrasel, zgoščen, snoven), ki 

se je ob OHO-ju izvirno obarval z reizmom (iz latinščine res: stvar) in 

ludizmom (iz latinščine ludus: igra), je s sledečim stavkom v tesni 

zvezi: Izhodišče za odstop od običajne umetniške prakse, 

predrugačenje njenih tradicionalnih oblik, odpravljanje meja med 

tem, kar je kdaj veljalo za umetnost in kaj za neumetnost, za 

določitev novih vrednosti umetniške govorice – likovne, literarne in 

navsezadnje tudi kot izhodišče za spremembo v odnosu do sveta in 

stvari v njem. Da se zavemo, da je tudi človek samo še stvar med 

tvarnimi stvarmi (Ibid.). 
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Pomemben za ta nov pogled na svet in umetnost v njem je pogled v 

preteklost. Pogled v to umetnost, ki so jo v letih 1966−1971 s svojo 

dejavnostjo oblikovali že OHO–jevci, je napovedal že francoski pesnik 

simbolist Stephane Mallarmé, ki je avtor znamenite (že na začetku 

omenjene) Un Coup de Dés Jamais N'Abolira Le Hasard  (Metanje 

kocke nikoli ne ukine tveganja, 1897). Mallarmé je to nakazal kar 

dobrih 69 let pred OHO–jevci (Ibid.). 

 

Člani skupine OHO so bili Iztok Geister Plamen, Marko Pogačnik, 

Matjaž Hanžek, Aleš Kermavner, Vojin Kovač – Chubby, Milenko 

Matanović, Marjan Ciglič, Tomaž Šalamun, Andraž Šalamun, Dreja 

Rotar, Franci Zagoričnik. S knjigo umetnika pa so se iz skupine 

ukvarjali predvsem Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen, Milenko 

Matanović, Franci Zagoričnik in Matjaž Hanžek (Ibid.).  

 

Beseda OHO dvakratno izraža poudarjanje v družbi zapostavljene 

senzibilnosti in prav iz imena lahko razberemo, da je beseda OHO 

izpeljanka dveh besed oko in uho. Z oznako OHO se večkrat označuje 

likovno in manj pesniško dejavnost (Ibid.). 

 

Gibanje OHO je bilo avantgardno in se časovno ujema z evropskim 

konkretizmom šestdesetih let prejšnjega stoletja (Ibid.). 
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GLASILO PLAMENICA 

Na začetku je vredno omeniti prvo (in edino) številko gimnazijskega 

glasila Plamenica za šolsko leto 1962/63 kranjske gimnazije, ki so jo 

pripravili Marjan Ciglič, Iztok Geister in Marko Pogačnik. Dogodki, ki 

so sledili izidu, so pomembno vplivali na avtorje in jih ni mogoče 

prezreti (Seliškar, 2005). 

 

Plamenica je vsebovala kombinacijo literarne in likovne vsebine. 

Pesmi, proza in risbe so modernistične, razvrstitev verzov pa 

topografska (Ibid.). 

 

Pogačnikova elitovska pesnitev Odisej 63 je bila zaključena s primero 

»Odisej slep in reven kot kranjska kultura«. S takimi in podobnimi 

primerami urednik revije Marko Pogačnik vabi dijake k razmišljanju in 

ne k zavračanju glasila (Ibid.). 

 

Sledile so burne reakcije. V ozadju vse bolj javne afere ob izidu 

Plamenice na kranjski gimnaziji so bile državne in politične direktive. 

Bile so  usmerjene proti vplivom »dekadentnega zahoda« na kulturo 

in s tem v zvezi je bila povečana ideološka kontrola šole in osebno 

maščevanje ljudi z vplivnih občinskih položajev ravnatelju (Ibid.). 

 

V prvem planu so tako bile politično–zasebne spletke in ne reakcije 

na zgodnja dela bodočih OHO-jevcev (Ibid.).  

 

Odzivi na Plamenico so jih takoj na začetku umetnostnega 

ustvarjanja prepričali o moči umetnosti, nakar so sledila tudi števila 

povabila k sodelovanju (Ibid.). 

 
Samo oblikovanje OHO-jevskih edicij, t.i. konkretna režija knjige naj 

bi knjigo pokazala kot prostor. Knjiga naj bi postala osvobojen 

predmet, celo kip (Ibid.).  
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Oblikovno pomembno je, da je edicija OHO odkrivala nove možnosti.  

Knjiga OHO je v obliki harmonike. Bralec knjigo najprej odmota in ker 

je speta v sredini, jo lista krožno. To aktivira njegove taktilne in 

vizualne sposobnosti (Ibid.). 

 

Drugi primer je Pogačnikova Knjiga z obročkom, ki je brez teksta in 

brez slike, strani so preluknjane, luknje pa so približno treh različnih 

velikosti (Ibid.).  

 

Tomaž Brejc jo je opisal takole: »Gre za asemantično, evidentno 

poezijo, ki ni niti rušila, niti izzivalna, ampak skrbno premišljena. 

Različni primeri lukenj omogočajo gledalcu nenehno preverjanje 

možnosti novih vizualnih odkritij in dinamično listanje knjige, kar mu 

prav gotovo vzbuja nov, nekovencionalen in neknjižni občutek 

obvladovanja knjige.« (Ibid.). 

 

Plamnova Embrionalna knjiga je sestavljena iz osmih strani ali dveh 

prepognjenih listov A4-formata. Na prvi strani je naslov, na sredini 

druge strani piše »Desna leva desna leva desna leva desna«, na 

sredini tretje strani piše »Prva stran«, na sredini četrte in pete strani 

(ki sta na sredini) piše »Srednje strani ni«, na šesti strani piše 

»Hrbtna in hkrati zadnja stran«, na sedmi piše »Zadaj ni strani«, 

osma je prazna (Ibid.).  

 

Sam Iztok Geister Plamen pravi: »Osem prostorov knjige razjeda 

šablonsko rabo slovenske besede stran v knjigi. Tu se stran imenuje 

samo tisti prostor, ki gre dejansko /de facto/ stran.« (Ibid.). 

 

Podobne elemente lahko najdemo v edini OHO-jevski ediciji Francija 

Zagoričnika Opus nič, kjer so strani poljubno oštevilčene in so prazne 

(Ibid.). 
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Iztok Geister Plamen ustvari knjigo, naslovljeno Tišina − Ropot, 

katera ima štiri strani, na prvi strani piše tišina, na tretji ropot. Avtor 

pravi: »Prvi in tretji prostor glasita knjigo avdialno, drugi in četrti 

prostor gledata knjigo vizualno.« (Ibid.).  

 

Knjigi Iztoka Geistra in Marka Pogačnika, Steklenica bi rada pila 

(pripravljena je bila že leta 1967, izšla pa je šele leta 2003) in Gobe v 

knjigi sta bili eksperiment. Nedvoumno sta bili tudi igra in njihova 

naklada je bila nizka in edicije so hitro pošle (Ibid.). 

 

Ker so bile omenjene knjige drugačne in ker je v določenih primerih 

besedilo bilo odsotno, so poleg simpatij vzbujale tudi odklonilno 

kritiko. Zavrnili so »režijo novodobne knjige« in s tem njeno 

interakcijo med bralcem in knjigo, češ da je tekst edini nosilec knjige. 

Sledili so tudi pomisleki o tveganju, da se eksperiment spremeni v 

igračkanje (Ibid.). 

 

Tekst je v OHO-ju obstajal v knjigi in izven nje − kot komentar, 

predstavitev, reistični opis, zagovor. Bolj zastopana je bila poezija, 

medtem ko proza malo manj (Ibid.). 

 

Eva je prvi skupinski nastop OHO-jevcev in nakazuje njihove 

usmeritve. Tako Marko Pogačnik prispeva popartistične ureditve 

listov, Franci Zagoričnik tipografsko poezijo, Šalamun in Braco Rotar 

prozo, Aleš Kermavner nadomesti poezijo z reklamo, Geister pa 

izhaja iz konkretnosti, oprte na čute (Ibid.).  

 

V Plamnovem pesništvu naslednjih let je očitna depersonalizacija 

lirskega subjekta v zameno za personalizacijo predmetov, s katerimi 

se ves čas nekaj dogaja (Ibid.).  
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Iztok Geister Plamen je najizrazitejši pesnik v skupini OHO, saj ga 

odlikuje besedna občutljivost, s kombinacijami in metonimijami 

presega reistično opisnost (Ibid.).  

 

Matjaž Hanžek je v ediciji OHO leta 1968 izdal škatlico dvanajstih 

kartonov z ugotovitvami, ki so primer konkretne poezije (Ibid.).  

 

V Katalogu 2 je prav tako Matjaž Hanžek objavil triintrideset kitic s 

petimi vrsticami. Vsebovale so obsežno kombinacijo verza »pesnik 

večkrat piše lepo pesem«. Besedno variirane je nadaljeval tudi v 

zbirki Iščemo pesmi, kje so? (Ibid.). 

 

Franci Zagoričnik pa izda v ediciji OHO eno samostojno delo z 

imenom Opus nič, ki sem ga predhodno že omenila. Vsebovalo je 

prazne liste z oznakami za strani 3, 184, 395 in 6278 (Ibid.). 

 

Z OHO-jevci je nastopil v Evi s topografsko poezijo, imenovano Celo 

strojna (ime je dobilo po pisalnem stroju) (Ibid.).  

 

Cikel Rej pod lipo je sestavil iz vprašajev in klicajev, v Katalogu 2 so 

objavljene njegove Tapete, ki delujejo zelo likovno, medtem ko je v 

Pericarežeracirep sestavil kombinacije minusov in plusov (Ibid.). 

 

V Tribuni so OHO-jevci prestavljali topografsko, prostorsko, 

konkretno, eksperimentalno poezijo (Ibid.). 

 

Marko Pogačnik je topografsko poezijo dopolnjeval tudi z risbo: 

»Besedila so iz črk. Črke so iz črt. Črte so tu zato, da v obliki črk 

signalizirajo na vizualen način posamezne zvoke. Ko gre za besedila, 

je torej črta skrita za zvokom črk. Kako pa naj potem črka stopi 

odkrita na dan, če ne drugače kot z risbo. V risbi je črta sama zase. 

Risba iz črt je nujen element odkritih strani časopisa ali revije (Ibid.). 
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Vizualna poezija, imenovana tudi topografska, je razodetje te 

diferencirane, videozvočne vloge črte.« (Ibid.). 

 

Umetniki, ki so pisali vizualno poezijo so še Naško Križnar, Vojin 

Kovač – Chubby, Milenko Matanović in I. G. Plamen (Ibid.). 

 

OHO-jevci so k svojemu sodelovanju povabili tudi Tomaža Šalamuna. 

Ustvaril je Namen pelerine, ki  je zadnja knjiga edicije OHO (Ibid.).  

 

Naslovnica je oblikovana kot polje za igro Človek ne jezi se, ki 

poudarja elemente igre, katera je povezovala Šalamuna in OHO-jevce 

(Ibid.). 
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Slika 16: Šalamun Tomaž, Namen pelerine, 1968/1933 

 
Vir: Bašin, M., Lokar, M., Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: Bori, 2005 

 
Pogačnikova in kasneje OHO-jevska umetnost je bila v svojih oblikah 

vse kaj drugega kot mimetična. Pogačnik je to napovedal že s svojimi 

prvimi umetniškimi akcijami, zapisanimi v leta 1962−1965. Bile so 

socialistično likovne, tako slikarske kot kiparske, bile so skupinsko 

likovno-literarne, v katerih je sodeloval (z Geistrom in Cigličem pri 

Plamenici, Križnarjem in Zagoričnikom pri iskanju navdiha pri istrski 

Dajli, ter Geistrom, Zagoričnikom, T. Šalamunom, B. Rotarjem in A. 

Kermavnerjem pri pripravi Eve). Pogačnikovo delo je še Bog – angeli 

– peklenščki iz leta 1970 (Ibid.). 

 

Gibanje OHO je zaznamovalo odkritje, da umetnost ni likovni 

postopek, manipulacija z obliko, ampak je predvsem vzpostavljanje 

intuitivnega stika z nekimi drugimi sferami sveta; gre bolj za 

nekakšen pretok energije kot pa umetniški izdelek (Ibid.). 
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Začela se je oblikovati zavest o pomenu celovitosti umetniškega dela. 

Pomembno vlogo ima prestopanje meja različnih umetniških praks in 

njihovega povezovanja. Umetniki so v medsebojnem sodelovanju 

ustvarjali poezijo, glasbo, prozo in risbe, ki so bile kot kontinuiran 

tok, h kateremu je vsak prispeval svoj delež. To je bila osnova za prej 

omenjeno glasilo, ki ni bilo zbirka del, ampak celovito delo, v katerem 

izdelki niso bili podpisani. Ustvarjalec ni bil izpostavljen in ustvarjanje 

ni bilo več vezano na umetnikovo osebnost. Na prvem mestu je bilo 

vsekakor umetniško delo, ki se je svobodno pojavljalo zdaj kot 

poezija, zdaj kot glasba ali kot risba. Tako so porušene pregrade med 

posameznimi zvrstmi umetnosti, saj beseda in slika nastopita kot 

povsem enakovredni sredstv. Branje in gledanje ter v naslednjem 

koraku doživljanje so postali aktivni del ustvarjalnega procesa. Dela 

se izmikajo enoumnim razlagam in prav zaradi tega, ker ni edino 

veljavna samo ena oznaka ali oznaka enega vrednostnega tipa, so 

veljavne vse oznake, vsi bralci in gledalci so enako poklicani, da delo 

doživljajo po svoje (Ibid.). 

 

OHO-jevska umetnost je tako obsegala dve glavni obdobji, prvo 

(1966 −68) je bilo bolj literarno usmerjeno, drugo (1968−1971) bolj 

likovno usmerjeno. Naravnani so bili bolj na živo usmeritev, ker naj bi 

jo s tem približali publiki in ustvarili vtis, da je del vsakdanjosti. 

Umetniško delo je moralo postati čim bolj dostopno – ne samo tistim, 

ki so umetniška dela hoteli ustvarjati, ampak tudi tistim, ki so 

umetniška dela želeli imeti (Ibid.). 

 

Zanimiv primer so Pogačnikovi odlitki v mavcu in njihovo 

odtiskovanje v glino. Postopka sta bila preprosta in prav tako iz njih 

ustvarjeni »artikli«, ki so jih včasih imenovali tudi »pop artikli« (da so 

poudarili njihovo ljudsko naravo), saj so bili omenjeni artikli narejeni 

iz nizko cenovnih materialov. To je bila medialna oblika, na kateri so 
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temeljili artikli in niso bili mišljeni niti kot umetniška dela in niti kot 

industrijski izdelek, ampak nekaj vmes (Ibid.). 

 

To je postalo eno temeljnih vodil OHO-jevske ustvarjalnosti. 

Topografska poezija je bila medialna oblika med besedo in sliko.  

V seriji nalepk za vžigalične škatlice se je kazala možnost objave risb 

v medialni obliki med knjigo in uporabno rečjo (Ibid.).  

 

Tako so bili fotoprojekti nekje med filmom in slučajnim dogodkom. 

Navsezadnje je bilo tudi gibanje OHO medialna oblika med slišnim in 

vidnim, med zvokom in podobo (Ibid.).  

 

Slika 17: Pogačnik Marko, Knjiga z obročkom, 1967 

 
Vir: Bašin, M . Lokar, M. Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: Bori, 2005. 

 
 

Slika 18: Pogačnik Marko in Plamen I.G., Gobe v knjigi, 1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Bašin, M . Lokar, M. Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: Bori, 2005. 
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Slika 19: Pogačnik Marko in Plamen I.G., Edicija OHO, Pegam in Lambergar, 1968 

 
Vir: Bašin, M . Lokar, M. Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: Bori, 2005. 

 
Slika 20: Pogačnik Marko, Knjiga, 1966 

 
Vir:  Bašin, M . Lokar, M. Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: Bori, 2005. 

 
 
Pomembno obdobje za slovensko knjigo umetnika je čas med 

1966−2010. To je časovni okvir, v katerem se je knjiga umetnika v 

Sloveniji pojavila. V zadnjih štiridesetih letih prejšnjega stoletja je 

dobila številne oblike. Od prvih eksperimentov, predhodno omenjenih 

OHO-jevcev, ki so že bili intermedijski, do projektov v poznih 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je na primer 

Franci Zagoričnik vabil različne mednarodne avtorje, da so prispevali 

svoja dela, in jih potem kompiliral. V poznih sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja so avtorji, kot sta recimo Dušan Pirih Hup in Iztok 
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Osojnik, vnašali v umetniško knjigo literarni žanr ali strip. 

Osemdeseta leta prejšnjega stoletja zaznamuje močnejši val 

fanzinov, ki nastajajo v okolju Škuca, novih družbenih gibanj in 

punka. Devetdeseta leta 20. stoletja so zanimiva zaradi hibridnih 

publikacij, ki mešajo revijalni tisk, kataloge in umetniški pristop 

(spletni vir 20). 
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POMEMBNE INSTITUCIJE, KI HRANIJO KNJIGE UMETNIKA 

Trg v Sloveniji še ni povsem raziskan in tako prihaja do zapletov pri 

poznavanju in ločevanju tovrstnih knjig. Knjige umetnika lahko 

najdemo v antikvariatih, na dražbah, bolšjih trgih, knjižnicah, 

galerijah (Urukalo, 2003). 

 

Čeprav je področje knjige umetnika relativno novo za slovenski 

prostor, deluje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E kot osrednji promotor, 

neodvisni producent in založnik knjige umetnika v Sloveniji. Od leta 

2004 redno organizira javni razpis za novo knjigo umetnika. Leta 

2005 je začel oblikovati lastno zbirko Knjige umetnika. V letu 2007 je 

pričel s sistematičnim izobraževanjem; nastal je seminar knjige 

umetnika, ki vključuje predavanja, raziskave in delavnice. Leta 2008 

je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E sodeloval na sejmu neodvisnih založnikov 

Artist book international v Parizu, v naslednjih letih pa še na sejmih v 

Berlinu, Bruslju, Londonu. Leta 2009 je bil prvič vabljen na prestižni 

NY Art Book Fair v New York, ki se ga od tedaj redno udeležuje 

(spletni vir 21). 

 

Mednarodni grafični center je ustanovilo mesto Ljubljana leta 1986. 

Mednarodni grafični center je muzej z obsežno zbirko grafične 

umetnosti vseh žanrov, je pa tudi galerija, ki prireja razstave 

sodobne likovne in grafične umetnosti. Predstavlja se tudi kot 

producent grafičnih bienalov in navsezadnje tudi kot založnik novih 

grafičnih del, ki nastanejo v hišnih ateljejih, ter kot založnik številnih 

katalogov, knjig in publikacij. Mednarodni grafični center ima poleg 

naštetega največjo zbirko grafik in avtorskih knjig, tako slovenskih 

kot tudi mednarodnih ustvarjalcev, ki so nastali po drugi svetovni 

vojni. Zbirka se nahaja in je na ogled v Študijskem kabinetu grafike 

in knjig umetnika (spletni vir 22). 
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Zbirka Bežigrajskih galerij pa obsega približno tisoč knjižnih in 

revijalnih enot (spletni vir 23). 
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Pomembno je omeniti tudi mlajše generacije umetnikov, ki delujejo v 

zdajšnjem prostoru in času. Mlado generacijo, ki se na drugačen, 

mogoče bolj sodoben način loteva umetnosti. 

SKUPINA BELI SLADOLED 

Beli sladoled, kot sama zase pravita ustvarjalca, je svetovno znana 

slikarska skupina dveh akademskih slikarjev Mitje Pernata in Leona 

Zuodarja. Ukvarjata se z razvijanjem risbe kot avtonomnega 

likovnega medija. Beli sladoled deluje po principu »kinder jajčka«, kar 

pomeni, da je vsaka razstava presenečenje zase. Nerada ponavljata 

stvari, ki sta jih že pokazala, čeprav se ponašata z lepo zbirko 

vrhunskih risb na papirju. Pravita, da risbo dojemata zelo široko, zato 

se ne omejujeta zgolj na risbo kot uokvirjen – končni likovni izdelek, 

ampak z njo živita v širšem pojmu besede; kot del vsakega dneva 

posebej ju spremlja skozi različne priložnosti in situacije. Risbe so 

žive forme, ki ob stiku z gledalcem sprožijo vidne reakcije, največkrat 

smeh. Ob takšnih interakcijah sta ugotovila, da risba ni zgolj nek 

sterilen likovni medij, ampak je lahko mnogo več, saj se prav v njeni 

sproščenosti odpira njena najvišja kvaliteta. Poleg stalne zbirke risb 

sta v samozaložbi izdelala samostojni eksperimentalni strip album, 

knjižno zbirko risb prijateljev risarjev, sodelovala sta na različnih 

umetniških prireditvah, razstavah in publikacijah. Skupina deluje pod 

okriljem kustusov Erdo krapa in Krokodil Bambija (spletni vir 24). 

 

Izdala sta publikacije v samozaložbi Kratki striptiz in Antišalce 

(2005−2007), Beli sladoled in prijatelji (2008), MY Msn drawings 

(2008), It's time to move on (2010) in Totally (2011) (Ibid.). 
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Slika 21: Beli sladoled, Beli sladoled in prijatelji (2008), Totally (2011) 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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MOJA KNJIGA »LJ« 
 
Kamorkoli smo se s starši odpravili, sem s seboj nosila mali zvezek, 

svinčnik ali barvice – te potrebščine so bile moje osnovno orodje za 

pobeg v svet igre in fantazije. Zvezek je bil hitro poln risb in doživetij 

vsakdanjih pripetljajev iz otroško razposajenih dni. Na belih listih so 

se začele prebujati in uresničevati otroške sanje male deklice, sprva v 

podobah princesk v razkošnih, pisanih oblekah.  

 

Risanje je bila, in je še vedno, ob ustvarjalnih naporih in razmislekih,  

moja sprostitev, igra in pobeg v svet neskončno osvobajajoče 

domišljije. To so zaznali tudi ljudje, ki so me obdajali – nekateri 

družinski prijatelji so imeli zame celo rezerviran predal, v katerem so 

me vselej pričakale potrebščine, s pomočjo katerih sem lahko 

pozabila na čas in prostor in se predala svetu barv, črt in vsemu, kar 

je v meni vrelo. To se je na čist, prvinski in hkrati igriv način 

prenašalo preko malih otroških rok na papir. Vsi ti zvezki so pravi 

mali dnevniki, porisani z risbami in »povedo« o mojih doživetjih in 

zaznavanjih veliko več kot besede. Verodostojno poročajo o 

neponarejenem doživljanju življenja in so realen dokument mojega 

življenja.  

 

Risbe so iz zvezkov počasi prešle v prostor. Napolnile so bele stene 

prijateljev in znancev. Za deklico je to pomenilo ponos in ji hkrati 

odprlo drugačno razsežnost zapolnjevanja neskončne beline, ki se je 

iz zaprtih zvezkov razširila v prostor, na stene hiš in stanovanj.  

 

V knjigi umetnika, ki sem jo naslovila »LJ«, sem v precep vzela izbor 

del iz opusa med leti 2008 in 2012. Nanjo so vplivale risbe iz 

otroškega obdobja, moje ukvarjanje s fotografijo ter čas mojega 

bivanja v Ljubljani. Nekatera dela so nastajala v ateljeju, najnovejša 
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pa v domačem Kopru. Vplivi okolja so zagotovo zaznamovali in 

prispevali k raznolikosti risbe ter vplivali na njeno moč.  

 

V vsaki risbi se pojavljajo podobe in namišljene krajine. Risbe 

predstavljajo pot,  ki jo lahko prehodim z listanjem in tako sledim 

začrtani poti po domišljijskem prostoru figur in raznolikih krajin, kjer 

nima čas nobene funkcijske vrednosti,  razen da je pokazatelj razvoja 

in nadgradnje začetnih risb v primerjavi z zadnjimi. Gre za 

svojevrstni kronološki pregled nastalega materiala. Čeprav je knjiga 

celota zase, ima vsaka risba svoj prostor, kakor da bi bila risba živo 

bitje, ki bi bivalo v lastnem prostoru, za štirimi stenami, ki jih v tem 

primeru predstavljajo štiri stranice lista. Gledalec se lahko osredotoči 

na vsako delo posebej in o vsakem delu posebej razmišlja kot o 

izključno ločenem pojavu, ki pa deluje v sožitju z vsemi ostalimi.  
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ZAKAJ »LJ« 

Pri določitvi primernega naslova sem imela na začetku težavo , 

predvsem zaradi obširnosti spektra mojih risb; vsaka risba je namreč 

zgodba zase in kot taka bi lahko bila vsaka zase naslovljena. 

Raznolikost likovnih drobcev opusa mi sprva ni dopuščala najti 

skupnega imenovalca, neko rdečo nit, ki bi preko naslova povezovala 

vsak list oziroma vsako risbo v knjigi kot koherentno celoto, čeprav 

obstajajo elementi, ki družijo risbe – podobe v človeški ali živalski 

obliki. Ko sem zreducirala in dobila pregled nad zbranimi deli, sem se 

odločila za naslov, ki me je takoj presunil in dal knjigi dodano 

vrednost in čar. Med premišljevanjem o določitvi naslova se je 

porajalo veliko idej, vendar se je prava utrnila spontano, ob 

profesorjevem listanju in pregledovanju grobo natisnjenih risb.  

Kratico »LJ« sem sprva povezovala z listanjem, vendar se je kmalu 

izkazala za okrajšavo mesta Ljubljane, ki je kot novo okolje 

pomembno vplivalo na moje ustvarjanje.  

 

Na začetku sem našo metropolo doživljala kot novo urbano okolje. 

Lahko bi dejala, da sem doživela celo kulturni šok, saj sem zelo 

navezana na domači kraj. Vendar mi je kmalu tudi Ljubljana prirasla 

k srcu. Z vso njeno pestrostjo, majhnostjo in živahnostjo je postala, 

kot zaznamo že iz etimologije imena, resnično »ljubljena«. Je 

magično mesto, ki je pozitivno vplivalo na moj ustvarjalni razvoj. 

Najbolj so me pritegnila in očarala njena meglena jutra, sivi dnevi, 

mrzle zime in vrvež ljudi. To mesto, ovito v primež oceanskega 

podnebja, s celinskimi značilnostmi toplih poletij in zmerno mrzlih 

zim, je pomenilo diametralno nasprotje domačega Kopra in botrovalo 

k nastanku nove, sveže ustvarjalnosti. 

 

Dela, ki so zbrana v knjigi, so nastajala od leta 2008 do danes in so 

se porajala v mali študentski sobici, ki sem jo delila z mlajšo 
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študentko. Leto 2008 je bilo zame prelomno, saj sem v tem obdobju 

likovno veliko eksperimentirala in rasla, seveda tudi s pomočjo ljudi, 

ki so me vodili in mi svetovali. 
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UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA V KNJIGI 

Tudi fotografija je pomemben del moje knjige umetnika. Fotografijo 

razumem bolj kot dokumentiranje vsakdanjih dogodkov, ki me 

vizualno vzburijo (prizor ob pitju kave, interier kot osebni prostor in 

drugo). Ob tem me ne zanimajo tehnične raznolikosti, saj je zame 

računalniški odtis pristnejši, še posebej takrat, ko je del koncepta, ki 

je povezan s knjigo. Rada beležim vsakdanje trenutke. Ko nekaj 

zagledam, kar se mi zdi vsebinsko in kompozicijsko zanimivo, skušam 

to zajeti v fotografiji. Pri tem je pomembna svetloba oziroma 

kontrast, zato skušam poiskati zanimive igre svetlobe in senc, ki se 

ustvarijo na določenem predmetu. Rada opazujem, kako se svetloba 

ali senca poleže na meni ljube motive in na objektu ustvari dodatno 

globino. Takšen predmet vedno znova obudi občutke, ki so se 

predhodno že porajali. V objektiv najraje ujamem tihe zgodbe 

vsakdana, ki me obkrožajo in so del mojega rituala – skodelica s 

kavo, soba, postelja in podobno. 
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Slika 22: Nives Marković, LJ, fotografije iz knjige, 2012
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Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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ZUNANJA FORMA (ZGRADBA) KNJIGE 

FORMAT KNJIGE 

Po Milanu Butini ima format nekaj likovno pomembnih lastnosti. 

Najpomembnejši sta dve. Prva je velikost oziroma razsežnost slikovne 

ploskve in druga je oblika. Velikost je pomembna zaradi različnega 

doživljanja glede na velikost človeka, oblika pa zaradi njenih posebnih 

strukturnih lastnosti in iz njih izhajajočih oblikovnih zakonitosti, ki so 

lastni vsaki obliki posebej in zato neposredno vplivajo na gradnjo, 

oblikovanje in doživljanje likovnega prostora (Butina, 1997).  

 

Slike, ki jih na primer lahko držimo v rokah, z lahkoto obvladamo 

tako telesno kot psihično. Likovni prostor majhnih formatov ni 

agresiven prostor, nas ne vsrka s takšno silo, da se mu ne bi mogli 

upreti, tudi če je vsebina slike takšne narave (Ibid.).  

 

Pri vizualnem otipavanju manjših slik lahko telesno mirujemo. V 

njihovem likovnem prostoru se sprehajamo zgolj duhovno, telesno 

gibanje je omejeno na gibanje oči. Pri majhnih formatih je zato 

možna mirna kontemplacija. Pri majhnih formatih likovnik navadno 

riše z roko, ki je z robom dlani naslonjena ob slikovno ploskev. 

Takšna gesta izhaja iz zapestja (Ibid.).  

 

Omenjene lastnosti lahko imajo tudi knjige. In ima jih tudi  moja 

knjiga umetnika »LJ«.  

 

V zahodnoevropski tradiciji so imeli formati najrazličnejše oblike, a 

večinoma so bili pravilnih geometrijskih oblik − krog, oval, 

pravokotnik ter kvadrat. Kljub vsemu  se lahko srečujemo tudi z 

nepravilnimi oblikami. Najbolj običajna oblika je vendarle 

pravokotniška (Butina, 1997).  
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Nekoč je slikar Vasilij Kandinski napisal, da slikovna ploskev sicer vse 

nosi, vendar ne prenese vsega. Razčlenil je pravokoten format, 

omejen z dvema vodoravnima in dvema navpičnima linijama. 

Vodoravni liniji je tako imenoval elementa hladne mirnosti, navpični 

liniji pa elementa tople mirnosti (Ibid.). 

 

Najbolj objektivna oblika shematične temeljne ploskve je kvadrat. 

Oba para mejnih linij imata isto moč, hladno in toplo, in sta relativno 

uravnovešena (Ibid.). 
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OBLIKA IN STRUKTURA KNJIGE 

Format knjige je malenkost večji od kvadrata in meri 19,5 cm x 18 

cm, slikovna površina pa 18 cm x 18 cm. Najprej sem si izbrala mero 

25 cm x 25 cm, in ko sem liste poskusno odtisnila, sem opazila, da mi 

velikost formata ne ustreza. Mere so bile prevelike in odločila sem se, 

da bom dimenzije zmanjšala na format 19,5 cm x 18 cm, od tega 

sem 1,5 cm pustila za vezavo knjige. Slikovna površina tako meri 18 

cm x 18 cm.  

 

Ker je nešteto možnosti, kako izvesti knjigo umetnika, nekatere 

načine sem omenila že v teoretičnem delu, sem imela s tem nekaj 

težav. Nisem se mogla odločiti, na kaj naj se osredotočim. Prvič sem 

se soočila s takim projektom. Do sedaj sem ilustrirala samo nekaj 

knjig, kjer se mi ni bilo treba ukvarjati s celotno grafično podobo 

knjige. Osredotočila sem se  na ilustracije v knjigi, ki so bile narisane 

po nekem besedilu, zgodbi. Sestaviti knjigo umetnika je bil zame 

pravi izziv. Poglobljeno sem začela razmišljati o sebi, o svojem 

življenju. Prišla sem do zaključka, da so risbe že same zase dovolj 

kompleksne in fotografije dovolj izpovedne, kljub različnim 

možnostim. Ker knjiga deluje kot dnevnik risb in fotografij, sem 

želela, da se celotna podoba knjige umetnika s svojo enostavnostjo 

prepleta z vsebino.  

 

V knjigi »LJ« sem »zarisala« in ujela trenutke svojega vsakdana, 

dogodke, ki so zame pomembni, ter svoje sanje.  

 

Dnevnik je zapis (običajno napisan v ročni obliki) z navedenimi 

datumi, ki sporoča, kaj se je dogajalo v toku nekega dneva ali nekega 

obdobja (spletni vir 25).  
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Osebni dnevnik lahko vključuje osebna doživetja, občutke, prav tako 

komentarje, ki se nanašajo na neke dogodke, ki so izven pisateljeve 

direktne izkušnje. Običajno ostanejo zasebni ali pa krožijo, sicer 

omejeno med prijatelji in znanci. Vsebujejo avtobiografske ali 

biografske  informacije in običajno niso napisani z namenom, da bi 

bili objavljeni, ampak so namenjeni avtorjevi osebni uporabi (Ibid.). 

 

Knjigi sem prav tako dodala kakšen zanimiv kontrast, ki sem ga 

dosegla denimo s paus papirjem. S paus listi sem eksperimentirala, 

nanje sem risala, predvsem pa mi je prišla prav prosojnost, ki s svojo 

zrnčasto teksturo zastre takojšnji, pravi pogled na risbo. 

 

Naredila sem deset izvodov in vsak vsebuje en paus papir pred 

določeno risbo, tako je vsaka knjiga malce drugačna in zato 

edinstvena in unikatna. 

 

Slikovna površina risb je bela, saj popolna belina deluje kot učinkovit 

kontrast črni izrazni liniji in tako risba pridobi na moči in učinku. V 

knjigi so skoraj vse risbe in fotografije postavljene na desno stran, le 

ena risba je postavljena na levo, ostale strani pa dopolnjujejo oblike 

srca. Želela sem imeti vsako delo na svoji strani − osamljeno, saj 

takšna osamljenost dovoljuje boljši vpogled v risbo in ni prisotnega 

nobenega dejavnika, ki bi to opazovanje motilo in oteževalo.  

 

Ker so bile risbe prvotno narejene v skicirko velikosti A4-formata, 

sem morala risbe spremeniti tako, da sem jih uspešno in prepričljivo 

postavila v format kvadrata.  

 

Sosledje risb sem stilno združila in tako popestrila listanje. Vse risbe 

so prvotno narejene v skicirko, v katero najraje rišem, nato pa sem 

vsa svoja dela skenirala ter jih minimalno računalniško sčistila. Za 

svoje risbe večinoma uporabljam enako tehniko – črn tekoči kemični 
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svinčnik Pilot in skicirko Canson. Teža in struktura papirja je kot 

nalašč za to pisalo. Seveda pa se v prvotnih fazah svojega 

ustvarjanja nisem omejila samo na omenjeni tehniki, ampak sem za 

risbe uporabila tudi navadni svinčnik, fluorescentne in črne flomastre 

in druga tekoča pisala.   

 

Slika 23: risalni pribor 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 

V knjigi se prepletajo različne zvrsti umetniškega izražanja, od risbe 

in grafičnega oblikovanja do fotografije. Najbližje mi je risba, s katero 

se najlažje izražam. Pri ustvarjanju dajem velik poudarek na izrazno 

moč linije, s tem posledično risba postane močna in intenzivna. 

Izhajam iz osnovne začetne risbe, ki ni nikoli enaka končni. Z 

uporabo računalniške tehnologije dosegam preoblikovanje linije in 

risbe. Tako raziskujem karakter in moč, ki se spreminja z uporabo 

široke palete računalniških funkcij in predelav, ki predrugačijo celoto.  

 

Linija, ploskev in oblika so pomembne likovne prvine. Z njihovo 

pomočjo v procesu dela ustvarjam različne kompozicije in iščem 

ravnotežja. Informacijska tehnologija mi služi kot pripomoček pri 

premišljenem spreminjanju izraza, moči in intenzivnosti prvotne 

risbe. V procesu ustvarjanja me vedno žene želja, da risbo poskušam 

preoblikovati in najti v njej še kaj novega, drugačnega. V likovnih 

delih, ki nastajajo, so skozi ustvarjalni proces interpretirane moje 

življenjske izkušnje, izraz lastne volje, čustev in želja, trenutnih stanj, 
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razpoloženj in podzavestnih teženj. Vanje se zlivajo trenutna 

čustvena stanja zaradi česar nobeno delo ali različice del niso enake 

drug drugemu.  

 

Slika 24: primerjava črtne risbe in grafično obdelane risbe 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 

V knjigi umetnika, ki obsega sto štiriinpetdeset strani (dve sta 

namenjeni platnicam), je zbranih sto petintrideset črno-belih risb in 

devetnajst barvnih risb oziroma barvnih grafično obdelanih risb  in 

manjših fotografij formata 7 cm x 9 cm. 

 

Platnici knjige sta črno-beli, na naslovni strani je podlaga črna, na 

zadnji pa bela. Narisala sem preprosto stilizirano obliko hiše in vanjo 

vkomponirala napis LJ. Platnica je preprosta in predstavlja uvod v 

vsebino knjige.  
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Slika 25: prikaz postopkov priprave platnic 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 

Slika 26: sprednja in zadnja stran knjige 

 
 Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 

Listi niso običajni, osemdeset gramski. Ker imam obojestranski tisk, 

sem izbrala bele, sto dvajset gramske liste brez sijaja, ker ti listi ne 

dopuščajo prosojnosti, ki bi lahko bila ob listanju moteča. 

 

V vsako knjigo (natisnila sem deset izvodov) sem dodala en list paus 

papirja, na katerem sem ustvarila dodatno risbo, ki je v vsakem 

izvodu drugačna in tako celota zase. Paus  papir  zamegli takojšen 

pogled na risbe in ustvari svojevrsten efekt.  
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Slika 27: Nives Marković, LJ, postavitev paus papirja, 2012 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 

 

Pri izbiri tiska sem se po začetnem omahovanju odločila narediti 

deset izvodov. Platnice bom pripravila pri tiskarstvu v Postojni, ostalo 

sem tiskala v fotokopirnici v Ljubljani.  

 

Pri vseh postopkih dela sem bila prisotna in pojavljalo se je nekaj 

težav, tako sem nekajkrat morala ponoviti vse postopke. V zakup 

sem vzela dejstvo, da tiski z laserskimi tiskalniki niso ravno brezhibni. 

Ker smo barvne risbe tiskali na barvni tiskalnik in črno-bele risbe na 

črno-belega, je prišlo do raznih odstopanj pri kvaliteti tiska. Nekatere 

barvne fotografije so bile zaradi barvnega tiskalnika in gramature 

lista videti pretemno, zato sem jih pred vezavo odstranila.  

 

Seveda ima omenjen način tiskanja lahko prednosti in slabosti; kot 

veliko prednost bi rada izpostavila možnost reproduciranja tako 

natisnjenih del, ki posledično postanejo bolj dostopna  širšemu krogu 

ljudi.  
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Slika 28: v delavnici 

   
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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PEDAGOŠKI DEL 

UVOD 

 

Učne ure sem izpeljala v 3. letniku likovne gimnazije pri predmetu 

risanje in slikanje. Njeno načrtovanje je temeljilo tako na teoretičnih 

kot tudi na praktičnih spoznanjih o knjigi umetnika. Dijakom sem 

skušala temo čim bolj približati, zato sem jih pri napovedi likovnega 

motiva – nevidno, spodbudila, da lahko pri tako širokem in 

abstraktnem pojmu razmišljajo predvsem o sebi, svoji notranjosti in 

svojem življenju. Zanimalo me je, kako se bodo dijakinje 3. letnika 

odrezale pri tako kompleksni nalogi, kot je knjiga umetnika, kako 

bodo povezale samo tipografijo, risbo, fotografijo v učinkovito celoto 

na čim bolj ustvarjalen način, predvsem pa v kolikšni meri bodo s 

tem likovnim sredstvom znale prikazati sebe.  

 

Slika 29: knjige umetnika dijakinj 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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PISNA UČNA PRIPRAVA 

GLAVA PRIPRAVE 

‐ ŠOLSKO LETO 2011/2012 

‐ PREDMET: Risanje in slikanje  

‐ RAZRED: 3. d  

‐ ŠTEVILO UR: 7 šolskih ur 

‐ LIKOVNO PODROČJE: grafično oblikovanje  

‐ LIKOVNA NALOGA: oblikovanje knjige umetnika 

‐ LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana likovna tehnika  

‐ LIKOVNI MOTIV: Nevidno 

‐ MATERIALI IN ORODJA: beli listi A4-format, kolaž, prosojnice, flomastri, 

različni kemični svinčniki, časopisni papir in revije 

‐ UČILA IN PRIPOMOČKI: tabla, projekcije, računalnik, tiskalnik, optični 

čitalnik 

‐ UČNE METODE: razlaga in pogovor, demonstracija, praktično delo dijakov, 

opazovanje, primerjanje 

‐ UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

‐ VRSTA UČNE URE: teoretično in praktično delo 

‐ VIRI IN LITERATURA:   

‐ Zagoričnik, F.:  Vizualna in konkretna poezija. Ljubljana: tiskarna B & M 

Povše, 2002. 

‐ Bašin, M. Lokar, M. Seliškar, M: Oho:  na oko, v uho. Ljubljana: tiskarna: 

Bori, 2005. 

‐ Bašin, M: Knjige: od tiskane knjige do knjige objekta. Ljubljana: Tiskarna 

Bori, 2010. 

‐ Škrjanec, B: Knjige umetnika in umetniki. Ljubljana: Mednarodni grafični 

center, 2012. 

‐ http://www.vam.ac.uk/collections/prints_books/features/artists_books/defin

itions/index.html 

‐ http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/knjiga-umetnika-nekdaj-

eksperimentalen-podvig-danes-uveljavljena-praksa/228008 

‐ http://art.library.wisc.edu/artistsbooks/Introduction.html 

‐ http://sl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1tna_umetnost 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

‐ Dijaki razložijo in naštejejo značilnosti knjige umetnika. 

‐ Dijaki izdelajo knjigo umetnika z uporabo teoretičnega znanja. 

‐ Za izdelavo knjige umetnika dijaki poskušajo uporabiti čim več različnega 

materiala ter se poslužiti različnih tehnologij, ki so na razpolago. 

‐ Dijaki razvijajo ustvarjalno razmišljanje in opazovanje ob izvajanju naloge. 

‐ Dijaki razvijajo kritično mišljenje ob vrednotenju del/a. 
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POTEK UČNE URE 

 
UČITELJ  DIJAK METODE, OBLIKE DELA

UČNA SREDSTVA  
Uvodni del 
Uvodna motivacija 
 
Na začetku se predstavim in 
dijakom razložim, da bom z njimi 
preživela sedem šolskih ur v 
okviru predmeta risanje in 
slikanje.  
Za začetek jim na računalniški 
projekciji pokažem reprodukcijo, 
ki prikazuje knjigo umetnika.  
Dijake nagovorim, naj poskusijo 
razložiti, kaj vidijo na sliki. 
 
 
 
 
 
 
V nadaljevanju dijakom 
razjasnim, da obstajajo tudi drugi 
pojmi in izrazi za imenovanje 
knjige umetnika ter jih preko 
posredovanja reprodukcij na 
računalniški projekciji tudi 
naštejem. Navedem glavne 
razlike med ilustrirano knjigo in 
knjigo umetnika. Dijake 
nagovorim, naj poskusijo najti 
primerno definicijo za knjigo 
umetnika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki naštejejo vse 
lastnosti, ki jih ima 
prikazana knjiga in 
ugotavljajo, v čem se 
razlikuje od običajne 
knjige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak dijak prispeva 
svoje ugotovitve in s 
skupnimi močmi 
sestavimo definicijo.  
 

 
 
Razlaga  
Razgovor 
 
Slikovni vir 1:  
http://exhibits.uflib.ufl.
edu/artbound2010/ 
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Osrednji del  
Posredovanje likovnih pojmov  
 
Dijakom na kratko povem nekaj o 
sami formi knjige umetnika in v 
kakšnih oblikah jih lahko 
najdemo. Preko projekcije 
naštejem – knjiga kot »flip 
book«, knjiga kot »tunnel book«, 
knjiga v obliki harmonike, knjiga 
kot kupček igralnih kart, knjiga 
kot zvitek, knjiga kot upogibanka, 
knjiga kot knjižni objekt.  
Za vsako posredovano obliko 
dijakom pokažem slikovno 
gradivo na računalniški projekciji 
in jih nagovorim, naj ugotovijo za 
kakšno obliko gre. 
Pri tem omenim tudi možnosti za 
vezavo takih knjig.  
Dijake vprašam, v katero obdobje 
bi umestili omenjeno umetniško 
obliko.  
 
 
 
Nekaj besed namenim prav 
zgodovini knjige umetnika 
Pokažem reprodukcije knjižice 
Eda Rusche – Twenty Six 
Gasoline Stations.  
Dijakom nato pokažem 
reprodukcijo in jih vprašam ali 
vedo, kaj je to mail-art. 
 
 
 
 
Dijakom predstavim poštno 
umetnost in njeno povezavo z 
mail-artom. Povem jim tudi nekaj 
o vizualni in konkretni poeziji ter 
izpostavim slovenske ustvarjalce. 
Preko reprodukcij namenim tudi 
nekaj besed gibanju OHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki opazujejo in 
ugotavljajo lastnosti 
prikazanih oblik knjig 
umetnika.  
 
 
 
Dijaki razmišljajo in 
ugotavljajo. Ena od 
dijakinj ugotovi, da je to 
precej mlada umetniška 
oblika, ki se je pojavila 
v modernem času.  
 
 
 
 
Dijaki razmišljajo in 
povedo: nekaj, kar je v 
povezavi s pošto in 
pošiljanjem, je 
pošiljanje pisem med 
dvema osebama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Razlaga 
Razgovor  
Razmišljanje o 
slikovnem gradivu  
 
Slikovni vir 2: 
http://www.thelocal.de
/lifestyle/20110317-
33793.html 
 
Slikovni vir 3:  
http://www.karenhanm
er.com/gallery/piece.p
hp?gallery=toysgames
&p=decision 
Slikovni vir 4:  
http://exhibits.uflib.ufl.
edu/artbound2010/ 
 
Slikovni vir 5:  
http://sarahchristianso
n.com/project_friday.p
hp 
 
Slikovni vir 6:  
http://digitalprocesses.
blogspot.com/2012/01/
functionaldysfunctional
-artists-books.html 
 
Slikovni vir 7: 
http://en.wikipedia.org
/wiki/Mail_art 
 
Slikovni vir 8:  
http://www.booooooo
m.com/2009/02/10/joh
n-fellows-mail-art/ 
 
Slikovni vir 9: 
Zagoričnik, F.:  
Vizualna in konkretna 
poezija. Ljubljana: 
tiskarna B & M Povše, 
2002 
 
Slikovni vir 10:  
Bašin, M., Lokar, M., 
Seliškar, M: Oho:  na 
oko, v uho.Ljubljana: 
tiskarna: Bori, 2005 
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Posredovanje likovne naloge 
 
Likovno izražanje 
 
Dijaki so že sami prišli do 
ugotovitve, da bodo izdelali 
knjigo umetnika. Ker je število 
dijakov majhno, jim razložim, da 
bo vsak dijak sam izdelal svojo 
knjigo umetnika. Vsak bo imel 
svoj začetni format, ki ne bo večji 
od A4, zaradi tiskalnika in 
predvsem zaradi časovne 
omejenosti. Knjigo bodo izdelali z 
uporabo različnih tehnik in 
različnih tehnologij. Delali bodo 
lahko s kemičnimi svinčniki, 
flomastri, s pomočjo kolaža, 
časopisnih odrezkov, osebnih 
fotografij, s pomočjo računalnika, 
optičnega čitalnika. Tako bodo 
spoznali različne možnosti 
reprodukcije, ki jim nudi 
tehnologija in kako lahko s tem 
prispevajo k popestritvi risb.  
Ker je knjiga umetnika knjiga, ki 
jo večinoma ustvari posameznik 
sam, bom dijakom razložila, da 
sem prav zato za njih izbrala tudi 
temu primerno temo, na katero 
bodo ustvarjali. Povem jim, da bo 
njihova tema nevidno.  
Vprašam jih, kaj bi lahko vse 
razumeli pod tem pojmom?  
 
 
 
 
Razložim jim, kaj bi lahko vse 
razumeli pod tem pojmom. Lahko 
se obračajo na svojo preteklost, 
spomine in pretekle dogodke, 
lahko je to nezavedni svet, lahko 
so to njihove sanje in želje. 
Pomembno je, da predstavijo 
sebe, da pri svojem delu 
poskušajo čim bolj 
eksperimentirati s prej 
omenjenimi učili in pripomočki ter 
kombinirajo med sabo risbo, 
kolaž, različne odrezke iz revij in 
časopisov.  
 
Vprašam jih, če vedo, na kaj 
morajo biti pozorni, ko 
razmišljajo o izdelavi knjige?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki ugotavljajo: 
nekaj, kar je skrito, 
nekaj, kar je v naši 
podzavesti, nekaj, kar 
ne poznamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijaki ugotovijo, da je 
pomemben način 
vezave knjige. 
 

 
 
 
Razlaga  
Razgovor 
Individualno delo 
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Dijake opozorim, naj bodo poleg 
vezave knjige pozorni tudi na 
format le-te. Dijake nagovorim, 
naj pristopijo k ustvarjanju, med 
delom pa jih vodim, da 
razmišljajo na kakšen način bi 
svojo knjigo zvezali.  
 

Dijaki mi med tem 
posredujejo svoje 
zamisli in ugotovitve:  
spenjač, vrvica, 
plastična ali kovinska 
spirala, razni trakovi. 

Zaključek  
Ovrednotenje  
 
Z učenci uredimo razstavo in 
oblikujemo kriterije vrednotenja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijake spodbudim h kritičnemu 
razmišljanju in ovrednotenju 
razstavljenih izdelkov po kriterijih 
vrednotenja.  
Ogledamo si nastale knjige in 
pokomentiramo nastala dela ter 
ugotovimo, ali je bila naloga 
uspešno izvedena. 

 
 
Učenci  pripravijo 
razstavo in z učiteljem 
oblikujejo kriterije 
vrednotenja: 
 

‐ skladnost celote, 
‐ zanimiva in 

izvirna izbira 
materiala, 

‐ uporaba različnih 
tehnologij. 
 

 
 
Dijaki izdelke kritično 
ovrednotijo, podajo 
svoje mnenje in 
ugotovitve.  

 
 
Pogovor 
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ANALIZA PEDAGOŠKEGA DELA − NASTOPA/UČNE URE 

Nastop je bil sestavljen iz treh delov. Prvega sem opravila že 18. 5. 

2012, drugega  1. 6. 2012 in zadnjega 8. 6. 2012.  

 

Prvi nastop sem izvedla v petek, 18. 5. 2012, v okviru ure risanja in 

slikanja na likovnem oddelku gimnazije. Nastop je trajal 45 min, eno 

šolsko uro. Nastopa se je udeležil 3. d razred, katerega obiskujejo 

štiri dekleta, iz radovednosti pa se nam je pri razlagi teoretičnega 

dela pridružil še  1. d razred, v katerem je bilo 10 dijakov.  

 

Pri prvem nastopu sem opravila teoretični del, pri drugem, ki  je trajal 

2 uri in 15 min, se pravi 3 šolske ure, smo se  posvetili praktičnemu 

delu, izdelavi in oblikovanju knjige umetnika. Pri zadnjem nastopu, ki 

je trajal 45 minut pa smo se z dekleti pogovorili o nastalih delih.  

PETEK, 18. 5. 2012 

Učilnica, v kateri sem predavala, je bila dobro didaktično opremljena, 

na razpolago smo imeli računalnik, tiskalnik in skener, imeli so velike 

klopi ter dovolj svetlobe in prijeten prostor za dobro delo.  

 

Ker sem bila predhodno v stiku z dijakinjami  3. d razreda, so imela 

dekleta že dobro pripravljen material za delo, prav tako sem opazila,  

da so tudi doma veliko razmišljale o sami temi.  

 

Nastop sem začela z uvodom, se pravi s svojo predstavitvijo in v 

okviru te je njihov profesor povedal tudi nekaj besed o likovni smeri 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Predstavitev teme sem začela s 

pomočjo programa Power Point, na katerem sem imela zbrane 

reprodukcije in ključne besede. Dijakom sem najprej predstavila 

reprodukcijo naključno izbrane knjige umetnika, nato sem jih 

seznanila s tem, kaj knjiga umetnika sploh je, v kakšnih oblikah jo 
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lahko najdemo in na kakšne načine se lahko vežejo. Sledile so 

reprodukcije različnih oblik knjig umetnika. Na kratko sem dijakom 

povedala o sami zgodovini knjige umetnika in pokazala nekaj 

reprodukcij, nisem pa se spuščala v detajle. Nekaj besed sem 

namenila tudi poštni umetnosti in vizualni poeziji, tudi za slednje sem 

pripravila vrsto reprodukcij, med katerimi se je znašlo tudi nekaj 

mojih ilustriranih pisemskih ovojnic in pisem. Na kratko sem 

predstavila gibanje OHO. Nato sem dijakom napovedala temo, na 

katero bodo ustvarjali svojo knjigo umetnika v naslednjem srečanju. 

Še enkrat sem jim poudarila pomembne napotke o izbiri in velikosti  

formata, o materialih, ki jih bodo uporabili, o obliki formata, ki si ga 

bodo izbrali, o načinu vezave, ki jim bo ustrezal.  S sabo sem imela 

tudi knjigi skupine Beli sladoled – Totally in Beli sladoled in prijatelji 

ter ilustrirano knjižico Zorana Pungerčarja – If you ain' t cowboy you 

ain't shit, katere sem razdelila dijakom, da si jih ogledajo. Med tem je 

1. d razred že zapustil učilnico. Štirim dijakinjam sem razdelila male 

knjižice, ki vsebujejo skrajšane razlage odpredavane snovi. Vanjo 

sem vstavila tudi nekaj slikovnega materiala. Knjižice, v dimenziji  

A5, so barvno natisnjene in zvezane s plastično spiralo. Ura je 

potekala nemoteno, saj so me dijaki z zanimanjem poslušali. Na 

koncu smo se z dijakinjami pogovarjali o materialu, ki ga bodo 

prinesle ob naslednji priložnosti, v pogovoru pa sem jim še enkrat 

poudarila, da je pomembno, da bodo njihova dela imela rdečo nit, kar 

lahko dosežejo že s tem, ko pravilno in premišljeno izberejo material, 

ki ga bodo uporabile.  
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Slika 30: knjižica z miselnimi vzorci 

 
 

 
 

 
 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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PETEK, 1. 6. 2012 

Drugi nastop sem opravila v petek, 1. 6. 2012. Uro smo začeli ob 12h 

in je trajala 3 šolske ure skupaj. Najprej sem z dekleti pregledala 

material, ki so ga pripravile. Z vsako posebej smo naredili izbor risb, 

slik, fotografij, zapiskov, ki bi lahko prišli v poštev za knjigo. 

Nekatera dekleta so imela tudi manjše slike na platnu in slike na 

lesenih deskah, katere smo fotografirali in nato fotografije barvno 

natisnili. Nekatere zapiske iz beležnic in skice smo skenirali in jih prav 

tako natisnili.   

 

Potem ko smo naredili materialni izbor, smo z vsako dijakinjo naredili 

tudi prvi izbor formata, ki ga bodo uporabile za svojo knjigo. Večina 

se je odločila za format manjši od A4, le eno dekle se je odločilo 

uporabiti A3-format, iz katerega je naredilo zvitek oziroma zgibanko, 

kasneje pa se je izkazalo, da je dekle spremenilo prvotno zamisel in 

je ustvarila knjižni objekt.  

 

Medtem ko so nekatera dekleta fotografirala svoj material, so druga 

delala na računalniku s pomočjo profesorja. Urejali so material v 

programu Photoshop in ga tako pripravljali za tisk na izbrane formate 

svojih knjig. Seveda so morali paziti, da bodo mere  primerne za tisk. 

Sama sem med tem časom nekaterim pomagala z nasveti. Ura je 

potekala tekoče in v prijetnem vzdušju. Videlo se je, da so dijakinje 

razumele svojo nalogo in so se povsem posvetile ustvarjanju.  
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PETEK, 8. 6. 2012 

Ker so bila dekleta pri izdelavi knjig v stiski s časom, sem na šolo 

prišla še v petek, 8. 6. 2012 in sem z dekleti preživela eno šolsko uro. 

Skupaj smo razstavili nastale knjige in se pogovorili o uspešnosti 

nastalih del. Ugotavljali smo, če so dijakinje dosegle izbrane cilje in v 

čem se knjige med seboj razlikujejo.  

 

 
 

Slika 31: material za vezavo knjige 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV 

Likovni izdelek I – Razstava v škatlici 

Dijakinja je začela z izdelovanjem knjige na svojem prenosnem 

računalniku. Imela je že narejen izbor fotografij, na katerih so bila 

fotografirana dela, ki jih je ustvarila v zadnjem obdobju. Odločila se 

je, da bo naredila knjigo v obliki brošure, zvitka, katera bo vsebovala 

izbor njenih najboljših del zadnjega leta. Fotografirana je imela dela, 

ki jih je ustvarila z akrili na platno in s sprejem, spominjale so na 

grafite. Slike so se med seboj stilno razlikovale, vendar jih je tako 

razvrstila po formatu, da je celota delovala harmonično. Osnutek za 

zvitek si je prvotno skicirala in ga nato poskusno izdelala kar iz 

odpadne strani časopisnega papirja. Material je sama pripravila v 

Photoshop programu, z ravnilom si je izmerila približne velikosti, ki 

jih je nato vstavila v program, podatke je prenesla na drugi 

računalnik, kjer smo ji fotografije natisnili.  

 

A dijakinja ni ostala pri prvotni ideji brošure oziroma zvitka in je svojo 

idejo korenito razširila do te točke, da je izdelala manjšo razstavljivo 

škatlo – book object. Če si škatli odvzel pokrov, se je razprla in 

odprla v pravi »galerijski prostor« v malem, kateri je na »stenah«  

vseboval  slike, na »stropu« pa celo »razsvetljavo«, ki jo je naredila s 

pomočjo raznih kovinskih materialov, ki jih je našla v stari kleti.  

 

Zanimivost škatlice je v kolažiranju in mešanju različnih tehnik, kot je 

bilo tudi v nalogi zaželeno. Noemi je uporabila časopisni papir,izrezke 

iz revij, barvaste liste, kemike, flomastre, koščke materiala za 

izdelovanje mozaikov, papir za brušenje lesa, razne kovinske in 

plastične materiale, karton in drugo. 
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Slika 32: Likovni izdelek I, Razstava v škatlici, 2012 
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Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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Likovni izdelek II – Skrito v vrtincu 

Dijakinja si je naredila izbor črno-belih risb in ene barvne slike, 

narejene z akrili. Vse risbe in fotografije so se stilno povezovale. 

Material je fotografirala, nato sva ga pripravila v Photoshop 

programu. Material smo prilagodili za velikost A5-formata in nato 

natisnili na bel papir. Naslovno stran je najprej narisala z navadnim 

svinčnikom, nato s črnim flomastrom, na koncu je risbo dopolnila z 

barvicami in napisala naslov. Odločila se je, da bo naredila knjigo v 

obliki harmonike. Risbe, natisnjene na bele liste, je zalepila na prej 

pripravljen karton v obliki harmonike. Naslovnica je spominjala na 

»tunnel book«, saj je izrezala spiralo in jo zalepila na prvo plat 

kartona, tako da je bilo možno spiralo premikati in se s pogledom 

sprehoditi v njeno notranjost.  

 

Pri tem likovnem izdelku je bil uporabljen manjši izbor raznovrstnega 

materiala. Dijakinja je uporabila karton, bele liste, svoje natisnjene 

risbe in slike, barvice, črne kemične svinčnike in flomastre.  

 

Razmišljala je tudi o naslovu knjige Skrito v vrtincu in ga povezala z 

oblikami ki so povezovala vsa njena dela.  

 

Slika 33: Likovni izdelek II, Skrito v vrtincu, 2012 
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Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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Likovni izdelek III – There can not be only large – scale 
revolution, until there is a personal revolution on an 
individual level. It' s got to happen inside first. 

Dijakinja je imela malce bolj avtobiografski izbor materiala. Risbe, 

slike in zapiske iz zvezkov je razporedila kronološko po straneh. V 

njeni knjigi je prevladovala modra barva, uporabila je moder kolaž, 

na katerega je pisala s črnim flomastrom. Zanimivo je, da so listi v 

knjigi manjših dimenzij kot naslovna in končna stran, na začetek, 

pred prvo risbo pa je postavila paus papir. Za naslovno stran si je 

izbrala sliko, ki jo je ustvarila kot otrok, katero smo skenirali in jo 

natisnili na oranžni papir, to barvo si je izbrala, da ustvari kontrast  z 

modrim tonom, ki je prevladoval čez celo knjigo. Na zadnji strani je s 

pomočjo radirke ustvarila zanimiv efekt na modrem papirju, na 

katerega je napisala naslov svoje knjige. Skoraj vsa svoja dela v 

knjigi je tudi naslovila in datirala. Zanimiv se mi je zdel način vezave. 

Strani je preluknjala in jih nato vezala s črno debelejšo vrvico, ki 

ustvari močan kontrast oranžni barvi.  
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Slika 34: Likovni izdelek III, There can not be only large – scale revolution, until 

there is a personal revolution on an individual level. It' s got to happen inside first, 

2012 
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Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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Likovni izdelek IV – Prebliski skozi pot ustvarjanja 

Dijakinja si je izbrala format A5 in je želela imeti svojo knjigo v 

zelenih tonih. Izbrala si je veliko različnega zelenega kolaža in 

pripravila strani tako, da so si sledile po tonski svetlosti, od 

najsvetlejše do najtemnejše zelene. Svoje strani je kolažirala in vanje 

prilepila računalniško obdelane risbe iz svojega zadnjega obdobja. 

Vsako stran je ločila še s paus papirjem, na katerega je z navadnim 

svinčnikom napisala naslove svojih del. Platnica je zanimiva, ker jo je 

kolažirala v barvah, ki se pojavljajo tudi v notranjosti knjige. Knjigo 

je vezala s tanjšo zeleno nitjo. Celotna knjiga je harmonična in 

predstavlja enostavnost v formi. 

 

Slika 35: Likovni izdelek IV, Prebliski skozi pot ustvarjanja, 2012 
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Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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UGOTOVITVE 

Likovna naloga se mi je zdela zahtevna zaradi obsežnosti, ki ga nosi 

pojem knjiga umetnika in prav tako zaradi kombinirane tehnike, ki je 

bila dijakinjam na razpolago. Naloga je bila zahtevna tudi iz tega 

vidika, ker so se morale dijakinje premišljeno lotili naloge, da je ob 

koncu celota delovala harmonično. Prednost sem videla v tem, da so 

že imele neko teoretično predznanje, kar se tiče kompozicije, barve in 

ustvarjanja nasploh. Ta dejstva so dekletom olajšala delo in so v 

nalogi videle novo možnosti za izražanje.  

 

Dijakinje so mi med sproščenim pogovorom prav tako znale razložiti 

in našteti glavne značilnosti knjige umetnika, kar se je opazilo že pri 

tem, ko so uspešno izdelale svojo knjigo, tudi z uporabo teoretičnega 

znanja. Vsa dekleta so uporabila raznolik material. Z mojo pomočjo in 

s pomočjo profesorja so se dekleta poslužila različnih tehnologij, ki so 

nam bile na razpolago. Dijakinje so razvijale ustvarjalno razmišljanje 

ob izvajanju naloge ter prav tako kritično mišljenje ob vrednotenju 

del.  

 

Menim, da je preizkus oblikovanja knjige umetnika, kot učinkovitega 

izraznega sredstva, z dijakinjami 3. d razreda v likovni tehniki, ki sem 

jo za to izbrala, uspel. To nakazujejo nastali likovni izdelki. Vse pa ni 

odvisno samo od učitelja, ki dijake vodi, ampak tudi od samih 

dijakov, njihove nadarjenosti in predvsem motiviranosti za delo. 

Mislim, da se mi za motivacijo te majhne skupine dijakinj ni bilo 

potrebno pretirano truditi, saj jih je tema zanimala in so dekleta 

pokazala veliko lastne ustvarjalnosti in likovnih zmožnosti.  
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Slika 36: razstava 

 
Vir: Nives Marković, osebni arhiv 
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SKLEP 
Izdelave diplomskega dela sem se lotila v treh sklopih, sestavljen je 

iz treh raziskovalnih vprašanj. V prvem sklopu sem za knjigo 

umetnika skušala najti primerno definicijo oziroma sem preko 

raznovrstnih razlag razjasnila, kaj to knjiga umetnika sploh je in v 

kakšnih oblikah jo vse lahko najdemo. Raziskovala sem njeno 

preteklost in pomen, ki ga je imela v zgodovini umetnosti in kakšen 

pomen ima knjiga umetnika danes. Dotaknila sem se tudi vizualne in 

konkretne poezije v tujem in slovenskem prostoru, mail-arta kot 

pomembne povezave s knjigo umetnika ter za Slovence (v 

slovenskem umetniškem prostoru) pomembno skupino OHO.  

 

Kot drugi raziskovalni problem sem si zastavila oblikovanje svoje 

knjige umetnika »LJ«, ki vsebuje tako risbe kot tudi fotografije, ki so 

predstavljene kot celota, v obliki dnevnika. Naredila sem tudi deset 

izvodov svoje knjige.  

 

V tretjem in zadnjem delu sem skušala nova spoznanja prenesti v 

pedagoško prakso, kjer je bilo moje poglavitno vprašanje oziroma 

vodilo vzgojno-izobraževalni učinek, ki ga dosežemo z izdelavo knjige 

umetnika pri pouku. Za dosego jasnosti snovi in posledično tudi 

ustvarjalnosti pri dijakinjah 3. d razreda umetniške gimnazije sem 

skušala že v pripravi oblikovati zanimivo učno uro. Snov sem s 

pomočjo slikovnega materiala in knjižice, ki sem jo pripravila, 

dijakinjam približala. V učnem procesu so osvojili likovne pojme in 

oblikovali knjigo umetnika. Skupaj z dijakinjami smo dosegli 

zastavljene cilje.  
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Poniž Denis pravi, da je avtorska knjiga avtorski izziv. Je knjiga, ki se 

zdi gledalcu, navajenemu klasičnih knjig, nenavadna, a vendar je 

njena funkcija določena in v tej določenosti se lahko odpira vrsta 

vprašanj. Ni nujno, da na ta vprašanja odgovarjajo samo 

strokovnjaki, dialog lahko poteka med umetnikom in med njegovimi 

potencialnimi bralci, gledalci (Bašin, 2010). 
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