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Povzetek
Prepoznavnost v širšem javnem okolju lahko vzbudi veliko dejavnikov.
Vidna identiteta vsake formalne, kot tudi neformalne organizacije, je le
eden izmed njih. Za uspešno komunikacijo preko vidnih sporočil morajo biti ta oblikovana sistematično in premišljeno, saj bodo le na tak
način vsi aspekti vidnega sporočila doseženi.
Izpostavljen je pregled zgodovine vidnih sporočil s poudarkom na
razvoju pisane besede. Le-ta sledi od prvih slikovnih vidnih sporočil preko vmesne stopnje prehajanja iz slikovnih v črkovne forme
do razvoja prvotnih zapisovalnih sistemov, ki so prešli v danes najbolj razširjen oblikovni tip pisav — latinico. V pregled so vključena
tudi odkritja, tehnike in postopki ter oblikovalci črkovnih vrst, ki so
zaznamovali stoletja zgodovine, od zgodnjih začetkov do današnje
digitalne dobe. Predhodno so opredeljeni tudi pojmi in definicije s
področja oblikovanja črkovnih vrst in vidnih sporočil, potrebni za
razumevanje vsebine diplomskega dela.
Glavnina diplomskega dela je namenjena oblikovanju prepričljive vidne identitete s po meri izdelano črkovno družino ter izvedba organiziranega tečaja oblikovanja. Obravnavane so posamezne stopnje v razvoju črkovne družine, katere namen je uporaba tako v oblikovanju daljših
tekstovnih sklopov, kot tudi v načrtnem in sistematičnem podajanju
informacij. Proces oblikovanja črkovne družine v sklopu celostne grafične podobe vključuje izsledke raziskave organizacije Štajn in njenega
področja delovanja z namenom karseda najboljše predstavitve naročnikove dejavnosti z vidno-sporočilnega vidika in preizkus, kako udeleženci tečaja razumejo vidna sporočila in kakšne so njihove zmožnosti
kreiranja le–teh.
Odločitvi za izbrano temo je botrovala želja po učenju ter s tem možnost pridobivanja dodatnega znanja s področja oblikovanja vidnih
sporočil, črkovnih vrst in tipografije. Ob tem pa tudi dopolnitev znanja v pedagoški praksi.
Ključne besede:
grafično oblikovanje, vizualne komunikacije, vidna sporočila, celostna
grafična podoba, črkovna vrsta, črkovna družina, logotip, dopisne tiskovine, promocijski materiali

Abstract
Recognition in a wide public area can invoke a lot of factors. Visual
identity of every formal and informal organization is only one of those. In order to successfully communicate trough visual messages, they
have to be designed systematically and thoughtfully, as only this way
all aspects of a visual message will be achieved.
The overview of the history of visual messages, with emphasis on
the development of the written word is highlighted. This includes
everything between the first pictorial visual messages, includes the
intermediate stages of the transition from pictorial to letter forms,
as well as the development of writing systems, which have transcended into today's most widely used type of lettering — latin. The
overview includes discoveries, techniques, procedures and typedesigners, who have marked the centuries of history, from early beginnings to the digital era of today. Concepts and definitions from
the field of designing fonts and visual messages, required to understand the contents of this diploma thesis are included beforehand.
The majority of the diploma thesis is purposed with designing a convincing visual identity with a custom made font and the implementation of
the organized design classes. Different stages in the design of a font are
addressed, which are to be used in the design of longer textual sets and
systematic giving of information. The process of designing typeface in
conjunction with the full graphical image includes the research results
of the organization Štajn and their field of work, in order to introduce the
customer's activity from a visually-messaging point of view as best as
possible, and to test how the design class participants understand visual
messages and what their ability of creating them are.
The decision for the chosen topic was governed by the wish to learn
and gain additional knowledge from the field of designing visual
messages, fonts and typography, as well as to gain competent knowledge in the pedagogical practice.
Keywords:
graphic design, visual communications, vidna messages, visual identity,
typeface, typefamily, logotype, stationary, promotional materials
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Kaj so vidna sporočila?*

Vidna sporočila so sistematično in ciljno usmerjeno posredovanje informacij preko raznolikih vizualnih sredstev. V grobem opravljajo tri
funkcije: identifikacijsko, informativno in promocijsko.1
» Identifikacijska funkcija
Vidna sporočila zagotavljajo prepoznavnost organizacij, podjetij in
dogodkov na vidnem področju z naborom specifičnih vidnih elementov ter z njihovimi pravili za uporabo. Z vzpostavitvijo specifičnega vizualnega jezika zagotovijo konsistentno in prepoznavno
vidno podobo.
» Informacija
Vidna sporočila preko vidnih izraznih sredstev (verbalnih in vizualnih) posredujejo različne vrste podatkov na različnih zahtevnostnih
nivojih, iz katerih prejemnik lahko izlušči relevantne informacije.
V današnjem svetu, ki je zasičen z veliko količino podatkov (knjige,
dnevni časopisi, spletne strani, zemljevidi, usmerjevalni sistemi, uporabniški vmesniki), morajo biti le–ti posredovani na razumljiv in sistematičen način, da bodo prejemniku prenesli pravilno informacijo.
» Promocija
Vidna sporočila opravljajo promocijsko funkcijo in se na tem področju pokrivajo z oglaševanjem (plakati, oglasi, grafična oprema TV
spotov, spletni oglasi in embalaža).

1—

spletni vir Fundacija Brumen (dostop: marec 2012), dostopno na naslovu http://www.brumen.org/?v=35

*

Vsebina je citirana
ali povzeta po viru,
1
ki je naveden v nogi.
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Vsebina je citirana
ali povzeta po viru,
2
ki je naveden v nogi.

Grafično oblikovanje, oglaševanje in umetnost*
Na področju vidnih sporočil je včasih težko razločiti med grafičnim
oblikovanjem, oglaševanjem in umetnostjo. Temeljijo na istih principih, teorijah in načinih izvedbe, zato je potrebno omenjena področja
dodatno obrazložiti.2
Vidna sporočila in oglaševanje se prekrivata v eni od treh osnovnih
funkcij vidnih sporočil — v promociji, poleg te pa vidna sporočila
opravljajo še drugi dve funkciji vidnega sporočanja (identifikacijsko
in informacijsko).
In medtem ko je umetnost v osnovi namenjena samoizražanju, vizualna sporočila temeljijo na sporočilnih konceptih, izoblikovanih s strani
oblikovalca v sodelovanju z naročnikom. Zaradi narave informacije, ki
jo nosijo, morajo vidna sporočila upoštevati namen, vsebino, uporabnika, okoliščine uporabe in način reprodukcije oziroma medij sporočanja.

Komunikacijska veriga
V procesu sporočanja, ki je ključnega pomena pri oblikovanju vidnih
sporočil, imamo opraviti s komunikacijsko verigo. »To verigo sestavljajo
oddajalec na eni strani in uporabnik na drugi strani. Tisto, kar se posreduje preko izdelka, pa je sporočilo3«. Poenostavljena komunikacijska
veriga je sestavljena iz sledečih členov:

pošiljalec

>>

sporočilo

>>

prejemnik

Ruski lingvist Jakobson je tradicionalno (govorno) verigo bolj podrobno razčlenil, ko se je vprašal, ali je funkcija jezika (govorice) res
samo prenos informacije ali pa je morebiti mogoče z njim izraziti
tudi drugo. Jezik in njegova raba sta bila vedno opisana s poudarkom na funkciji prenosa informacij. Jakobson pravi, da bo sporočilo
operativno, ko le-to vsebuje kontekst, na katerega se nanaša kodiranje, ki je vsaj delno skupno pošiljalcu in prejemniku, ter stik (fizični
kanal), preko katerega se sporočilo prenese4 .

2—
3—
4—

spletni vir Fundacija Brumen (dostop: marec 2012), dostopno na naslovu http://www.brumen.org/?v=35
Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana, str. 351
Jakobson, R., (1960). Lingvistika in poetika, mit Press, Massachusetts, zda
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Po Jakobsonu razširjeno komunikacijsko verigo sestavljajo:

				kontekst
pošiljalec >> sporočilo >>
				kodiranje
				stik

prejemnik

Kot navaja Milan Butina v svoji knjigi Uvod v likovno oblikovanje, »oblika ali forma (vidnega sporočila) torej ni slučajna, ampak je rezultat
nujnih in zakonitih odnosov med sestavnimi deli, ki so organizirani v
točno določeni strukturi glede na funkcijo. Vse to velja tudi za obliko, ki
jo mora ustvariti oblikovalec, da lahko postane delujoča oblika. Naloga oblikovanja je torej povečanje funkcionalne in hkrati zmanjševanje
strukturalne kompleksnosti5«.
Da pa omenjeno dosežemo, moramo k procesu oblikovanja vidnega sporočila pristopiti sistematično in premišljeno. V nadaljevanju
bodo opisani postopki dela na področju načrtovanja vidnega sporočila, ki jih je v procesu dela potrebno upoštevati, če želimo doseči
najvišjo stopnjo funkcionalnosti preko oblikovanih materialov.

5—

Butina, M., (1997). Uvod v likovno oblikovanje, Debora, Ljubljana, str. 82, 99
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Problemov ne moremo rešiti z uporabo
mišljenja, ki je privedlo do njihove stvaritve.
Albert Einstein

Uvod
Vsako vizualno sporočilo mora slediti pravilnemu postopku kreiranja
le-tega, da dosežemo najboljšo vidno sporočilnost. Z namenom lažjega
razumevanja bo v tem poglavju predstavljena kratka vizualna predstavitev procesa snovanja vizualnega sporočila, ki je citirana po zgibanki z
naslovom Snovanje vidnega sporočila podjetja Grafikarna d.o.o.6
Snovanje vidnega sporočila je kompleksnejši postopek, kot bi se na prvi
pogled dalo oceniti. Razlog tiči v prikritem procesu dela, saj je javnosti,
z izjemo naročnika, predstavljen le rezultat dela.
Proces snovanja vidnega sporočila je grajen na osnovi krožnega zaporedja štirih faz (brief, raziskava, konceptualizacija in refleksija), ki omogoča konstantno preverjanje kakovosti sporočilnosti koncepta do točke,
ko je zrel za zadnjo fazo procesa snovanja vidnih sporočil — realizacijo.
S tem je omogočena visoka kakovost sporočila, saj pred realizacijo lahko izločimo morebitne napake v snovanju.

Brief
Brief, ki ga lahko prevedemo kot povzetek, je besedilo, s katerim
naročnik oblikovalcu sporoči usmeritve projekta, njegove značilnosti, cilje in potrebe. Ne opredeljuje se glede artikulacije, torej načina prevoda verbalnega v vizualno. Definiciji projekta pristavi tudi
finančno plat, in sicer finančni vložek v tehnično izvedbo (finančni
okviri tiska, programiranja ali drugih načinov izvedbe), katerega
omejitve v veliki meri vplivajo na formo vizualnega sporočila.

6—

Kožuh, J., (2011). Snovanje vidnega sporočila (zgibanka), Grafikarna d.o.o., Ljubljana
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Raziskava
Raziskava se glede na usmeritve briefa osredotoči na preučevanje informacijskih virov s področja projekta. Vsebuje spoznavanje delovanja
področja ter njegovih značilnosti. Pomemben je korak referenciranja,
ki zbira referenčne primere dobre komunikacijske prakse in v njih išče
vzporednice. Povzetek raziskave je objektivna strnitev dejstev stroke in
vizualnih značilnosti komunikacijskih pristopov.
Konceptualizacija
Koncept je ideja komunikacije vsebine. Temelji na strnitvi usmeritev briefa in rezultatov raziskave ter na posledični definiciji ideje o
komunikaciji. Je kreativna faza, saj dokazljiva, objektivna dejstva
stroke ter cilje in potrebe projekta združi s kreativnim razmišljanjem oblikovalca, ki omenjene vsebine iz golih dejstev pretvori v
način pristopa h komunikaciji. Največkrat je koncept materializiran v obliki skice*, lahko pa je tudi verbalen.
Refleksija
Refleksija je faza, ki pozornost preusmeri na bazično definicijo projekta
(brief) ter jo primerja z idejnim konceptom komunikacije. Preverja kakovost artikulacije sporočila iz verbalnega v vizualno in s tem njegovo
razumljivost. V primeru neskladij koncepta z načrtovanim zazna napake in omogoča njihovo rešitev.
Če v fazi refleksije opazimo nekonsistentnosti, se ponovno usmerimo na
predhodne faze.
Realizacija
Realizacija je prenos koncepta v končno dovršeno vizualno sporočilo. Vsebuje natančen izris forme in njeno prilagoditev mediju izvedbe. Sekundarna naloga realizacije je določitev in nadzor tehnične izvedbe v tradicionalnem ali novodobnem mediju, torej nadzor
tiska ali prenosa izrisane digitalne vsebine v delujočo obliko (npr.
spletna stran).

*

V fazi konceptualiziranja,
se pravi prevoda verbalnega
v vizualno, so priporočeni
vsakemu posamezniku
najbolj domači mediji
izvedbe. Tu govorimo
predvsem o tradicionalnih
medijih, kot so svinčnik,
kemični svinčnik, barvice ...
Če oblikovalci že v tej fazi
posežejo po digitalnem
načinu izražanja, ki ne
dovoljuje določenih
nenačrtovanih napak,
se lahko zgodi, da		
marsikatera spontana
rešitev ne pride na plano.
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Uvod

Ena izmed najpomembnejših področij vidnega sporočanja je ravno pisava. S pisavo lahko vizualno predstavimo misel, idejo ali govorico. Da
pa so se pisave izoblikovale v danes poznane forme, je moralo preteči
veliko časa, kar je bolj nazorno razloženo v poglavju Zgodovina vidnih
sporočil s poudarkom na razvoju pisav v nadaljevanju.
Vsaka govorica je sistem znakov. Verbalna govorica je sistem verbalnih
znakov, vizualna pa sistem vizualnih znakov. Analize znakov in njihovih pomenov ter interpretacija so težavne naloge, saj zahtevajo široko
razgledanost tistega, ki znake interpretira. Da bi sporočilo razumeli, je
potrebna neka skupna govorica (jezik), ki omogoča tako sporočanje kot
razumevanje sporočenega1.
Ključni del mojega diplomskega dela je razvoj pisave v sklopu oblikovanja celostne grafične podobe. Ker tudi z vsebinske plati želim
pristopiti na didaktično čimbolj razumljiv način, bom najprej razjasnil posamezne pojme, ki so ključni za razumevanje vsebin, med
katerimi bom v nadaljevanju posebej izpostavil pojma čitljivost in
berljivost. Pregledu pojmov bodo sledile klasifikacije črkovnih vrst
in njihove oblikovne karakteristike. V nadaljevanju bodo opisane
razlike, prednosti in slabosti med tradicionalnimi (tiskanimi) in
novodobnimi (digitalnimi) mediji, temu pa bo sledil pregled oblikovanja črkovnih vrst v slovenskem prostoru z izpostavitvijo najbolj
dejavnih oblikovalcev črkovnih vrst s prikazom njihovega dela.

1—

Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana, str. 350
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Opredelitve pojmov

Opredelitve nekaterih izmed najbolj pogosto uporabljenih pojmov, ki
definirajo diplomsko nalogo, so pretežno povzete po Tipografskem geslovniku Klementine Možina.
črkovna vrsta » različica pisave » ang. typeface
črkovni znak » podoba črke » ang. glyph
črkovni rez » celoten nabor črkovnih znakov v enem črkovnem izgledu, eni črkovni debelini in eni črkovni širini » ang. type cuts
črkovna družina » nabor posameznih črkovnih rezov » ang. typefamily
črkovna super–družina » razširjen nabor posameznih debelinskih,
širinskih ali karakternih črkovnih rezov » ang. type super–family
debelinski rez » celoten nabor posameznih čkovnih znakov v eni črkovni debelini » ang. type weight
font » računalniški zapis nabora vseh črkovnih in nečrkovnih znakov
ene različice pisave » ang. font
kurzivna črka » v desno nagnjena črka s stiliziranim izgledom, osnovanim na kaligrafskem načinu pisanja » ang. cursive, italic
logotip » črkovni zapis naziva v izbranem črkovnem materialu
minuskula » mala črka, obsega srednji črkovni pas, lahko srednji in
zgornji pas ali pa srednji in spodnji pas; redko vse tri črkovne pasove »
ang. lower case
majuskula, verzalka » velika črka, obsega srednji in zgornji črkovni
pas, občasno tudi spodnjega » ang. upper case
mala kapitelka » verzalka, katere višina zajema srednji črkovni pas;
razlikujemo prave male kapitelke (oblikovane s strani oblikovalca črkovnih vrst) in elektronske male kapitelke (računalniško pomanjšane
verzalke na velikost srednjega črkovnega pasu) » ang. small caps
nabor znakov, črkovni nabor » množica znakov določene pisave oz.
množica znakov, ki jih posamezna naprava prepozna, in sicer z natančno določeno številsko kodo, uporabno pri shranjevanju in prenašanju
besedila » ang. character set
oblikovanje črkovnih vrst » veda, ki se ukvarja z oblikovanjem črkovnih znakov in pisav » ang. type design
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osnovna nosilna linija » osnovna nosilna linija, na kateri sedijo črkovni znaki » ang. baseline
serif » nastavek pri potezi črke; različne vrste pisav imajo različno oblikovane serife; serifi: obli, oglati, ostri, tanki, ostrega prehoda, zaobljeni,
kljunasti … » ang. serif
srednji črkovni pas » pas, v katerega so umeščene minuskule, in je definiran med osnovno nosilno linijo in višino malih črk » ang. x–height
tipografija » veda o strukturiranju, oblikovanju, kompoziciji, berljivosti
in estetiki besedila skladno s tipografskimi pravili » ang. typography
znak » slikovni simbol, ki se lahko pojavlja v kombinaciji z logotipom
ali kot samostojen element » ang. logo, symbol
x–višina » višina minuskul, ki definira srednji črkovni pas » ang. x-line
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Na področju raziskovanja lahkotnosti branja in zapomnljivosti prebranega obstaja kar nekaj raziskav. Le-te izpostavljajo dva pojma, ki sta za
tipografe in oblikovalce črkovnih vrst izrednega pomena — čitljivost in
berljivost. Ta dva pojma je potrebno nadaljnje opredeliti.
Berljivost lahko najlažje opišemo kot dojemanje besedila, njegovo
efektivnost pa merimo s hitrostjo branja besed, stavkov ali odstavkov ter pomnjenjem prebranega. Berljivost je odvisna od velikosti
izbrane pisave, medvrstičnega razmaka, širine stolpca, medčrkovnega razmaka in ostalih tipografskih odločitev, ki jih je potrebno
sprejeti, ko se oblikujejo daljši tekstovni sklopi.
Čitljivost pa je za razliko od berljivosti dojemanje besedila glede na
tipografski videz 2. Nanj vplivajo karakterne lastnosti izbrane pisave,
med katere sodi velikost srednjega črkovnega pasu, oblika in velikost serifov, širina stebla črkovnega znaka, črkovna klasifikacija,
oblika in izgled naglasnih znamenj itd.
Čitljivost lahko vpliva na berljivost, medtem ko v obratni smeri
to ni pogojeno. Čitljivost neposredno povezujemo z oblikovanjem
črkovne vrste, saj so primarne želje jasnost, prepoznavnost in nezamenljivost črk in znakov ter posledično čitljivo besedilo. »Pri
oblikovanju črk moramo najprej preučiti, kakšne so karakteristike
posamezne črke in kje so možna odstopanja, da bo črkovni znak še
vedno čitljiv3«. Splošno pa je dejstvo, ki ga je med drugim izpostavil že Eric Gill v svoje eseju leta 1931, da »bolj je pisava čitljiva, tem
bolj smo nanjo navajeni4«.
V diplomski nalogi bo obravnavana črkovna družina Štajn poskušala
doseči visoko stopnjo čitljivosti ter posledično karseda največjo mero
berljvosti. Preko projekta oblikovanja omenjene pisave bo poudarek
predvsem na nezamenljivost črkovnih znakov ob zadostitvi primarnih karakteristik črkovne družine, predhodno določenih v fazi briefa
in raziskave.

2—
3—
4—

Ačko, S., (2009). Preoblikovanje dnevnega časopisa z vpeljavo črkovne vrste po meri; diplomsko delo, aluo, Ljubljana
Gill, E., (1931). An essay on typography, David R. Godine Publishers, New Hampshire, zda, str. 46
prav tam, str. 44
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Črkovne klasifikacije
Po predhodni obravnavi osnovnih pojmov s področja oblikovanja črkovnih vrst in vidnih sporočil pa je potrebno opredeliti tudi črkovne
klasifikacije. Ko govorimo o klasifikacijah, govorimo o vizualnih izgledih posameznih črkovnih znakov. Večina klasifikacij je poimenovanih
po zgodovinskih obdobjih, v katerih so se razvile, ali po stilskih karakteristikah, ki posamezen tip izgleda definirajo.
Serifne pisave
Serifne pisave definirajo zaključki, t. i. serifi, ki so se prvič pojavili v času
Rimskega cesarstva kot posledica klesanja črk v kamen. Serifna klasifikacija je danes ena izmed najbolj uporabljenih in prepoznavnih, ki pa
jo lahko še dodatno razdelimo.
Humanistični serif » ang. Old face
Črkovne vrste, stilsko umeščene v 15. in 16. stoletje, so posnemale
umetnost kaligrafije. Ta se je izražala predvsem v dvodebelinskosti osnovnih gradnikov črkovnega znaka in v izrazitih kaligrafskih
zaključkih. Zgornji serifi so pri večini znakov pod kotom 45°, prečna linija minuskule e je prav tako pod kotom, osi črkovnih znakov
variirajo v naklonu, odprtine posameznih črkovnih znakov pa so
izredno široke. Kurzivni rezi črkovne vrste so izrazito distinktivni
od pokončnih rezov.
Baročni serif » ang. Transitional
Črkovne vrste te serifne klasifikacije imajo, za razliko od pisav humanističnega tipa, vertikalne osi črkovnih znakov. Spadajo v sklop dvodebelinskih pisav, serifi so bolj položni, prečna poteza pri minuskulnem
črkovnem znaku e je ravna in nad sredino, zaključki posameznih črkovnih znakov se že približujejo okroglemu ali kapljičastemu izgledu,
kar nakazuje prehod proti moderni črkovni klasifikaciji.
Klasicistični serif » ang. Modern
Klasifikacija spada v sklop dvodebelinskih pisav. Črkovni znaki
vsebujejo izrazit kontrast med tankimi in debelimi deli, osi črk so
vertikalne, serifi so tanki in vodoravni, prečna poteza minuskule
e je vodoravna in nad sredino, odprtine so ozke, zaključki posameznih črk pa so ponavadi okrogli ali v obliki kaplje.
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Oglati oz. egipčanski serif » ang. Slab, Egyptienne
Glavna oblikovna lastnost klasifikacije je oglatost serifov. Prvi so bili
izoblikovani v zgodnjem 19. stoletju za potrebe označevanja in oglaševanja. S svojimi uniformiranimi debelinami je bila ta črkovna klasifikacija nasprotje takratnim izjemno popularnim visoko kontrastnim
črkovnim izgledom v pisavah tipa Bodoni ali Didot.
Linearne oz. brezserifne pisave (sans serif)
Brezserifne oz. linearne črkovne klasifikacije so postale popularne šele
v 20. stoletju. Izhodišča za oblikovanje le-teh najdemo v klasičnih pisavah starogrškega obdobja.
Humanistična linearna » ang. Humanistic sans
Črkovni znaki vsebujejo posamezne prvine humanističnih pisav.
Obenem lahko pri določenih humanističnih brezserifnih pisavah
opazimo zaključke črkovnih znakov, ki deloma nakazujejo na serife. Spadajo v sklop enodebelinskih pisav.
Prehodna linearna » ang. Transitional sans
Kot oglati oz. egipčanski serif so bile tudi prehodne serifne pisave primarno oblikovane za potrebe oglaševanja na plakatih in drugih tiskanih materialih. Črkovne forme so podobne serifnim, a se zavestno odmikajo od karakteristik ročno pisanih pisav.
Geometrična linearna » ang. Geometric sans
Črkovni karakter je baziran na osnovnih likovnih elementih. Iz
izgledov črkovnih znakov definiramo pretežno krožne, trikotne in
pravokotne oblike. Čeprav se je ta črkovna klasifikacija razvila šele
v zgodnjem 20. stoletju, pa lahko proporce nekaterih črkovnih znakov povežemo s tistimi, ki definirajo klasično rimsko kapitelo.
Ostale črkovne klasifikacije
Poleg serifne in brezserifne klasifikacije je potrebno omeniti še sledeče
oblikovne tipe pisav.
Gotice oz. lomljene pisave » ang. Black letter, Old English
Ta črkovna klasifikacija se je po Evropi razširila v času prvih tiskanih knjig. Tekstura, podvrsta gotice, je bila prva natisnjena pisava
v Evropi (Guttenbergova Biblija Sacra). Ostale podvrste lomljene
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pisave so še fraktura, rotunda in swabacher. Gotice v karakter črkovnega znaka vpeljujejo debeline, pisane s peresi, ki vsebujejo široke konice, v tekstovnih blokih pa so slabo berljive.
Rokopisne pisave » ang. Script
Definira jih izrazit kaligrafski izgled in oblikovne značilnosti kurzivnih
črkovnih znakov. Ob uporabi v tekstovnem sklopu se izrazito izpostavi
povezovanje črkovnih znakov.
Ročne pisave » ang. Handwritten
V času računalniške digitalizacije črkovnih vrst se je pojavila ogromna količina pisav, ki karikirajo ročno pisano besedo. V večini primerov ne nudijo možnosti za kvalitetno oblikovana vidna sporočila.
Akcidenčne pisave » ang. Decorative, Display
Klasifikacija vsebuje črkovne znake posebnih oblik (votle, črtkane, črtane, okrašene, osenčene …). Akcidenčne črkovne vrste se pretežno uporablja v plakatnih velikostih.
Univerzalna razdelitev posameznih tipov pisav je praktično nemogoča. Našteti so najbolj izpostavljeni sklopi klasificiranja črkovnih vrst, ob
tem pa je potrebno poudariti neenotnost raznolikih virov5, po katerih je
povzeta predhodnja razdelitev.

5—

Willen, B., Stals, N., (2009). Lettering and type, Princeton Architectural Press, ny, zda
Bringhurst, R., (2004). Elements of typographic styles, Hartley & Marks Publishing, Vancouver
Dodd, R., (2006). From Guttenberg to Open Type, The Ilex Press Limited, gb
Možina, K., (2006). Tipografski geslovnik, revija Grafičar
spletni vir About.com (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://desktoppub.about.com/od/glossary/g/blackletter.htm
spletni vir Finearts (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://finearts.fontbonne.edu/tech/type/type_class.html
spletni vir Thinking with type (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://papress.com/thinkingwithtype/letter/classification.htm
spletni vir Wikipedia (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Serif
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Izbrane črkovne materiale glede na poznejši medij uporabe ločimo v dve
primarni skupini. Poznamo črkovne vrste, ki so prilagojene za klasični
medij izvedbe (tisk), in tiste za novodobne medije (digitalne medije, ki
vključujejo prikazovanje na ekranih). Pri izbiri tipičnega črkovnega materiala moramo biti vedno predhodno informirani tudi o mediju izvedbe,
saj le-ta narekuje izbiro mediju prilagojenega črkovnega materiala.
Pri tisku pogojujemo izbiro pravilne črkovne vrste glede na tehniko
tiska in kvaliteto za tisk izbranega papirja. Med bolj pogosto uporabljenimi modernimi tehnikami tiska, kjer je prilagojenost črkovne
vrste izrazito nujna, je rotacijski tisk. Velike hitrosti tiska in pogosta
raba recikliranega papirja (časopisni papir) povzročajo večje količine
razlivanja barve. Da zmanjšamo popačenost črkovnih znakov in obenem ohranjamo visoko stopnjo berljivosti v tej tehniki, moramo izbirati črkovne vrste, posebej prilagojene temu načinu tiska. Pri digitalnem tisku prav tako prihaja do zalivanja barv, medtem ko ofsetni
tisk spada med kvalitetnejše, tako da pazljivost pri izbirah črkovnih
vrst v tehničnem smislu ni tako nujna.
*

Nekaj spletno varnih
črkovnih vrst:

Arial
Arial Black
Courier
Garamond
Georgia
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana

Če medij oblikovanih materialov vključuje prikazovanje na digitalen način, pa je potrebno izbirati pisave, prilagojene prikazovanju na ekranih.
Hitrost razvoja tehnologije sicer že omogoča uporabo in vpenjanje kateregakoli črkovnega materiala v programske jezike, vendar je še vedno zelo
visoka stopnja tistih, ki uporabljajo zgolj t. i. spletno varne* črkovne vrste6.
Prikazovanje črkovnih vsebin na svetovnem spletu deluje na princip kodnega zapisa programskega jezika (v katerem je naveden izbran črkovni
material), ki na vsakem posameznem računalniku poišče pravilno pisavo
in jo prikaže na ekranu v obliki spletne strani ali spletne aplikacije. Če
črkovnega materiala nimamo v računalniškem registru, ga računalniška
koda samodejno zamenja z drugim črkovnim materialom, za katerega pa
se lahko zgodi, da na konceptualnem nivoju ni koherenten z vidnim sporočilom. Prav tako je potrebno izbirati črkovne vrste, prilagojene branju
na ekranih. To je s strani oblikovalca pisave doseženo s posegi v forme

**

6—

Nekatere pisave so bile
izoblikovane primarno
za uporabo na računalniških
ekranih. Prvi takšni pisavi
sta bili Verdana in Georgia.

črkovnih znakov**, posledično pa dopolnjeno s tehniko, imenovano hinting, kjer je vsak črkovni znak v vsaki velikosti prilagojen prikazovanju v
mreži pik (pikslov) na računalniškem ekranu.

spletni vir Font tester (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.fonttester.com/web_safe_fonts.html
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Pregled oblikovanja črkovnih vrst v Sloveniji

V Sloveniji je oblikovanje črkovnih družin relativno mlada dejavnost, ki
pa se je v zadnjih desetih letih razvila v zavidanja vredno produkcijo7.
Tu je potrebno posebej izpostaviti delavnice oblikovanja črkovnih vrst
TipoBrda, ki so začele vnašati večje količine znanja na to področje. Ideja
o vzpostavitvi omenjenih delavnic izhaja s strani študentov Akademije
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in se pod mentorstvom slovenskega kaligrafa Lucijana Bratuša z gostujočimi mentorji od leta 1996 dalje izvajajo predvsem v poletnem času.
Leta 2010 se je ustanovilo društvo tipoRenesansa, ki je prav tako z delavnicami na omenjeno področje doprineslo izredno kvalitetno oblikovane črkovne vrste in družine, namenjene predvsem uporabi v daljših
tekstovnih sklopih.
Med oblikovalci je potrebno izpostaviti nekaj posameznikov, ki so
na tem področju v samem vrhu. Pionir področja je Ermin Međedović8, ki je med drugim oblikoval in leta 2005 končal črkovno družino za dnevni časopis Delo in tako s svojim znanjem in izkušnjami
tlakoval pot mlajšim oblikovalcem.

črkovna vrsta Delo Tekst Regular » Ermin Međedović

Mitja Miklavčič9 je s priznanjem Type Directors Cluba nagrajen oblikovalec črkovne družine Tisa, ki jo je ustvaril v času magistrskega
študija, oblikoval pa je tudi črkovno družino Republika Sans za uporabo v vidni identiteti Vlade Republike Slovenije.

črkovna vrsta Tisa Regular » Mitja Miklavčič

7—
8—
9–

spletni vir (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://luc.devroye.org/slovenia.html
spletni vir Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://e-muzej.brumen.org/catalogs/2BVSS/dela/002_delo.html
spletni vir Fontshop (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.fontshop.com/fonts/designer/mitja_miklavcic/
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boljšo črkovno vrsto 4. in 5. Bienala vidnih sporočil Slovenije Samo
Ačko10 in Aljaž Vindiš11 . Samo Ačko je ustvaril črkovno družino Bad
News za dnevni časopis Dnevnik, ki se delno že uporablja v prilogah
omenjenega časopisa, Aljaž Vindiš pa je oblikovalec črkovne družine Tribunal študentskega časopisa Tribuna.

črkovna vrsta Bad News » Samo Ačko

črkovna vrsta Tribunal Regular » Aljaž Vindiš

Izpostaviti je potrebno tudi Jureta Kožuha12 in njegovo črkovno družino Stat, ki je namenjena branju na izredno majhnih velikostih in
ob poslabšanih zmožnostih vida, ter mag. Tomata Koširja13, ki je kot
dolgoletni mentor delavnic TipoBrda in ustanovitelj delavnic tipoRenesansa oblikoval veliko količino posameznih črkovnih vrst.

črkovna vrsta Stat Regular » Jure Kožuh

črkovna vrsta Restignac Regular » Tomato Košir

10—
11—
12—
13—

spletni vir Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://e-muzej.brumen.org/catalogs/4BVSS/dela/002_badNews.html
spletni vir Wikipedija (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://sl.wikipedia.org/wiki/Tribuna
spletni vir Bēhance (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.behance.net/jurekozuh
spletni vir Bēhance (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.behance.net/Tomato
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Termin grafično oblikovanje je relativno mlad pojem, ki ga je leta 1922
prvič uporabil William Addison Dwiggins1, medtem ko grafično oblikovalske aktivnosti segajo vse tja v pradavnino; od časa stenskih poslikav
v jamah Lescaux in Altamira, rimskega Trajanovega stebra, iluminiranih rokopisov v srednjem veku, Guttenbergovega tiska s premičnimi
črkami vse do časa, ko je računalnik postal najbolj uporabljeno orodje
grafičnih oblikovalcev. Pregled zgodovine vidnih sporočil* bo baziral
predvsem na razvoju pisane besede, ki je v časovnem obdobju nastajanja in formiranja v danes poznane vidne oblike pisanja prevzemala
raznolike izglede in namembnosti2.

1—
2—

spletni vir Wikipedija (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design
Bratuš, L., (1990). Manu Scriptum, razvoj latinice v zrcalu rokopisa in besede, nuk Ljubljana

*

Za osnovo pričujočega
poglavja je služilo spletno
mesto z naslovom The
History of Visual
Communication, dostopno
na spletnem naslovu
http://www.citrinitas.
com/history_of_viscom/
index.html
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Prva vidna sporočila datirajo približno 40.000 let nazaj v čas jamskih
stenskih poslikav. Med najbolj znanimi jamami sta Altamira v Španiji
in Lescaux v Franciji. Likovna motivika v večini stenskih poslikav prikazuje pretežno živalski svet. Človeška motivika je v primerjavi z naturalističnimi živalskimi formami relativno abstraktna, shematična in
ne tako dodelana3.
Potrebno je omeniti tudi slike v kamnih4, ki jih datiramo v čas neolitske dobe okoli 12.000 let nazaj, ki se skozi celotno zgodovino pojavljajo v obliki slik, klesanih, rezanih ali praskanih v kamen. Petro*

Angleška beseda
petroglyphs izhaja
iz grških besed petra,
kar pomeni ‘kamen’ in
glyphein, kar v prevodu
pomeni ‘klesati’.

glife* so našli na vseh celinah (z izjemo Antarktike), najbolj pogosto
pa se pojavljajo na afriški, severnoameriški in avstralski celini ter
na Skandinavskem polotoku in v Sibiriji. Kot prve jamske poslikave
so bili tudi petroglifi ustvarjeni iz ritualnih potreb in so bili izjemnega pomena za različne kulture, v katerih so se pojavljali.
»Na tem mestu je potrebno omeniti predpisavno sporočanje ali proto–
pisave. To so razne risbe in slike, katerih podobnost bi lahko poiskali v
otroški risbi. V tej fazi govorimo o pomenopisju ali semasiografiji5«.

Prvi zapisovalni sistemi
Pred približno 9.000 leti so se razvili tudi drugi sistemi, ki so bili vzpostavljeni z namenom medsebojnega komuniciranja. Začetke nakazovanja razvoja proti pisavi najdemo v piktografiji (podobopisju). Piktogram je
simbol, ki preko grafične upodobitve predstavlja specifičen predmet ali
**

Primer piktogramov;
avtor Jure Kožuh.

h		
t		
a		
3—
4—
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dejavnost**. Uporaba piktogramov je ključnega pomena v sodobnem svetu, kjer obstaja potreba po tem, da uporabnik razume znak, tudi če ne pozna določenega jezika. Raba piktogramov v sodobnem svetu zaznamuje
predvsem področja označevanja, usmerjevanja in obveščanja:
» prometni znaki s slikovnim sporočilom,
» oznake v javnih prostorih,
» oznake na napravah.

spletni vir The History of Visual Communications (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/index.html
spletni vir Wikipedija (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Petroglyph
Bratuš, L., (1990). Manu Scriptum, razvoj latinice v zrcalu rokopisa in besede, nuk Ljubljana
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Za razliko od piktogramov pa ideogrami6 predstavljajo pojme, ki
jih ni mogoče neposredno upodobiti (npr.: mir, ljubezen, sladko …).
Zgodovinsko gledano so bili ideogrami vmesna stopnja v razvoju
od slikovne k črkovni pisavi. Na stopnji ideogramskega sporočanja
je danes kitajska pisava, kjer vsak znak pomeni določeno idejo. Pri
nekaterih znakih je sicer možno povezati pomen s slikovno podobo, medtem ko so drugi znaki povsem abstraktni.
Pri mnogih starih ljudstvih na različnih koncih sveta se je najprej razvilo načelo sistematičnega označevanja ene besede z enim znakom. To
je logografija (besedopisje).
»Nekdanji znaki za besede so posledično dobili glasovno vrednost, ki
ni bila več vezana na pomen besede. Tu govorimo o fonografiji (glasopisju). Fonografske pisave delimo v dve večji skupini, in sicer na silabografske (zlogovne) in alfabetografske pisave7 «.
Pri silabografski pisavi en znak predstavlja posamezen zlog, medtem ko
so alfabetografske pisave pisni sistem, kjer znaki označujejo posamezne glasove. Omeniti je potrebno tudi logo-silabografske pisave, ki so
zlogovne pisave z abstraktnimi liki. Mednje štejemo klinopis, egipčansko hieratično pisavo in številne azijske pisave.
Pred več kot 5.000 leti je ljudstvo Sumercev razvilo sistem pisanja,
ki se ga definira kot enega izmed najzgodnejših sistemov zapisovanja na svetu. Ker se je sumerska civilizacija sredi poplavnih nižin Tigrisa in Evfrata razvila v cvetočo in kompleksno poljedelsko
družbo, se je pojavila potreba po učinkovitem sistemu za trgovanje
z dobrinami, urejanje državniških poslov, organizacijo dela in vodenje računov. Tako so razvili sistem pisnega sporazumevanja, potrjevanja računov in trgovskih poslov z uradnimi žigi. Standardni
sumerski medij za zapisovanje so bile glinene tablice, v katere so, ko
je bila glina še mehka, z ošiljeno paličico vtiskovali poteze. Nastale
so zareze, ki so bile zaradi trikotne oblike glave pisala, ki je puščalo
sledove v mokri glini, v času odkritja poimenovani cuineform, kar
v latinščini pomeni ‘klinast’. Sumersko pisavo so prevzela različna
ljudstva tistega časa in je predstavljala temelje klinopisnih sistemov mnogih jezikov.

6—
7—

spletni vir Wikipedija (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://sl.wikipedia.org/wiki/Ideogram
Bratuš, L., (1990). Manu Scriptum, razvoj latinice v zrcalu rokopisa in besede, nuk Ljubljana
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*

Demotična pisava starih
egipčanov (kamen
iz Rosette).

zapisovalnega sistema, od katerih sta se dve razvili v glavni veji. Poznamo hieratično pisavo, ki jo je uporabljalo duhovništvo, ter demotično
pisavo*, ki jo je uporabljalo navadno prebivalstvo. Na podlagi slednje so
Feničani kasneje razvili zametke modernega abecednega sistema.

Razvoj alfabetov
Za nastanek alfabetov je potrebno opredeliti nekaj razvojnih stopenj,
ki so bile potrebne za oblikovanje pisav, ki nas na koncu privedejo do
latinice. V prejšnjem poglavju je bila že opisana sumerska črtovna pisava (klinopis), ki so jo prevzeli semitski Babilonci in Asirci, jo prilagodili
svojemu jeziku in razvili zlogovno pisavo, ki se je v nekaterih primerih
že zelo približala alfabetu. Prav tako so bili omenjeni že prvi sistemi
zapisovanja (hieratična, demotična pisava), ki so se pojavili v starem
Egiptu in so se od predhodnih zapisov ločevali po tem, da je vsak glas
(fonem) posedoval svoj znakovni izgled.
»Najštarejše napise semitskega tipa datiramo med 1.700 in 1.300 pr.
n. št., številnejši pa postanejo okoli 1.000 pr. n. št. (protokanaanska
pisava)8 in so osnova za razvoj alfabetov, vključno s feničanskim in
grškim, ki sta sledila«.
Feničani so bili spretni trgovci, ki so z zelo razširjeno trgovinsko mrežo po celotnem Sredozemlju neposredno vplivali na razvoj grškega alfabeta, v katerem so bila zapisana vsa pomembnejša besedila evropske
civilizacije. Feničanski alfabet se je ravnal strogo po pravilih abdžada
(arabska beseda za ‘prve alfabete’), kar pomeni, da je vseboval samo
**

8—

Preko grškega alfabeta in
z najdbo kamna iz Rosette,
ki vsebuje vzporedne
različice istega besedila
v egipčanskih hieroglifih,
egipčanski demotični
pisavi in v grškem alfabetu,
je bilo možno razvozlati
pisave starega Egipta.

znake za soglasnike (konzontantne alfabetografske pisave). Razvoj grškega alfabeta se je začel s prevzemom feničanskih črkovnih znakov.
Po prevzetju so veliko znakov za feničanske soglasnike, ki jih grščina ni
poznala, začeli uporabljati za zapisovanje samoglasnikov. S tem je grški
alfabet** postal prva abeceda v modernem smislu besede.
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Iz alfabeta zahodnih grških narečij sta se razvili staroitalijanska in latinska abeceda. Najstarejši latinski napisi datirajo v 6. stoletje pr. n. št.
in so bili po grškem in etruščanskem vzoru klesani najprej z desne proti
levi; pisali pa so tudi tako, da so na koncu vrstice zamenjali smer. Posledično se je smer pisanja v jezikih, ki uporabljajo latinsko pisavo, razvila
v danes poznano od leve proti desni in od zgoraj navzdol.
Največji doprinos k razvoju današnjih poznanih alfabetov pa je prispevalo starorimsko obdobje. »Kot gradnik njihove monumentalne
kapitale, ki je svojo popolno obliko dosegla za časa vladavine cesarjev Avgusta in Tiberija, so uporabili grški alfabet9«. Rimski čas
je prav tako doprinesel k nekaterim slogovnim stilom* in pravilom
danes poznane in primarno uporabljane latinice. Uvedli so nekaj
pomembnih novosti. Prva je uvedba osnovne nosilne linije, na ka-

*

Doprinos starorimskega
obdobja je prikazan na
spodnjem zapisu v črkovni
vrsti Trajan pro.

teri »sedijo« črkovni znaki, pod njo pa se raztezajo samo podaljški
določenih črkovnih znakov.
Novost je bil tudi dodatek črkovnim znakom, imenovan serif. Serifi oziroma zaključki pri posameznih potezah črkovnega znaka so bili razviti
predvsem za lajšanje kamnoseškega dela, saj so ureznine na koncu črk
mojstrom preprečevale, da bi jim dleto zdrsnilo dlje od željenega. Obenem so spoznali, da serifi delujejo kot primeren estetski zaključek črke
in da izboljšajo berljivost posameznih črkovnih znakov.
Rimljani so izpopolnili umetnost pisanja in razvili več slogov pisave. Za vsakodnevne zapiske so izoblikovali kurzivo, ki so jo pisali na
papirus ali voščene tablice, ter več oblik knjižnih pisav, ki skušajo
posnemati napise, vklesane na spomenike. Med knjižnimi pisavami

Kvadratika

antike poznamo kvadratiko, rustiko, od 4. stoletja dalje pa uncialo in
poluncialo, iz katerih so se v srednjem veku razvile tudi minuskule.
Rustika

Do konca prvega stoletja se je v starorimskem imperiju razvila cvetoča
knjigarska industrija. Kodeksi (lat. ‘kos lesa’) so bili ročno pisane knjige
in so bili bistveno boljši od dotlej uporabljenih pergamentnih zvitkov.

Unciala

V času od 4.—8. stoletja se je velika večina starih pergamentnih zvitkov
z zapisi izgubila, ohranjena pa so bila besedila, ki so jih uspeli prepisati
v kodekse. Kodeks je bil od pergementnega zvitka boljši v več pogledih,

9—
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saj je bila vsaka stran v njem popolnoma ravna, kar je lajšalo branje in
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omogočalo pisanje na obe strani. Močno se je izboljšalo tudi hranjenje,
razvrščanje in iskanje po knjižnicah, saj so imeli kodeksi trdi hrbte, na
*

Z vidika grafičnega
oblikovanja je bil prihod
kodeksa prava revolucija,
saj je tlakoval pot sistemu
postavljanja strani na
mrežo, ki ga uporabljamo
še danes.

katere so lahko zapisovali naslove del*.

Obdobje knjig
Obdobje srednjega veka je bilo eno izmed najmračnejših obdobij evropske zgodovine, a nam je obenem podarilo ene izmed najlepših knjižnih
izdelkov vseh časov — iluminirane rokopise. V najstrožjem smislu so
le-ti tisti, ki so okrašeni z zlatom ali srebrom, vendar pa se v današnjem
svetu raba tega izraza uporablja praktično za katerokoli okrašeno besedilo. Najstarejši primerki rokopisov izvirajo iz obdobja od 5.—7. stoletja
večinoma z Irske, Italije in drugih bolj razvitih delov Evrope. Največ iluminiranih rokopisov je bilo verske narave, od 13. stoletja dalje pa so se
začela pojavljati tudi posvetna besedila.
Najpomembnejši prostori tistega časa so bili skriptoriji, ki so bili namenjeni prepisovanju in okraševanju knjig. Prepisovanje rokopisov
je bilo dolgotrajno in natančno delo. Pred tiskarskim strojem Johannesa Gutenberga je tak prostor imela vsaka knjižnica, najti pa jih je
**

Najbolj znana primerka
otoških rokopisov sta bila
Knjiga iz Durrowa (nastala
okoli leta 680; na spodnji
sliki) in Knjiga iz Kellsa
(nastala okoli leta 800).

bilo možno tudi v večini samostanov.
Umetnostna zgodovina rokopise klasificira v različne kategorije — glede
na časovno obdobje in tip izdelave. Med najbolj prepoznavne kategorije
spadajo otoški**, karolinški, romanski in gotski rokopisi.
Mlajša oblika rimske kurzive je postala osnova za razvoj mnogih
srednjeveških minuskulnih pisav (merovinška minuskula, langobardska pisava, beneventana, vizigotska minuskula, otoške pisave)
v državah, ki so nastale po razpadu Zahodnega rimskega cesarstva10.
Posebej je potrebno izpostaviti slog dvora Karla Velikega, ki si je osebno prizadeval za preporod knjižnega oblikovanja. Pisava, uporabljena v rokopisih tistega časa, je »karolina«, ki je ena izmed najbolj skladno oblikovanih
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pisav. Kmalu je dosegla status uradne pisave vsega krščanskega Zahoda.
V času renesanse je karolinška minuskula, uporabljena v rokopisih z antičnimi besedili, postala osnova humanistov za razvoj danes poznanega
izgleda minuskul. Oblikovanje minuskul je pogojevala hitrost pisanja s
peresom. Če vzamemo za primer majuskulni izgled črkovne forme »A«.
Iz zapisa črke »A«, ki je sprva potrebovala tri poteze, se je prešlo na dve
potezi in tako se je izoblikovala danes poznana forma minuskule »a«.11
V 13. stoletju so žarišča pismenosti postale univerze. V večjem delu
Evrope je bil izpeljan prehod pisav, in sicer v gotico, glavni vzrok
zamenjave pa je bila predvsem visoka cena pergamentnih listov.
Zaradi svojega ozkega proporca so bile gotice najbolj primerne za
strnitev večjih količin teksta na manjše formate. S knjižnimi oblikami omenjene pisave so se razvijale tudi gotske kurzive, ki so se v
mnogih oblikah obdržale vse do začetka 20. stoletja.

Obdobje prvega tiska
Inkunabule so knjige, pole ali slike, natisnjene (in ne ročno pisane) v Evropi pred letom 1501. Prva uradno potrjena uporaba besede inkunabula na
področju tiskarske obrti sega v leto 1639, ko je Bernard von Mallinckrodt
v svoji brošuri O vzponu in napredku tipografske umetnosti uporabil izraz
Prima typographicae incunabula (prvo otroštvo tiska). Od takrat naprej se
je ta beseda uporabljala za opis katerekoli natisnjene knjige.
Napredek na področju pisane besede je Evropa doživela v času renesanse, ko se je z Vzhoda pojavil papir. Le-ta je dolga stoletja ostal
luksuzna dobrina, vse dokler v 19. stoletju niso izumili parnega
stroja za proizvodnjo papirja iz v pulpo zmletih lesenih vlaken. Izumila sta ga brata Fourdrinier in čeprav pri tem nista bila prva, je
njun stroj skupaj s še nekaj drugimi izumi postal osnova za moderen tip tiskarske proizvodnje.
Zaradi prihoda papirja in vse večjega povpraševanja po knjigah pa se je
morala prilagoditi tudi proizvodnja knjig.

11—
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Ključni preboj je leta 1447 dosegel nemški zlatar in izumitelj Johannes Gutenberg s svojim tiskarskim strojem in tehniko tiska s premičnimi črkami, v kateri je leta 1455 je natisnil Biblio Sacro. Potrebno
je omeniti, da so tisk s premičnimi črkami poznali tudi na Kitajskem
in v Koreji, vendar tega načina zaradi zapletnosti postopka niso nikoli uporabljali tako množično kot v Evropi v času renesanse. Gutenberg je zasnoval tehniko, ki se jo je množično, širom celega sveta,
uporabljalo vse do izuma strojev, kot sta Linotype in Monotype na
prelomu v 20. stoletje, ponekod celo še dlje. Preskok v modernejši
način tiska je tako v času Guttenbergovega odkritja kot tudi z izumom Linotype in Monotype strojev prispeval h hitrejši proizvodnji,
ki je bistveno pocenila natisnjene materiale. Ti so postali cenovno
dostopnejši, s tem pa je naraščala tudi pismenost.
Način zlaganja vrstic s pomočjo premičnih črk je bil še vedno relativno
dolgotrajen postopek. Iz črkovnega predala ene črkovne vrste v specifični tipografski velikosti, ki je bil razdeljen na predalčke s posameznimi
črkovnimi znaki, je črkostavec jemal črke in jih zlagal v vrstice. Zložene
vrstice je združil v kompozicijo celotne strani, jo vpel na tiskarski stroj in
iz nje odtisnil poljubno število listov. Po končanem tisku se je vsak posamezni črkovni znak vrnilo v njemu namenjen prostor črkovnega predala.
Iz obdobja premičnih črk izvira tudi nekaj izrazov, ki se uporabljajo še danes. Tako recimo za medvrstični razmak uporabljamo izraz leading (svinčenje oz. vstavljanje svinčenih ploščic med dve
črkovni vrstici)12.
Potrebno je omeniti tudi renesančnega umetnika Albrechta Dürerja
in njegovo proučevanje geometrije črk in knjižnih strani. Podobnih
tem risanja črkovnih znakov s pomočjo geometrijskih likov in iskanja zlatoreznega sorazmerja se je lotil tudi Geoffroy Tory v svoji knjigi
Champs Fleury, ki je bila izdana leta 1529 in so jo citirali kasnejši strokovnjaki področja, kar nakazuje na to, kolikšen vpliv je imelo njegovo
delo na tipografsko znanost.

12—
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Mojstri tipografije
Z izrazom renesanse označujemo obdobje v razvoju zahodne civilizacije, ko se je vršil prehod iz srednjega v moderni vek. Oživitev umetnosti antike je pripeljalo do rojstva humanizma v 14. stoletju. Karolinška
minuskula, ki so jo predhodno uporabljali za prepisovanje antičnih del,
je vplivala na humaniste in njihovo oblikovanje minuskule ter na razvoj pisav humanističnega tipa. Poleg knjižne oblike je bila v rabi tudi
humanistična kurziva, ki je svojo oblikovno dovršenost dosegla v 16.
stoletju. Pozneje je doživljala stilne spremembe in tako živi v različnih
rokopisnih in tipografskih oblikah še danes. Oblikovalec črkovnih form
se skozi zgodovino ni nikoli dojemal kot kreator nove forme, ampak le
kot razvijalec forme na osnovi že obstoječe13.
Med 15. in 18. stoletjem je bilo obdobje velikih sprememb predvsem
na področju tipografije. Izum in razvoj tiskarskega stroja in tehnike
tiska s pomočjo premičnih črk ter čedalje večja uporaba papirja v tisku so spodbudili razvoj črkovnih vrst s celotnim črkovnim naborom.
Za razvoj prve črkovne vrste s celotnim naborom latinskih črkovnih
znakov, ki je bila osnovana na humanističnem črkovnem izgledu, je
zaslužen Nicholas Jensen. Najpomembnejša lastnost te črkovne vrste
je bila visoka stopnja berljivosti.
Francesco Griffo je oblikoval prvo nagnjeno pisavo14 (ang. italic), katere najpomembnejša oblikovna lastnost je temeljila na prihranku
prostora, kar je vodilo k manjšim velikostim tiskanega formata. Zaslužen je tudi za razvoj slovite pisave Bembo. Deloval je pod okriljem Aldusa Manutiusa in njegove tiskarne Aldine, ki je bila v obdobju renesanse ena najbolj prepoznavnih in kvalitetnih tiskarn v
Benetkah.
Razvoj novih črkovnih izgledov in njihovi oblikovalci pa se niso zadrževali samo na področju današnje Italije . Tako je med najbolj znanimi
francoskimi oblikovalci založnik iz Pariza Claude Garamond. Njegova
pisava Roman se je v 40-ih letih 16. stoletja hitro razširila po celotni
Franciji in tudi preko njenih meja. V modernem času poznamo več
verzij pisave Garamond, vendar le nekatere izhajajo iz pisave Roman
Clauda Garamonda.

13—
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Gill, E., (1931). An essay on typography, David R. Godine Publishers, New Hampshire, zda
spletni vir Design is history (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.designishistory.com/design/early-typographers/

37

Oblikovanje črkovne družine v sklopu celostne grafične podobe

Po renesančnih mojstrih pisave, ki so ustvarili minuskule ter posta-
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vili osnovna načela postavitev strani, so baročni mojstri umetnost
oblikovanja knjig in tipografije popeljali še korak dlje. V knjižno
oblikovanje so vnesli še več belega prostora na robovih ter nabore
pisav dogradili s še bolj prefinjenimi vrstami.
Philippe Grandjean, francoski črkolivar, in Louis Simonneau sta najbolj
znana po pokončnih in kurzivnih rezih črkovne vrste, imenovane Romain du Roi, ki je bila oblikovana za dvor francoskega kralja Ludvika
xiv. Oblikovni razvoj omenjene pisave je bil izredno racionalen, saj so
bili črkovni znaki umeščeni in izoblikovani po predhodno postavljeni
mreži. Romain du Roi že rahlo nakazuje transformacijo v moderni oblikovni izgled serifnih črkovnih vrst, saj že posega po večjih kontrastih
med tankimi in debelimi deli črkovnega znaka15.
Oblikovalca Williama Caslona je razločnost in berljivost njegovih
črkovnih vrst povzdignila v vodilnega tiskarja Anglije in Evrope v
času baroka. Priljubljenost njegovih črkovnih vrst se je pokazala pri
uporabi v številnih knjigah in med drugim tudi v prvi tiskani izdaji
ameriške Deklaracije o neodvisnosti.
Prvi vidnejši korak na poti proti pisavam modernega tipa je dosegel
John Baskerville, čigar tipografsko delo je v času njegovega ustvarjanja
pritegnilo Benjamina Franklina, ki je njegove črkovne vrste odnesel v
tedaj novonastale Združene države Amerike, kjer so jih oblasti začele
uporabljati v večini vladnih dokumentov. Pisave Baskerville poznamo
tudi danes, saj so jih v začetku 20. stoletja mnoge velike črkolivnice
obudile in ponudile v uporabo.
Pierre Simon Fournier je bil tipografski teoretik in oblikovalec pisav v 18. stoletju in je veljal za mojstra umetnostnega obdobja rokoko. Leta 1737 je začel razvijati sistem velikosti črkovnih znakov.
Uvedel je mersko enoto pika (ang. point, okrajšava pt) ki jih še danes uporabljamo za oblikovanje besedil. Njegov sistem je bil izrazito praktičen, a je vseeno minilo približno desetletje, preden so ga
ostale črkolivnice tistega časa sprejele.
V 18. stoletju sta znanost oblikovanja strani in tipografije dosegli vrhunec, kar še zlasti lepo poosebljajo dosežki Gianbattiste Bodonija. Njegova

15—
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prefinjenost dela je presegala vse, kar je bilo na dotedanjem področju tipografije že doseženo. To mu je omogočilo zvesto reproduciranje
črkovnih oblik, ki so imele izredno močan kontrast med tankimi in
debelimi deli v samem izgledu črkovnega znaka. Njegove tiskovine
so odražale estetiko čistega, neokrašenega sloga v kombinaciji z materiali visoke kakovosti.
François Ambroise Didot je poleg Bodonija še eden izmed prepoznavnih oblikovalcev 18. stoletja. Izumil je svoj tiskarski stroj, izboljšal proces ulivanja črk in bil prvi, ki je tiskal na pergamentni
papir. Začel je uporabljati lestvico z mersko enoto pika, ki jo je definiral kot 1/72 francoskega palca. Njegovo tipografsko enoto so kasneje poimenovali »didot« in jo začeli vsesplošno uporabljati. Leta
1973 jo je Evropska unija standardizirala na 0,375 milimetra.

Obdobje tehnološkega napredka
Indrustrijska revolucija je bila ogromen tehnološki, družbeni, gospodarski in kulturni preobrat, do katerega je prišlo na koncu 18. in v začetku 19. stoletja, sprva v Veliki Britanji in ščasoma po vsem svetu.
Na področju oblikovanja vidnih sporočil je največji napredek prinesel izum litografije, ki je tiskano pisavo osvobodila spon rigidne
mreže vzporednih vodoravnih vrstic, ki so se vrstile ena pod drugo. Litografija je tehnika tiska s kamnitimi ploščami, ki jo je izumil
Alois Senefelder leta 1796. Že nekaj let po izumu so kamnite plošče
uporabljali za tisk večbarvnih slik, pri čemer pa je bil največji izziv
zagotoviti popolno prekrivanje različnih barvnih slojev.
Tudi pojav fotografije je ključno prispeval k razvoju vizualnih komunikacij. Prvo fotografijo je leta 1826 na spolirano kositrno ploščo posnel
francoski izumitelj Nicéphore Niépce, leta 1884 je George Eastman izumil fotografski film, ki je nadomestil fotografske plošče, fotografija pa
je postala resnično masovno dostopna s prihodom fotoaparata Kodak
Brownie leta 1901.
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V začetku 19. stol. so se pojavile prve zahteve po črkovnih vrstah,
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primernih predvsem za večje velikosti z dodanimi karakternimi
vrednostmi v samih izgledih črkovnih znakov. S porastom raznolikih oglaševalskih materialov (plakati in letaki) so se izoblikovale
*

Primeri pisav slab serifne
črkovne klasifikacije.

Rockwell
Monotype (1934)

Archer
Hoefler & Frere–Jones (2001)

pisave, ki so bile primerne predvsem za večje velikosti (akcidenčne
pisave, ang. display typefaces). Prva, ki je zadovoljevala vse aspekte
namembnosti, je bila poznana pod imenom fat-face, pod katero se je
podpisal oblikovalec Roberth Thorne, ki je do konca 18. stoletja izoblikoval zajetno število različnih plakatnih črkovnih vrst. Prav tako se
mu pripisuje besedno skovanko egipčanski serif, ki se jo danes uporablja kot sinonim za pisave slab serifne črkovne klasifikacije*, ki so
se začele pojavljati v začetku 19. stoletja in so se kmalu razširile po
celotni evropski in severnoameriški celini16.V slab serifno črkovno

Štajn

klasifikacijo spada tudi po meri oblikovana črkovna družina Štajn,

Anže Veršnik (2010–2012)

ki sestavlja glavnino projektnega dela pričujoče diplomske naloge.
Tehnološke spremembe 19. stoletja so na področju tiska spremenile več
kot 400 let star način zlaganja premičnih črk z novimi in hitrejšimi in
predvsem bolj ekonomičnimi postopki.
Ena izmed ključnih inovacij je bila leta 1890 predstavljen stroj,
imenovan Linotype. Njegova največja prednost je bila pisanje s pomočjo tipkovnice, kakršno poznamo pri pisalnih strojih. Linotype
je tako postavljal in vlival vrstice, ki so jih potem tiskarji zložili in
odtisnili. Po uporabi vrstic ni bilo potrebno zlagati v črkovne predale, ampak se jih je pretopilo za ponovno uporabo. Omembe vreden je tudi Monotype, ki je bil izumljen leta 1885. Slednji je za razliko od stroja Linotype vlival posamezne črkovne znake in omogočal
kombiniranje največ štirih različnih črkovnih izgledov17.
Omenjena stroja so uporabljali povsod po svetu, dokler ju v drugi
polovici 20. stoletja niso izrinile moderne tiskarske tehnike. Enega izmed še delujočih Linotype strojev v Sloveniji hranijo v Tehniškem muzeju v Bistri na tiskarskem oddelku.

16—
17—

Dodd, R., (2006). From Guttenberg to Open Type, The Ilex Press Limited, gb
prav tam
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Konec 19. in v začetku 20. stoletju so mnoge umetniške smeri imele velik vpliv na pisave in tipografijo. V mnogih se je pisava začela uporabljati kot kompozicijski element* in ni bila več zgolj sredstvo za podajanje
informacije v obliki besedilnega bloka.
Alternativno rabo tipografije je najbolj izkoriščal futurizem, ki je izrazito vplival na konstruktivizem in dadaizem. Iz slednjih obdobij
je potrebno izpostaviti izjemne tipografske dosežke ruskega konstruktivista El Lissitzkeyja, ki so prikazani v zbirki pesmi Majakovskega, ter revijo Merz dadaista Kurta Swittersa.
Bauhaus je korenito vplival predvsem na področje arhitekture, saj je
postal eno izmed najvplivnejših gibanj v modernistični arhitekturi. Na
področje načrtovanja vidnih sporočil pa je Bauhaus vnesel prepoznavne
mrežne razporeditve. Grafični oblikovalec Bauhausa, Herbert Bayer, je
v prizadevanju za jasnost in čistost razvil oster vizualni slog in v vse
publikacije Bauhausa uvedel neserifno tipografijo malih tiskanih črk.
V tedanjem času je pri nas deloval August Černigoj, ki je skupaj z
urednikom Ferdom Delakom in pesnikom Srečkom Kosovelom sodeloval pri mednarodni reviji Tank. Prav tako je potrebno omeniti
Kosovelove Integrale, ki jih je leta 1967 oblikoval eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih grafičnih oblikovalcev Jože Brumen.
20. stoletje je poleg že omenjenega eksperimentiranja z rabo tipografije ponudilo zelo bogat nabor novih črkovnih družin, ki so še danes
izredno prisotne na področju grafičnega oblikovanja. Tako velja omeniti
eno izmed najbolj razširjenih uporabljenih črkovnih družin vseh časov,
leta 1957 s strani Maxa Miedingerja oblikovano Helvetico, ki jo vsakodnevno srečujemo v obliki logotipov različnih svetovno poznanih blagovnih znamk (Toyota, bmw, Microsoft, Nestle, Skype …).
Omeniti je potrebno tudi črkovne družine Gill Sans (1926; Eric Gill), Futura (1927; Paul Renner), Times (1931) in Rockwell (1934; obe izdani
s strani Monotype Imaging Inc.) ter črkovno družino Univers (1954)
Adriana Frutigerja.

*

Uporaba pisav, ne kot
sredstvo za informiranje,
temveč kot komozicijski
element likovnega dela.
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Leta 1950 je bil zasnovan univac — prvi komercialno uspešen elektronski računalnik za splošno rabo, ki je bil zmožen obdelave tako
numeričnih kot besedilnih podatkov. Z zagonom prvega univac-a je
svet vstopil v dobo računalnikov.
K porastu uporabe računalnikov je leta 1968 korenito prispevalo nemško podjetje Telefunken, ki je razvilo prvo računalniško
miš s kolescem, ki pa je bila vse do leta 1984 skorajda neuporabna18. Omenjenega leta je podjetje Apple Macintosh na trg ponudilo računalnik Macintosh s prvim uporabniškim vmesnikom,
ki je vseboval ikone in črkovne vrste, namenjene delu in prikazovanju na računalniških ekranih19. Tak tip uporabniškega
vmesnika v obliki namizja se je obdržal vse do danes.
Računalnik ni samo bistveno pospešil in olajšal tradicionalnih oblikovalskih postopkov, temveč je omogočil predvsem raznolikost in
možnost preverjanja zasnov in konceptov načrtovanih projektov. S
prihodom računalnikov in programov pa so se pojavile tudi korenite spremembe na področju oblikovanja črkovnih vrst in tipografije.
Digitalizacija črkovnih vrst je posledično omogočila široko, skoraj da
neskončno paleto raznolikih črkovnih kombinacij.
Poleg tradicionalnih medijev (raznolikih vrst tiskovin) pa so se
pojavili tudi novodobni mediji, kot so televizija, film in najmočnejši izmed njih — svetovni splet.
Novodobni mediji zahtevajo tudi spremembe v načrtovanju novih
črkovnih vrst predvsem s stališča njihove poznejše uporabe v medijih, ki vključuje prikazovalni zaslon. S tem namenom je oblikovalec Matthew Carter za Microsoft oblikoval dve črkovni družini,
*

Stopnja novonastalih
črkovnih vrst se je v
zadnjih 10-ih letih
povečala za okoli 70 %,
od tega samo v zadnjih
dveh letih za 30 % (iz okoli
62.000 na čez 90.000
črkovnih vrst, dostopnih
populaciji preko spletnih
mest, namenjnih		
licenčnemu nakupu
črkovne vrste).

ki sta bili posebej oblikovani za rabo na ekranih: serifno črkovno
družino Georgia (1993) in eno izmed najbolj čitljivih pisav za prikazovanje na računalniških ekranih Verdano (1996).
Moderna računalniška doba je obenem digitalizirala večino pisav, ki so definirale stoletja zgodovine, povečala pa se je tudi
stopnja novonastalih* črkovnih družin20.

18— spletni vir Wikipedia (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_(computing)
19— spletni vir Wikipedia (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
20— spletni vir (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://static.colourlovers.com/uploads/images/typographic_infographic.html
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grafična podoba Štajn
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Antoine de Saint–Exupéry

Uvod
Z oblikovanjem sem se prvič srečal v zadnjem letniku Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Moje udejstvovanje je zajemalo
področje tridimenzionalnega računalniškega oblikovanja. V času študija Likovne pedagogike sem se preusmeril na ilustracijo in umetniško
grafiko, ki je posledično vodila k mojim prvim poskusom oblikovanja
vidnih sporočil. Preko skromnih začetkov sem iz projekta v projekt čedalje bolj spoznaval, da je znanje oblikovanja črkovnih vrst ter pravilna
izbira tipičnega črkovnega materiala ključnega pomena pri oblikovanju z vizualnega in sporočilnostnega vidika.
S področjem oblikovanja črkovnih vrst sem se prvič srečal na delavnicah TipoBrda leta 2008 in 2009. Na prvi delavnici* sem oblikoval

*

Mentorja črkovne vrste
Skelet sta bila Lucijan Bratuš
in Tomato Košir.

**

Mentor delavnice klesanja
črk v kamen je bil kaligraf
Marko Drpić.

***

Na omenjenih delavnicah
sem pod mentorstvom
Aljaža Vindiša in Tomata
Koširja oblikoval kurzivne
črkovne reze.

osnovni nabor svojih prvih črkovnih verzalk, ki sem jih z osnovnimi ločili združil v črkovno vrsto, imenovano Skelet, na naslednji pa
sem se izučil tudi klesanja črk v kamen**.
Željo po dodatnem znanju na omenjenem področju je posledično okrepil pridobljeni projekt oblikovanja vidne identitete Štajn, ki mi je omogočil širši časovni razpon dela na projektu. Predvsem slednje je, poleg
zelo nizkega finančnega plana za izvedbo projekta, pripeljalo do odločitve, da v sklopu projekta oblikujem črkovno družino. V začetku leta
2010 sem začel s prvimi skicami, ki so zajemale na podlagi raziskave
pridobljene oblikovne lastnosti načrtovane pisave. Črkovno družino
sem razvijal med leti 2010 in 2012, med drugim tudi kot udeleženec
štirih delavnic oblikovanja črkovnih vrst tipoRenesansa***. V diplomski
nalogi predstavljena črkovna družina Štajn je bila za potrebe celostne
grafične podobe Štajn zaključena konec avgusta 2011, s tem pa delo na
njej še ni končano, saj omogoča razširitve tako na področju debelinskih
in širinskih črkovnih rezov kot tudi v naboru črkovnih znakov.
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Brief
Naročnik v času začetka projekta oblikovanja vidne identitete Štajn ni
imel definiranih usmeritev projekta, njegovih značilnosti, ciljev in potreb. Za strnitev informacij je bilo potrebno opraviti anketo, iz katere se
je posledično izluščilo bistvo. Spodnji sklepi so bili pridobljeni na podlagi ankete esejskega tipa z vodilnimi kadri. Odgovori vseh anketirancev
so bili strnjeni v kratke stavke.
Anketni vprašalnik
število anketirancev: 9
»

Kaj je Skupina Štajn z organizacijskega vidika?
Je kreativna skupina mladih, sestavljena predvsem iz študentov
arhitekture, ki so združeni pod skupnimi interesi. Ponuja različne
možnosti za izražanje, obenem pa opravlja delo na področju raziskovanja in reševanja aktualnih prostorskih ter bivanjskih problemov.

»

Kakšno je bilo dosedanje udejstvovanje?
Pridobivanje izkušenj in referenc z ustvarjanjem in sodelovanjem
na družbeno koristnih dogodkih v mestu Kamnik in izven njega.
Poudarek je na razvoju in negovanju kreativnega mišljenja, ročnih
spretnosti in sprožanju prostorskih intervencij.

»

Kakšne kompentence ste dosedaj pridobili?
Kvalitetne reference in uporabna znanja na področjih oblikovanja
javnega prostora, organizacije in izvedbe.

»

Kakšna je vaša subjektivna ocena dela?
Z vsakim projektom se vidi napredek in osebnostni razvoj. Najpogostejši problem je trajnost instalacij, kar je predvsem posledica finančne nestabilnosti.

»

Na kakšen način želite delovati?
Kot odgovorna, aktivna in izobraževalna družbeno koristna institucija, ki nudi pomoč mladim pri izvajanju projektov. Poudarek je na
področju izpostavljanja in reševanja problemov ter s tem povečevanje potenciala za razvoj mesta (gospodarstvo, trgovina, turizem).
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»

Kaj želite postati?
Vodilna, organizirana in disciplinirana skupina, ki daje zgled, krepi skrb ljudi za mesto, nudi pomoč z inovativnim pristopom ter je
kompetentna za vse vrste raziskav in projektov na temo prostora.

»

Kako izgleda vaša trenutna pojavnost v okolici?
Mlada, multidisciplinarna in samozavestna skupina raznolikih
znanj, zbranih znotraj skupine z željo izboljšati okolico ter svojo kreativnost uporabiti v realnosti.

Strnitev informacij briefa
Skupina Štajn je družbeno odgovorna izobraževalna skupina, delujoča
na področju prostorskih projektov v mestu Kamnik in izven njega. S
svojo stalno prisotnostjo zvišuje nivo kvalitete bivanja in podaja enovito, a hkrati dovolj odprto strukturo za posameznikov razvoj. Željeno
delovanje skupine je oslabljeno zaradi finančne okrnjenosti. Realizacija
projekta ne predvideva določenega končnega datuma izvedbe, ki omogoča daljše časovno obdobje za razvoj vidne identitete. Oboje pogojuje
drugačnost pristopa k oblikovanju vidne identitete.
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Raziskava
Raziskava je ključnega pomena za oblikovanje kvalitetnega vidnega
sporočila. Opravljena sta bila dva tipa raziskave:
»

raziskava primarnega področja delovanja,

»

referenciranje in primeri prakse s področja delovanja.

Iz briefa in raziskave je bil na koncu izluščen sporočilnostni koncept
vidne identitete z vsemi lastnostmi, ki definirajo področje delovanja in
predstavljajo organizacijo Štajn. Iz raziskave so bile izpostavljene tudi
smernice oblikovanja črkovne družine, ki definira vidno identiteto.
Raziskava področja delovanja
V najširšem pomenu lahko arhitekturo opišemo kot znanost in
umetnost načrtovanja človeških gradenj na različnih ravneh. Pod
arhitekturo štejemo vse od urbanizma, krajinske arhitekture in
stavbarstva do pohištvenega in industrijskega oblikovanja. Najstarejši ohranjeni zapis te dejavnosti, ki sega v prvo stoletje našega štetja, je De Architectura avtorja Vitruvija, ki pravi, da je arhitektura
zasnovana na skladnosti ravnotežij treh načel:
»

vzdržnosti (arhitektura mora ohranjati dobro stanje),

»

koristnosti (mora biti uporabna in funkcionalna) ter

»

lepote (vsem, ki pridejo v kontakt z arhitekturo, mora biti
v zadovoljstvo in vzbuditi njihove čute).

Leone Batista Alberti, ki v svoji knjigi De Re Aedificatoria podrobne*

tradicionalno/moderno

je vzame v pregled Vitruvijeve teze, je poleg naštetega videl lepoto
arhitekture predvsem v doseganju zlatoreznega sorazmerja. S stališča oblikovanja arhitekture je potrebno omeniti tudi prevladujoč
nauk sledenja forme funkcionalnosti1.
Ključne besede, pridobljene na podlagi slikovnega gradiva, izrazito
izpostavljajo kontrast, ki posledično nastane ob zadostitvi primarnih funkcij arhitekture. Kontrasti se izkazujejo v mnogih oblikah:
»

tradicionalno/moderno*,

»

skelet/polna forma**,

»

naravno/umetno,

»

svetloba/senca.

**

skelet/polna forma

1—

spletni vir Wikipedia (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitektura in http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

49
Poleg kontrasta arhitekti veliko mero pozornosti namenjajo kompoziciji. Tu govorimo predvsem o ureditveni in umestitveni kompoziciji. Ureditvena kompozicija se nanaša na ureditev posameznih
delov znotraj arhitekture, umestitvena pa o umestitvi arhitekture v
urbano ali ruralno okolje. Kot posledica komponiranja se izpostavijo zgoraj omenjeni kontrasti2.
Referenciranje s področja delovanja
Referenciranje in s tem pridobljeni primeri prakse nam nudijo vpogled
v osnovne lastnosti in zakonitosti, ki se pretežno uporabljajo pri oblikovanju vidnih sporočil.
*
Prikazani primeri* izpostavljajo predvsem sledeče značilnosti:
»

osnovni gradniki vidnih identitet so pretežno logotipi v obliki
enostavnega zapisa v izbranem črkovnem materialu,

»

logotipi so v enem črkovnem debelinskem rezu,

»

zapisi so pretežno enovrstični s širokim proporcem širine proti višini,

»

izbrana črkovna klasifikacija večine referenčnih vidnih identitet je
brezserifna, občasno pa se pojavljata tudi serifna in slab serifna
črkovna klasifikacija,

»

če vidna identiteta vsebuje slikovni simbol poleg logotipa, le-tega
najlažje opišemo z osnovnimi likovnimi oblikami (kvadrat, krog ...),

»

slikovni simboli so abstraktni, saj v oblikovni formi ne uspejo zajeti
vseh dejavnosti organizacije ali posameznika,

»

znaki delujejo kot dodaten grafični element, čigar primarna
namembnost služi predvsem estetskemu učinku,

»

pretežno se uporablja ena barva, ki definira vidno identiteto (črna),

»

če sta barvi dve, se primarno izpostavljeno črno v večini primerov
dopolnjuje z rdečo.

Strnitev briefa in raziskave
Sporočilnostni koncept
Vpeljava kontrasta in kompozicije v arhitekturni prostor.
Ključne besede
kontrast, kompozicija, prostor, arhitektura, funkcionalnost, forma

2—

Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana

Izpostavljenih je 5 najboljših
primerov dobre prakse
s področja arhitekture.
Raziskava, na podlagi katere
so bile izluščene osnovne
zakonitosti koncipiranja, je
zajemala čez 30 različnih
vidnih pojavnosti.
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Črkovna družina Štajn
Uvod
Črkovna družina Štajn je oblikovana po meri. Ko govorimo o namensko
oblikovanih črkovnih družinah, govorimo o oblikovanju za znanega
naročnika, kjer vnaprej predvidimo vse možne aspekte uporabe črkove
družine ter jo na podlagi namembnosti kar najbolje prilagodimo.
Prav tako obstajajo prednosti tudi na področju načrtovanja vidne
identitete. Pred izbiro tipičnega korporativnega črkovnega materiala je vedno potrebno premisliti o vseh možnostih uporabe, saj je
na področju zakupov licenc potrebno izbrati pravilno črkovno vrsto.
Pri tem dajemo največji poudarek na širokost nabora črkovnih znakov in na razširjenost črkovnih rezov znotraj posameznih družin.
V primeru po meri oblikovanega črkovnega materiala lahko nabor
znakov ali črkovnih rezov po potrebi enostavno dopolnimo oz. razširimo, in sicer brez kršenja avtorskih pravic oblikovalca.

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

Črkovna družina je bila v primarni fazi oblikovana tako, da zadošča
vsem karakteristikam (opisane v nadaljevanju), ki so nujne za optimalno doseganje pojma čitljivosti, in je posledično uporabna za načrtno in
sistematično podajanje informacij v sklopu osnovnih korporativnih tiskovin kot tudi za uporabo v daljših tekstovnih sklopih.
Proces oblikovanja črkovne družine
V časovnem razponu koncipiranja črkovne družine (med januarjem
2010 in februarjem 2012) je le-ta s staliča oblikovnega izgleda črkovnih
form in prilagajanja celoti prešla več razvojnih faz.
V fazi skiciranja in iskanja primarnega karakterja izgleda črkovih
znakov so bile sprejete posamezne odločitve, ki sovpadajo s pojmom čitljivosti, opisanim v poglavju Čitljivost in berljivost. Obenem
je bil določen relativno majhen proporc v razliki višin med setom
minuskul in majuskul ter širinski proporc črkovne vrste, ki je bil
zaradi želje po umeščenosti večje količine teksta na posamezno
stran rahlo zožan.
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Po osnovnih skicah je sledilo prvo risanje črkovnih znakov v program-

54
*

Črkovna družina Štajn je
bila od začetka risana med
dvema debelinskima
skrajnostma Thin in Bold.
Šele v fazi razširitve nabora
črkovnih rezov (februarja
2012) je bil prvič izrisan
črkovni debelinski rez Book.
Predhodno je bil generiran
kot vmesna vrednost zgoraj
izpostavljenih skrajnosti.

skem okolju Fontlab*. Po predhodno določenih višinah je bil izrisan
osnovni nabor črkovnih znakov, števil in ločil. V tej fazi se je definirala
tudi izrazita enodebelinskost karakterja črkovne vrste. V forme črkovnih znakov so bile že vpeljane nekatere izpostavljene karakteristike
črkovne vrste (oglati serifi, visoka x-višina in optične zožitve).

maj 2010 » prva verzija črkovne vrste Štajn

V času od prvih zametkov dalje so nekateri črkovni znaki prešli več
različic v sami obliki, da bi dosegli željeni izgled. V priloženem slikovnem gradivu so prikazane stilske spremembe samo nekaterih
**

Ob vsaki spremembi je bil
v skladu z odločitvijo
popravljen celoten črkovni
in simbolni nabor znakov
obeh črkovnih skrajnosti
Thin in Bold.

črkovnih znakov**, ki so nastajale tekom procesa oblikovanja.

september 2010 » stanjšave serifov in popravki ter prilagoditve izgleda črkovnih znakov

julij 2011 » optične zožitve stičišč, odvzeti notranji serifi in prilagojeni črkovni izgledi

Prvotno so bili pokončni črkovni rezi oblikovani med dvema skrajnostma, ki sta ju definirali debelini Thin in Bold. Poleti 2011 je črkovna družina
prestala prvi offsetni tisk v sklopu oblikovanih materialov Zavoda Štajn.
Posledično so se posamezne črkovne forme še prilagajale do začetka leta
2012, ko je bila črkovna družina uporabljena kot primarna družina tekstovnih sklopov v zborniku besedil ob 60. obletnici Društva oblikovalcev Slovenije. Na podlagi pregleda natisnjene črkovne družine v zborniku je bila
izpostavljena želja po vzpostavitvi enakomerne in postopne rasti debelin.
Črkovni rezi so v februarju 2012 prešli iz dveh v tri skrajnosti (Thin, Book

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

in Extra Bold). Obenem so bili prilagojeni in popravljeni tudi posamezni
črkovni znaki, ki so se ob pregledu zbornika izkazali za problematične.
Pokončni črkovni rezi so prešli iz prvih skic preko zametkov v poenoten nabor sedmih debelinskih rezov z enakomerno rastjo debelin med posameznimi rezi. V procesu dela je bilo oblikovano,
preoblikovano in prilagojeno ogromno število raznolikih črkovnih
znakov in simbolov, katerih končne oblikovne forme so zajete v zadnjo verzijo izgleda črkovne vrste.

februar 2012 » uravnavanje debelin, razširjeni zaključki, oblikovni popravki črkovnih znakov

Vzporedno z oblikovanjem pokončnih rezov pa je bila oblikovana tudi
kurziva. Poleti 2010 so bili v okviru 1. delavnice tipoRenesansa oblikovani zametki kurzive. Izhajali so iz prvotnega pokončnega črkovnega
karakterja, bili nagnjeni, določeni črkovni znaki pa oblikovno prilagojeni formam, ki jih kurziva predefinira.

julij 2010 » zametki kurzivnih rezov izhajajo iz pokončnih rezov

V času do naslednje delavnice in na njej (februarja 2011) je sledilo
iskanje karakterja, ki je bil po delavnici tudi korenito izčiščen. Največji doprinos je bil izveden v obliki črkovnih zalivk, ki se izrazito
zajedajo v vertikalna stebla posameznih črkovnih znakov.
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Po sekundarnih razširitvah nabora pokončnih črkovnih rezov v začet-
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ku leta 2012 je sledilo preoblikovanje kurzivnih rezov za boljše sovpadanje enih z drugimi, ki je vodilo še v poenotenje. Zaključki (spodnji desni
serifi) črkovnih znakov, ki so bili predhodno zaokroženi navzgor, so bili
izravnani, sledilo je popravljanje debelin ter dopolnjevanje osnovnega
nabora posameznih črkovnih rezov.

Karakteristike črkovne družine
Zaključki, pridobljeni v fazi raziskave, so specifično definirali slab serifno črkovno klasifikacijo, saj egipčanski serif v kombinaciji z drugimi
črkovnimi klasifikacijami karakterno izstopa1. Oglati serifi vsebujejo
veliko količino pravih kotov, kar formi črke doprinese dodatno mero
stabilnosti. Obenem poveča berljivost ob rabi na manjših velikostih,
saj so serifi dovolj čokati, da ne izginejo. Izpostavljena oblika serifov
že v osnovi tvori več beline med posameznimi črkovnimi znaki, kar
omogoča enostavnejše branje. Obenem je bilo v karakter črkovnih form
vpeljanih nekaj lastnosti humanističnih pisav, ki glede na karakteristike primarno določene črkovne klasifikacije delujejo kontrastno, saj v
relativno trdne forme vpeljujejo zadostno mero elegance in mehkobe.

Črkovna družina ima visok srednji črkovni pas (x–višina oz. višina minuskul), kar optično poveča izgled pisave in jo je zato zaradi večjih notranjih prostorov možno uporabljati na manjših črkovnih velikostih.
Obenem višina minuskul v primerjavi z majuskulam (verzalkam) v
daljšem tekstovnem sklopu ponudi večji medvrstični razmak. Ta je
za slovenski kot tudi za glavnino evropskih jezikov nujno potreben,

1—

spletni vir (dostop: marec 2012) dostopen na naslovu http://www.smashingmagazine.com/2010/11/04/best-practices-of-combining-typefaces/
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saj v večini primerov naglasna znamenja zasedajo pozicije nad črkovnimi znaki. S tem potrebujejo večjo medvrstično višino, da se ne zaletavajo v podaljške posameznih črkovnih znakov zgornje vrstice, ki segajo
pod osnovno nosilno linijo. Naglasna znamenja so poleg tega v zgornjem in spodnjem delu forme horizontalno odrezana, kar vzpostavlja
enakomerno linijo ob zgostitvi črkovnih znakov z naglasi, obenem pa
izpostavljena oblika bolje deluje v uporabi na ekranih, saj se lepše umesti v horizontalno mrežo pik (pikslov).

levo Štajn; desno Minion pro » isti medvrstični razmak in višina srednjega črkovnega pasu

Oblikovane so bile optične zožitve ob stikih vertikalnih in horizontalnih delov črkovnih znakov, kar ob uporabi na plakatnih velikostih doprinese h karakterju, če pa črkovno družino uporabljamo v
manjših velikostih in na oblikovanih materialih, katerih končna
izvedba je tisk, pa se te zožitve rahlo zalijejo z barvo in tvorijo izrazito enodebelinsko pisavo. Omenjena lastnost je skupaj z izrazitimi
zalivkami najbolj opazna v kurzivnih rezih črkovne družine Štajn.
Le-ti so bili v osnovni funkciji izoblikovani z namenom poudarkov
v tekstovnih sklopih. Prav tako so bili pri posameznih črkovnih
znakih odvzeti desni notranji serifi. S tem so posamezne črke svetlejše, kar pripomore k enakomerni tipografski sivini, ki jo zaznamo, ko imamo pred seboj daljši tekstovni blok v enem črkovnem
rezu in eni črkovni velikosti.
Celotna družina je bila izoblikovana v programskem okolju Fontlab, ki
s segmentom programa, imenovanim Multiple Master, omogoča razširitve nabora debelinskih rezov med dvema različnima skrajnostma z
enostavnim generiranjem vmesnih debelin. Za delo na črkovni družini
Štajn so bile uporabljene tri skrajnosti v dveh Multiple Mastrih, tako pri
pokončnih kot tudi pri kurzivnih črkovnih rezih. Ročno je bilo izrisanih
šest skrajnosti (Thin, Book, Extra Bold, Thin Italic, Italic in Extra Bold
Italic), med katerimi so bile vmesne debeline preračunane in generirane na princip enakomerne rasti debeline posameznega črkovnega reza,
in sicer od najlažjega do najdebelejšega.
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Nabor pokončnih črkovnih rezov
thin

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

extra light

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

light

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

book

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@
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medium

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

bold

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

extra bold

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@
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Nabor kurzivnih črkovnih rezov
thin italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

extra light italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

light italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@
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medium italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

bold italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@

extra bold italic

Hamburgefontsiv
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
0123456789 .,:;!?&@
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Nabor črkovnih znakov vseh izoblikovanih črkovnih rezov:
*

Črkovna družina vsebuje
celotni centralnoevropski
znakovni nabor, saj je bila v
fazi raziskave izpostavljena
možnost mednarodnega
sodelovanja in raznolikih
delavnic s tujo udeležbo.
Obenem je bila družina
izoblikovana z namenom
licencirane prodaje v
prihodnosti, pri čemer je
vsebnost širokega nabora
črkovnih znakov nujna.

»

latinske majuskule s pripadajočo centralnoevropsko podporo (ce)*
A BCDEFGHIJK L MNOPQRST U V WX YZ Á Ă Ǎ Â Ä À Ā Ą Å Ǻ Ã Æ Ǽ
ĆČÇĈĊĎĐÉĔĚÊËĖÈĒĘẼÐƑĞǦĜĢĠĦĤÍĬǏÎÏİÌĪĮĨĴĶ ĹĽ Ļ ĿŁḾ
ŃŇŅṄÑŊÓŎǑÔÖÒŐŌØǾÕŒŔŘŖŚŠŞŜȘŦ Ť Ţ ȚÞÚŬǓÛÜÙ
ŰŪŲŮŨẂŴẄẀÝŶŸỲỸŹŽŻ

»

latinske minuskule s pripadajočo centralnoevropsko podporo (ce)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáăǎâäàāąåǻãæ
ǽ ć č ç ĉ ċ ďđ é ĕ ě ê ë ė è ē ę ẽ ð ƒ ğ ǧ ĝ ģ ġ ħ ĥ ı í ĭ ǐ î ï ì ī į ĩȷ ĵ ķ ĸ ĺ ľ ļ ŀ ł ḿ
µńŉňņṅñŋóŏǒôöòőōøǿõœŕřŗśšşŝșßŧťţțþúŭǔûüù
űūųůũẃ ŵ ẅ ẁ ý ŷ ÿ ỳ ỹźžżſﬅ

»

male kapitelke (sc) s pripadajočo centralnoevropsko podporo (ce)
abcdefghijklmnopqrstu v wxyz á ă ǎ â ä à ā ą å ǻ ã æ ǽ
ćčçĉċďđéĕěêëėèēęẽðƒğǧĝģġħĥıíĭ ǐî ïìīįĩȷĵķĸĺľļŀłḿ
ńŉňņṅñŋóŏǒôöòőōøǿõœŕřŗśšşŝșŧťţțþúŭǔûüù
űūųůũẃŵẅẁýŷÿỳỹźžż

»
**

standardne ligature
fi fl fb ff ffi ffl **

Standardne ligature
tudi za set majuskul
in malih kapitelk.

»

števila (standardna števila, renesančna števila, stolpična števila in
renesančna stolpična števila)
1234567890

»

1234567890

1234567890

1234567890

naglasna znamenja
´ ˘ ˇ¸ˆ¨ ˙ ` ˝¯ ˚ ˜˛

»

valute
¤¢€$£₤¥

»

matematični operatorji
+ − ± × ÷ = ¬^~ ∂ ¹ ² ³ №℮Ω ∆ ∑ ∏ ∕∙ √∞∫ ≈ ≠ ◊

»
***

Prilagojeni znaki za
uporabo v kombinaciji
z malimi kapitelkami.

ostali znaki
§¶ © ® ℗ ™ # %‰°& @ . , …·: ;? ! ¿ ¡ *‹ › « » ' " ‘ ’‚ “ ”„ ( ) { } [ ] / \ | ¦• _ - – — ― < >† ‡
# %‰°& @ ? ! ¿ ¡ *‹ › « » ' " ‘ ’ “ ”‚ „ ( ) { } [ ] / \ | ¦• _ - – — < >¤ ¢ € $ £ ₤ ¥ † ‡ ***
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Podpora črkove družine (Open type lastnosti)
Črkovna družina je podprta s funkcijami programskega jezika Open
type1, ki je namenjen sodobnim črkovnim družinam s širokimi nabori
črkovnih znakov z namenom lajšanja uporabe v računalniških programih. Ob omenjeni podpori nam v fazi oblikovanja s črkovnimi vrstami
ni potrebno iskati željenega črkovnega znaka, ki ga želimo zamenjati,
ampak ga enostavno vklopimo s pomočjo funkcije, ki smo jo predhodno
spisali v procesu zaključevanja črkovne vrste in jo tako pripravi za nadaljnjo uporabo. Črkovna družina Štajn vsebuje sledeče lastnosti:

»

case

»

smcp

»

liga

»

onum

»

lnum

»

pnum

»

tnum

Med nastajanjem črkovne vrste je bilo večkrat zaznati povpraševanje po licenčnem nakupu le-te. Črkovna družina se bo v letu 2012
še prilagajala in bo predvidoma v začetku leta 2013 ponujena na trg.
Zajemala bo 7 pokončnih ter 7 kurzivnih črkovnih rezov s skupno
količino 670 znakov na posamezen črkovni rez.

1—

spletni vir I love typography (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://ilovetypography.com/OpenType/opentype-features.html
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»

črkovna družina (opisana v prejšnjem poglavju)

»

struktura logotipov

»

»

»

»

Zavod Štajn

»

Skupina Štajn / Biro Štajn / Hiša arhitekture

osnovni set dopisnih tiskovin
»

vizitke

»

dopisni list in vsi dokumenti

»

kuverte

promocijski materiali
»

priponke

»

razglednice

»

letak

»

plakati

zasnova vidne pojavnosti dogodka "Raumštajn"

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

65
Razvoj logotipov
Na podlagi opravljene raziskave s področja delovanja in referenčnih primerov dobre prakse je bilo določeno, da vidna identiteta za umestitev
v sporočilnostni prostor ne potrebuje slikovnega simbola ob logotipu.
Naziv organizacije Štajn izhaja iz poslovenjenega zapisa nemške
besede stein, ki v slovenščini pomeni ‘kamen’, in s tem nakazuje na
umeščenost v primarni prostor delovanja v mestu Kamnik.
Razvoj sistema logotipov je narekovalo nekaj oblikovnih lastnosti. V
prvi vrsti je bilo potrebno izbrati oblikovno najprimernejši črkovni zapis v oblikovanem črkovnem materialu. Za oblikovanje logotipov se je
ponujalo več možnosti (verzalke, minuskule ali kombinacija).
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Primarno sem se najprej odmaknil od zapisov v verzalkah, saj združitev
črkovnih znakov »TAJ« v besedi »ŠTAJN« privede do problema prevelikih medčrkovnih prostorov. Če bi te črkovne znake medsebojno približal, bi logotip izgubil na enostavnosti branja ob uporabi na manjših
velikostih. Poleg tega zapis v majuskulah definira izrazito zgornjo in
spodnjo linijo zaporedja črkovnih znakov, zaradi česar se pojavi problem
pri strešici črkovnega znaka »Š«, ki s pozicioniranjem izven črkovnega
pasu verzalk kompozicijsko deformira nastale linijske omejitve.
Pri minuskulnem zapisu se obe besedi zlijeta ena v drugo in ni stroge
ločnice med obema posameznima besedama, ki tvorita logotip.
Posledično je prevladala odločitev za kombiniran zapis z verzalko
in minuskulami, ki je tudi s pravopisnega stališča najprimernejši.

Zavod Štajn Skupina Štajn Biro Štajn
Ker pa samo zapis logotipa kljub po meri oblikovani črkovni družini ni zadostil vsem sporočilnostnim aspektom primarne dejavnosti
organizacije, je sledila kompozicijska organizacija besed v bolj prepoznavno formo. Oblikovni razvoj logotipa se je razvil v dvovrstični
zapis, kjer je ob uporabi debelejšega črkovnega reza beseda »Štajn«
vizualno interpretirana kot nosilni element celotne strukture, ki
je tvorjena po principu arhitekturnih razporeditev nosilnosti. Obenem se z zmanjševanjem medvrstičnega razmaka in posledično z
naslanjanjem zgornje besede na spodnjo še bolje poudari stabilnost.
Doseganje bolj kvadratnega proporca širine proti višini v oblikovanih logotipih je primernejše tudi s stališča uporabe vidne identitete
v različnih situacijah, saj bi bil enovrstični zapis izredno širok in s
tem na ožjih formatih relativno manjši od željenega. Oblika strešice
je prilagojena in se drži črkovnega znaka »S«, kar omogoča manjši
medvrstični razmak, obenem pa definira prepoznavno črkovno formo logotipa, ki jo je moč uporabljati tudi kot samostojen element.
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Sekundarni gradniki vidne identitete
Poleg primarnega gradnika identitete (logotipov v po meri oblikovanem črkovnem materialu) pa so bili določeni še sekundarni vizualni
elementi v obliki arhitekturnih šrafur. V grafični zasnovi so uporabljene tri, ki sovpadajo s cilji in zasnovo posameznih organizacijskih enot
Zavoda. Šrafura jekla karseda najbolje artikulira trdnost in stabilnost
Zavoda, ki ureja pravno-formalni del organizacije. V šrafuri peska lahko
na simbolnem nivoju povlečemo vzporednice z združevanjem raznolikih znanj in izkušenj, zbranih v kolektivu Skupine Štajn. Biroju Štajn pa
je bila dodeljena šrafura armiranega betona, ki je danes v večini primerov eden od osnovnih gradnikov vseh arhitekturnih konstrukcij.
Pozneje se je ustvaril še prepoznavni vzorec za organizacijsko enoto
Hiša arhitekture, ki je sestavljen iz šrafure jekla ter notranje beline,
omejene z debelejšim robom. Omenjena zasnova interpretira Hišo arhitekture kot projekt Zavoda Štajn, belina z črnim obrisom pa tlorisni
etažni pogled arhitekturnega načrta.
Črna kot edina barva identitete po likovnoteoretskih pravilih »dosega maksimalni kontrast v kombinaciji z belino papirja1«. S sporočilnostnega vidika, pridobljenega v fazi raziskave, pojem kontrast
artikulira delovanje organizacije Štajn. Naloga Zavoda in organizacijskih enot je izpostavljanje in reševanje prostorskih problemov
preko prostorskih intervencij, ki so v večini primerov v kontrastu z
urbanim okoljem. Obenem samo ena barva, uporabljena v osnovni
vidni podobi, znižuje izvedbene stroške.

Omejena količina finančnega vložka, namenjena sami realizaciji tiskovin, je z željo po največji opaznosti in prepoznavnosti tako pogojevala
drugačen pristop k načrtovanju vidne identitete.

1—

Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana, str. 167
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Osnovne dopisne tiskovine
V sklopu osnovnih dopisnih tiskovin so bile oblikovane vizitke, na katerih sta na predstavitveni strani združena oba vidna gradnika identitete — logotip in njemu pripadajoča šrafura. Kontaktna stran vizitke
vsebuje splošne podatke posamezne organizacijske enote, izvedene pa
so bile tudi različice osebnih vizitk.
Poleg tega je bila na kontaktno stran dodana t. i. qr koda, ki je namenjena branju s pametnimi telefoni in predstavlja kodni zapis povezave na
spletno stran organizacije.
Osnovni dopisni dokumenti (dopis, račun, predračun in opomin) so
zastavljeni v obliki form, za upravljanje z njimi pa je potreben le
*

smcp (Portable Document
Format) je odprtokodni
standard formata za
prenašanje in izmenjavo
najrazličnejših vrst
digitalnih vsebin. Vanj
lahko vpnemo vse, kar
potrebujemo za pravilno
prikazovanje vsebine
(informacije o formatih,
mreže, pisave, slike, plasti
in še mnogo drugega).

pdf 2 bralnik (Adobe Reader). Prednost pdf form* se izkaže predvsem
ob vpenjanju po meri izdelanega črkovnega materiala v dokumente. To omogoča nemoteno rabo dokumentov na računalnikih, ki tipičnega črkovnega materiala nimajo v svojih registrih. Obenem pa
v fazi oblikovanja nismo omejeni z izbiro spletno varnih črkovnih
vrst, ki so v visokih procentih zastopane v vseh operacijskih sistemih (Windows, Mac osx, Linux …).

Zadnja stran vizitk s pripadajočo qr kodo (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

2—

spletni vir Wikipedia (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

69
Kompozicjsko umeščenost vsebin na dopisni list je pogojevalo več
dejavnikov. Optimalno krčenje stroškov je narekovalo tisk dopisnih dokumentov z domačimi tiskalniki. Tak način reproduciranja dokumentov ne dovoljuje tiska v »živi rob«, zaradi česar je bil
upoštevan odmik vsebinskih sklopov od roba formata. Zaradi izpostavljene omejitve osnovni dokumenti ne vsebujejo organizacijski
enoti pripadajočih šrafur. Lociranje osnovnih podatkov podjetja v
zgornji desni del formata olajša dostopanje do podatkov, kadar so
dokumenti vpeti v vložne registre. Prav tako dopisni dokumenti zajemajo dve pomožni liniji na levi strani formata; zgornja je za
pomoč pri tretjinskem prepogibanju dokumenta z namenom vstavljanja v kuverte, spodnja pa je namenjena natančnemu luknjanju.

Dopisni listi v obliki pdf form (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).
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Kuverti Zavoda in Skupine Štajn s potiskom zavihkov (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

Oblikovna zasnova kuvert je sledila ostalim tiskovinam. S šrafuro potiskani zavihki oblikovno ne posegajo v čistost sprednjega dela kuverte, ki je namenjena logotipu in uradnemu naslovu organizacije Štajn.
Umestitev podatkov prejemnika in položaj znamke je označen in sledi
navodilom, ki so izpostavljena v »Priročniku za pravilno naslavljanje
poštnih pošiljk; Pošte Slovenije«.

Ostali elementi
V sklopu osnovne vidne identitete so bile oblikovane še tri različice razglednic (za Zavod Štajn, Skupino Štajn in Hišo Arhitekture), ki se uporabljajo kot vabila za prihajajoče dogodke. Osnovna oblika razglednic
je bila natisnjena v tiskarni, posamezni opisi prihajajočih dogodkov in
naslovniki pa so dodani naknadno s pomočjo predloge za dotisk na domačem tiskalniku. Oblikovanih je bilo več verzij letakov in plakatov
ter priponke, ki jih lahko poljubno kombiniramo. Zasnovana pa je bila
tudi vidna pojavnost dogodka Raumštajn, ki se je odvil v času festivala
Kamfest na Šutni v Kamniku.
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Razglednica (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

Razglednica Skupine Štajn (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).
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Razglednice Zavod in Skupina Štajn (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

Priponke, oblikovane v sklopu celostne podobe Štajn (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

Črkovna družina in celostna grafična podoba Štajn

Priponke lahko poljubno kombiniramo (avtor fotografije: Anže Veršnik, Jure Kožuh).

Vidna zasnova dogodka Raumštajn v Kamniku; avgust 2011 (avtor fotografije: Anže Veršnik).
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Pojavnost črkovne družine in vidne identitete
Črkovna družina in vidna identiteta sta bili prijavljeni na 5. bienale vidnih sporočil Slovenije 3 v kategoriji »01. črkovne vrste« in »04. celostne
grafične podobe«, kjer sta po mnenju domače komisije, ki je bila sestavljena iz prejemnikov Bumnovih nagrad predhodnega bienala, dosegali zastavljen kakovostni nivo za uvrstitev na razstavo bienala (november 2011) ter s tem prejeli priznanje odličnosti.
Črkovna družina Štajn je bila, kot glavna pisava vsebinskih sklopov,
uporabljena tudi v zborniku besedil z naslovom »Oblikovanje je
odgovor«, ki ga je ob svoji 60-letnici delovanja izdalo Društvo oblikovalcev Slovenije. Poleg zbornika je bila uporabljena tudi v vseh
oblikovanih elementih, pripradajočih dogodku počastitve 60. obletnice delovanja (januar 2012). Omenjene materiale je oblikoval Jure
Kožuh (studio Grafikarna).
Obenem se je črkovna družina pojavljala tudi v fizični in digitalni obliki
na razstavah delavnic oblikovanja črkovnih vrst tipoRenesansa.
V sklopu 1. festivala črk (julij, avgust 2010) so bili na zaključni razstavi
1. delavnice v Galeriji Kresija predstavljeni zametki kurzivnih rezov, v
sklopu 2. festivala črk (avgust, september 2011) je bila na Križevniški
ulici postavljena razstava 2. in 3. delavnice, na kateri so bili v plakatni
velikosti predstavljeni dograjeni kurzivni rezi, marca 2012 pa so bila na
razstavi v Rdeči galeriji (Dolenjska cesta, Ljubljana) predstavljena dela
4. delavnice, kjer sem predstavil pokončne reze črkovne družine Štajn.
Vsaka delavnica se je predstavila tudi z digitalno razstavo na spletnem
mestu Bēhance4 .

3—
4—

spletni vir Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.brumen.org/?v=647
spletni vir Bēhance (dostop: marec 2012) dostopno na naslovu http://www.behance.net/tiporenesansa
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Celostna grafična podoba, razstavljena na 5. bienalu vidnih sporočil Slovenije; november 2011 (avtor fotografije: Domen Pal).

Raba črkovne družine Štajn v zborniku ob 60-letnici društva oblikovalcev Slovenije; januar 2012 (avtor fotografije: Jure Kožuh).

Tečaj oblikovanja

Tečaj oblikovanja

Didaktični del diplomske naloge je bil izveden v obliki tečaja oblikovanja celostne grafične podobe v sklopu Kreativne šole v Ljubljani, ki je s
svojo filozofijo dela in tehnično opremljenostjo primerna ustanova za
izvedbo tečaja. Primarno izbiro didaktičnega nastopa v obliki tečaja so
pogojevali naslednji dejavniki:
»

oblikovanje celotne grafične podobe zahteva daljše časovno obdobje
za pridobitev željenega nivoja kvalitete,

»

delo na projektih zahteva operativno znanje programov za digitalno
računalniško grafiko,

»

tečajnik mora samostojno izkazovati motivacijo za udejstvovanje
na področju grafičnega oblikovanja.
Didaktični nastop naprednejšega tipa je bil namenjen predvsem
udeležencem, ki bi želeli pridobiti osnove snovanja vidnih sporočil ali poglobiti že obstoječe znanje. Oblikovanje celostne grafične
podobe zahteva daljše časovno obdobje, da se vsaka faza projekta
(opisano v poglavju Postopek snovanja vidnih sporočil) izvede pravilno. Obenem je oblikovalcu omogočeno, da se med posameznimi fazami zavestno odmakne od projekta in ob neobremenjenosti
dopušča zorenje ideje. V primeru krajših časovnih omejitev tečaja
menim, da bi bil nivo kvalitete že v izhodišču postavljen prenizko.

Mediji izvedbe (tradicionalni ali novodobni) pogojujejo znanje uporabe
računalniških programov, ki so potrebni za izvedbo projekta. Obenem ti
programi omogočajo hitrejše in bolj raznoliko preizkušanje vseh alternativnih možnosti, ki jih posamezni projekt nudi v fazi realizacije.
Prav tako menim, da tečajnikovo zanimanje za področje grafičnega oblikovanja pripomore k večji motivaciji za delo, kar posledično
oblikovana vidna sporočila dvigne na višji nivo kvalitete. Delovanje
na omenjenem področju zahteva popolno predanost delu, vsesplošno razgledanost ter nujno potrebna tehnična znanja.
Vsem izpostavljenim dejavnikom, ki korenito vplivajo na kvaliteto
izdelkov, bi le stežka zadostil v obliki izvedbe didaktičnega nastopa
znotraj osnovnih ali srednjih šol. Če bi didaktični del opravljal v izpostavljenih javnih ustanovah, bi ga moral izjemno prilagoditi, kar pa se
konceptualno ne bi povezalo z zastavljeno temo diplomske naloge.
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Glava priprave
Datum izvedbe: marec—maj 2011
Šola: Kreativna šola, Atelje 2050
Tečaj: Vidna sporočila; celostna grafična podoba
Število ur: 28 šolskih ur (7 srečanj)
Izvedba: letni tečaj Kreativne šole 2010/2011
Likovno področje: oblikovanje
Likovna naloga: oblikovanje celostne grafične podobe
Likovna tehnika: računalniška grafika
Likovni motiv: vidna identiteta
Medpredmetne povezave: matematika, tehnika, sociologija, psihologija,
filozofija, ekonomija, trženje, umetnostna zgodovina, umetnost
Materiali in orodja: papir, svinčnik, računalnik, programi za računalniško grafiko, laserski tiskalnik, rezalnik
Učila in pripomočki: celostne grafične podobe, tiskovine (vizitke, kuverte, dopisni papir, publikacija, letaki, plakati ...)
Učne metode: razlaga, razgovor, praktično delo, korekture, vrednotenje
Učne oblike: frontalna, skupinska in individualna učna oblika
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
Knjižni viri
»

Bringhurst, R., (2004). Elements of typographic styles, Hartley &
Marks Publishing, Vancouver, Canada.

»

Butina, M., (1997). Uvod v likovno oblikovanje, Debora, Ljubljana.

»

Elam, K., (2004). Grid systems: Principles of Organizing Type,
Princeton Architectural Press, ny, zda.

»

Elam, K., (2004). Typographic systems, Princeton Architectural
Press, ny, zda.

»

Možina, K., (2006). Tipografski geslovnik, revija Grafičar.

»

Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana.

»

Willen, B., Stals, N., (2009). Lettering and type, Princeton
Architectural Press, ny, zda.

Članki na temo grafičnega oblikovanja
»

spletni vir Smashing Magazine (www.smashingmagazine.com)

»

spletni vir A List Apart (http://www.alistapart.com/)
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Slikovni materiali
»

spletni vir Brand New (www.underconsideration.com/brandnew)

»

spletni vir Bēhance.net (www.behance.net)

»

spletni vir Lovely Packeage (http://lovelypackage.com)

»

spletni vir Lovely Stationary (http://lovelystationery.com)

Cilji
Tečajniki:
»

opredelijo vidna sporočila in njihovo pojavnost v vsakdanjem svetu,

»

razlikujejo pojme: znak, logotip, tipografija, tipograf, oblikovalec
črkovnih vrst, črkovna vrsta, črkovna družina, debelinski rez,
diakritična znamenja, male kapitelke, ligature, rgb barvna lestvica,
cmyk barvna lestvica, Pantone barvna lestvica, globinska ostrina,
vektorska in rastrska grafika, digitalni tisk, offset tisk, sitotisk,

»

razvijajo kritično konstruktivno mišljenje med procesom nastajanja,

»

obvladujejo postopke, materiale ter orodja za uresničitev zamisli,

»

razvijajo ustvarjalno in likovno mišljenje,

»

se navajajo na vrednotenje lastnih izdelkov in izdelkov ostalih,

»

privzgajajo pozitiven odnos do računalniške grafike,

»

cenijo izvirne vizualno-komunikacijske rešitve.
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Učni načrt
Mentor

Tečajniki

Uvodno predavanje (4 šolske ure)
Tečajnikom se predstavi in nadaljuje pogovor na zastavljeno temo didaktičnega nastopa.
Uvodno predavanje je razdeljeno na štiri sklope:
Razlaga osnovnih pojmov, potrebnih za delo
Za uvodno motivacijo se pozanima, kakšne so

Tečajniki opišejo pojem vidna sporočila. Oprede-

izkušnje tečajnikov s področja oblikovanja vi-

lijo identifikacijski, informacijski in promocijski

dnih sporočil. Na podlagi njihovih izkušenj s sli-

namen vidnih sporočil, razlikujejo med vektor-

kovnim gradivom, prikazanim preko projektor-

sko in rastersko grafiko, med uporabo različnih

ja, razloži ali osveži osnovne pojme, s katerimi se

barvnih sistemov, razložijo in pravilno upora-

bodo srečevali med izvajanjem tečaja. Opredeli

bljajo pojme, kot so: črkovna družina, črkovni ali

identifikacijsko, informacijsko in promocijsko

debelinski rez, diakritična znamenja, ligature,

raven vidnih sporočil, razliko med vidnimi spo-

male kapitelke ...

ročili in oglaševanjem ter razliko med vidnimi
sporočili in umetnostjo. V nadaljevanju opredeli
razlike, prednosti ter slabosti med vektorsko in
rastersko grafiko, barvne sisteme ter pojme, ki
jih srečujemo pri oblikovanju črk ali besedila.
Elementi celostnih grafičnih podob
Drugi del je s slikovnim gradivom, prikaza-

Izpostavijo in obrazložijo zanimive rešitve ob

nim preko projektorja, namenjen spoznavanju

ogledu slikovnega gradiva.

osnovnih elementov vsake vidne identitete
(znak, logotip, kombinacija znaka z logotipom,
izbor tipičnega primarnega in sekundarnega črkovnega materiala, vizitka, pisemska ovojnica,
dopis, različni promocijski materiali, minimalni in optimalni prostor nedotakljivosti, tipični
barvni izbor ter vodila rabe celostne grafične
podobe).
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Mentor

Tečajniki

Faze dela na projektu snovanja
Tečajnikom predstavi pravilni postopek kre-

Tečajniki sodelujejo s postavljanjem vprašanj o

iranja vidnega spročila. Vsako od petih pogla-

posameznih fazah oblikovanja vidnih sporočil.

vitnih faz (brief, raziskava, konceptualizacija,
refleksija in realizacija) podrobno opiše. Posamezne faze dodatno podkrepi s slikovnim materialom ob pomoči projektorja.
Podaja navodil za domače delo
Poda jim natančna navodila za opravljanje dela

Zapisujejo si navodila za pripravo materialov, ki

(izvedba faz briefa in raziskave), ki so potrebna

jih bodo potrebovali za naslednje srečanje.

za prihodnje srečanje.
Načrtovalno predavanje (4 šolske ure)
Skupinsko pregleda delo tečajnikov, ki so ga

Tečajniki sodelujejo pri razvoju in načrtovanju

opravili doma v času od prvega predavanja.

projektov pod mentorjevim vodstvom. Zapisu-

Vsak tečajnik predstavi svoj projekt in izsledke

jejo si popravke in postopke dela ter s svojimi

raziskave ter nadaljuje s predstavitvijo idejnih

idejami svetujejo soudeležencem tečaja.

zasnov projekta. Z odprto skupinsko debato vsakemu posamezniku podajamo mnenja in ideje.
Po pregledu se tečajniki lotijo izdelave skic in
razvoja konceptov za izvedbo projekta. Z vsakim
posameznikom opravi še osebni posvet.
Projektna predavanja (12 šolskih ur)
Z vsakim tečajnikom pregleda napredek na po-

Opravljajo delo na projektu. Tečajniki na vsa-

sameznem projektu in jim podaja smernice na-

kem srečaju predstavijo napredek dela na pro-

daljevanja z delom. Pogovori se o oblikovnih in

jektu v obliki novih rešitev, kompozicijskih

kompozicijskih alternativah, o izbiri tipičnega

postavitev, izbiri pravilnega črkovnega in barv-

primarnega in sekundarnega črkovnega ma-

nega materiala. Razvijajo kritično mišljenje in

teriala ter o barvnem izboru. Vodi jih v smeri

neprestano preverjajo, ali oblikovana vidna

čistejšega in bolj preglednega podajanja infor-

identiteta zajema vse aspekte, izpostavljene v

macij ter večje koherentnosti med različnimi

fazi briefa in raziskave.

oblikovanimi materiali vidne identitete.
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Mentor

Tečajniki

Zaključek in vrednotenje (4 šolske ure)
Z vsakim posameznikom pregleda projekt ter

Zaključujejo oblikovane materiale in jih pripra-

poda zadnje korekture. Obrazloži pripravo dato-

vijo za vrednotenje. Projekte zaključijo in si or-

tek za tisk in za skupinsko vrednotenje.

ganizirajo datoteke na računalnikih.

Vrednotenje
Zadnjo šolsko uro namenimo skupinskemu

Pod vodstvom mentorja pripravijo dokumente

vrednotenju opravljenega dela ter preverjamo,

za tisk in za prikazovanje na projektorju. Pred-

ali oblikovana vidna identiteta dosega izposta-

stavijo svoje delo ter aktivno sodelujejo pri vre-

vljen sporočilnostni koncept. Skupaj ugotavlja-

dnotenju projektov ostalih tečajnikov.

mo, katere vidne identitete jasno podajajo informacije, vsebujejo pravilni črkovni in barvni
izbor ter na področju vidnih identitet delujejo
prepoznavne in nezamenljive.

Merila za vrednotenje izdelkov:
»

upoštevanje sporočilnostnega koncepta oblikovanih materialov,

»

prepoznavnost znaka/logotipa in njegova nezamenljivost,

»

likovna čistost in razumljivost oblikovane vidne identitete,

»

izvirnost,

»

uporabnost znaka/logotipa v različnih situacijah in aplikacijah,

»

samokritičnost posameznika pri vrednotenju svojega projekta.

Tečaj oblikovanja

Osebna analiza tečaja
Izvedbo tako široko zastavljenega tečaja so pogojevali dejavniki, ki sem
jih predhodno že opisal v poglavju »Tečaj oblikovanja celostne grafične
podobe«. Med tečajem sem ugotovil, da so bili izpostavljeni dejavniki
pravilno predvideni. Kvalitetnejše vidne identitete so bile izoblikovane s strani udeležencev tečaja, ki jih dejavnost grafičnega oblikovanja
primarno zanima in vidijo potencial na tem področju v obliki iskanja
zaposlitve. Prav tako je bilo delo na projektih z udeleženci, ki vsebujejo
večje operativno znanje programov za digitalno grafiko, lažje in hitrejše
kot s tistimi, ki imajo omejena znanja. Predvideni časovni okviri tečaja
pa so poleg že omenjenega omogočili tečajnikom, da so dokončali svoje
delo v predvidenem izvedbenem roku.
Na uvodnem predavanju sem se tečajnikom najprej predstavil in se
nato navezal na razlago postopkov dela na projektu. Presenetilo me
je dejstvo, da slušatelji niso bili seznanjeni s količino dela, ki jo moraš posvetiti raziskavi pred vsakim oblikovanjem vidnega sporočila. Večina udeležencev tečaja je menila, da za kvalitetno opravljen
projekt ne potrebuješ predhodnega načrtovanja izven digitalnega
okolja. Nujnost omenjenega sem jim razložil s prikazom dela na realnem projektu, kjer sem do končne rešitve prišel zgolj naključno,
saj sem ob uporabi tradicionalnih izraznih medijev v fazi načrtovanja spontano (v obliki nenačrtovane linije s svinčnikom) prišel
do rešitve, ki je posledično definirala celotno vidno identiteto. Ob
ogledu slikovnega materiala so konstruktivno sodelovali s podajanjem mnenj in obenem razvijali svoje vidno-sporočilne zaznave, ki
so ključnega pomena pri kreiranju celostnih grafičnih podob.
Projektna srečanja so bila v večini primerov namenjena pregledu domačega dela in konstruktivnemu pogovoru. Čeprav sem na uvodnem
predavanju izpostavil nujnost apliciranja oblikovanih form, so me nekateri tečajniki kljub temu presenetili s pravilnim predvidevanjem
vseh aspektov apliciranja.
Prav tako sem bil zadovoljen s stopnjo sodelovanja med samimi tečajniki. Med seboj so si v okviru srečanj podajali konstruktivna mnenja in si pomagali pri operativnem delu v računalniških programih.
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Analiza projektov tečajnikov
Beton, Ana
Vidna identiteta podjetja Belkom (telekomunikacije in elektro oprema).
Rešitev logotipa s slikovnim simbolom, ki definira črkovni znak »o«,
opredeli komunikacijo, ki vedno poteka od izhodiščne točke (od sporočevalca) in je usmerjena proti prejemniku. Vidna identiteta je dograjena s sekundarnim vizualnim elementom v obliki linij, ki z vmesnimi
točkami komunikacijo še dodatno opredeli.
Strukturiranje podatkov na osnovnih tiskovinah je oblikovano z informacijskega vidika, saj so podatki združeni v sklope, ki spadajo skupaj.
S stališča barvne ureditve je le-ta premišljena, saj se med primarno določenima modro in zeleno ustvari primeren kontrast.
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Hribar, Anja
Vidna identiteta Vila Ključe Bled (poročna in kongresna dejavnost).
Vidna identiteta Vile Ključe v logotipu izpostavlja dve primarni dejavnosti, ki sta vizualno interpretirani v obliki tipografske rešitve. Prvi del
logotipa s svojim bolj elegantnim, kaligrafskim občutkom izraža dejavnost organizacije vrtnih porok, drugi pa v svoji stabilni in močnejši formi kongresno dejavnost.
Edina slabost v logotipu uporabljene črkovne družine Didot je v izrazito tankih serifih, ki jih ne smemo uporabljati v majhnih velikostih, saj
lahko v tisku izginejo. Osnovna barvna pojavnost zajema črno v kombinaciji z zlato barvo, ki doprinese k elegantnosti vidne identitete.
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Matičič, Maja
Vidna identiteta prevajalke Jane Matičič.
Vidna identiteta izhaja iz znaka v kombinaciji z logotipom. V slikovnem simbolu je v prvem primeru prepoznavna odprta knjiga s peresom,
medtem ko omenjena elementa lahko dojemamo tudi kot začetnici
imena in priimka prevajalke. Sekundarna pisava, ki se jo predvideva za
uporabo v vsebinskih delih, vnaša ravno pravo mero kontrasta primarno določenemu serifu.
Izbrana barva, ki poleg črne dopolnjuje vidno identiteto, je bila izbrana
po asociativnih lastnostih, ki jih definira modra barva. Kompozicijske
postavitve osnovnih tiskovin se ne skladajo s standardnimi naslonili
besedila za enostavnost branja.

Tečaj oblikovanja
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Radojević, Dragana
Vidna identiteta Zavoda za družbeno angažirano umetnost in teorijo mina.
Izbrana primarna črkovna družina izraža klasičnost in tradicijo, ki
kvalitetno opisuje področje umetnosti. Logotip dosega izrazit kvadraten proporc, kar omogoča kvalitetno aplikacijo na različne materiale in
različne velikosti.
Osnovne dopisne tiskovine so zastavljene v skladu z oblikotvornimi pravili in so s stališča podajanja informacij korektno oblikovane.
Menim, da brez pripisa celotnega naziva Zavoda sporočilnosti koncept
vidne identitete ni jasno izražen in javnosti ne podaja dovolj informacij o dejavnostih Zavoda. Osnovni zasnovi vidne identitete primanjkuje
predvsem dodelanost na področju sporočilnosti in podajanja informacij.
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Zadnikar, Janja
Vidna identiteta ekološke cone Sorško polje.
Vidna identiteta vsebuje slikovni simbol, ki nakazuje na najbolj prepoznavno značilnost Sorškega polja v obliki ozkih longitudinalnih parcel.
Za prepoznavni črkovni zapis in zapis slogana je bila izbrana serifna pisava humanističnega tipa, ki najbolje definira naravnost. Slednje potrdi
še barvna selekcija v zemeljskih tonih. Osnovni vidni gradnik identitete
je tudi oblikovno kvalitetno zastavljen, saj omogoča enostavno apliciranje. Osnovne dopisne tiskovine so oblikovane premišljeno in so s stališča podajanja informacij zadostne.
Izoblikovana vidna identiteta zadošča vsem principom oblikovne zasnove. Je enostavna, zapomnljiva, uporabna in primerna.

Tečaj oblikovanja
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Predstavljene vidne identitete zajemajo sledeče materiale:
»

»

slikovni simbol/logotip/slikovni simbol in logotip:
»

črna verzija,

»

negativ,

»

barvna verzija;

osnovni set dopisnih tiskovin*:
»

vizitke,

»

dopisni list z umestitvijo osnovnega gradnika in podatkov,

»

kuverta.

Posebej se zahvaljujem avtoricam vidnih identitet za dovoljeno
uporabo oblikovanih materialov v pričujoči diplomski nalogi.

*

Osnovni set dopisnih
tiskovin projektov je
prikazan v polovični
pomajšavi–50 %		
originalne velikosti.

Sklep

Sklep
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Sklep

Kaj se lahko naučim?

Zgornjemu vprašanju sem v fazi izbire tematike diplomske naloge posvetil največ pozornosti, saj je bilo primarno gonilo želja po učenju.
Z namenom vzpostavitve prepoznavnosti v širšem javnem okolju je
bila v sklopu projekta vidne identitete Zavoda za razvoj in raziskave
prostora Štajn oblikovana korporativna črkovna družina.
Več tisoč zrisanih, prerisanih, popravljenih in ponovno popravljenih črkovnih znakov in simbolov, neštete korekture, opravljene
med procesom nastanja črkovne družine, in vidne identitete, divergentno mišljenje v vseh fazah oblikovanja in operativno znanje naučenih računalniških programov so izkupiček, ki je prinesel
ogromno širino znanja in izkušenj, obenem pa novih prijateljstev
in priložnosti.
Vse znanje in izkušnje, pridobljene med delom na projektu, so več kot
dobrodošla popotnica za katerokoli prihodnje delo tako na področju
grafičnega oblikovanja, ki je moje primarno področje udejstvovanja, kot
tudi na didaktičnem področju v okvirih Kreativne šole v Ljubljani, kjer
kot mentor izvajam različne tečaje, ki se v vseh pogledih vrtijo okoli
pojma oblikovanje.
Kvalitetno sodelovanje z naročnikom je pripeljalo od faze pridobitve projekta do končne uporabne, prepoznavne, komunikativne in
aplikativne vidne identitete z unikatno črkovno vrsto, ki sledi vsem
izhodiščem, ki so bila izpostavljena v fazi »briefa« in »raziskave«.

Pa vendar delo na črkovni družini še ni končano.

Oblikovanje črkovne družine v sklopu celostne grafične podobe
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Knjižni viri
»

Ačko, S., (2009). Preoblikovanje dnevnega časopisa z vpeljavo črkovne vrste po meri; diplomsko 		
delo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana.

»

Bratuš, L., (1990). Manu Scriptum, razvoj latinice v zrcalu rokopisa in besede, nuk Ljubljana.

»

Bringhurst, R., (2004). Elements of typographic styles, Hartley & Marks Publishing, Vancouver.

»

Butina, M., (1997). Uvod v likovno oblikovanje, Debora, Ljubljana.

»

Dodd, R., (2006). From Guttenberg to Open Type, The Ilex Press Limited, gb.

»

Elam, K., (2004). Grid systems: Principles of Organizing Type, Princeton Architectural Press, ny, zda.

»

Elam, K., (2004). Typographic systems, Princeton Architectural Press, ny, zda.

»

Gill, E., (1931). An essay on typography, David R. Godine Publishers, New Hampshire, zda.

»

Kožuh, J., (2011). Snovanje vidnega sporočila (zgibanka), Grafikarna d.o.o., Ljubljana.

»

Jakobson, R., (1960). Lingvistika in poetika, mit Press, Massachusetts, zda.

»

Možina, K., (2006). Tipografski geslovnik, revija Grafičar.

»

Spiekermann, E., (2003). Stop stealing sheep and find out how type works, Adobe Press, Berkley,
California, zda.

»

Šušteršič, N., (2004). Likovna teorija, Debora, Ljubljana.

»

Willen, B., Stals, N., (2009). Lettering and type, Princeton Architectural Press, ny, zda.

Elektronski viri (po vrstnem redu uporabe)
»

Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) http://www.brumen.org/?v=35

»

About.com (dostop: marec 2012) http://desktoppub.about.com/od/glossary/g/blackletter.htm

»

Finearts (dostop: marec 2012) http://finearts.fontbonne.edu/tech/type/type_class.html

»

Thinking with type (dostop: marec 2012) http://papress.com/thinkingwithtype/letter/
classification.htm

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Serif

»

Font tester (dostop: marec 2012) http://www.fonttester.com/web_safe_fonts.html

»

Luc Devroy (dostop: marec 2012) http://luc.devroye.org/slovenia.html

»

Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) http://e-muzej.brumen.org/catalogs/2BVSS/dela/
002_delo.html

»

Fontshop (dostop: marec 2012) http://www.fontshop.com/fonts/designer/mitja_miklavcic/

»

Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) http://e-muzej.brumen.org/catalogs/4BVSS/dela/
002_badNews.html

»

Wikipedija (dostop: marec 2012) http://sl.wikipedia.org/wiki/Tribuna

»

Bēhance (dostop: marec 2012) http://www.behance.net/jurekozuh

»

Bēhance (dostop: marec 2012) http://www.behance.net/Tomato

»

The History of Visual Communications (dostop: marec 2012) http://www.citrinitas.com/
history_of_viscom/index.html

»

Wikipedija (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design

»

Wikipedija (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Petroglyph

»

Wikipedija (dostop: marec 2012) http://sl.wikipedia.org/wiki/Ideogram

»

Design is history (dostop: marec 2012) http://www.designishistory.com/design/early-typographers/

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Romain_du_Roi

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_(computing)

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.

»

Bold & Justified (dostop: marec 2012) http://static.colourlovers.com/uploads/images/
typographic_infographic.html

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitektura

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture

»

Smashing Magazine (dostop: marec 2012) http://www.smashingmagazine.com/2010/11/04/
best-practices-of-combining-typefaces/

»

I love typography (dostop: marec 2012) http://ilovetypography.com/OpenType/
opentype-features.html

»

Wikipedia (dostop: marec 2012) http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format

»

Fundacija Brumen (dostop: marec 2012) http://www.brumen.org/?v=647

»

Bēhance (dostop: marec 2012) http://www.behance.net/tiporenesansa

Slikovno gradivo
Uporabljeno slikovno gradivo (po straneh)
» 32: http://en.wikipedia.org/wiki/File: DemoticScriptsRosettaStoneReplica.jpg
» 33: http://www.textism.com/writing/?id=10
http://www.textism.com/writing/?id=12
http://www.textism.com/writing/?id=14
http://www.textism.com/writing/?id=20
» 34: http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/images/books/kells.html
» 35: Gill, E., (1931). An essay on typography (str. 28)
» 36: http://woodtyper.com/wp/uploads/2009/09/gutenberg-initial.jpg
http://img3.etsystatic.com/il_fullxfull.310064555.jpg
» 37: http://typefoundry.blogspot.com/2011/04/garamond-or-garamont.html
» 38: http://farm3.static.flickr.com/2090/2200545808_b6ec602680_o.jpg
http://www.designishistory.com/images/typographers/baskerville.jpg
Dodd, R., (2006). From Guttenberg to Open Type (str. 47)
» 39: http://camera-wiki.org/wiki/Kodak_Brownie
» 40: http://www.linotipia.it/feng2.jpg
» 41: http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/images/avantgarde/futurism.html
» 48: http://eliinbar.files.wordpress.com/2011/01/the20parthenon20acropolis20athens20greece.jpg
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http://img1.10bestmedia.com/Images/Photos/145092/walt-disney-concert-hall-complexwaltdisneyconcerthall52268353_28_550x370.jpg
http://content.answcdn.com/main/content/img/getty/3/1/82629931.jpg,
www.newyorkpanorama.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-guggenheim-2000.jpg,
» 49: http://www.mao.si,
http://www.behance.net/gallery/MAD-ARCHITECTS-RebrandingInteractive-Design/1579101
http://www.calatrava.com/
http://www.svigals.com/
http://talent.adweek.com/gallery/Quezada-Architecture-Visual-identity/1513421
» 64—73: avtorja fotografij: Anže Veršnik, Jure Kožuh
» 75: avtor fotografije: Domen Pal, 5. bienale vidnih sporočil Slovenije
avtor fotografije: Jure Kožuh, zbornik Društva oblikovalcev Slovenije
» 84: avtorica vidne identitete: Ana Beton
» 85: avtorica vidne identitete: Anja Hribar
» 86: avtorica vidne identitete: Maja Matičič
» 87: avtorica vidne identitete: Dragana Radojević
» 88: avtorica vidne identitete: Janja Zadnikar
» avtor ostalih grafičnih materialov uporabljenih v diplomski nalogi: Anže Veršnik

Uporabljene črkovne vrste v grafičnih materialih (po straneh)
» 21: Centaur mt (Bruce Rogers, 1929; Monotype ltd.), Baskerville (Bruce Rogers, 1917; Monotype ltd.),
Didot (Adrian Frutiger, 1991; Linotype gmbh)
» 21—23: Gill Sans mt pro (Eric Gill, 1928, Monotype ltd.), Helvetica (Max Miedinger, 1957; Linotype gmbh),
Futura (Paul Renner, 1927; Neufville Digital), Fette Frakture (Johann Cristian Bauer, 1850; urv
Software), Zapfino (Herman Zapf, 1998; Linotype gmbh), Jenna Sue, jf Ringmaster
» 25: Delo Tekst (Ermin Međedović, 2005; Delo d.d.), ff Tisa Regular (Mitja Miklavčič, 2006, Fontshop
gmbh)
» 26: Bad News (Samo Ačko, 2009), Tribunal Regular (Aljaž Vindiš, 2012), Stat Regular (Jure Kožuh 2012),
Rastignac Regular (Tomato Košir, 2011)
» 33: Trajan pro (Carol Twombly, 1989; Adobe Systems Incorporated)
» 40: Rockwell (Frank Hinman Pierpont,1934; Monotype ltd.), Archer (2001; Hoefler & Frere-Jones)
» 57: Minion pro (Robert Slimbach, 1990; Adobe Systems Incorporated)

Za vse tekstovne sklope diplomskega dela je bila
uporabljena črkovna družina Štajn.

Izjava o avtorstvu
V skladu s 171. členom Statuta Univerze v Ljubljani izjavljam,
da sem avtor diplomskega dela z naslovom Oblikovanje črkovne
družine v sklopu celotne grafične podobe.
Anže Veršnik
Kamnik, 22. 8. 2012

Prevod: Andraž Veršnik
Lektura: Sergeja Resman
Tisk: Gordan Čuka
Vezava: Knjigoveznica Tome
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