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ZAHVALA
NEŽA MAURER
Nekaj ali nekdo

Vsak od nas je samotna gora,
otok, mogoče zvezda,

ali nekaj še bolj samotnega,
temnega v temi.
Čudež je že to,

da se pojavi nekaj
ali nekdo,

ki to temo razžari.
In nič več.

POVZETEK
Diplomsko delo raziskuje plakat kot vizualno komunikacijsko sredstvo. Uvodoma sta

opredeljena pojma vizualne komunikacije in grafično oblikovanje z zgodovinskim

pregledom njegovega razvoja. Sledi opredelitev plakata in njegov zgodovinski razvoj

do druge polovice 20. stoletja v Evropi in Ameriki, nato pa še pregled njegovega

razvoja na Slovenskem. V nadaljevanju je predstavljen plakat kot sodobno vizualno
komunikacijsko sredstvo, sledita pa še poglavji tipografija in barve kot pomembna
vizualna elementa plakata. V pripravi na tisk so opisane razlike med vektorsko in

bitno grafiko, definirani so ločljivost in interpolacija ter lastnosti tiska. Sklepni del

obsega opredelitev koncertnega plakata in predstavitev slovenskih in tujih
koncertnih plakatov. Avtorski del vsebuje serijo šestih koncertnih plakatov, ki so

nastali na temo Koncert: Glasbena gostija. Pedagoški del vključuje učno pripravo ter
analizo učne ure in likovnih del učencev 7. razreda osnovne šole.
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ABSTRACT
In my diploma paper I discuss poster as a visual communication means. In

introduction, I define the concepts of visual communications and graphic design, and
the history of their development. Furthermore, I define poster and its historical

development until the second half of the 20th century in Europe and America, and I
also include a review of its development in Slovenia. I present a poster as a modern

communication means, typography and colours being two of its visually important
elements. In the preparation for print I describe the differences between vector and

bitmap graphics, and I define print resolution, interpolation and characteristics. In

conclusion, I define a concert poster and as examples I present some of the Slovene
and foreign concert posters. In the practical part, I include a series of six concert
posters which have been made based on The Concert: Music Feast. The pedagogical

part includes the lesson plan and analysis of the lesson and art works of 7th grade
primary students.
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UVOD
Plakat je kot vizualno komunikacijsko sredstvo prisoten vse od izuma litografije v
19. stoletju. Na njegovo likovno podobo so vplivala različna umetniška gibanja in

obdobja, vendar je njegova osnovna funkcija vedno ostala enaka, to je prenos
informacij do naslovnika. Plakat je dolgo užival monopol na področju informiranja,

bodisi kulturnih dogodkov, kot so koncert, gledališka predstava, ples idr., bodisi

oglaševanja novih prodajnih produktov, vse do prihoda filma in televizije. Začetki
plakata in grafičnega oblikovanja sovpadajo in ker se umetniki sprva niso ločevali

od grafičnih oblikovalcev, je ta ločnica zabrisana. To se je spremenilo s prvimi

neposrednimi naročili za določen produkt in s prvo celostno grafično podobo
podjetja.

Kljub številnim novim medijem plakat še vedno ohranja pomembno funkcijo, tudi

zavoljo oglaševanja. K večji veljavi sta doprinesla neomejen format in razvoj

tiskarske tehnologije, zaradi katere omejitev pri oblikovanju skorajda ni več.
Umetniki, omejeni v svojem ustvarjanju zaradi tiskarskega postopka in izbire le

določenih barv ter formatov, so preteklost. Omejenost, ki jo doživljajo nekateri

bolj, drugi manj, je danes prisotna v drugih aspektih in je delno predstavljena v

tem diplomskem delu, v poglavju o tisku in njegovi pripravi. Ne gre pa zanemariti
dejstva, da nam bogat nabor raznovrstnih tipografij in široka paleta barv
omogočata neskončne možnosti pri oblikovanju.

V diplomskem delu bom skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
kako učinkuje plakat kot vizualno komunikacijsko sredstvo v sodobnem času,

kako z lastnim ustvarjanjem izoblikovati plakat kot učinkovito vizualno
komunikacijsko sredstvo in kako pri učencih 7. razreda osnovne šole doseči
ustvarjalnost pri oblikovanju plakata kot vizualno komunikacijskega sredstva.

Diplomsko delo raziskovanje plakata predstavlja v treh sklopih: v teoretičnem s
študijem slovenske in tuje strokovne literature in drugih virov, v avtorskem kot

plod raziskovanja učinkovitega koncertnega plakata v likovni praksi, in v zadnjem,

1

pedagoškem sklopu, kot preizkus vsebine plakata pri učencih 7. razreda osnovne
šole.
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TEORETIČNI DEL
1 VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Leksikon Cankarjeve založbe opiše pojem vizualne komunikacije kot »prenašanje

sporočil s slikovno govorico, tudi splošnejše poimenovanje za grafično
oblikovanje, zlasti na področju televizije, filma, reklame ipd.« (1998, 1144). Stane
Bernik pa definira pojem v Enciklopediji Slovenije takole: »Vizualne komunikacije,
tudi vidna sporočila, so medijsko raznovrstna in interaktivno posredovana

vizualna sporočila. Vključujejo grafično oblikovanje kot najbolj tradicionalno

stroko in vse načine sodobnega vizualnega komuniciranja od tistih, zajetih v
izraznostnih vizualnih umetnosti (likovna umetnost, gledališče, film, televizija,

sodobne umetniške prakse), do porabniških tržnih komunikacij, posredovanih z
vsemi znanimi klasičnimi in vedno bolj razvejanimi sodobnimi mediji. Poleg knjige

je ena najzgovornejših tradicionalnih oblik vizualnega komuniciranja plakat.«
(1999, 279).

Vizualna komunikacija je ena od najstarejših disciplin v dobi človeštva. Je vsaka
podoba, ali je to znak, tipografija, risba ali fotografija, ki se uporablja za izražanje

neke ideje. Njen začetek je prisoten že v pradavnini s stenskimi poslikavami, s

socializacijo človeštva pa se prične uporaba tudi ideogramov in abecede. V
modernejših časih se izraz vizualna komunikacija uporablja za poudarjanje idej.

Danes so primeri vizualne komunikacije povsod. Tipografija, fotografija in risbe v
časopisih in revijah povečujejo pisane ideje, ki vzpodbujajo bralca do določenih

dognanj. Televizijske oddaje in filmi uporabljajo v celoti vizualne metode za
portretiranje pripovedi, medtem ko televizijski oglasi kombinirajo vizualno

komunikacijo z ostalimi disciplinami, kot so psihologija in antropologija, da bi s
tem

še

dodatno

podkrepili

idejo

sporočila

ali

(http://www.impresio.si/vsebine/kaj_je_vizualna_komunikacija.html).

produkta

Umetnost uporablja komunikativnost vizualnega. Ideološka propaganda izkorišča

moč slike, da povsem nenasilno, zgolj z nazorno prepričljivostjo vizualno
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privlačnega, komunicira in presadi izbrani komplet vrednot poljubno veliki

populaciji. Tako kot propaganda tudi umetnost neko avtorjevo individualno
specifiko vizualno komunicira gledalcu in jo tako dela nekako bolj univerzalno
(Lunaček, 2007).
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2 GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Oblikovanje je izraz komunikacije, ki pripoveduje pronicljivo zgodbo - ta ljudi

navede, da razmišljajo in reagirajo. Iz historičnega vidika vrednotenja umetnosti je
razlika med oblikovanjem in umetniškim ustvarjanjem jasna. Umetnik ustvarja
predvsem iz lastne, samozadostne intencije, medtem ko je delovanje oblikovalca
usmerjeno v reševanje konkretnih problemov naročnika (Stritar, 2005).

Stritar pove: »Verjetno je vsak oblikovalec (tako kot umetnik) na samem začetku

ustvarjanja dojemal svoje delo predvsem kot intimno izkušnjo lastnega izražanja;
izkušnjo, s katero ni imel namena očarati zunanji svet, izkušnjo, ki mu je odpirala

vrata v podobe, ki jih je tkala domišljija. Vendar ta čas nedolžnosti prej kot slej
mine: v trenutku, ko spoznaš naročnika, spoznaš dvom v lastno delo, konkurenco,

pričneš se spraševati, kaj pravzaprav počneš in seveda na kakšen način. V morju
informacij in podob vlada boj za pozornost, opažen pa je tisti, katerega delo izraža

pomensko bogato sporočilo, inteligentni humor ali (in) genialne formalistične
invencije. Pritisk na oblikovalce, da ustvarjajo inovativne ter izrazito avtorske
projekte, je močnejši kot kadarkoli v kratki zgodovini oblikovanja« (Ibid.).

Da bi razumeli pomen grafičnega oblikovanja, moramo razumeti pomen oblike in
vsebine. Spoznati moramo, da z grafičnim oblikovanjem komentiramo, izražamo

mnenja, predstavljamo stališča in smo nekako s tem, kar predstavljamo

tudi družbeno odgovorni. Grafično oblikovanje je več kot pa samo preprosto
zbiranje in urejanje vsebine, z grafičnim oblikovanjem dodajamo vsebini vrednost
in pomen. Je verbalna in neverbalna oblika komuniciranja ter proces in rezultat
imaginacije (http://www.impresio.si/vsebine/ kaj_je_graficno_oblikovanje.html).

Grafično oblikovanje ima močan vpliv, kajti, če je sposobno zapeljati množice v

nakup izdelka, ki ga pravzaprav nihče ne potrebuje, je najbrž sposobno
mobilizirati posameznika, da začne razmišljati o pomembnih svetovnih problemih,

ki zadevajo bodisi globalno segrevanje ozračja ali pa odpis dolgov najrevnejšim
državam sveta (Stritar, 2005).
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3 PLAKAT
Plakat je večji list oziroma pola papirja z obvestilom, razglasom ali vabilom,
kateremu so običajno dodane likovne prvine. Je izdelek grafičnega oblikovanja s
kombinacijo tekstovnih, likovnih in grafičnih elementov v večbarvnem tisku.

Pritrjen je na javnem prostoru z namenom sporočanja in obveščanja čim širše

javnosti. Kot množični medij vizualne komunikacije, ki prenaša aktualne
informacije in sporočila, je plakat priljubljen medij oglaševanja in propagande. V
teku 20. stoletja je plakat postal močan vizualni element prostora in del našega

vsakdanjika. Posebej uspešen plakat je tisti, ki ga ljudje opazimo, ki s svojim
sporočilom doseže gledalca, mu ostane v spominu in v njem sproži odnos do

sporočila. Spremlja nas na vsakem koraku, ob cestah, v mestu in na podeželju, v

javnih prostorih in pogosto tudi v stanovanju, kajti dober plakat je postal
umetniško delo. Danes plakat zaradi njegove množičnosti, stalne prisotnosti in
agresivnosti sporočil ter novih oblik in vedno večjih formatov, ki jih omogoča nova
tehnologija, pogosto dojemamo tudi kot moteč element in onesnaževalca okolja

(http://www.gorenjski-muzej.videofon.si).

Plakat je odsev prostora in časa, v katerem nastaja, ter družbe, katere produkt je,
in se kot aktualen medij hitro odziva na dogajanje in spremembe. S svojo vizualno

podobo in grafičnimi rešitvami, predvsem pa s svojim pogosto tudi simbolnim
sporočilom, ki ga posreduje, je značilen produkt moderne dobe. Plakate uvrščamo

med neknjižno gradivo, imenovano drobni tisk, ki ga v prvi vrsti zbirajo ter hranijo
knjižnice, arhivi, pa tudi muzeji. Drobni tiski so namenjeni široki porabi,
posredovanju trenutnih aktualnih informacij in propagandi na vseh področjih
življenja. Tovrstno gradivo je naš vsakdanji spremljevalec, in čeprav mnogokrat

deluje povsem nepomembno, je pričevalec prostora, časa in dogajanja. Marsikdaj
je tudi edini originalni materialni dokaz določenega dogodka ali zgodovinskega
trenutka, zato ima veliko dokumentarno vrednost (Ibid.).

Plakate iz zbirke novejše zgodovine glede na njihovo vsebino in namen v grobem

lahko razdelimo v štiri večje sklope: družbenopolitične, kulturne, prireditvene in

reklamne plakate. V skupino družbenopolitičnih plakatov uvrščamo tiste, ki so jih
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izdajale državne, republiške, občinske in krajevne oblasti, različne družbene
organizacije ter skupnosti, in plakate političnih zvez ter strank iz zadnjega
obdobja. Številni kulturni plakati so vabili na kulturne prireditve, kot so gledališka

predstava, filmski festival, likovna ali muzejska razstava idr. Med prireditvene
plakate uvrščamo vse, ki vabijo na različne druge prireditve, športne ali
tekmovalne narave, družabno–zabavne ali športno–rekreativne prireditve. V

skupino reklamnih sodijo plakati namenjeni reklamiranju blagovnih znamk in

izdelkov ali tisti plakati, ki so vabili na različne gospodarske in sejemske
prireditve. Pomemben je tudi turistični plakat, s katerimi se promovirajo turistični
kraji. Na turističnih plakatih so izpostavljene predvsem naravne lepote in lokalne

značilnosti ter zanimivosti (Ibid.). Slovenski povojni turistični plakat se je razvijal
skupaj z ostalimi, bolj poznanimi temami slovenskega povojnega plakata (npr.

politični, kulturni, gospodarski). Uporabljali so ga, da bi izpostavljal pomembnost
turizma kot družbeno-ekonomske dejavnosti (Dariš, 2003).
SLIKA 1 NEZNAN AVTOR: Slovenija, Jugoslavija, 1955

SLIKA 2 NEZNAN AVTOR: Slovenija, Jugoslavija, 1960

Vir: http://www.nlb.si/turisticni-plakat
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3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ PLAKATA
Izum ploskega tiska konec 18. stoletja je temeljito spremenil podobo delovanja in
likovnega interesa umetnikov. Izumitelj ploskega tiska je Alois Senefelder (1771-

1834), ki je veliko eksperimentiral in uvajal novosti v tehnike visokega tiska,
najprej na kovinskih in nato še na kamnitih ploščah. Uspelo mu je odkriti, kako na

osnovi mastnega zapisa na apnenčasto kamnito ploščo izkoristiti obojestransko

nezdružljivost vode in maščobe. To odkritje je najprej izpopolnil pri postopku
tiskanja notnih zapisov. Note, zapisane v pozitivu, je pretisnil na kamen v negativu,

kamen pa je jedkal tako, da je tiskal še vedno po načinu visokega tiska z dvignjenih

delov površine kamna. Šele po izdelavi nove stiskalnice, ki je bila prilagojena
načinu tiskanja s kamnitih plošč, je leta 1798 po dolgotrajnem preizkušanju
različnih kemičnih sredstev odkril pravo zmes, raztopino gumiarabikuma z

dodatkom solitrne kisline. S to raztopino je bilo v procesu obdelave kamna

mogoče stabilizirati odbijanje in privlačenje mastne barve. Na navlaženo ravno
površino je bilo mogoče navaljati mastno barvo, ki se je prijemala le na določeno

zamaščeno risbo, in vse to ponavljati v postopku tiskanja. Tehniko litografije je v
naslednjih desetletjih še izpopolnil, do izuma kromolitografije (barvnega tiska)
leta 1826 (Jesih, 2000).

Prvotno ime za tehniko ploskega tiska je »poliautografija« ali »kemični tisk«. Ime

litografija se začne pojavljati šele kasneje v Franciji. Kot osnovni material se za

tiskovno ploščo uporablja kamen v obliki pravokotnih plošč do debeline 10 ali 12
cm. Uporabna je le vrsta kamna, ki je po sestavi čisti, drobno zrnati apnenec in ima

homogeno strukturo brez žil. Na kamen se riše s posebnimi mastnimi kredami,
svinčniki ali litografskim tušem (osnovna sestava vseh so milo, maščobe in saje).
Prenos risbe na kamen je mogoč tudi z drugimi načini in tehnično kemičnimi
postopki (s pretiskom ali fotokemičnim postopkom) (Ibid.).

Praktična vrednost ploskega tiska se je hitro uveljavljala v reproduktivne namene.

Namesto prejšnjega dolgotrajnega zarezovanja ali jedkanja plošč je nova tehnika

omogočala neposredno risanje na kamen. Mnogi umetniki so v tej tehniki našli
možnost izražanja v risbi in kasneje v barvi. V delo založnikov so se vključevali kot
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ilustratorji ali z lastnimi grafičnimi projekti (Jesih, 2000). Umetniki so pridobili
več svobode tudi zato, ker niso bili več omejeni s predhodno oblikovanimi črkami
(tipografijo), ampak so lahko oblikovali črke po lastni zamisli (Hollis, 1994).

Plakat kot grafično oblikovanje uvrščamo v kategorijo predstavitve in promocije,

kjer morajo biti besede in slike zapomljive, enopomenske in ekonomične. Plakati

konec 19. stoletja so s socialno, gospodarsko in kulturno tematiko skušali privabiti
bodoče kupce ali občinstvo. Njihovo pozornost so pridobivali predvsem z barvo.

Možnost uporabe barv se je pojavila z odkritjem litografije. Plakati so odslej
združevali ilustracije skupaj s tekstom, bile pa so to poenostavljene podobe, zaradi

lažje in ekonomične reprodukcije. Pred odkritjem litografije so plakate tiskali kot
ostale knjige, s premičnimi črkami z občasnimi ilustracijami. Sicer so v tem času že

poznali fotografijo, vendar je ni bilo možno reproducirati v večjih formatih in tudi

ne v večjem številu. Umetniki so plakat naslikali, nato pa ga prenesli na kamnito

ploščo. Tovrstna tehnika se je obdržala vse do druge svetovne vojne in dlje,

omogočala pa je reprodukcijo celotnega razpona barv in tonov (Hollis, 1994).

Jules Chéret (1836-1933) je leta 1866 pričel z reprodukcijo barvnih plakatov v
lastni tiskarni s pomočjo litografije. Primer je plakat Bal Valentino iz leta 1869.

Vanj je Chéret vnesel dinamiko, ki učinkuje. Figura klovna z dvema plesalkama še
stopnjuje spodnji napis s svojo perspektivo. Pravzaprav je šlo za naključje dveh

dejstev, in sicer izboljšave na področju litografskega tiska in prisotnost Chéreta

samega. Litografija ni bila nekaj novega, saj jo je razvil že omenjeni Alois
Senefelder. Do leta 1848 je bilo možno natisniti do 10.000 listov na uro. Chéretu je
uspelo natisniti prvi barvni list z litografskim postopkom, Orphée aux Enfers, leta

1858. Po vrnitvi v Pariz se je njegov prispevek k razvoju plakata še povečal, potem
ko je sedem let preživel v Angliji. Plakate je sedaj tiskal na izboljšani Senefelderjevi

stiskalnici (Barnicoat, 2001). Chéret in ostali, ki so mu sledili, so lahko prosto risali

neposredno na kamen s črnilom ali kredo, mogoče pa je bilo doseči tudi učinek

teksture. Z ustvarjanjem na kamen so dosegli, da so bili neposredno vključeni v

proces reprodukcije brez tehnoloških zahtev in grafičnih omejitev, ki so prisotne

pri vrezovanju v kovino ali les. Sistem je omogočal večbarvni tisk in uporabo do

štirih barv (Hollis, 1994).
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Precej del drugih avtorjev ne moremo umestiti med plakate, saj so po svojem
izgledu (tekst in slika) in velikosti preveč blizu tiskani knjigi. Prvi tiskan oglas

zasledimo v letu 1477 v Angliji, njegov avtor pa je bil William Caxton, vendar pa

formati tovrstnih oglasov vse do Chéreta ostajajo v obsegu velikosti knjižne strani
(Barnicoat, 2001).

Od leta 1866 je Chéretu uspelo reproducirati plakate tudi do višine 2,5 metra. Tak

plakat je bil sestavljen iz več pol papirja. Večina plakatov je bila oblikovana iz
figure, ene ali dveh besed z narisanimi črkami in občasno z dodanim sloganom.

Najpogostejša kombinacija teksta in slike je bila torej figura z minimalno besedila

in ta formula je bila osnova plakatne produkcije v Evropi in Ameriki na prelomu
stoletja. Oblikovalcem plakatov je bila prva skrb estetski učinek plakata, manj pa
objektivni prikaz produkta ali simbolična prezentacija neke ideje (Hollis, 1994).
SLIKA 3 JULES CHÉRET: Bal Valentino, 1869

SLIKA 4 JULES CHÉRET: Orphée aux Enfers, 1858

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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Chéret se je v svojih plakatih opiral na preteklo slikarsko izročilo in tradicionalno

kompozicijo, kar nam potrjujejo naslikane figure. Barnicoat ga primerja z deli
Tiepola. Korak stran napove Édouardo Manet s Champfleury – Les Chats (1869)
(Barnicoat, 2001).

SLIKA 5 ÉDOUARD MANET: Champfleury – Les Chats, 1869

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Chéret je dosegel svojo zrelo fazo v osemdesetih letih, njegov slog pa so prevzeli in

razvijali drugi umetniki, med njimi Pierre Bonnard in bolj poznan Henri de

Toulouse-Lautrec. V njihovih plakatih ni prisotne svetlobe ali sence, tudi ne

globine. Kontura, ki razmejuje eno barvo od druge, in barve so odtisnjene na bel
papir in včasih delujejo kot zemljevid. Umetniki so bili namreč v tem obdobju pod

vplivom japonskih lesorezov, ki so bili razstavljeni v Parizu leta 1867 in ponovno
leta 1878. Japonski vpliv je dosegel celo tipografe, kot npr. Auriola. Lautrecu je

plakat služil kot izrazno sredstvo lastnega doživljanja, npr. v delu Divan Japonais

(1893), na katerem je portret njegove prijateljice Jane Avril. Elementi karikature,

humorja, satire in preproste, ploskovite oblike in dekorativne linije so elementi, ki

jih Lautrec vključuje v svoja plakatna dela. Chéret je bil tisti, ki je bistveno vplival
nanj, njegove dosežke na področju plakata pa je Lautrec zagotovo nadgradil in
dalje razvil (Ibid.).
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Chéret je leta 1889 oblikoval plakat za odprtje Moulin Rougea, enaka čast pa je
doletela tudi Lautreca leta 1891, ko je s plakatom napovedal novo zvezdo La
Gouloue. Več kot očitno je, da se Lautrec odmakne od tradicionalnih likovnih

elementov, stran od knjižne ilustracije in tradicionalnega »štafelajskega«

slikarstva. Dejstvo pa je, da njegovi plakati niso bili nujno dobro sprejeti. Njegova
razstava v Londonu leta 1898 je bila pravzaprav prava polomija. Chéret je ugajal,

Lautrecovi plakati pa so se zdeli grdi in neprivlačni. V kratkem življenju je Lautrec
(1864-1901) oblikoval »le« 31 plakatov, a so pomemben prispevek k

zgodovinskemu razvoju plakata (Ibid.).
SLIKA 6 JULES CHÉRET: La Loie Fuller, 1893

SLIKA 7 PIERRE BONNARD: La revue blanche, 1894

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Skupaj z Lautrecom je Švicar Théophile Alexander Steinlen, ki je prišel v Pariz leta

1881, raziskoval in komentiral družbeno in socialno sfero preko lastne umetnosti.

Barnicoat oba primerja z Daumierjem. V delu Mothu et Doria (1894) Steinlen
prikazuje dva kadilca, kjer eden od njiju drugemu ponuja ogenj. Na drugih plakatih
večkrat naslika družinske prizore z otroki in mačkami (Ibid.).
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SLIKA 8 HENRI DE TOULOUSE – LAUTREC: Jane Avril, 1893

SLIKA 9 HENRI DE TOULOUSE – LAUTREC: Divan Japonais, 1893

13

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 10 HENRI DE TOULOUSE – LAUTREC: Moulin Rouge, 1891

SLIKA 11 JULES CHÉRET: Bal au Moulin Rouge, 1889

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

SLIKA 12 THÉOPHILE ALEXANDER STEINLEN: Mothu et Doria, 1894
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Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

3.1.1 ART NOUVEAU
Art Nouveau ali »nova umetnost« se razvije na prelomu stoletja. Prinesla je več

dekorativnosti in ornamentike linearnim linijam, ki so izhajale iz organskega. Art

Nouveau se izven meja Francije različno poimenuje; v Nemčiji Jugendstil, v Italiji

Stile liberty, v Španiji Modernista, v Avstriji Secesija. Poimenovanja so različna, a

imajo skupno idejo, idejo »novega«. Pri tem ne gre samo za nove motive, novo

rabo materialov, nove umetniške panoge in nov odnos do upodobljenih tem,
temveč gre predvsem za globoko prepričanje, da je umetnik v svojem ustvarjanju
popolnoma svoboden in neodvisen. Na nastanek Art Nouveau je delno vplivalo
gibanje Arts and Crafts, ki se je uprlo industrijski revoluciji s tem, da je zagovarjalo
izdelke obrtnikov in zavračalo industrijsko proizvodnjo (Ibid.).

Duh »novega« je spodbudilo skupine, da so se ločili od Akademij in formirali svoje

združenja, podobno kot na Dunaju in v Münchnu Franz von Stuck, Habermann in

Eckmann. V Nemčiji so v tovrstnem združenju izdajali revijo Die Jugend od leta
1896. Barnicoat poudari, da je bila posebna kvaliteta Jugendstila v plakatih

fantazija, običajno tesno povezana z ilustracijo. Poleg Die Jugend se je leta 1896 v

Münchnu pojavila še druga satirična publikacija imenovana Simplicissimus, ki je

vsebovala razne popularne zgodbe, škandale in politične karikature. Za revijo je
oblikoval plakate Thomas Theodor Heine (1867-1948). Dvobarvni plakat

Simplicissimus iz leta 1896 je bil objavljen v omenjenem satiričnem tedniku. Dolgo

časa se v plakatih niso pojavljali elementi, ki bi bili povezani ali bi se identificirali z
neko idejo. Vizualna uporaba metafor je bila bolj značilna za politične karikature

(Hollis, 1994). Svoje plakate za Simplicissimus sta prispevala še Bruno Paul in Leo
Putz (1869-1940) (Barnicoat, 2001).

V Berlinu so ustvarjali Paul Scheurich, Edmund Edel, Hans Rudi Erdt, Lucian
Bernhard, Julius Klinger, Julius Gipkens, Jupp in Joseph Steiner (Ibid.).

Belgijski umetniki, ki jih lahko primerjamo s tistimi v Parizu konec 19. stoletja, so
Henri Meunier, Victor Mignot, Privat-Livemont in Adolphe Crespin, ki je s
Henrijem Evenpoelom in Édouardom Duyckom oblikoval Alcazar Royal (1894). Na

splošno bi lahko trdili, da je za vsa dela tega obdobja značilno, da so bolj literarna
in manj stilizirana. Vodilna oblikovalca plakatov na Nizozemskem sta bila v tem
času J. G. Van Caspel in Willy Sluiter (Ibid.).

SLIKA 13 TH. TH. HEINE: Simplicissimus, 1896

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

V Italiji je imelo večino založništva v lasti podjetje Ricordi, za katerega so ustvarjali
Leopoldo Metlicovitz, Mataloni in Adolfo Hohenstein, rojen leta 1890. Njegova

15

Tosca (1899) je dober primer mešanice fin-de-siècla, dekoracije sloga Art Nouveau

in gledališke dramatike (Ibid.). S kolegi, še posebej Leopoldom Metlicovitzem in

Marcellom Dudovichem, je postavil realistične tridimenzionalne moške ali ženske
figure, pogosto tudi gole, nasproti stiliziranemu ozadju v slogu poznih

devetdesetih 19. stoletja. Ohranili so trdno risbo in pestrost barv (Hollis, 1994).

Eden bolj prepoznavnih in vplivnih umetnikov, ki je v času ustvarjanja v Parizu
oblikoval preko 3000 plakatov, je bil Leonetto Cappiello (1875-1942). Njegova

dela odsevajo različne sloge, sprva pa je ustvarjal pod vplivom Chéreta in Lautreca
(Ibid.).

SLIKA 14 ADOLPHE CRESPIN, HENRI EVENPOEL, ÉDOUARD DUYCK: Alcazar Royal, 1894

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Ob koncu 19. in na prehodu v 20. stoletje, ko je plakat dosegel svojo prvo zlato

dobo, se je v Evropi in ZDA začela prava plakatna histerija. Plakati so postali
zaželeno zbirateljsko blago. Navdušenci so jih še sveže kupovali v tiskarnah ali

poskušali podkupiti plakaterje; če ni šlo drugače, so jih potrgali s plakatnih mest,
preden so se posušili. Zbiratelji in kritiki so osnovali klube, organizirane so bile

številne razstave, nastajale so galerije plakatov, ustanavljale so se revije o plakatih,

pojavili so se celo trgovci s plakati. Plakat se je takrat uveljavil kot pomembno in
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ugledno sredstvo vizualnega komuniciranja, kljub svojemu poreklu in značaju, ki

sta neposredno povezana s pojavom tiska kot najzgodnejše tehnike masovne
proizvodnje (Dariš, 2007).

Ernest Maindron je leta 1884 v Parizu napisal prvi članek o plakatih in zgodovino

plakatov leta 1886 (prvi volumen) ter 1896 (drugi volumen, 1886-95). Podobne
izdaje so se zgodile tudi v drugih deželah. V Angliji je prvi volumen The Studio

vseboval članek o zbiranju plakatov (Art Nouveau se je včasih imenoval tudi Studio
Style), leta 1898 pa so ustanovili revijo The Poster (Barnicoat, 2001).

SLIKA 15 ADOLFO HOHENSTEIN: Tosca, 1899

SLIKA 16 WILL BRADLEY: The Chap Book, 1894

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

V Združenih državah se je Art Nouveau odražal v delih Willa Bradleya (1868-

1962). Prispeval je k The Chap Book, za katero sta oblikovala tudi Lautrec in

Aubrey Beardsley. Drugi oblikovalci plakatov, vsi v slogu Art Nouveau, so še

Edward Penfield, Ethel Reed, Frank Hazenplug in Will Carqueville (Ibid.).

V Angliji je najopaznejši prispevek k plakatom v slogu Art Nouveau prispeval

Aubrey Beardsley. V plakatih se pojavljajo elementi njegove ilustracije. Sicer pa je
pomembno vplival na razvoj in zgodovino oblikovanja (Ibid.).
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3.1.2 SIMBOLIZEM
Nekateri od vodilnih simbolistov so se posvečali tudi plakatu. Leta 1920 je
Maurice Denis o plakatu zapisal, kako pomembno je najti ekspresivno linijo,

simbol, ki je enostaven po obliki in barvi ter pritegne mimoidočega. Primer

učinkovitega simbolističnega plakata je Delftsche Slaolie (1895) avtorja Jana
Tooropa. Za simbolistične plakate je značilno, da vsebuje elemente pristopa in
dekoracije, ki so del izročila Art Nouveau. Ponovno uvedejo ikonografijo kot

slikovni element, uporabijo zvite linearne vzorce in amorfne oblike Art Nouveau, s

katerimi prikazujejo profano in religiozno motiviko. Podobno kot v slikarstvu in
poeziji se tudi v plakatih pojavljajo mitološka in podobna bitja (Ibid.).
SLIKA 17 JAN TOOROP: Delftsche Slaolie, 1895

SLIKA 18 CASSANDRE: Étoile du Nord, 1927

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

3.1.3 FORMALNA UMETNIŠKA GIBANJA
Novost oblikovanja v zgodnjih letih 20. stoletja je bilo iskanje drugačne strukture
likovnih elementov. To se je najbolj očitno izražalo v delih kubizma,

konstruktivizma in De Stijla. Barnicoat navaja, da so se omenjena gibanja pojavila
v letih od 1908 do 1917. Kubizem s prvimi deli Picassa in Braquea leta 1908,
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konstruktivizem z Malevichem 1913. leta in De Stijl v letu 1917 z Van

Doesburgom. Jean-Marie Moreau (1901-1968), ki je oblikoval v Parizu pod

psevdonimom Cassandre, je leta 1927 ustvaril svoje najbolj cenjeno in priznano
delo Étoile du Nord. Za Dubonnet je v letu 1934 oblikoval plakat, sestavljen iz treh

delov, kot filmske sekvence. Prikazuje tri stopnje z moško figuro, ki ga premami
aperitiv, vse pa še stopnjuje z napisom »Dubonnet« (Ibid.).
SLIKA 19 CASSANDRE: Dubo-Dubon-Dubonnet, 1934

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Po načelih De Stijla sta ustvarjala Peter Zwart (1885-1977) in Hendrik Werkman

(1882-1945). Stroge vertikalne in horizontalne linije, pravokotne oblike, primarne
barve, izogibanje simetriji, vse to so elementi v njunih plakatih. Zwart je zaslužen

za nekaj odličnih tipografskih del, Werkman pa je v kompozicijah, ki jih je

poimenoval druksels (nizozemska beseda za tisk), uporabljal pripomočke za tisk –

tiskarsko barvo, črke in tiskarske valje (Ibid.).

El Lissitzky (1890-1941) je glavni predstavnik konstruktivizma. Bil je prvi, ki je za

plakat uporabil fotogram (Pelikan tinte, 1924) (Ibid.). Fotogram je fotografija

narejena brez fotoaparata. Ustvarjena je tako, da predmete postavimo kontaktno

na fotografski papir, osvetlimo in razvijemo po postopku ročnega razvijanja črno-

belih fotografij (http://www.kulone.com/) Prvine konstruktivizma so jasno vidne v

delu Bit the Whites with the Red Wedge (1919-20) - ostre, agresivne oblike, krogi
in interveniranje z črno, rdečo in belo barvo (Barnicoat, 2001).

19

SLIKA 20 HENDRIK WERKMAN: Kompozicija s črko O, 1927

SLIKA 21 EL LISSITZKY: Pelikan tinte, 1924

20

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 22 EL LISSITZKY: Beat the Whites with the Red Wedge, 1919

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

3.1.4 BAUHAUS
Na razvoj plakata so vplivali predvsem Moholy-Nagy, El Lissitzky, Malevich in
nekateri člani De Stijla. Prvi je zaslužen za nove elemente v tipografiji. Razvoj

specifične tipografije Bauhaus se je pričela okoli leta 1923 z deli Kurta Schwittersa
in Thea van Doesburga – združevanjem idej dadaizma in De Stijla. Moholy-Nagy je

začel uporabljati male tiskane črke brez velikih začetnic, česar se je pred tem že
posluževal Herbert Bayer. Joost Schmidt je med leti 1929 in 1930 vodil razvoj
plakata v tridimenzionalne razstavne strukture (Ibid.).

Država, ki je tesno sledila razvoju Bauhausa je bila Švica. Ker jo je druga svetovna

vojna obšla, je bila zato še najmanj prizadeta, tako da proces grafičnega

oblikovanja ni bil prekinjen. Plakate je sestavljala realistična slika, običajno zelo

natančna in preprosta, in formalna tipografija. Kar je vodilo k abstraktnemu

plakatu, je bila dvodimenzionalna poenostavitev objekta, vse do simbola. Ko je bil
tak način širše sprejet, so se postavili temelji za kasnejši razvoj univerzalnega

jezika preko simbolov. Primer abstraktnega plakata je Koncertni plakat za Zürich

Townhall (1960) Josefa Müllerja-Brockmanna, ki se vrne k tipografiji kot čisti

osnovi. Tipografija prevzame vlogo, ki so jo v koncertnih plakatih prej imeli
dinamična ilustracija, barva idr. (Ibid.).

SLIKA 23 JOOST SCHMIDT: Plakat za razstavo Bauhaus, 1923

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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SLIKA 24 JOSEF MÜLLER BROCKMANN: Koncertni plakat, 1960
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Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

3.1.5 DEKORATIVNA UMETNIŠKA GIBANJA
Leta 1900 je bil v Parizu proglašen začetek konca Art Nouveau. Dekorativno
oblikovanje plakatov je potekalo vzporedno v različnih državah od leta 1910 do

1939, so pa bile prisotne lokalne raznolikosti. V tem obdobju razlikujemo dve

različni fazi razvoja: ena izvira iz abstraktnega kubizma (še bolj precizna

abstrakcija), druga pa je bolj dekorativna faza. Elementi dekorativnosti so prisotni
pri A. M. Cassandru v Grèce (1933) in Angleterre (1934) (Ibid.).

Jean Carlu (rojen leta 1900) je pripomogel k temu, da se je slog takratnega Pariza -

izraža se v America's answer - Production (1945) - razširil v Združene države, kjer
plakati stremijo k realistični podobi (Ibid.).

SLIKA 25 JEAN CARLU: American's answer! - Production, 1945
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Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Povezanost plakatnega oblikovanja s takratnim dekorativnim slikarstvom je
očitno v delu Paula Colina, Bal Nègre (Ibid.).
SLIKA 26 PAUL COLIN: Bal Nègre, 1927

Vir: http://www.amazon.co.uk/Negre-Jazz-Deco-Poster-Artist/dp/B001VC348Q

Plakate Cointreau (Jean A. Mercier, 1926), Mlle Rahra (Bernard Becan, 1927), Le

Transport Gratuit (Pierre Fix-Masseau, 1924) in plakate Pauleta Theveneza
uvrščamo v Art Déco (Ibid.).

Nič manj pomembni državi v razvoju zgodovine plakata nista Avstrija in Nemčija.

V letih od 1910 do 1921 so avstrijski in nemški plakati enako izjemni kot tisti,
oblikovani v Parizu. Kažejo dosleden razvoj od secesije do Jugendstila (Ibid.).
SLIKA 27 A. M. CASSANDRE: Grèce, 1933

SLIKA 28 A. M. CASSANDRE: Angleterre, 1934

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Z dekorativno interpretacijo realnega se pojavijo dodatni stilizirani elementi.
Glavna predstavnika novega sloga sta bila Ludwig Hohlwein (1874-1949) in

Lucian Bernhard (1883-1972). V delu Hermann Scherrer (1911) sence postanejo
dekorativni element. S pretiravanjem v kontrastu med svetlobo in senco
oblikovalec doseže reliefnost v dvodimenzionalnem delu, ki je sploščeno z vzorci

tekstila. Ta način je Hohlwein prvič uporabil v Confection Kehl (1908) in

Kunstgewerbehaus Gebrueder Wollweber (1908). Podoben pristop se kaže v
Lessing and co. Cigarettenfabrik (1910) Carla Moosa. Ostali nemški »dekorativni«

plakati so Vogue Parfüm (Jupp Wiertz, 1927), Marouf (Marfurt, 1935), Caba (Fritz
Bucholz, 1924) in Jacobinier (Julius Klinger, 1927). Prispevek k razvoju plakata
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nemških avtorjev kot so Gipkens, Gulbransson in Preetorius je prav tako izjemen
(Ibid.).

SLIKA 29 JEAN A. MERCIER: Cointreau, 1926

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 30 LUDWIG HOHLWEIN: Confection Kehl, 1908

SLIKA 31 LUDWIG HOHLWEIN: Hermann Scherrer, 1911

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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SLIKA 32 LUDWIG HOHLWEIN: Kunstgewerbehaus Gebrueder Wollweber, 1908
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Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 33 JUPP WIERTZ: Vogue Parfüm, 1927

SLIKA 34 STUDIO HANS NEUMANN: Caba, 1924

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Calderara_%26_Bankmann

3.1.6 SODOBNA 40. IN 50. LETA
V 40. in 50. letih 20. stoletja prihaja do sprememb na področju oblikovanja
plakatov. V Ameriki se razvoj zaradi industrijskega in tehnološkega razvoja usmeri
v načrtovanje modernih populističnih oblikovnih elementov. Dekorativnost
postane

zanemarljiva,

v

ospredje

pa

stopi

funkcionalnost

elementov.

Kinematografi imajo zopet vpliv na plakate, vendar je ta vpliv precej večji kot v

času Moholy-Nagyja in El Lissitzkyja. Filmsko in televizijsko oglaševanje je prisililo
plakat, da je njegova vloga v vizualnem oglaševanju padla. Na plakate je vplival

tudi kubizem s kolažem in uporabo tipografije za dosego vizualnih učinkov.
Predstavniki sloga so Švicarja Herbert Leupin in Hans Erni, Francoz Raymond
Savignac ter Angleža Tom Eckersley in F. H. K. Henrion (Ibid.).
SLIKA 35 HERBERT LEUPIN: Imprimeries Réunies s.a. Lausanne, 1959

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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3.1.7 EKSPRESIONIZEM
Ekspresionizem je na podobo plakata vplival z ekspresivnimi oblikami in kričečimi

barvami. Tipičen primer ekspresionističnega plakata je delo Ernsta Ludwiga
Kirchnerja iz leta 1910, ki ga je oblikoval za skupino Die Brücke. Plakat je v barvah

nemške državne zastave. Kirchnerjevi plakati so oblikovno preprosti, a dramatični
in učinkoviti. Paul Fechter v Der Expressionismus (1919) izpostavi dva aspekta
ekspresionizma: prvič, intenziven ekspresionizem, ki ga zaznamuje izreden

individualizem, in drugič, izkušnja slikarja. Prvi aspekt potrjujejo dela

Kandinskega s svobodnimi oblikami in barvami, ki so neodvisne od logične

pojavnosti. Drugemu aspektu pripadajo dela Käthe Kollwitz in plakat Der Sturm
(1921) Oskarja Kokoschke. Prvine ekspresionizma so v Franciji prisotne na
plakatu Henrija Gustava Jossota (Sales Gueules, 1899) in na plakatu Le Petit Sou

(1900) Théophila-Alexandra Steinlena (Ibid.).
SLIKA 36 TOM ECKERSLEY: Plakat za Pošto, 1952

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Razvoj ekspresionizma je v Nemčiji sovpadalo z razvojem kinematografov, zato so
ekspresionistične likovne prvine vplivale na filmski plakat, npr. Otto Stahl-Arpke,

(The Cabinet of dr. Caligari, 1919) in Schulz-Neudamm (Metropolis, 1926).

Omenimo še Romana Cieślewicza in njegov plakat Proces (1964) in Waldemarja
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Swierzyja – plakati obeh imajo značilne intenzivne barve, obrobljene z močno
temno linijo (Ibid.).

SLIKA 37 F. H. K. HENRION: Go super national Benzole, 1960

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 38 E. L. KIRCHNER: Die Brücke, 1910

SLIKA 39 OSKAR KOKOSCHKA: Der Sturm, 1921

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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3.1.8 REALIZEM
V realizmu so se oblikovalci vrnili k plakatom z nazorno podobo in napisom.
Natančno izrisani predmeti so spet postali stalnica plakatov. Izum kolesa je ljudi

obnorel in nastala je vrsta plakatov s podobo kolesa. Jean de Paléologue, Misti-

Mifliez, De Beers, Busset, Chapellier, Choubracs, Forain in Toulouse-Lautrec so
imena avtorjev t.i. »kolesarskih« plakatov. Lotili so se tudi realističnega
upodabljanja prekooceanskih potovanj, npr. Cassiers, Red Star Line (1914) ali Bart

Van der Leck, Rotterdam-London (1919). Nemška predstavnika realističnega

oblikovanja sta George Braumüller (Amelang'sche Kunsthandlung, 1903) in
Edmund Edel (Berliner Morgenpost, 1902; Berliner Volks-Zeitung, 1909). V Ameriki

so realistično upodabljanje uporabili predvsem v oglaševalske namene, s precizno
naslikanimi objekti ali subjekti. V tem času se že pojavljalo plakati večjih dimenzij.
Predstavniki so Ruzzie Green, Howard Scott, Lester Beall, Paul Rand in Jack Welch
(Ibid.).

SLIKA 40 T.-A. STEINLEN: Le Petit Sou, 1900

SLIKA 41 SCHULZ-NEUDAMM, Metropolis, 1926

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
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SLIKA 42 ROMAN CIEŚLEWICZ: Proces, 1964
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Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

Po koncu prve svetovne vojne je fotografija sčasoma postala del plakatov. V
Ameriki so jih povečevali za večje formate plakatov, v Evropi pa sta se kot prva

posluževala fotografije Lissitzky in Moholy-Nagy. Fotografijo in tipografijo sta
kombinirala Peter Zwart in Jan Tschichold. Posamezne objekte so fotografirali,

nato pa jih povečevali. Objekt, večji od naravne velikosti, je bil v tistem času nekaj
novega (Ibid.).

SLIKA 43 BART VAN DER LECK: Rotterdam-London, 1919

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.

3.1.9 FUTURIZEM, DADIZEM IN SURREALIZEM
Neposreden vpliv na plakat je imel tudi futurizem, predvsem preko

eksperimentiranja s tipografijo. Futurizem je temeljil na realnosti. Na futurističnih

plakatih je tipografija agresivna, fonetični simboli pa izražajo nek pomen,

posredujejo sporočilo, kot npr. Basta Basta, VOOOooooo, scrAbrrRaaNNG,
SIMULTANEITA, ESPLOSIONE. Tipografija je nemirna in dinamična (Ibid.).

Omenimo dadaiste, kot so Kurt Schwitters, John Heartfield in Raoul Hausmann.

Tudi oni so se posluževali kaotične tipografije na plakatih, fotomontaže, nastajale
pa so tudi t.i. plakatne pesmi (Ibid.).

Surrealisti so se pri oblikovanju plakatov posluževali elementa presenečenja. To
so dosegli z nepričakovanim in neobičajnim združevanjem realističnih elementov.
André Breton je leta 1924 proglasili dadaizem za mrtvega in napovedal prihod

surrealizma, ki je bil še vedno prisoten tudi v 70. letih. Surrealisti so odkrivali nove

dimenzije realnosti; logično se umakne poljubnemu združevanju podob
resničnega sveta. To je prinašalo svežo izkušnjo. Na oglaševalske plakate je vplival
Dali s svojim sanjskim svetom in svetom imaginacije. Oblikovalci plakatov so se

posluževali surrealizma iz treh razlogov: prvič, uporaba realističnih podob

omogoča, da je plakat sprejemljiv in prepoznaven, drugič, zaradi elementa

presenečenja, ki razkrije, da podoba ni to, kar naj bi domnevno bila, in tretjič,
surrealizem omogoča prikaz ene ideje v več interpretacijah hkrati. To se da doseči
zgolj vizualno, brez razlaganja in utemeljevanja – neprecenljivo dejstvo za

predstavitev produkta in njegovega učinka v enem delu. Vpliv surrealizma na

plakat lahko razdelimo na dve fazi: prva je trajala od konca dvajsetih do konca

druge svetovne vojne, druga pa se je začela v petdesetih letih in je bila opazna še v

sedemdesetih. V prvi fazi so principi surrealizma neposredno izraženi, v drugi pa

so podobe zlovešče, izražajo grozo in so posledica pretekle vojne. So pa izjeme, kot
npr. John Heartfield, ki je že v prvi fazi slikal strašljive podobe. Do konca druge

svetovne vojne so Cassandre, George Him, Herbert Matter in drugi ustvarjali s
surrealistično kompozicijo, dolgimi sencami Dalija in De Chirica in z dramatično

svetlobo. Mešanje surrealizma z drugimi slogi zasledimo pri Johnu Heartfieldu,
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Heinzu Edelmannu, Klausu Warwasu, Alanu Aldridgu, Martinu Sharpu in Michaelu
Englishu (Ibid.).

SLIKA 44 KURT SCHWITTERS, THEO VAN DOESBURG: Plakat Dada Matinée, 1923

Vir: Barnicoat, J. (2001). Posters. A Concise History.
SLIKA 45 CASSANDRE: Harper's Baazar, 1938

SLIKA 46 HERBERT MATTER: All roads lead to Switzerland, 1935

Vir: http://www.rare-posters.com/p1816.html

Vir: http://aboutourism.wordpress.com/
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SLIKA 47 JOHN HEARTFIELD: Krieg und Leichen, 1932

34

Vir: http://www.flickr.com/photos/artimageslibrary/3762237412/

3.1.10 VOJNI PLAKAT
Med prvo svetovno vojno so se grafičnega oblikovanja posluževali predvsem
zaradi vojne propagande. Vojni plakati Francije, Nemčije, Rusije, Avstrije, Velike
Britanije in kasneje Združenih držav so odsevali slog in stopnjo razvoja grafičnega

oblikovanja posamezne države. Najbolj pogost izgled plakata v Britaniji in
Združenih državah je bila izrazita barvna ilustracija, ki ji je tiskar dodal napis.
Francoski plakati so bili pozorno naslikani in opremljeni z dolgim, včasih celo

poetičnim tekstom, avtorja Jeana Louisa Foraina. Njegovemu slogu sta sledila

Američan Joseph Pennel in Anglež Frank Brangwyn. Slednji je uporabljal močne
kontraste, dramatičen chiaroscuro in trdno risbo. Vojno je predstavil v

nenavadnem realizmu. Tipografijo je narisal sam, uporabil pa je krepke črke

(Hollis, 1994).

Med bolj poznanimi vojnimi plakati sta Britons wants you (Alfred Leete, 1914) in I
want you for US Army (James Montgomery Flagg, 1917). Na prvem je ilustracija

vojnega ministra (»Lord Kitchener«), ki je prepoznaven po svojih brkih, znački in
pokrivalu. Ta plakat je bil navdih za Montgomeryja, ki se je avtoportretiral kot

stric Sam (»Uncle Sam«). Tak pristop postane kasneje običajen, kjer javna oseba na
plakatu neposredno apelira gledalca (Ibid.).

SLIKA 48 FRANK BRANGWYN: Buy war bounds, 1917

SLIKA 49 JOSEPH PENNELL: Buy liberty bonds, 1918
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Vir: Hollis, R. (1994), Graphic Design. A Concise History.
SLIKA 50 ALFRED LEETE: Britons wants you, 1914

SLIKA 51 JAMES MONTGOMERY FLAGG: I want you for US Army, 1917

Vir: http://www.flickr.com/photos/12376356@N02/4055743120/

Vir: http://forum.digitalpowered.net/lofiversion/index.php?t29532.html

Do leta 1939, ko je bila razglašena druga svetovna vojna, se je vpliv grafičnega

oblikovanja dodobra razširil na področje političnega življenja in volitev. Zidovi so

bili polepljeni s plakati, letaki so ležali vsepovsod. Podobe voditeljev v časopisih,
revijah, na plakatih in poštnih znamkah so postale ikone. Fotografija je bila nov

uporaben medij propagande, nekateri pa so ostajali zvesti risani in slikani
ilustraciji, kot npr. Käthe Kollwitz v Nemčiji in Ben Shahn v Ameriki. Izkazalo pa se

je, da je fotografija precej bolj učinkovito sredstvo kot ilustracije grozot v prvi

svetovni vojni. Uporabili so črno belo fotografijo in vanjo posegali z barvnimi
nanosi. V tej tehniki je obsežen opus plakatov oblikoval F. H. K. Henrion (Hollis,
1994).

SLIKA 52 KÄTHE KOLLWITZ: Nie wieder Krieg, 1923

Vir: http://dearkitty.blogsome.com/2007/02/20/german-anti-war-artist-kathe-kollwitz/
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3.2 PLAKAT NA SLOVENSKEM
Na slovenskem ozemlju so s plakati v manjših količinah obveščali že v času Ilirskih

provinc, v obdobju Napoleonove prisotnosti (1809-1812). Šlo je za politične

razglase, s katerimi so obveščali javnost. Ena največjih tiskarn na Kranjskem je bila

v 19. stoletju Blasnikova tiskarna v Ljubljani. Litografsko delavnico je imela od leta
1847, stroj za kamnotisk, ki je omogočal tisk večjih formatov, pa od leta 1908. Vsi

razglasi in sporočila so bili v tem stoletju še manjšega formata in so vsebovali le na
različne načine oblikovan tekst. Ohranilo se je manjše število primerov, kateri pa

pričajo, da so jih uporabljali predvsem kot vabila za različne prireditve.
Kombinacijo likovne in grafične obdelave v večbarvnem tisku je osvojil slovenski

plakat po letu 1908. Prva močnejša skupina oblikovalcev je bila skupina
»vesnani«. Vsebinsko so se naslanjali na slovensko narodno izročilo, oblikovno pa

je v njihovih delih pustila veliko sledi secesija. Iz leta 1914 je ohranjen največji
(150 x 70 cm) plakat Ivana Vavpotiča, ki vabi na planinski ples (Tomažič, 1999).

Izum tiska je spodbudil proces vsesplošnega opismenjevanja in s tem možnost
obveščanja in sporočanja s tiskanimi mediji. Plakat oziroma lepak je bil prvi medij

s tiskanim sporočilom, lepljenim na stene javnih prostorov, na ulici ali trgu. Na
začetku sta ga za potrebe razglašanja novih zakonov, dekretov in javnih dogodkov

ter shodov uporabljala država in Cerkev. Kot politično propagandni medij je
pridobil na pomenu ob koncu 18. in v 19. stoletju, ko je začel služiti

revolucionarnim in nacionalnim gibanjem. Potreba po obveščanju množic je
ustvarila oblikovno govorico grafičnih sporočil v obliki plakata (Stritmar, 2008).

Ob koncu 19. stoletja so snovalci plakatov Saša Šantel, Maksim Gaspari, Gvidon
Birolla in Ivan Vavpotič. Pozneje vidno izstopa Avgust Černigoj; ta pod vplivom

Bauhausa in konstruktivizma oblikuje plakate, ki jih lahko postavimo ob bok

tedanjim evropskim smerem. Med oblikovalci v drugi polovici tridesetih let sta s
svojo vizualno sporočilnostjo izrazito vidna Peter Kocjančič in Janez Trpin. Na
Kocjančičevih plakatih se prvič pojavi fotografija (Ibid.).

Najstarejša ohranjena plakata sta bila tiskana v Tiskarni Sava v Kranju in ju danes
hrani Narodni muzej. Oba je oblikoval Ladislav Mikuž, tehnični vodja tiskarne. Prvi
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je vabil na Sokolski izlet na Bledu leta 1912, drugi pa na 50-letnico narodne čitalnice

Kranj leta 1913. Oblikovana sta zelo podobno, tako oblikovno kot barvno. Pri obeh

je na vrhu panoramski pogled na Bled oziroma Kranj, pod njim namen vabila ter
natančen program prireditve. Barvno sta skromna, na prvem prevladujeta zelena
in črna barva, na drugem pa modra, črna in rumena (Ibid.).

Plakati nastopijo kot tržna sporočila med obema vojnama; gre zlasti za

oglaševanje izdelkov široke porabe, vendar so pogosti tudi plakati za

najrazličnejše prireditve – kulturne, politične, gospodarske. Pri tem je imel vidno
vlogo Ljubljanski velesejem, ki je pričel delovati leta 1921 in je med drugim

odigral pomembno poslanstvo pri širjenju zanimanja za oblikovanje plakata tudi z
razpisom natečaja zanj (Bernik, 1988).

Razvoj reklamnega plakata je sovpadal z razvojem tiskarske tehnike, ki je
omogočala natise velikih formatov in uporabo večjega števila močnejših barv. Pred
tem so bili plakati bolj eno-, največ dvobarvni letaki, ki so bili oblikovno

nezanimivi, preprosti tipografski izdelki in so jih večinoma stavili in oblikovali kar
v tiskarnah. Svoj razmah in avtonomne oblikovne značilnosti je slovenski reklamni

plakat začenjal dobivati v obdobju po drugi svetovni vojni. Tako kot ostale teme

slovenskega povojnega plakata (politični, kulturni in turistični plakat) se je razvil
iz potrebe. Služiti je začel najprej izgradnji povojne Slovenije, nato pa razvoju
gospodarstva in ekonomije. Zelo hitro je postal močan medij nove gospodarske

veje, ki ji danes pravimo oglaševanje. Vsebinsko so bili ti plakati daleč od danes
poznanih oglaševalskih plakatov, saj so bolj kot konkretne izdelke večinoma

oglaševali imena njihovih proizvajalcev. Oblikovno so bili na začetku mešanica

vplivov predvojnih plakatov in iskanja novih rešitev, kmalu pa so dobivali skupne
oblikovne značilnosti dobe, v kateri so nastali (Dariš, 2007).

Leta 1954 Vagajev plakat Cockta radikalno napove novo pojmovanje in možnosti

sodobnega nagovora znotraj polja plakata. Gre za prvo učinkovito ekonomsko
propagandno akcijo, pri kateri sodeluje tudi Sergej Pavlin (Ibid.).
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SLIKA 53 UROŠ VAGAJA: Cockta, 1954
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Vir: http://www.nlb.si/gal-reklamni

Avtorji, kot so Milko Bambič, Janez Trpin, Boris Jurkovič, Marjan Nosan, Vinko
Sirec, Nace Mihevc, Uroš Vagaja, Dušan Škrlep in drugi so skupaj s številnimi

nepodpisanimi avtorji pomagali graditi slovenske in jugoslovanske blagovne
znamke (Radenska, Zlatorog, Triglav, Peko, Elektrotehna, Helios, JAT, Ilirija, Iskra,

Elan, Astra in nepozabna Cockta – »pijača naše mladosti«), ki so na drugi strani
gradile »narodno samozavest«. Kljub vsebinskim in formalnim razlikam med

reklamnimi plakati iz povojnega časa in današnjimi oglaševalskimi plakati velikih
formatov ostaja njihov namen bistveno nespremenjen (Ibid.).

Ustvarjalci povojnega plakata so bili slikarji in grafiki, na začetku petdesetih pa

doživimo na področju grafičnega oblikovanja premike. Uresničevalci prenove so
bili arhitekti. Prvi oblikovalski poskusi in dosežki v okviru seminarja Edvarda

Ravnikarja, profesorja na fakulteti za arhitekturo, publicistični prispevki v

strokovni revije Arhitekt (od leta 1951) in podoba revije same, kažejo na sodobne

zasnove, ki napovedujejo nova pota v oblikovanju. Oblikovne sestavine, ki so

utemeljene na čisti znakovnosti in sporočevalni rabi predmetnih in abstraktnih
izrazil, so v tistem času inovacije. Pomembno vlogo pri spodbujanju kakovostno

oblikovanega plakata je imelo ljubljansko Gospodarsko razstavišče, ki je zavestno

postavilo pod vprašaj podedovano obliko plakatskega sporočanja. Z razpisi
natečajev med leti 1954 in 1958, ki so se jih množično udeleževali zlasti mladi

oblikovalci, študentje in diplomanti arhitekture, so najbolj zgovorno prispevali k
uvajanju novih poti na tem področju. Nastajali so vizualno učinkoviti in v prostoru
izzivalni plakati, racionalni po svoji informacijski zgradbi, likovno trdo

komponirani, s suverenim obvladovanjem medijske govorice, ki je funkcionalno

poudarjala črto, ploskev, barvo in organsko skladnost tipografskih sestavin.
Naročila v tem času omogočajo tudi aktivno poseganje v druge plakatske žanre,
tudi ekonomsko propagandnega (Bernik, 1988). Tako je v začetku petdesetih let

nastal na področju grafičnega oblikovanja plakatov viden premik. S svežino in
unikatnostjo so se uveljavili predvsem mladi arhitekti oblikovalci: Grega Košak,
Milan Mihelič, Nives Kalin, Jože Brumen in Bronislav Fajon (Stritmar, 2008).

Sodobna vizualnost je ob koncu šestdesetih močno prodrla na slovenska tla in z
njo imena, ki so pojem slovenskega grafičnega oblikovanja: Matjaž Vipotnik, Peter
Skalar in Janez Suhadolc. Sledijo jim Tomaž Kržišnik, Radovan Jenko, Zdravko

Papič, Jože Damjan, Ranko Novak, Jani Bavčer, Nino Kovačevič, Miljenko Licul idr.

To so tisti najbolj ustvarjalni oblikovalci, ki dejavno nastopijo v sedemdesetih letih
in s svojimi deli utemeljujejo slovensko grafično oblikovanje tudi danes (Ibid.).

Omenimo še plakate za filmske predstave. Lastniki kinodvoran in uvozniki filmov

so jih distribuirali skupaj s filmi, kar je bilo pogosto in tudi odmevno v tistem času.
Tovrstni plakati so bili običajno opremljeni s fotografijami iz filma z dodanimi
slovenskimi napisi, vendar ko umetniški izdelki niso bili pomembni (Tomažič,
1999).
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SLIKA 54 BORIS JURKOVIČ: Ilirija krema, 1956

SLIKA 55 JANEZ TRPIN: Slovenija – sadje, 1949
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Vir: http://www.nlb.si/gal-reklamni
SLIKA 56 VINKO SIREC, MARIJAN NOSAN: Bled, 1953

SLIKA 57 SERGEJ PAVLIN: Planica, 1957

Vir: Bernik, S. (1988). Plakat & znak: vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja vidnih sporočil.

4 KULTURNI PLAKAT
4.1 KONCERTNI PLAKAT
Koncertne plakate uvrščamo med kulturne plakate. Vabijo nas na razne glasbene
dogodke različnih manjših ali večjih glasbenih zasedb, vse do glasbenih

spektaklov. To so koncerti zborovskih zasedb, koncertnih solistov, raznih

orkestrskih ali godbenih sestavov, baletne ali operne predstave, operete, muzikali,
recitali, jazzovski koncerti, koncerti glasbenih skupin idr. Ne glede na zvrst glasbe

je vsem koncertnim plakatom skupno to, katere informacije vsebujejo. Poleg
imena zasedbe oz. skupine še dan, čas in kraj dogodka ter, v primeru da gre za

koncert klasične narave, še naslov glasbenega dela, ki bo izvajano. Dober koncertni

plakat vizualno pritegne, nič manj pa ni pomembno, da so vse zgoraj navedene

informacije pravilno in jasno napisane. Pri tem ima glavno vlogo izbrana
tipografija, ki naj sodi v kontekst celostne likovne podobe plakata, hkrati pa naj ne
bo zaradi svoje podobe slabo berljiva, še posebej, če je plakat večjega formata, npr.
jumbo plakat.

SLIKA 58 PLAKAT SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA: Praznični utrinki, 2010

Vir: Osebni arhiv, 2010
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Kulturni plakat kljub večji dimenziji ohranja lastno karakteristiko in likovno
tradicijo, kar potrjujejo izbrana motivika, barvni kolorit in tipografija. Slednja pa
žal večkrat predstavlja težavo pri prepoznavanju na plakatu, zaradi izbrane

tipografije, pogosteje pa zaradi velikosti. Slabše razpoznavni tipografiji (velikosti
črk) smo bili priča na plakatu SNG Opere in baleta Ljubljana, ki nas je vabila na

Praznične utrinke v mesecu novembru in decembru 2010. Tipografija na plakatu je

sicer oblikovno ustrezna in jasno razpoznavna, vendar je njena velikost glede na
povprečne hitrosti v avtomobilih premajhna.

Spodnja tabela prikazuje povprečen čas zaznavanja velikosti črk glede na
oddaljenost. Iz tabele je razvidno, kako pomembna je velikost črk, da je gledalec,

četudi v premikajočem se vozilu, še zmožen zaznati in dojeti sporočilnost plakata.

Čas zaznavanja se s povečevanjem velikosti črk podaljšuje.

PREGLEDNICA 1 POVPREČEN ČAS ZAZNAVANJA VELIKOSTI ČRK GLEDE NA ODDALJENOST

povprečen čas

povprečen čas

zaznavanja

zaznavanja

pri 50 km/h

pri 100 km/h

60

5

2

15

90

7

4

20

120

9

5

30

180

14

7

50

300

23

12

75

450

34

17

100

600

46

23

152

900

68

34

velikost črk

oddaljenost

(cm)

(m)

10

Vir: http://www.electromedia-intl.com/outdoordata.html

V začetku leta 2011 so se pojavili plakati že omenjene kulturne ustanove, ki je
vabila na premiero in ponovitve Dvořakove Rusalke. Tipografija tokrat ustreza,

vendar so informacije grobo zgoščene. Za nepoznavalce manjka tudi bistven
podatek, in sicer da je Rusalka operna predstava.
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SLIKA 59 PLAKAT SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA: Rusalka, 2011
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Vir: Osebni arhiv, 2011

Glede likovne podobe koncertnih plakatov lahko naštejem nekaj splošnih lastnosti.

Na plakatih je ali fotografija glasbenega solista oz. skupine ali fotografski insert s
koncerta ali predstave. Fotografija je lahko tudi simbolna, v smislu da posreduje

podobo, ki je na nek način povezana z nastopajočim glasbenikom ali glasbenim
dogodkom. V kolikor se oblikovalec odloči, da fotografije ne bo, potem gradi plakat
na različnih glasbenih elementih, kot so glasbeni znaki (note, notno črtovje,

predznaki idr.), glasbila, ki so običajno prisotna pri glasbenem dogodku ali likovni
elementi, ki pa izražajo neposredno ali simbolno povezanost z glasbo oz.

dogodkom, ki ga plakat predstavlja. Tipografija je izbrana tako, da ohranja
harmonijo med motivom in njo samo, podobno barva. Celostna podoba mora biti
usklajena, zato pisava ne sme preveč izstopati, ne z obliko, ne z barvo, kljub temu

da posreduje informacije. Potrebno je poiskati pravo ravnovesje med likovno
učinkovito tipografijo in tipografijo, ki jasno in zadovoljivo informira, in jo

primerno vključiti v celostno podobo. Motiv in tipografija se praviloma prilagajata

zvrsti glasbe. Oblikovalci neklasične glasbe si običajno privoščijo bolj kontrastne

barve in izstopajočo tipografijo.

V nadaljevanju je predstavljen izbor slovenskih in tujih koncertnih plakatov, ki
imajo zgoraj navedene karakteristike.

SLIKA 60 NINA URH: Crescendo, 2009

SLIKA 61 NINA URH: Tina Žerdin - harfa, 2009

Vir: http://blog.ninaurh.com
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SLIKA 62 NINA URH: Duo Fla-via, 2010
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Vir: http://blog.ninaurh.com
SLIKA 63 SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA: G. Puccini: Madame Butterfly, 2010

Vir: http://www.slotraveler.com/news/show/296/madame-butterfly.html

SLIKA 64 KOMON ART DESIGN: Jazz Cerkno, 2009

SLIKA 65 KOMON ART DESIGN: Jazz Cerkno, 2007
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Vir: http://www.jazzcerkno.si/strani/arhivjazz.php
SLIKA 66 KOMON ART DESIGN: Jazz Cerkno, 2008

Vir: http://www.jazzcerkno.si/strani/arhivjazz.php

SLIKA 67 FESTINE: Koncertni ciklus 2010, 2010

Vir: http://www.zkp-lendava.si/vsebina-spored-arhiv/2010/SI_2010_04.php

SLIKA 68 GŠ MURSKA SOBOTA: Ksenija Sidorova, koncert, 2011
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Vir: http://www.g-sola.ms.edus.si/

SLIKA 69 Nomus 2011, 2011

SLIKA 70 Nomus 2010, 2010

Vir: http://www.muzickaomladina.org/

SLIKA 71 OGLAŠEVALSKA KAMPANIJA: The Rudolfinum music hall, Praga

SLIKA 72: OGLAŠEVALSKA KAMPANIJA: The Rudolfinum music hall, Praga
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Vir: http://www.advertolog.com/czech-philharmonic-orchestra/print-outdoor
SLIKA 73 VIRTUOSO: Ad Libitum 2, 2010

SLIKA 74 VIRTUOSO: Hrvatski skladatelji, 2010

Vir: http://www.behance.net/gallery/VIRTUOSO-classical-music-posters/723997

SLIKA 75 Recital de violoncel, 2010

SLIKA 76 Concert de muzica Franceza, 2008
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Vir: http://www.behance.net/Gallery/Classical-Music-Concert-Posters/
SLIKA 77 Concert simfonic, 2009

SLIKA 78 Recital. Maria Marica, 2008

Vir: http://www.behance.net/Gallery/Classical-Music-Concert-Posters/

SLIKA 79 Ciklus koncerata u galeriji Prica
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Vir: http://bakati.com/s~q-classical%20music%20poster.aspx

4.2 BALETNI PLAKAT
Na plakatih baletnih predstav prevladuje motiv baletne plesalke ali plesalca,

običajno iz baletne predstave. Tipografija in poza baletnika sta v harmoniji; pisava

se prilagodi trenutnemu plesnemu izrazu. Prevladujejo sivi in črni toni, barvni
kolorit je omejen na dve do tri barve.

SLIKA 80 New York City Ballet, 2008
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Vir: http://www.amnadesign.com

SLIKA 81 THE BOSTON OPERA HOUSE: The New York City Ballet comes to Boston, 2005

SLIKA 82 THE BOSTON OPERA HOUSE: The New York City Ballet comes to Boston, 2005

Vir: http://www.amnadesign.com

SLIKA 83 CANKARJEV DOM: Baletni koncert za vsako dušo, 2010
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Vir: http://www.dbus.si/?q=node/343
SLIKA 84 SNG MARIBOR: Mednarodni dobrodelni baletni gala koncert, 2010

Vir: http://www.dbus.si/?q=node/344

5 PLAKAT KOT SODOBNO VIZUALNO KOMUNIKACIJSKO
SREDSTVO
V Sloveniji se je množično oglaševanje na velikih obcestnih konstrukcijah začelo

pojavljati po osamosvojitvi države in je že kmalu doseglo nekontrolirano število
oglasnih površin. Leta 1995 so avtomobilske znamke množično oglaševale na

plakatnih površinah, kar je bil nedvomno tudi eden izmed razlogov za največji
porast oglaševanja na medijih na prostem, in sicer za 76 odstotkov. Ta porast je

sledil splošnemu razmahu oglaševanja pri nas. Danes je število vseh velikih
oglasnih površin na prostem, ki jih lahko opazimo v naši pokrajinsko zelo pestri

državi, še vedno težko opredeljivo, vsakomur, ki sodeluje v prometu, pa je hitro
jasno, da jih ni malo (Djukić, 2007).

Javna izpostavitev na prostem velikemu oglasu omogoča potencialni stik z vsakim,

ki gre mimo njega. Mirno stoji na dodeljenem in plačanem mestu, s svojo
barvitostjo, velikostjo, nočno osvetljenostjo ali gibljivostjo pa računa, da bo
povzročil dovolj močan dražljaj, ki bo mimoidočemu uspešno predal svoje

sporočilo, denimo ustvaril željo, ga motiviral k predlagani akciji ali pa vsaj
opomnil, da sporočena vsebina obstaja. Plakatni ponudniki kot glavno prednost

takšnega načina oglaševanja izpostavljajo njegovo ceno glede na doseg, ki ga medij
prinaša, saj je tedenski najem stotih panojev znotraj vnaprej določenih mrež
ponudnika na primer primerljiv s ceno enkratnega najema celostranskega oglasa v

enem od vodilnih slovenskih dnevnih časopisov. Oglasna akcija na dvesto

enakomerno razporejenih plakatih že v enem tednu doseže milijon prebivalcev
Slovenije. V prid razmahu tega orjaškega medija govorijo tudi splošne spremembe
navad in življenjskih stilov ljudi, ki glede na rezultate množičnih raziskav danes

veliko svojega časa preživijo na cesti; tiste, ki na dan prepotujejo več kot 50

kilometrov, tržni raziskovalci označujejo celo kot superpotnike. Vse večja stiska s
časom pomeni tudi manj časa za iskanje informacij in tako se, predvsem tržnikom

seveda, zdi obcestni oglas kot medij, ki ti spotoma ponudi rešitev, kot nalašč za
sodobno stanje (Ibid.).
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Plakat je komunikacijsko najbolj zgovoren besedno-slikovni medijski kanal

(Bernik, 1988). Poglejmo si kako mediji vstopajo v javni prostor danes. Najbolj nas
zanima, kje in v kakšnih oblikah bi se lahko pojavil kulturni plakat.

5.1 OBCESTNI ALI JUMBO PLAKAT

Obcestni ali jumbo (ang. »billboard«) plakati so postavljeni ob prometnejših
lokalnih in regionalnih cestah ter mestnih središčih. Standardni dimenziji plakata
so 400 x 300 cm ali 504 x 238 cm. Plakatna površina s svojo geografsko

razpršenostjo zagotavlja možnost učinkovitega komuniciranja tako v urbanih
središčih

kot

na

manj

urbanih

področjih,

kjer

oglasnih

objektov

ni

(http://www.europlakat.si/6/). Plakatno površino (12m2) lahko izkoristimo na
nove načine. V zadnjih letih se srečujemo s komponentami, ki segajo izven plakata,

prispevajo k boljši opaznosti plakata, oblikovalcem pa ponujajo nove možnosti
oblikovanja klasičnega obcestnega plakata.

SLIKA 85 OBCESTNI PLAKAT: »Ni naključje. JE NA KLJUČ!«

Vir: http://www.europlakat.si/6/billboard/
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5.2 SVETLOBNA VITRINA
V Ljubljani dobro zastopan medij je svetlobna vitrina, t.i. »citylight«, osvetljena
prostostoječa dvostranska vitrina (Dobnikar, 2001). Najpogosteje jo je mogoče

opaziti na postajališčih mestnega potniškega prometa. Zaradi svojih značilnosti je

»medij z najhitreje rastočim dosegom glede na čas oglaševanja, na nacionalnem
nivoju pa predstavlja cenovno učinkovit medij za doseganje urbane populacije v

večini mestnih občin.« (http://www.europlakat.si/6/citylight). Dimenzija plakata v
svetlobni vitrini je 118 x 175 cm. Dodaten argument v prid odločitvi za

oglaševanje na tovrstnih oglasnih površinah je tudi nizka cena tiska plakatov
in možnost

uporabe

inovativnih

(http://www.europlakat.si/6/citylight/).

kreativnih

in

SLIKA 86 SVETLOBNA VITRINA, LJUBLJANA: GEOX

Vir: http://www.europlakat.si/6/citylight/

tehnoloških

rešitev

56

5.3 »ROLLING BOARD«
Dimenzija dinamičnega plakata »rolling board« je 400 x 300 cm. Ključni element

medija je notranja osvetlitev in skrbno izbrane lokacije. Menjavanje oglasnih
sporočil dokazano pritegne dodatno pozornost udeležencev v prometu

(http://www.europlakat.si/6/citylight). Objekt je opremljen s tremi slikami na
vsaki strani, ki se premikajo v 10 sekundnem intervalu.
SLIKA 87 »ROLLING BOARD«: LG

Vir: http://www.europlakat.si/6/rolling-board/

5.4 ROTO PANO
Največji urbani format dostopen na slovenskem trgu je roto pano. Tovrstni objekti
so nameščeni izključno v najbolj prometnih križiščih glavnih mest. Primeren je za

dolgoročno oglaševanje, saj z velikostjo, osvetljenostjo in dinamiko vrtljivih lamel
zagotavlja veliko opaznost. Dimenzija roto panoja je 600 x 300 cm
(http://www.europlakat.si/6/roto-pano/).
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SLIKA 88 ROTO PANO, LJUBLJANA: MIELE, GALLERY
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Vir: http://www.europlakat.si/6/roto-pano/

6 TIPOGRAFIJA
V najožjem pomenu besede je tipografija oblikovanje besedila iz črk na določeni

likovni površini, v širšem pomenu pa je značilno oblikovanje pretežno verbalnega

sporočila na likovni površini. Tako tipografski oblikovalec po tej definiciji v svoje
oblikovanje vključuje poleg tiskanih črk tudi druge like z ilustracijami in
fotografijami

vred,

da

bi

ustvaril

značilnosti

in

okrepil

sporočilnost

komunikacijskega sporočila. Za dokončno podobo sporočila so pomembni
naslednji elementi: izbor črkopisa, velikost črk, vrsta naslonila, črkovni, besedni in

vrstični presledki (Repovš, 1995).

Tipografska podoba je celostni vidni vtis, zaznava, ki je zgrajena z različnimi

tipografskimi sredstvi na likovnem ozadju komunikacijskega sredstva. Tipografski

oblikovalci naj se ne bi menili za modo in ji ne podrejali čitljivosti in berljivosti
besedila. Edina naloga, ki je zelo važna, je ta, da tipografski oblikovalec posreduje

sporočilo, ki pa mora biti čitljivo in berljivo. Neberljiv in nečitljiv tisk je izdelek
brez vrednosti (Ibid.).

Odnosi med ozadjem in liki, kot so črke, drugi znaki in simboli, so bistvena vsebina
tipografskega oblikovanja in grafičnega oblikovanja. Liki s svojimi strukturami

pogosto krojijo praznino ozadja v protilike, ki po pravilih psihologije spoznavanja
ustvarjajo sožitja z liki ali pa jim kljubujejo, gladijo napetosti, jih zaostrujejo. Črke

strukturirajo v hitro ali pa slabo zaznavne besede, vrstice besedila vzpostavljajo
odločno ali pa jih potiskajo v praznino (Ibid.).

Tipografije so lahko nekakovostne na več ravneh. Najprej pri samih črkovnih ob-

likah, ki so površno oblikovane. Črke so med seboj v neharmoničnem odnosu, med
njimi ni logične zveze, proporci črke so okorni, nesorazmerje med telesom in
belino znotraj in zunaj črke ali pa so slabo oblikovani detajli (posameznih) črk,

npr. serifi. Poleg tega so lahko težave pri razmikih med črkami, tako da med

določen črkami zevajo luknje, druge črke pa so si preblizu. Takšna tipografija
ustvarja neenakomeren ritem in je praktično neuporabna (Mancini, 2005).
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Danes pogosto naletimo na neberljivo, nepregledno, premajhno ali kakorkoli

motečo tipografijo. Njen prvotni namen je, da služi kot orodje za pridobivanje
informacij z metodo branja, sekundarni pomen pa pridobi takrat, ko postane del

vizualno razpoznavnega sredstva – dizajna. Kot ima črka svojo obliko, velikost in
značilnosti, imajo enake značilnosti tudi zaporedje črk ali besed, razmaki med

črkami, besedami in vrsticami, barva, oblika in velikost ter njihova razmerja. Slaba

tipografija oz. tipografija, ki ni primerna za sporočanje informacij, je takšna, ki je

slabše berljiva ali celo neberljiva zaradi nekonsistentnega upoštevanja pravil
vsesplošne uporabnosti, to pa pomeni, da se bralec kar najmanj ukvarja z
elementi, ki nimajo sporočilne vrednosti v kontekstu medija, kjer se pojavlja. V
praksi to izgleda tako, da je tekst hitro berljiv in od nas ne zahteva dodatnega

truda, da bi razbrali informacije, ki jih potrebujemo. Sekundarni pomen tipografije
se nanaša na vizualno prezentacijo, kjer tipografijo opazujemo, brez da bi tekst
dejansko prebirali. Opazujemo grafične elemente tipografije, kot so barva, oblika,

razmak, ozadje, na katerem se tekst nahaja in razmerja med črkami ali besedami.

Tipografija lahko služi tudi zgolj oblikovnim namenom, kjer so kriteriji
uporabnosti zanemarjeni in je potrebno upoštevati kontekst, v katerem se
besedilo nahaja (Gregorčič, 2008).

SLIKA 89 PRIMER NEKONSISTENTNE UPORABE TIPOGRAFIJE

Vir: http://ajda.gregorcic.eu/communication/tipografija-v-medijih/
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Primeri nekonsistentne uporabe tipografije - premajhna velikost teksta,

neberljiva pisava, tekst podobne barve kot ozadje, preveč efektov, preveč barv,
ipd.

SLIKA 90 PRIMER KONSISTENTNE UPORABE TIPOGRAFIJE
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Vir: http://ajda.gregorcic.eu/communication/tipografija-v-medijih/

Primeri konsistentne uporabe tipografije - berljivost črk, primerna velikost
črk, dovolj veliki kontrasti med tekstom in ozadjem, na katerem se nahaja, ipd.

Novejša zgodovina tiska pozna več vrst tipografij. Za tisk uporabljamo vektorske

tipografije, saj so ostre, natančne in pripravljene za tisk. Bitne tipografije so
pripravljene za internet. Vsaka črka je bitna slika in zato niso primerne za tisk.
(http://sers.ssers.mb.edus.si/gradiva/rac/programi/indesign/01_mapa/
tipografija_fonti.html).

SLIKA 91 VEKTORSKA TIPOGRAFIJA

SLIKA 92 BITNA TIPOGRAFIJA

Vir: http://sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/programi/indesign/01_mapa/tipografija_fonti.html

7 BARVE
S pomočjo barv lahko posredujemo določene misli, ne da bi pri tem uporabljali

pisavo ali govor, pogosto pa je mogoče napovedati tudi čustven odziv na
posamezne barve ali barvne kombinacije. Barve vzbujajo določene čustvene

odzive. Rdeča barva je lahko močna, vznemirljiva, strastna in drzna. Neskončno
število vrednosti in odtenkov posameznih barv ustvarja še širši niz odzivov. Rdeča

barva prehaja od najnežnejše, romantično rožnate do rafinirane globoke barve.

Končni cilj slehernega dela z barvami je ustvariti učinkovite barvne kombinacije iz
številnih barv in barvnih odtenkov. Da se govorici barv lahko ustrezno odzovemo,

je najprej potrebno razumeti harmonijo barv. Najprej se moramo zavedati, v
kakšnem razmerju in katere barve naj uporabimo, če hočemo ustvariti želeno
razpoloženje, sporočiti neko misel ali izzvati določeno reakcijo (Whelan, 1995).

S pravilno rabo ustreznih barv dosežemo želene učinke. Zaradi učinkovite barvne

kombinacije lahko grafično oblikovanje pritegne pozornost, plakat pa nam v
spomin prikliče pretekle dni. Vemo, da je vsaka primarna, sekundarna in terciarna
barva jasna, nenasičena, kar pomeni, da ne vsebuje dodatkov črne, bele ali sive.

Barvo označuje barvna vrednost ali kvaliteta, ki je glede na vsebnost bele ali črne
barve lahko svetlejša ali temnejša. S postopkom dodajanja bele barve katerikoli od

barv barvnega kroga dobivamo svetlejše vrednosti ali odtenke, če barvam
dodajamo črno ali sivo, pa dobimo temnejše vrednosti barve (Ibid.).

7.1 BARVNI ASPEKTI

Pri aspektih imamo v mislih lastnosti barv in barvnih kombinacij, ki vzbujajo

določene čustvene odzive. Za razločevanje, opisovanje in primerjanje barv
uporabljamo veliko izrazov, od katerih sta najpomembnejša svetlost in temnost, ki
izražata najočitnejšo razliko med njima. S pomočjo barv, ki jih uporabljamo v
neštetih barvnih kombinacijah, izražamo svoje misli in čustva. Pri tem smo
popolnoma odvisni od svetlobe, saj brez sončne ali umetne svetlobe tudi barve ne

obstajajo. Naslednji aspekti barv vsebujejo barvne kombinacije, ki so si med seboj
harmonične in v spektralnem ravnovesju. Spektralno ravnovesje nastane v očesu,
ko kemične sestavine predmetov absorbirajo ali odbijajo na tisoče valov
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elektromagnetne energije različnih valovnih dolžin. Svetlobni valovi reflektirajo

rdeče, rumeno in modro. Paličnice in čepnice očesni mrežnici združijo in istočasno

razvrstijo reflektirane barve v tisoče svetlejših in temnejših odtenkov, kar nam
ponuja neskončno število možnosti za rabo barv (Ibid.).

Barve so tako preproste kot kompleksne. Različnim ljudem v različnih kulturah

pomenijo različne stvari. Niti dva človeka ne vidita barv enako. Barve, ki nam
posredujejo najrazličnejša sporočila, so osebne, a tudi unikatne (po Whelan):

1. Zelo tople barve; Nasičena vroče rdeča barva je najmočnejša barva barvnega

kroga. Deluje zelo toplo, vedno izstopa in vzbuja pozornost, zato jo pogosto

uporabljamo v grafičnem označevanju ali oblikovanju. Zelo tople barve so močne
in agresivne. Zdi se, da drhtijo v lastnem prostoru. Moč teh barv na različne načine
vpliva na ljudi, dviguje npr. krvni tlak in stimulira živčni sistem.

2. Zelo hladne barve; Jasna, nasičena modra je zelo hladna, močna in

prevladujoča barva. Zelo hladne barve spominjajo na led in sneg. Modra, zelena in
modro zelena vzbujajo popolnoma nasprotna čustva od tistih, ki jih izzovejo zelo

tople barve. Hladna modra pomirja in upočasnjuje metabolizem. Če jih
uporabljamo skupaj, delujejo kot ogenj in led.

3. Tople barve; Vse barve, ki vsebujejo rdečo, so tople. Od zelo toplih barv se
bistveno razlikujejo po vsebnosti rumene barve. Tople barve, kot so rdeče

oranžna, oranžna in rumeno oranžna, vedno vsebujejo mešanico rdeče in rumene
barve in obsegajo tudi večji del čustvenega spektra. Tople barve so prijetne in

nevsiljive, vzbujajo nam občutek utehe. Toplota teh barv žari navzven in prežema
vse, kar je v njenem dosegu.

4. Hladne barve; Vse hladne barve izhajajo iz modre. Te barve – rumeno zelena,

zelena in modro zelena – se od zelo hladnih razlikujejo po vsebnosti rumene

barve. Hladne barve lahko opazujemo v naravi. Ob njih se počutimo prerojene,

vzbujajo nam občutek globine in udobja. Te barve so umirjene, pomirjujoče in
osvežujoče.
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5. Svetle barve; Svetle barve so pasteli najsvetlejših odtenkov. Tako svetle in

skoraj prosojne so, ker ne vsebujejo vidnih barv. Bolj kot narašča svetlost, bolj
izginja razlika med posameznimi odtenki. Svetle barve odprejo prostor, navidezno

povečajo in ga zaznamujejo z zračnostjo, jasnostjo in spokojnostjo. Vzbujajo
občutek sprostitve.

6. Temne barve; Temne barve so barve, ki vsebujejo črno, prostor zapirajo in ga

navidez zmanjšujejo. Delujejo resnobno in zbrano, spominjajo pa na letna časa
jesen in zimo. Kombiniranje svetlih in temnih barv je pogost in dramatičen način
ponazarjanja nasprotij v naravi, kot npr. noč in dan.

7. Blede barve; Blede barve so pasteli v najnežnejših odtenkih. Vsebujejo najmanj
65% bele barve in imajo zabrisan, najpogosteje nežen in romantičen ton. Blede

barve, kot so svetlo modra ali rožnata, spominjajo na nežnost. Opazimo jih lahko v
oblakih, obsijanih s prvo jutranjo svetlobo ali odtenkih sivke v meglenem jutru.

Blede barve so pomirjujoče, zato jih pogosto uporabljamo pri notranjem
opremljanju prostorov.

8. Sijoče barve; Sijaj teh barv določa količina čiste barve, ki jo vsebujejo. Jasnost

sijočih barv dosežemo tako, da jim ne dodajamo črne ali sive barve. Najbolj sijoči
so modri, rdeči, rumeni in oranžni toni. Sijoče barve vzbujajo pozornost s svojo

živahnostjo. Nikoli ne moremo spregledati rumenega šolskega avtobusa, šopa
pisanih balonov ali rdečega klovnovega nosu. Sijoče barve so vedre, poživljajoče in
zato idealne pri embalaži, oglaševanju in modnem ustvarjanju.

7.2 OSNOVNI BARVNI SESTAVI

Učinek barv določa več faktorjev: svetloba, ki jo odseva, barve, ki se pojavijo v
okolici, in mesto, od koder jo človek opazuje. Poznamo deset osnovnih barvnih
sestavov (po Whelan):

1. Akromatični sestav je brezbarven, ima le črne, bele in sive tone.

2. Analogni sestav uporablja katerekoli tri zaporedne barve ali odtenke v
barvnem krogu.
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3. Neskladni sestav je kombinacija določene barve z barvo, ki je v barvnem
krogu desno ali levo od njene komplementarne barve.

4. Komplementarni sestav kombinira barvi, ki sta si v barvnem krogu
diametralno nasprotni.

5. Monokromatični sestav uporablja eno barvo v kombinaciji z enim ali z
vsemi njenimi odtenki.

6. Nevtralni sestav uporablja barvo, ki je nevtralizirana z dodatkom
komplementarne ali črne barve.

7. Delno komplementarni sestav sestoji iz izbrane barve in dveh tonov z
obeh strani njene komplementarne barve.

8. Primarni sestav je kombinacija nasičene rdeče, rumene in modre barve.

9. Sekundarni sestav je kombinacija sekundarnih barv: zelene, vijolične in
oranžne.

10. Terciarni triadni sestav. Pri terciarni triadi gre za eno od naslednjih dveh
kombinacij barv, ki so v barvnem krogu med seboj enako oddaljene: rdeče

oranžna, rumeno zelena in modro vijolična ali modro zelena, rumeno

oranžna in rdeče vijolična.

7.3 BARVNE KOMBINACIJE

Barvne kombinacije za kreativne učinke nam nudijo široko paleto možnosti za

uporabo barv na vseh področjih likovne, grafične in uporabne umetnosti (po
Whelan):

1. Moč; Najmočnejše barvne kombinacije, polne vznemirjenja, vedno
povezujemo z rdečo barvo. Ne glede na barvo, s katero jo kombiniramo,

rdeče nikoli ne moremo spregledati. Rdeča je temeljna barva moči,

prepričljiva, drzna in brezkompromisna. Močne barvne kombinacije
ponazarjajo čustveno pretiravanje in simbolizirajo naša najmočnejša

čustva, ljubezen in sovraštvo. Zaradi energičnih sporočil, ki jih posredujejo
močne barve kombinacije, jih pogosto uporabljamo na področju
oglaševanja in razstavljanja, saj vedno pritegnejo pozornost.
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2. Gibanje; Najbolj sijoče so barvne kombinacije, v katerih rumena barva

zavzema najpomembnejše mesto. Rumena je barva sonca, ki nam daje

življenje, pomeni aktivnost in nenehno gibanje. Če ji dodamo belo barvo, ji
blesk še povečamo in tako ustvarimo splošni vtis nenavadnega sijaja.

Močno kontrastne kombinacije rumene barve z vijolično, ki je njena
komplementarna barva, izražajo aktivnost in dinamiko, kar je še posebej
očitno v okroglih prostorih. Skoraj nemogoče je, da bi se ob rumeni barvi ali
njenih odtenkih počutili potrte.

3. Svežina; Zelena barva, ki vsebuje enako količino modre in rumene barve,

pomeni zdravje in razcvet. Čeprav v najnežnejših tonih blaga, pa ta
umirjena, nedominantna barva za povečanje svoje moči potrebuje le
majhne količine komplementarne rdeče barve. Zelena s svojimi analognimi

barvami ustvarja močne barvne kombinacije, ki zavoljo živahnosti
spominjajo na naravo. Kot pravkar pokošena trava v jasnem dnevu tudi
nebesno modra in zelena barva vedno učinkujeta sveže in naravno.

4. Klasika; Klasične barvne kombinacije so odraz moči in ugleda. Kot

najpomembnejša barva se v njih pojavlja kraljevo modra, ki je tudi v
kombinaciji z drugimi barvami vedno zelo izrazita. Klasične barve izražajo

resnico, odgovornost in zaupanje. Zaradi bližine zelene barve v barvnem
krogu kraljevo modra vzbuja občutek trajnosti, stabilnosti in moči. Ta

učinek je še posebej izrazit, če jo uporabljamo v kombinaciji z delno
komplementarno rdeče oranžno ali rumeno oranžno barvo.

5. Zanesljivost; Ena najbolj priljubljenih barv je mornarsko modra. Barvne

kombinacije, v katerih se pojavlja, veljajo za zanesljive in nedvomno
avtoritativne. Kadar jo poudarimo z rdečo in zlato barvo, mornarsko modra
postane sicer manj stroga, a še vedno izraža odločnost in moč.
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8 PRIPRAVA NA TISK
Pri umetniškem oblikovanju plakata ne smemo zanemariti določenih osnov
računalniške grafike, ki jo moramo upoštevati za kvaliteten končni izdelek.
Navajam zgolj osnovne pojme in njihove karakteristike.

8.1 VEKTORSKA IN BITNA GRAFIKA

Vektorska in bitna (rastrska) grafika sta poglavitna tipa 2D grafike. Pri bitnih
slikah govorimo o množici »pikslov« (okrajšava za »picture element« ali slikovni

element oz. pike) 1, razporejenih v enakomerno mrežo, v kateri vsaka slikovna pika

zase predstavlja element slike, obarvan z določeno barvo. Združitev teh barvnih
pik v celoto tvori sliko, kot jo vidimo na zaslonu. Bitne slike so odvisne od
ločljivosti, ta pa predstavlja število slikovnih pik na sliki in se izraža v dpi (dots per

inch) ali ppi (pixel per inch). Zaradi odvisnosti od ločljivosti, bitne slike niso

primerne za povečave oziroma pomanjšave, saj pri tem slika postane zamegljena
oziroma nazobčana. Najpogostejši formati bitnih slik so BMP, JPG, JPEG, GIF, PNG,
PCX, TIFF, PSD in PICT. Slike, ki nastanejo z digitalnim fotoaparatom ali pa so
prebrane z optičnim čitalnikom, so bitne (Pudgar, 2010).
SLIKA 93 RAZLIKA MED BITNO IN VEKTORSKO SLIKO

Vir: http://erid.tsckr.si/7/gimp_navodila/Uvod.html

Na spletnih straneh praviloma gledamo bitne slike. Vsaki piki je dodeljeno

določeno mesto v sliki in barvna vrednost. Človeško oko ni sposobno zaznati
posameznih delcev, tako sliko zaznamo kot celoto (Ibid.).
1

Predstavlja najmanjšo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše.
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Vektorske slike, za razliko od bitnih, niso sestavljene iz mreže slikovnih pik oz.

»pikslov«, temveč iz manjših objektov, ki so definirani z matematično funkcijo.
Objekti so lahko sestavljeni iz daljic, krivulj ali drugih oblik, katerim pa lahko
določamo razne atribute, ne da bi s tem spremenili ali vplivali na objekt kot tak. Ti

atributi so barva, zunanje obrobe, zapolnitev notranjosti idr. Vektorskim objektom
tako lahko poleg atributov spreminjamo tudi obliko (Ibid.).
SLIKA 94 SPREMINJANJE OBLIKE VEKTORSKIM OBJEKTOM

Vir: Pudgar, 2010

Vektorske slike zaradi matematičnega opisa, ki jih definira, niso odvisne od

ločljivosti, to pa pomeni, da jih lahko poljubno večamo ali manjšamo, njihova

oblika pa bo vselej ostala ostra in jasna. Poleg ohranitve ostrine in jasnosti imajo

vektorske slike še poglavitnejšo prednost pred bitnimi slikami, in sicer

enostavnost pri prekrivanju objektov. Vektorske slike imajo svoj zunanji rob

povsem prilagojen obliki objekta, medtem ko so bitne slike vselej obdane s

pravokotnikom, znotraj katerega ležijo dejanski objekti. Področje med robom
takšnega pravokotnika ter objektom znotraj njega ponavadi ni transparentno,
razen pri formatu PNG in GIF, ki omogočata tudi transparentnost (Ibid.).
SLIKA 95 PREKRIVANJE OBJEKTOV V VEKTORSKI IN V BITNI GRAFIKI

Vir: Pudgar, 2010
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8.2 TISK
Za optimalno kakovost tiska je priporočenih 300 ppi. V primeru, če ppi nižamo,

izgubljamo pri kakovosti in ostrini slike, skrajna minimalna meja pa je težko
določljiva. Jumbo plakati dimenzij 300x400 centimetrov se tiskajo tudi pri 30 ppi,

a zaradi razdalje, s katere plakat gledamo, tega ne opazimo. Ko si ta isti plakat
ogledamo z razdalje enega metra, pa so barvne točke (raster) že močno vidne
(Kos, 2008).

SLIKA 96 VELIKOST SLIKE V PROGRAMU Adobe Photoshop

Vir: Osebni arhiv, 2010

Velikost slike v programu Adobe Photoshop pogledamo prek menija Image / Image

Size (Alt + Ctrl + I). V oknu Image size (Alt+Ctrl+I) so vsi potrebni elementi za
izračun in pripravo slike na tisk. V primeru, da je dobljena dimenzija večja od tiste,

ki jo želimo, jo lahko mirno zmanjšamo. Vrednost ppi namreč s tem ostane
nespremenjena (Ibid.).
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8.3 INTERPOLACIJA
Če je slika premajhna za želeni tisk, je ena od možnosti umetna povečava oz.

interpolacija. Program z interpolacijo analizira pike, ki sestavljajo sliko in vrine

nove pike z barvnimi vrednostmi, ki pa so podobne sosednjim. Omenjen postopek
lahko opravimo tudi s programom Adobe Photoshop. Načeloma lahko sliko

interpoliramo do 150% njene izvirne velikosti brez večjih posledic, priporočljivo
pa je, da se sliko povečuje v 10 odstotnih intervalih (Ibid.).

Sliko v programu Adobe Photoshop interpoliramo preko okna »Image Size«

(Alt+Ctrl+I). Izberemo najprimernejši način interpolacije pri povečavah »Bicubic

Smoother«. Vnesemo vrednost 110% in tako sliko povečamo za 10%. V kolikor
povečava ne bo presegala večji odstotkov, večje izgube kakovosti ne bomo opazili
(Ibid.).

SLIKA 97 PRIMER INTERPOLACIJE V PROGRAMU Adobe Photoshop

Vir: Osebni arhiv, 2010
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AVTORSKI DEL
1 KONCERTNI PLAKAT »Glasbena gostija«
1.1 UVOD
Za zaključno razstavo v 4. letniku je v okviru predmeta grafično oblikovanje in
vizualne komunikacije pri prof. Bojanu Kovačiču nastal plakat na temo dotik. Ob
tem se je porodila tudi želja, da bi v okviru diplomskega dela raziskovala koncertni
plakat, ne samo zaradi zanimanja za grafično oblikovanje, ampak tudi zaradi
osebne navezanosti na orgelsko, zborovsko, pa tudi klasično glasbo nasploh.
Slika 98 VERONIKA PEZDIRC: Dotik, 2010

Glasba je moja vsakodnevna spremljevalka že od otroštva. Vrstile so se ure najprej
za klavirjem v glasbeni šoli, nato še za orglami, vsako leto pa še mnogo koncertnih

nastopov po različnih krajih. V letu 2007 sem trinajstletno glasbeno izobraževanje,
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ki so jo zaznamovali odlični profesorji, sklenila s samostojnim orgelskim recitalom

v cerkvi Device Marije v Polju. Orglanje me še vedno spremlja, le v zrelejši obliki.

1.2 ORGELSKI RECITAL
Beseda recital (fr.) pomeni samostojen nastop glasbenega solista. Na recitalu se

lahko izvajalec predstavi ob spremljavi še enega inštrumenta (npr. klavir ali

orgle), ali pa celoten dogodek posveti izvajanju glasbenih del izključno enega
skladatelja. Orgelski recital se izvaja na koncertnih orglah, ki so večje (dva in več
manualov 2 in pester nabor registrov 3), saj omogočajo izvajanje širokega

orgelskega repertoarja. Manjše enomanualne orgle od organista zahtevajo izbor
orgelskih partitur, ki jih je možno igrati izključno na enem manualu. Organist na

orgelskem recitalu predstavi dela enega skladatelja ali pa skladbe iz različnih

obdobij, ki jih razporedi kronološko po glasbenih obdobjih npr. renesančne,
baročne, romantične in sodobne orgelske skladbe. Za tovrstne recitale je značilno,

da obiskovalci ob prihodu prejmejo koncertni list. Ta zajema predstavitveno stran
z naslovom (in podnaslovom) koncerta, imenom in priimkom izvajalca na glasbilu,
dnem, uro in krajem koncerta, imenom in priimkom morebitnega povezovalca

koncerta ipd. Posebna stran je namenjena naslovom izvajanih glasbenih del s
skladateljem in podatki o času njihovega ustvarjanja (letnici rojstva in smrti).
Dodatne sestavine so življenjepis izvajalca, obrazložitev izvajanih del idr.

1.3 GLASBENA GOSTIJA

Lastni koncertni plakati so oblikovani za orgelski recital s podnaslovom Glasbena

gostija na način, da obiskovalci šele s prejemom koncertnega lista dojamejo

celostno zasnovo dogodka. Na koncertu jih namreč čaka glasbena gostija s

predjedjo, tremi glavnimi jedmi, dvema prilogama in sladico:

2
3

Manual (lat.) - klaviatura za roke na orglah
Register (lat.) – piščali z enako barvo
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PREDJED
Johann Gottfried Walther (1684-1748)

HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND
GLAVNE JEDI
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME [BWV 645]
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
ARIOSO iz kantate 156

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
TOCCATA v d-molu [BWV 565]
PRILOGI
Jean Francais (1912-1997)
SUITE CARMELITE

I. Soeur Blanche

II. Soeur Anne de la Croix
III. Soeur Mathilde

Leon Böelmann (1862-1897)
MENUET IZ GOTSKE SUITE

SLADICA

Franc Kimovec (1878-1964)

SINE FINE
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1.4 PROCES OBLIKOVANJA KONCERTNIH PLAKATOV
V času iskanja in oblikovanja končne vizualne podobe koncertnih plakatov je teh

nastalo vsaj ducat. Nazadnje sem se odločila za oblikovanje s poenostavljenimi
oblikami elementov, to so piščali (sestavni del orgel), manual oz. orgelske tipke in

cerkev sv. Katarine na Rovah, kraj izvedbe orgelskega recitala. Vsi trije elementi so

grafično poenostavljeni, vendar še vedno ohranjajo svojo prepoznavnost. V
plakate so vključeni v različnih kombinacijah, kompozicijah in variacijah.
Prevladuje črna barva na beli podlagi. Izbran barvni kolorit je zelo omejen, kar se

po osebnem občutku sklada z vrsto glasbenega dogodka. Napisi so podobno

omejeni le na podatke, ki so potrebni navedbe: naslov (orgelski recital), podnaslov

(glasbena gostija), izvajalec (Veronika Pezdirc) ter dan, ura in kraj koncerta (30.

marec 2013 ob 19.00, cerkev sv. Katarine, Rova). Tipografija je enotna na vseh
plakatih in sicer Juice ITC. Izbrana je bila zaradi svoje karakteristike in skladnosti v

odnosu do kompozicije. Hkrati je približek moje osebne pisave in na nek način
pooseblja mojo naravo. Vseh šest plakatov sem oblikovala s pomočjo programa
CorelDRAW X3.

Slika 99 ORGLE, Cerkev Device Marije, Ljubljana Polje

Vir: http://picasaweb.google.com/orglarska.delavnica.mb
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Slika 100 IGRALNIK Z REGISTRI, Cerkev Device Marije, Ljubljana Polje
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Vir: https://picasaweb.google.com/orglarska.delavnica.mb

Slika 101 CERKEV SV. KATARINE, Rova

Vir: Osebni arhiv, 2009
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Slika 102 / Glasbena gostija I, 2011
Koncertni plakat
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Slika 103 / Glasbena gostija II, 2011
Koncertni plakat
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Slika 104 / Glasbena gostija III, 2011
Koncertni plakat
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Slika 105 / Glasbena gostija IV, 2011
Koncertni plakat
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Slika 106 / Glasbena gostija V, 2011
Koncertni plakat
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Slika 107 / Glasbena gostija VI, 2011
Koncertni plakat

1.5 KONCERTNI PLAKAT V VIRTUALNEM OKOLJU
Na internetni strani www.europlakat.si je dostopna aplikacija simulator oglasov, ki
omogoča preverjanje vizualne učinkovitosti plakatov v realnem okolju. Na voljo so

štirje formati (jumbo plakat, svetlobna vitrina, rolling board, roto pano), ki so že

predstavljeni v poglavju Plakat kot sodobno vizualno komunikacijsko sredstvo.

Sporočila lahko preizkušamo s treh razdalj v različnih okoljih Ljubljane in njene

okolice. Simulator je primeren za preverjanje učinkovitosti plakatov, katerih
glavni namen je oglaševanje in informiranje potnikov v prevoznih sredstvih. Čas

kontakta s sporočilom je relativno kratek, zato je potrebno v kar najkrajšem času
doseči čim večjo učinkovitost. Zdi se mi, da vizualna učinkovitosti vdira v koncept

kulturnega plakata, zato se sprašujem, ali je združitev teh dveh komponent sploh
smiselna. Odpira se vprašanje, ali se kulturni plakat, s tem ko se pojavlja na

obcestnih lokacijah, podreja vplivu sodobne potrošniške družbe, saj vendar ne

prodaja, niti ne oglašuje, ampak skrbi za kulturno osveščenost naroda. Je to sploh

mogoče senzibilno in hkrati učinkovito posredovati v nekaj sekundnem intervalu

mimoidočemu v avtomobilu? Nemara bi bilo bolje, da bi kulturni plakat ostal zvest
svoji umetniški tradiciji, formatu in lokacijam ter s tem tudi svoji redni publiki.
SLIKA 108 SIMULATOR OGLASOV, svetlobna vitrina z razdalje 10 m

Vir: http://www.europlakat.si/orodja-in-raziskave/simulator-oglasov/
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SLIKA 109 SIMULATOR OGLASOV, svetlobna vitrina z razdalje 15m
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Vir: http://www.europlakat.si/orodja-in-raziskave/simulator-oglasov/
SLIKA 110 SIMULATOR OGLASOV, jumbo plakat z razdalje 20 m

Vir: http://www.europlakat.si/orodja-in-raziskave/simulator-oglasov/

PEDAGOŠKI DEL
1 UVOD
Učno uro sem izvedla v 7. razredu OŠ pri izbirnem predmetu Likovno snovanje I.

Njeno načrtovanje je temeljilo na teoretičnih in praktičnih spoznanjih o
koncertnem plakatu. Temo sem skušala aktualizirati in jo učencem čim bolj

približati, zato sem likovne pojme povezovala z njihovimi izkušnjami, pri napovedi
likovnega motiva pa jih spodbudila, da si izberejo glasbenega izvajalca, ki mu
osebno radi prisluhnejo. Zanimalo me je, kako pri učencih 7. razreda doseči
ustvarjalnost pri oblikovanju plakata kot vizualno komunikacijskega sredstva,

kako bodo znanje o plakatu vključili v oblikovanje in kako izvirni ter ustvarjalni
bodo.
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2 UČNA PRIPRAVA
ŠOLSKO LETO: 2010/2011

PREDMET: Likovno snovanje I
RAZRED: 7. razred
ŠTEVILO UR: 2

LIKOVNO PODROČJE: slikanje

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje koncertnega plakata

LIKOVNA TEHNIKA: mešana

LIKOVNI MOTIV: koncert glasbene skupine

MATERIALI IN ORODJA: barvna podlaga, barvni papir iz mape za kolaž, lepilo, škarje, flomaster
UČNE METODE: razlaga, pogovor, demonstracija

UČNE OBLIKE: frontalna obl., skupinska obl., individualno delo

UČNA SREDSTVA: računalnik, fotografije glasbenih plakatov (PPT)
VRSTA UČNE URE: kombinirana

MEDPREDMETNA POVEZAVA: glasbena vzgoja, zgodovina, slovenščina, angleščina, fizika,
računalništvo

VIRI IN LITERATURA:





Bernik, S. (1988). Plakat & znak: vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja vidnih
sporočil. Ljubljana: Art Directors Club.

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.

Glasbeni plakati. (Nina Urh). Pridobljeno 01. 04. 2011, iz



http://blog.ninaurh.com/category/glasbeni-plakati/.



http://www.youtube.com/watch?v=zT3mHEKgabI.



Namesto srca. (Tabu). Pridobljeno 01. 04. 2011, iz

Plakati novejše zgodovine in sodobnosti. (b.d.). Pridobljeno 01. 04. 2011, iz

http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/index.php?mid=5&colid=4.

Smooth Criminal. (Stjepan Hauser, Luka Sulić). Pridobljeno 01. 04. 2011, iz
http://www.youtube.com/watch?v=jjOQac1vOEc.

CILJI:

Učenci:

-

Razširijo znanje o vizualnih komunikacijah.

-

prostoru.

-

Razvijajo kritičen odnos do vizualnih komunikacij v družbenem
Razložijo posebnosti plakata.

Razvijajo smisel za oblikovanje estetskega vizualnega sporočila.
Izdelajo koncertni plakat

Kritično ovrednotijo nastale likovne izdelke.
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METODE, OBLIKE DELA,
UČITELJ

UČENCI

UČNA SREDSTVA

- Po uvodnem pozdravu učencem

- Spremljajo prvi posnetek in skušajo

- pogovor

posnetka. V prvem bomo videli

povedo ime glasbene skupine in

- posnetek koncerta

1. UVODNI DEL
UVODNA MOTIVACIJA

napovem, da si bomo ogledali dva
nastop

znane

glasbene

skupine.

Učence usmerim, da ugotovijo naslov
pesmi in izvajalca. Nato zavrtim izsek

drugega posnetka in učence usmerim

v razmišljanje o razlikah med prvim
in drugim posnetkom, ali se glasbi

med seboj razlikujeta in v katero
glasbeno zvrst bi ju umestili. Vprašam

jih, katere so najbolj opazne razlike v
glasbi in ali je v ozadju obeh skladb
zgodba ter o čem govori?

prepoznati naslov pesmi in izvajalca;
naslov

pesmi.

Spremljajo

drugi

posnetek. Razmišljajo o razlikah med
koncertoma

in

odgovarjajo:

prvi

koncert je koncert slovenske pop

skupine, drugi pa je koncert klasične
glasbe. Prvo skladbo izvaja pop
skupina,

violončelu.

drugo

pa

Razlikujeta

solista
se

na

- frontalna obl.

(1. Tabu – Namesto
srca;

2.

Stjepan

Hauser in Luka Sulić
- Smooth Criminal )
- računalnik,
medmrežje

po

glasbenem sestavu; pri drugem ni
vokala.

Obe

pripovedujeta

skladbi

zgodbo,

prva

nam
o

človekovem uničevalnem odnosu do
okolja, druga pa ljubezensko zgodbo.

- Učence usmerim v razmišljanje o

-

jim, da so organizatorji koncerta in

televizije, plakatov, vabil idr.

vabilu na glasbeni dogodek. Povem
jim posredujem vprašanje: Kako bi
privabili čim več ljudi na glasbeni
dogodek in na kakšen način bi to
izvedli?

Razmišljajo

in

povedo:

z

reklamiranjem dogodka preko radia,

- pogovor

- frontalna obl.
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2. OSREDNJI DEL
POSREDOVANJE LIKOVNIH POJMOV

- Učence usmerim v ugotavljanje

-

Spodbudim jih k razmišljanju o

plakate, ki so jim ostali v spominu in

posebnosti

koncertnega

plakata.

kakovostnem koncertnem plakatu in
jih vprašam: Ali se spomnite katerega

od koncertnih plakatov, ki vam je
ostal

v

spominu.

Zakaj?

Katere

elemente je vseboval, da ste si ga

zapomnili? Ste se zaradi dobrega

Opredelijo

koncertni

plakat.

Razmišljajo in naštejejo koncertne

- pogovor

svojo izbiro utemeljijo. Naštejejo

elemente, zakaj jim je plakat ostal v
spominu: kontrastne barve, velikost
plakata (jumbo plakat), fotografija
izvajalca, izbrana tipografija idr.

plakata udeležili koncerta? Je bil to
plakat manjše dimenzije ali večje?

- Učence vprašam, kaj je tipografija in
zakaj je pri plakatu pomembna?

- Razmišljajo in povedo: tipografija je
oblikovanje

besedila

iz

črk

ali

- pogovor

verbalnega sporočila na določeni
likovni

površini.

Povedo,

da

je

pomembna pri oblikovanju plakata,
ker posreduje informacije o dogodku,

zato mora biti čitljiva in razumljiva
ter
- Učence usmerim v razmišljanje o

kontrastnih barvah in jih spodbudim,
da

naštejejo

kontraste,

vsakega

obrazložijo oz. podajo primere.

berljiva

tudi

iz

nekoliko

oddaljenega položaja gledalca.

- Razmišljajo in naštejejo kontraste:
toplo-hladni

(rumena-modra, oranžna-modra idr.)

- pogovor

- barvni krog

svetlo-temni

(stopnjevanje npr. od bele do črne, ali

stopnjevanje npr. od svetlordeče do
temnordeče; stopnjevanje svetlosti
barv, ki so različne po barvitosti)

komplementarni

(barve, ki so si v barvnem krogu
nasproti
- Učencem pokažem primere različnih
koncertnih plakatov. Spodbujam jih,

da vsak plakat ovrednotijo likovno
(prepoznajo

komplementarne

kontraste in posebnosti tipografije) in

ležeče:

rumena-vijolična,

modra-oranžna, rdeča-zelena)

- Ob plakatih razmišljajo in podajo

- pogovor

primerna ali neprimerna tipografija,

glasbenih plakatov

svoja

ovrednotenja

plakatov:

preveč ali premalo informacij o
koncertu, privlačna ali neprivlačna

- fotografije
(PPT)
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tudi z osebnega stališča.

likovna podoba plakata, kontrastne

- Učencem posredujem vprašanje,

- Plakati so bolj opazni, če so večjih

zakaj so nekateri plakati bolj drugi pa
manj opazni?

barve idr.

dimenzij (jumbo plakati), če so na

- pogovor

opaznejših lokacijah – ob cestah, na

88

postajališčih, če je tipografija jasno

berljiva in dovolj velika, če na plakatu
- Učence spodbudim, da naštejejo

glavne lastnosti dobrega koncertnega

plakata večjih dimenzij; enega od

učencev prosim, da jih sproti zapisuje
na tablo.

ni preveč informacij.
-

Naštejejo

lastnosti:

ustrezna

velikost predmetov glede na velikost
plakata, berljiva in opazna tipografija

- pogovor
- tabla

(tudi z večje razdalje), ustrezno

izbrane in opazne barve, podane vse

točne informacije o dogodku (kaj,
kdaj, kje), fotografija skupine ali

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE

- Učencem povem, da bodo tudi oni
ustvarili plakat. Pojasnim jim, da bodo

lahko uporabili naslednje materiale:

barvno podlago, barvni papir iz mape
za kolaž, škarje in lepilo. Na A3 format
bodo z mešano tehniko ustvarili svoj
koncertni

plakat,

pri

tem

orkestra idr.

- Spremljajo predstavitev likovne

- pogovor

plakat,

oblikovanju z

naloge: a) rešitev likovnega problema

b) likovne tehnike in postavljajo
vprašanja

- razlaga o

različnimi materiali

pa

upoštevali vse posebnosti plakata, ki
smo jih našteli.
Učencem

posredujem

še

likovni

motiv: Vprašam jih o njihovi najljubši

glasbeni skupini, kakšno zvrst glasbe

izvajajo, kje koncertirajo, kakšni so

c) likovnega motiva -

predstavijo

svojo najljubšo glasbeno skupino,
njihovo glasbo in koncertne plakate.

njihovi koncertni plakati?

- Učencem povem, da bodo oblikovali

- pogovor

koncertni plakat za svojo najljubšo
glasbeno skupino.

LIKOVNO IZRAŽANJE

-

Učence

usmerim

v

pripravo

materialov in oblikovanje plakata.

- Učencem individualno svetujem o

izvedbi koncertnega plakata.

- Pripravijo delovno površino in
materiale ter izvedejo likovno nalogo.

- individualno delo

3. OVREDNOTENJE
- Z učenci uredimo razstavo in
oblikujemo kriterije vrednotenja

- Učenci pripravijo razstavo in z
učiteljem

vrednotenja:

oblikujejo

kriterije

- pogovor

- izdelki učencev

- urejenost kompozicije
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- ustrezna tipografija in njena

vgraditev v celoto plakata
- jasnost sporočila

- opaznost plakata
- izvirnost

- Učence spodbudim h kritičnemu
razmišljanju

in

ovrednotenju

razstavljenih izdelkov po kriterijih
vrednotenja.

- Izdelke kritično ovrednotijo, podajo
svoje mnenje in ugotovitve.

- pogovor

3 ANALIZA PEDAGOŠKEGA DELA
Obseg snovi in zahtevnost likovnih pojmov sem prilagodila starostni stopnji
učencev. Njihovo predznanje mi ni bilo poznano, zato sem sproti preverjala

poznavanje pojmov kot sta npr. tipografija in kontrastne barve. Izkazalo se je, da
pojma tipografija ne poznajo, zato smo ga v povezovanju z drugimi predmeti
usvojili. Temo učne ure sem jim skušala čim bolj približati, zato sem likovne pojme

ves čas povezovala z aktualnimi temami in njihovimi izkušnjami. Učno vsebino
sem uskladila s cilji in standardni znanja v učnem načrtu. Prvotno bi morala učno
uro izvesti v 8. razredu, vendar sem se morala prilagoditi letnemu programu
učiteljice.

Večina učencev je bila skozi celoten učni proces dobro motivirana. Pri usvajanju
pojmov so aktivno sodelovali v pogovoru. Likovno tehniko so razumeli in se
razmeroma

brez

težav

posvetili

ustvarjanju

koncertnega

plakata.

Pri

posredovanju likovnega motiva so mi našteli in predstavili glasbene izvajalce, ki
jim radi prisluhnejo, in pokazali motiviranost za likovno ustvarjanje.

Izbrane oblike dela so se izkazale za učinkovite. Večinoma smo se pogovarjali in

tako usvajali likovne pojme. Razširili smo znanje o vizualnih komunikacijah s
pomočjo učnih sredstev, skušala sem doseči, da kritično ovrednotijo vizualne
komunikacije v družbenem prostoru, usvojili smo posebnosti plakata.

Učenci so razvijali smisel za oblikovanje vizualnega sporočila pri izdelavi
koncertnega plakata. Bili so zelo ustvarjalni, motivirani in zbrani. Pomoči glede

tehnike skorajda niso potrebovali, individualno smo se večinoma pogovarjali o
likovnih elementih in njihovi kompoziciji ter o barvnih kombinacijah.

Pred zaključkom so učenci pripravili razstavo. Oblikovali smo kriterije
vrednotenja, nato pa so učenci izdelke sami opredelili in podali svoja mnenja.
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Izbrane metode dela so se izkazale za pravilne, učna sredstva in pripomočki pa za

učinkovita. Odnosi so bili dobri in korektni, neprimernega vedenja ni bilo. Trudila
sem se za jasno, glasno in razumljivo posredovanje.
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4 ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV
LIKOVNI IZDELEK I: Lady Gaga
Učenka je bila v procesu nastajanja koncertnega plakata od vseh otrok najbolj
samostojna. Izbrala si je svetlejše ozadje in nato z ustrezno likovno tehniko
ustvarila štiri elemente – dve figuri v odtenku vijolične barve, zvezdo v beli barvi

in klaviaturo. Vsi elementi so bili izbrani in izdelani z namenom, da predstavijo
podobo pevke Lady Gaga, za katero se je učenka odločila in nam jo tudi

predstavila. Izdelek sem označila kot izviren, predvsem način, kako je učenka
interpretirala likovno nalogo. Oblike je poenostavila, vendar te še vedno
učinkujejo. Tipografija v črni barvi jasno posreduje sporočilo; je ustrezno velika in

berljiva, le njeni vgraditvi v celostno podobo plakata bi učenka lahko posvetila več
likovne občutljivosti. Zadostila je večini kriterijem vrednotenja, izpostavila pa bi
njeno izvirnost in samostojnost pri izvedbi likovne naloge.
SLIKA 111 LIKOVNI IZDELEK I: Lady Gaga

LIKOVNI IZDELEK II: Justin Bieber
Učenka si je glede na glasbenega izvajalca najprej izbrala barve, ki jih z njim
povezuje. Na podlago v odtenku vijolične barve je ustvarila ozadje, podobno
mozaični tehniki. Barvno močno ozadje je umirila z napisom izvajalca v sivi barvi.

Od vseh šestih izdelkov ta izstopa po izvirnem ozadju. Uspešno je rešila problem,
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kako poudariti izvajalca na tako barvno nasičenem ozadju. Plakat je opazen,
izviren in sporočilo jasno. Tako kot pri prvem izdelku bi tudi tu učenka lahko več

pozornosti posvetila tipografiji; ime izvajalca je dobro, priimek pa likovno slabše
izdelan. Pohvalila sem njeno izvirnost in pripravljenost za delo.
SLIKA 112 LIKOVNI IZDELEK II: Justin Bieber

SLIKA 113 LIKOVNI IZDELEK III: Pink
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LIKOVNI IZDELEK III: Pink
Učenka se je odločila za pevko Pink. Izbrala si je svetlejše modro ozadje, nanj pa
umestila saksofon, ki ga je v poenostavljeni obliki izrezala v rumeni barvi. Rob
glasbila je poudarila s sivo barvo in s tem dosegla njegovo tridimenzionalno
učinkovanje. Izpostavila bi izvirno in domiselno kompozicijo, ki jo tvorijo glasbilo,

barvni krogi in notni znaki. Tudi barvno plakat dobro in prijetno učinkuje.

Tipografija je ustrezna, njena vgraditev pa izvirna, saj jo je učenka namerno
umestila delno izven formata. Pohvalila sem izvirno kompozicijo in opaznost
plakata.

LIKOVNI IZDELEK IV: David Guetta
Učenec je naprej oblikoval elemente, ki so značilni za izvajalca DJ Davida Guetto –

štiri zvočnike in slušalke - nato pa se nekaj časa zadržal pri kompoziciji. Slušalke je
umestil na sredino rumenega ozadja, zvočnike pa ob njih. Naziv izvajalca je v

zeleni barvi. Odločil se je, da bo ime nad slušalkami, priimek pa pod njimi.
Kompozicijo mu je uspelo razgibati, kljub štirim pravokotnim zvočnikom. Način,

kako je razporedil zvočnike na podlagi, se mi zdi izviren in učinkovit; kot da bi se
iz njih pravkar slišala glasba izvajalca. Plakat je opazen. Tipografija je ustrezna,
izbira zelene barve pa dobra odločitev poleg prevladujočih črnih, sivih in rjavih
tonov. Pohvalila sem učenčevo prizadevanje za dober končni likovni izdelek.
SLIKA 114 LIKOVNI IZDELEK IV: David Guetta
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LIKOVNI IZDELEK V: Bruno Mars
Učenka se je odločila za odtenke toplih barv. Na zelenem ozadju je sestavila
kompozicijo iz različno velikih barvnih krogov v treh barvah. Manjše kroge na

desni strani je povezala s črno linijo in »verigo« zaključila v rahli diagonali na
sredini formata s tremi večjimi krogi v treh barvah. Praznino na levi strani formata

je zapolnila s posameznimi krogi v različnih navezavah. Izvirna je predvsem
umestitev tipografije na dva večja kroga v sredino; menim, da je domiselna in

likovno učinkovita. Ob poziciji klobuka, ki je sicer prepoznavni znak pevca, bi se
lahko dlje zadržala in morda našla ustreznejše mesto. Plakat je vsekakor opazen in

izviren, še posebej umestitev tipografije. Kompozicija je razgibana in zanimiva.
Učenka je bila pri ustvarjanju zelo motivirana in prizadevna.
SLIKA 115 LIKOVNI IZDELEK V: Bruno Mars

LIKOVNI IZDELEK VI: Shakira
Učenka je izdelala koncertni plakat za glasbeno izvajalko Shakiro. Odločila se je za

kombinacijo barvnih krogov različnih velikosti in glasbenih znakov (not) v črni

barvi. Na oranžnem ozadju je najprej s krogi sestavila svobodno kompozicijo in jo
nadgradila z glasbenimi znaki; pri tem je skušala doseči iluzijo prostora tako, da je
note razporedila od večje do manjše. Zdi se, kot da kompozicija lebdi v prostoru.

Zaradi izbire barvnega ozadja kompozicija slabše likovno učinkuje. Tipografija je

berljiva, vendar za plakat kot celoto ni najbolj ustrezna. Opaziti je, da je imela
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učenka težave pri izvedbi likovne naloge, čemur je botrovalo pomanjkanje
motivacije in idej. Bila je edina, ki ni iskala neposredne povezave med glasbenim
izvajalcem in podobo plakata. Pohvalila sem jo lahko za vztrajnost, kljub
pomanjkanju ustvarjalnega duha.

SLIKA 116 LIKOVNI IZDELEK VI: Shakira
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5 UGOTOVITVE
Likovna naloga se mi je zdela zahtevna zaradi izbrane likovne tehnike, vendar so

učenci sami dokazali, da so lahko pri tovrstni likovni nalogi uspešni in ustvarjalni.

Uspela sem jih motivirati s tem, da smo se veliko pogovarjali o glasbi, ki jo sami

poslušajo. Med likovnim ustvarjanjem smo imeli možnost prisluhniti glasbi po
njihovih željah; to jih je sprostilo in dodatno motiviralo. Pričakovala sem težave z

likovno tehniko pri učencih, vendar so se te pokazale pri tipografiji in njeni

umestitvi v celostno podobo koncertnega plakata. Individualno smo se največ

ukvarjali prav s tem likovnim problemom. Nekaterim je uspelo bolje, drugim
slabše. Za pozitivno se je izkazala tudi odločitev, da imajo učenci možnost izbrati

barvno podlago namesto belega risalnega lista. Menim, da so se na že obarvanih

podlagah bolje znašli in so lažje oblikovali kompozicijo. Barvna podlaga je
pripomogla k boljšemu vizualnemu izgledu že med samim ustvarjanjem, najbolj pa
seveda ob dokončanju likovne naloge.

Menim, da je preizkus oblikovanja plakata kot učinkovitega vizualnega

komunikacijskega sredstva z učenci 7. razreda osnovne šole v likovni tehniki, ki
sem jo za to nalogo izbrala, uspel. To dokazujejo nastali likovni izdelki. Vse ni

odvisno samo od učitelja, temveč tudi od samih učencev, njihove nadarjenosti in

motiviranosti. Mislim pa, da mi je skupino učencev uspelo motivirati do te mere,
da so pokazali veliko lastne ustvarjalnosti in likovnih sposobnosti.
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SKLEP
Človek kot vizualno bitje se že od nekdaj srečuje z vizualno komunikacijo. Njene
sestavine so se v preteklosti razvijale in spreminjale zavoljo človekovih spoznanj

in odkritij na področju tiska in druge tehnologije. Zdi se, da v sodobnem času
vizualno spet pridobiva, saj je potrebno naslovniku prenesti sporočilo v kratkem

časovnem intervalu, to pa mora biti vizualno privlačno in predvsem učinkovito. Ni

pa pomembna le vizualna podoba, v ozadju so psihologija in druge vede, ki se
specifično ukvarjajo s človekovim dojemanjem in doživljanjem.

Vizualne komunikacije prenašajo sporočila s slikovno govorico. Poleg sodobnih
medijev plakat še vedno ostaja, poleg knjige, tradicionalna oblika vizualnega

komuniciranja. Priznati moramo, da je današnja podoba predvsem mestnega
okolja (pre)napolnjena s plakati večjih formatov, t.i. jumbo plakati, monopol pa
uživajo oglaševalske agencije, katerih naročniki so predvsem trgovske družbe in

razna podjetja. Oblikovanje kulturnih plakatov večjih formatov zahteva specifičen
pristop, saj ima obcestni plakat svoje karakteristike, ki pa jih lahko dojemamo tudi

kot omejitve, predvsem vidik časovno kratkega posredovanja sporočila. Časovni
omejenosti se podreja celotna vizualna podoba plakata, ki stremi k učinkovitosti in

zapomljivosti v nekaj sekundnem intervalu. Več svobode dopuščajo plakati
klasičnih formatov in vsebin na svojih običajnih mestih.

V diplomskem delu so me vodila tri raziskovalna vprašanja, ki sem jih zapisala

uvodoma. Prvič, predstavila sem plakat kot sodobno vizualno komunikacijsko
sredstvo ter kje in v kakšnih oblikah se pojavlja. V glavnih mestih in tudi izven njih

je pokritost oglaševalskih agencij zelo velika, njihov pristop pa ne temelji samo na
dobri lokaciji, ampak predvsem na učinkovitosti, ki jo dosegajo tako, da se plakat

pojavlja v določenem časovnem obdobju na več mestih. Njihov bistven namen je

doseči posameznika tam, kjer drugi mediji, elektronski in klasični, z njim ne

komunicirajo. Vplivom elektronskih in klasičnih medijev, radiu in televiziji se
človek lahko izogne s tem, da jih preprosto ne spremlja, pri plakatih pa je to skoraj
nemogoče. Plakat ima zato močan vpliv na človeka s svojo vsebino in pogosto

pojavnostjo na njegovih vsakdanjih poteh. Drugič, oblikovala sem šest koncertnih
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plakatov za orgelski recital, njihovo učinkovitost pa preverila v realnem okolju s

pomočjo simulatorja oglasov. Upoštevala sem spoznanja in dejstva, ki sem jih
predstavila v poglavjih o koncertnem plakatu, tipografiji, barvi in tisku. Tretjič, za
dosego ustvarjalnosti pri učencih 7. razreda osnovne šole sem skušala že v

pripravi oblikovati zanimivo učno uro. Temo sem aktualizirala in jo učencem

približala. V učnem procesu so osvojili likovne pojme in oblikovali koncertni
plakat po motivu. Menim, da smo skupaj z učenci zastavljene cilje dosegli.
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