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POVZETEK

Je slika res vredna več kot tisoč besed? V času multimedijske komunikacije, instantnega
posredovanja in računalniške tehnologije, se zdi, da smo postali bolj kot kdajkoli odvisni od
vizualne komunikacije in kulture kot načina za razvoj socialne in kulturne identitete. Plakat
kot umetniški medij, produkt grafičnega oblikovanja in učinkovit pripomoček za aktivno
socialno participacijo v takšni družbi še vedno cveti kot pomembna oblika umetnosti in
primarni način množičnega komuniciranja.
Diplomsko delo se osredotoča na analizo plakata kot umetniške produkcije v družbi z
različnih vidikov, ki ga bistveno opredeljujejo, ter raziskavi mnogoterih dejavnikov, ki so skozi
zgodovino vplivali na njegov pojav ter razvoj. Kakovost in pomen plakatov je odvisna od
mnogih činiteljev, vedno pa je v neposredni povezavi s prostorom in časom ter družbeno
situacijo, v kateri nastane. Z možnostmi produkcije in reprodukcije dandanes pa se utapljamo
v poplavi takšnih in drugačnih plakatov, ki jim zaradi komercialnosti težko pripisujemo
umetniški pomen.
Vzroki za raziskovanje tematike plakata se skrivajo ravno v sporočilni moči le-tega.
Diplomsko delo opozarja, da plakat nima zgolj ekonomske funkcije, temveč predstavlja
kulturni in socialni fenomen. Obenem tudi nagovarja h kritičnemu mišljenju, k aktivni
participaciji v družbi ter socialnokritični ustvarjalnosti. Zgodovinski pregled in predstavjena
dela nazorno predstavljajo vpliv, ki ga ima lahko kos papirja, če ga definirajo pravi prostor in
čas, likovne zakonitosti oblikovanja, ter idejno močna zasnova, ki se odziva na določeno
družbeno situacijo.
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ABSTRACT

Is a picture really worth a thousand words? In this age of multimedia communication, instant
transmission and computerized technology, it seems that we have become more dependent
than ever on visual communication and culture as ways of developing a social and cultural
identity. In such society, poster as an artistic media, a product of graphic design and
powerful tool for active social participation in such society continues to flourish as a
significant art form and primary means of mass communication.
The diploma focuses on the analysis of the poster as artistic production in the society from
different perspectives, which essentially define it, and the study of multiple historical factors
that have had an impact on its emergence and the development. The quality and importance
of the poster depend on variety of factors, but are always in direct relation to space and
time, and social situation in which it occurs. Because of the range of current possibilities of
production and reproduction, we are drowning in a flood of posters, to which due to their
commercialism it is hard to ascribe any artistic significance.
Reasons for the research of the topic of poster lay in its communicative value. The diploma
points out that the poster does not have merely economic functions, but represents a
cultural and social phenomenon. At the same time, it urges one towards critical thinking,
active participation in society, and socially engaged creativity. Historical review and
presented posters clearly account for the impact that a piece of paper can have, if it is
defined by the right space and time, the artistic principles of graphic design, and powerful
conceptual identity that responds to a particular social situation.

KEY WORDS: poster, graphic design, artistic and industrial printmaking, socially engaged
art, communication, Slovenian poster
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1 UVOD
V pričujočem diplomskem delu so začetna poglavja tematsko zastavljena bolj široko in se
počasi približujejo jasni definiciji ter likovni analizi plakata, kakršnega poznamo danes. Kot
vsako raziskovalno delo se tudi to začne s splošno definicijo raziskovalnega problema plakata, ter ga nato analizira z različnih vidikov, da bi lažje razumeli njegov pojav in
zgodovinski razvoj. Sprva sem se lotila družbenega konteksta plakata in s tem dobila vpogled
na dejavnike, ki a priori vplivajo na avtorjevo umetniško produkcijo, ter nato opredelila
sporočilno moč plakata, da bi opozorila na načine in primere komunikacije znotraj umetnosti
ter aktivno nalogo umetnika kot kritičnega misleca in socialnega kritika. Umetnost je namreč
ogledalo družbe in umetnikova naloga je, da opozarja na aktualne probleme. Nato sem
raziskala tehnološke napredke tiska, ki so omogočili razvoj plakata kot produkta grafičnega
oblikovanja, ter s tem prišla do aktualne opredelitve plakata v dobi pametnih strojev.
Temeljit vpogled v razvoj oglaševanja mi je omogočil razjasnitev okvirov, ki ločijo oglas od
plakata, ter opredelitev komercialnega vpliva, ki je omogočil eksplozijo nizkokakovostnih
plakatov, katerim ne moremo pripisovati umetniške vrednosti.
Z razumevanjem vseh teh dejavnikov, ki skupaj oblikujejo definicijo plakata, kot ga poznamo
danes, sem se v jedru diplomskega dela lotila zgodovinskega odkrivanja umetniške
produkcije plakata, da bi lahko bralec v popolnosti razumel, kako in s čim so si plakati
priborili status umetnosti ter zaradi popularnega faktorja postali družbeno najbolj vplivna
umetniška dela. Sprva globalno, nato pa še na slovenskem ozemlju sem prek najbolj vplivnih
avtorjev in njihovih del v povezavi z družbeno zgodovinskimi dogodki raziskala potek razvoja
plakata kot umetniškega medija. Reprezentativna dela, bodisi bolj ali manj priznanih
umetnikov, bodisi neznanih avtorjev, so tematsko ločena glede na ciljne skupine in
sporočilnost na gledališki, politični in komercialni plakat. Prisotnost plakata na slovenskih
tleh je utemeljena s predstavitvijo najbolj odmevnih del umetnikov, kot je Vipotnik, in
umetniških skupin, kot je Novi kolektivizem. Splošni pregled plakata se nadaljuje z analizo
likovnih spremenljivk in elementov ter zakonitosti, ki ločujejo dober plakat od slabega.
V sklopu pedagoškega dela sem opredelila pomen in vlogo plakata v šolskem sistemu, kjer
sem pri izvedbi šolske ure učence s teoretičnim pristopom preko dialoga z učenci predstavila
temo plakata kot umetniškega medija, spodbudila kritično mišljenje pri učencih ter
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napovedala izdelavo socialnokritičnega plakata z upoštevanjem oblikovalnih načel kot
likovno dejavnost.
Pri oblikovanju umetniškega plakata pa sem se predstavila tudi sama z avtorskimi deli, pri
katerih sem se posvetila konfliktu med plakatom in sliko kot umetniškim delom, še posebej v
digitalnih časih, ko računalniška (oblikovalska) miška igra vlogo tradicionalnega (slikarskega)
čopiča, multimedijski faktor pa briše meje med področji in oblikami likovne umetnosti bolj
kot kdajkoli prej. Družbeno angažirana skupina treh plakatov se tematsko posveča temam,
kot so umetna inteligenca in dehumanizacija.
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2 OPREDELITEV PLAKATA

Slika 1: JOHN ORLANDO PARRY
A London Street Scene
1835

Da bi lahko analizirali vse komponente plakata kot umetniškega medija in dejavnike, ki nanj
tako ali drugače vplivajo, je treba najprej razjasniti, kaj plakat sploh je. Slovar slovenskega
knjižnega jezika definira plakat kot »večji list, pola papirja z obvestilom, vabilom, razglasom,
pritrjena na javnem prostoru«. Sama beseda »plakat« izvira iz staro francoske besede
placquart oz. plaquier, in pomeni lepiti, položiti.1, sopomenka »poster« pa iz navade
izobešanja v javnem prostoru ang. to post, lat. postis 2. Pregled nravi plakata in njegovih
specifičnih kvalitet, nam pokaže, da je ne le preživel, ampak se skozi zgodovino razvil kot
efektiven komunikacijski, publicistični ter prepričevalni medij. (Timmers, 1998, str. 7)
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Plakat kot ga poznamo danes je definiran s svojo funkcijo in obliko ter prisotnostjo v javnem
prostoru. V svoji funkciji je primarno produkt komuniciranja med aktivno in reaktivno silo;
med avtorjem, ki p(r)odaja sporočilo, ter ciljno skupino, ki nanj reagira. Avtor je lahko
posameznik, institucija, podjetje ali organizacija, ciljna skupina pa je bodisi družba kot
globalni pojav ali pa točno določen sektor družbe. Ta izmenjava se dogaja v javnem prostoru,
ki je dostopen vsem, in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje, ter je pogoj
za socialno in družbeno dimenzijo bivanja. (Timmers, 1998, str. 7)
Dejavniki, ki plakat oblikovno opredeljujejo so velikost, uporabljeni materiali, mediji
produkcije in komunikacije ter oblikotvorni elementi. Masovno tiskani plakati so v splošnem
tiskani na standardne formate papirja, ki v sklopu mednarodnega standarda ISO določa A, B
in C zaporedja velikosti papirja; posamično tiskani plakati pa ne sledijo nujno temu vzorcu.
Oblikotvorno so najbolj pogosto sestavljeni iz kombinacije teksta in slikovnih podob, vendar
sta lahko le-ta uporabljena tudi samostojno. Plakati se po navadi masovno reproducirajo s
postopkom tiskanja črnila na papir, pa vendar obstaja veliko primerov plakatov, ki so
originalni in enkratno tiskani. Plakati so lahko reproducirani s tako rekoč katerimkoli
procesom tiskanja, od najsodobnejših tehnologij do preprostih duplikacij. Plakati pa so bili in
so še dandanes tiskani med drugim v tehniki lesoreza, linoreza, sitotiska, litografije idr.,
bodisi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za sofisticirane, drage produkcije, bodisi zaradi
želje avtorja po specifičnem izrazu, ki ga omogočajo določene grafične tehnike tiskanja.
(Timmers, 1998, str. 7) Plakat kot ga poznamo danes datira v drugo polovico 19. stoletja zgolj
zaradi naključnosti dveh faktorjev: določenih tehničnih izboljšav v litografiji, ki jo je kot
postopek tiskanja izumil Aloys Senefelder leta 1798 v Avstriji, in sami prisotnosti umetnika
Julesa Chéret-a, ki je njegove metode tiskanja kasneje izpopolnil. (Barnicoat, 1972, str. 7)
Njegov razvoj hitrega tiskanja z barvno litografijo v lastni tiskarni v Parizu je plakat približal
ljudem kot novo obliko umetnosti, dandanes pa je večina tiskana z offset tiskom, ki je
primeren za tisk visoke kvalitete ali nestandardne površine, ter je pri velikih nakladah
bistveno cenejši od digitalnega.
Po svoji nravi ima plakat sposobnost pritegniti takojšnjo pozornost gledalca, ter jo ohraniti za
po navadi kratko, a intenzivno obdobje. V tem razponu gledalčeve popolne pozornosti lahko
provocira ali motivira, gledalcu lahko vzame dih, ga nasmeje, ga privleče, sprašuje ali odbije,
ali pa pri njem vzbudi kakršnokoli drugo reakcijo. Ker plakati lahko ciljajo na tako rekoč
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katerikoli sektor družbe, so sredstva, s katerimi se prenaša sporočilo bistvena v njihovi
efektivnosti. Z vizualno umetniško podobo lahko zajemajo še tako zapletene misli in pozivajo
gledalca, da razbere njihov globlji pomen. (Timmers, 1998, str. 7) Ob vsem tem se mi poraja
vprašanje, kakšno moč lahko plakatu pravzaprav priznamo kot umetniškemu mediju, ki
mogoče bolj kot katerikoli drugi stoji kot ogledalo družbi, jo neposredno nagovarja, kritizira,
poziva ali opozarja.
Tretji faktor v razumevanju kontinuirane popularnosti in značajne sporočilne moči plakatov
pa je nedvomno njihova dostopnost. Od samih začetkov so bili prisotni v javnem prostoru: na
ulicah, vlakih in avtobusih, postajah podzemnih železnic, v trgovinah in tovarnah, teatrih in
kinih. (Timmers, 1998, str. 8)

Slika 2: GEORGE WILLIAM JOY
The Baywater Omnibus
1895

Dandanes pa živimo v času poplave tiskanih medijev, ko človeško oko neprestano utrujajo
podobe ne le na plakatih, ampak tudi na fotografijah, televiziji, filmih, spletnih straneh.
Vsakodnevno vizualno bombardiranje dolgočasi s slogovno enoličnim t.i. mainstream
12

oblikovanjem in utruja z agresivnimi marketinškimi strategijami. Te nas prepričujejo o
kvaliteti blaga in storitev, ter nazorno predstavljajo odsev današnje stvarnosti, ki temelji na
prikazovanju estetiziranih izsekov resničnosti. (Švigelj, 2007, str.8) Z utripajočimi svetlobnimi
efekti in sploh vsemi efekti, ki poudarjajo optične, pa tudi slušne in celo vohalne iluzije pa so
plakati postali še bolj inovativni.
Glede na problemske ravni lahko tematsko razdelimo plakate na: kulturni plakat s posebej
močno skupino gledališkega plakata, kar samo potrjuje njegovo že znano vodilno vlogo, nato
komercialni plakat, se pravi tisti, ki sodi v okvir tržnega komuniciranja in ki je ponavadi
oblikovalsko poudarjeni del v sestavi celostne podobe oglaševalskih akcij; ter politični plakat
ali plakat v vlogi spodbujevalca vsakršnih družbenih idej, ki jih razpirajo številne politične
stranke in komunikatorji v imenu najrazličnejših civilnih združb. (Bernik, 1997, str. 6-7) Plakat
je torej pomemben vizualni element v vsakdanjem življenju, ki v sebi nosi tako likovne kot
oglaševalske zakonitosti, ki se v družbi spreminjajo s prostorom in časom. V njegovi
interpretaciji in analizi je potrebno upoštevati sociološko, antropološko teorijo umetnosti in
tudi načine oglaševalske komunikacije.
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3 DRUŽBENI KONTEKST PRODUKCIJE PLAKATA
Likovna umetnost je nosilka vizualne podobe družbe in kot takšna nudi različne načine
interpretacije in refleksije. Vsaka umetniška produkcija je namreč ključno zaznamovana z
dimenzijama prostora in časa, v katerem nastane, ter s tem socialnega okolja, ki je znotraj
njih definiran, zato je edino smiselno, da se ravno tu začne razumevanje in proučevanje
umetniških del. Vsak umetniški predmet je torej stvarna podoba neke družbe, o kateri
posreduje misli in ideje, ter nudi ploden začetek za analiziranje in razlago njenega
svetovnega nazora in duhovnega obzorja. Plakat s svojim sporočilom, ki je bodisi usmerjen
kot direktni nagovor določenemu družbenemu sektorju kot ciljni skupini, bodisi kot kritični
odziv na dogajanje v družbi, mogoče bolj kot katero koli drugo umetniško delo komunicira
znotraj neke družbe. Stane Bernik (1988, str. 4) pravi, da je »plakat del vizualne kulture in
njenih korenin, v katerem prepoznavamo našo preteklost, sebe in čas, v katerem živimo.«
Plakat kot medij vzpostavi določen družbeni odnos in kontekst med avtorjevim sporočilom in
ciljno skupino. Pri tem se postavi vprašanje družbenih povezav in odnosov, ki se tvorijo okoli
njega, pa tudi kako in zakaj plakat deluje
in učinkuje na družbo in posameznika.
Človekovo dojemanje vizualnih podob je
namreč kulturno pogojeno in se s časom
in okoljem spreminja. Temu se prilagajata
tudi

oblikovanje

plakata

in

način

oglaševanja. (Kordiš, 2005, str. 26) Avtor
plakata je zaznamovan z določenim
načinom

dojemanja

in

sprejemanja

umetnosti, ki je pogojen s prostorom in
časom v sklopu družbe. Človek namreč
tako v svojem okolju do neke mere
oblikuje svoj pogled na svet. Njegov način
dojemanja je torej v precejšnji meri
kulturno pogojen in se oblikuje na podlagi
lastnih, in edinstvenih izkušenj. (Segall,

Slika 3: F. HUGO D'ALÉSI
Exposition du Centenaire de la Lithographie
1895

1966, str. 214) Poleg tega se dojemanje in
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zaznavanje spreminjata tudi s časom. Zgodovinski pregled umetniških obdobij odkriva, da se
s celotnim načinom človekovega kolektivnega bivanja spreminja tudi način njihovega
zaznavanja. Iz slednjega torej sklepamo, da je torej plakat kot umetniško delo družbeni
produkt, saj nastane pod vplivom estetskih norm določenega časa in okolja, ter družbenih,
političnih in ekonomskih procesov, ki igrajo pri nastanku likovnega dela pomembno vlogo.
Leiss, W., Kleine, S., in Jhally., S. (1990, str. 10) poudarjajo pomen sociologije umetnosti, saj
omogoča nazoren prikaz vrednot in ideologije družbe, ter kritiko le-te. S tem odpira nove
perspektive, v katere se vključujejo družbene konstrukcije umetnosti in kulture, torej njeni
izdelovalci, občinstvo, teoretiki in kritiki.
Tudi antropologija kot družbena veda sledi sociološkemu kontekstu umetniške produkcija,
njenemu kroženju in širjenju ter njenemu dojemanju v družbi. Alfred Gell je pri postavitvi
antropološke teorije o proučevanju umetnosti razložil, da se estetskega vrednotenja
antropologija lahko loteva samo v kontekstu, s človeško konceptualizacijo učinka
umetniškega dela v posamezni družbi. Ne zgleduje se torej po likovni teoriji in estetiki,
temveč raziskuje na kakšen način umetniško delo deluje in kako doseže določen učinek v
družbi, kar pa nima nobene zveze s standardi lepote. Proučuje družbene odnose, ki
zavzemajo določen življenjski prostor, prežet z določeno kulturo. Izdelovanje, kroženje in
širjenje umetniških predmetov razume kot nalogo v kontekstu družbenih odnosov. (Gell,
1998, str. 11) Tako torej tudi plakat s svojo množično komunikacijsko vrednostjo aktivno
nastopa znotraj teh odnosov in razmerij neke kulture in njene družbe, ter o slednjemu v
sklopu zgodovinskega pregleda tudi priča. Margaret Timmers (1998, str. 16) piše, da nobena
druga veja oblikovanja ne izraža tako jasno in drastično značilnih potez vsakdanjega življenja
kot umetnost slikovnega in stenskega oglaševanja. V nadaljevanju navaja pionirja med
zbiralci J.T. Clarka, ki je že leta 1984 izjavil: »Najsijajnejši plakati ne izražajo samo umetniške
izvirnosti, lepote in tehnične popolnosti, temveč so dejanski posnetek vsakdanjika in
interesov neke dobe. Iz teh dokumentov lahko bodoči zgodovinarji dobijo najboljše podatke
o hrani, oblačilnem videzu, boleznih in zdravilnih pripomočkih, torej o naših zmogljivostih,
nagnjenjih, zabavah in užitkih ter morali.«
Vsak umetniški predmet, in s tem tudi plakat, je torej izdelan v skladu s svojo tradicijo, v
okviru katere je pogosto nosilec novosti, ki jih v likovni upodobitvi posreduje širšemu
občinstvu. Slednje se nanj odziva pasivno ali aktivno. (Gell, 1998, str. 5) Te družbene
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povezave in odnosi, ki se tvorijo okoli umetniškega izdelka, pa so del razmerij v okviru načina
življenja in obstajajo, dokler je umetniški predmet aktivni del družbe. Družba se neprestano
spreminja in plakat je aktiven toliko časa, dokler so aktualne njegova likovna podoba,
namembnost in komunikacijska moč. Vendarle pa lahko nekateri lepaki zaradi »estetskih,
semantičnih in drugih vrlin krasijo stene bivanjskih prostorov, likovne galerije in muzeje, ter
druge javne prostore (lokalov, klubov, društev…).« (Kordiš, 2005, str. 27)

Slika 4: FREDERICK CHARLES HERRICK
Underground to Wood Lane International Advertising Exhibition At The White City
1920
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4 KOMUNIKACIJSKA MOČ PLAKATA
Komunikacija je neizogiben, univerzalen in ključni življenjski element našega vsakdanjika, v
katerem bivamo, se realiziramo in ustvarjamo. Če pa je umetnost primarno kreacija, in
sekundarno komunikacija, potem je plakat najbolj izbrana oblika umetnosti, ravno zaradi
sposobnosti prehoda iz najskrajnejšega literarnega prikaza do najskrajnejšega in divjega
impresionizma, vse dokler njegova vsebina ostaja razumljiva mimoidočemu na ulici.
(Bernstein, 1997, str. 68)
Plakati nas spremljajo tako rekoč na vsakem koraku, saj prekrivajo tako horizontalne kot
vertikalne površine našega urbanega okolja. Z industrijsko revolucijo in dobo kapitalizma
nam je postala njihova prisotnost samoumevna, saj jih videvamo na vsakem koraku. Oči in
možgane utrujajoče podobe, znaki in slogani nas neposredno nagovarjajo, oglašujejo
najrazličnejše izdelke ali vabijo na prireditve in aktivnosti. Efektiven plakat vzbudi našo
takojšnjo pozornost, ki jo zadrži za po navadi kratko, a intenzivno obdobje. V sklopu vizualne
komunikacije, ki jo z nami vzpostavi, nas lahko provocira, motivira, nasmeji ali razjezi, ter
končno tudi napelje k neki akciji. Plakat v nas lahko vzbudi zanimanje, hvaležnost, strah, ali
pa nas lahko napelje k razmisleku, vpraševanju, protestu, soglasju ali drugi (re)akciji. V
najboljšem primeru, če plakat vpliva na veliko množico ljudi, lahko vodi tudi k dejanskim
spremembam v družbi. (Timmers, 1998, str. 8) Poleg oglaševalske vsebine plakati svojo
sporočilno moč pogosto uporabljajo tudi za kritiko družbe, ozaveščanje o aktualnih
problemih, tako lokalnih kot svetovnih, za odkrivanje tabujev, ki pestijo družbo, ali za borbo
proti predsodkom, rasizmu, ali drugim vedenjskim vzorcem, ki vodijo v socialno izključevanje.
Kritično mišljenje, ki je pri oblikovanju tovrstnih sporočil predpogoj, Rupnik Vecova (2011,
str. 7) razlaga kot imperativ časa in prostora, v katerem živimo, za katerega je značilna
preplavljenost z mnoštvom nasprotujočih si interesov posameznikov in skupin, mnoštvom
nasprotujočih si informacij, mnoštvom konkurenčnih ciljev, pa tudi znanj, prepričanj,
predpostavk, vrednost in ne nazadnje »resnic«. Da bi se človek lahko učinkovito znašel v
pluralni družbi, družbi mnogoterih možnosti in priložnosti, raznolikih interesov, mnoštva
perspektiv in konkurenčnih idej, mora imeti široko znanje in vrsto dispozicij in veščin, ki mu
omogočajo uporabo tega znanja v novih, neznanih situacijah, ustvarjanje novega znanja in
razumno izbiro med vsem, kar mu je kot »znanje« ponujeno. Znati mora torej učinkovito
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misliti, razumno presojati in odločati, oblikovati svoje mnenje in ga zagovarjati ter raziskovati
resnico in si prizadevati zanjo. Vendar vse to empatično, na način, ki vključuje občečloveške
vrednote, kot so poštenost, prizadevanje za resnico, spoštovanje in skrb za druge ljudi ter
okolje. Eden odločilnih pogojev za kritično mišljenje je prav intelektualna odprtost,
pripravljenost na raziskovanje sveta in dogodkov z raznovrstnih perspektiv in s tem skrbno
raziskovanje lastne, skupaj s pogumom in pripravljenostjo, da ob boljših dokazih od nje
odstopi oz. da se spremeni. Takšno kritično mišljenje se razume kot sposobnost analize,
evalvacije in oblikovanja argumentov, kateri so pogoj za oblikovanje kvalitetnih
socialnokritičnih sporočil. Tudi Bernik (1997, str. 5) pravi, da plakatno ustvarjanje vzpostavi
stik s tistimi zgovornimi poglavji iz razvoja oblikovalske stroke, ki izpričujejo zavedanje o
njenem dejavnem in soodgovornem večplastnem sodelovanju v družbenem komuniciranju.
Sporočilo plakata pa lahko posameznik širi med bližnjimi, družino in prijatelji, ter tako
potencira njegovo vlogo in vpliv v družbi.
Plakat kot tak, je najmočnejše izrazno sredstvo grafičnega oblikovanja, ravno zato, ker je
njegovo mesto na prostem, saj se komunikacija dogaja tam, kjer se dogajajo pomembni
socialni dogodki: v javnem prostoru. Prava komunikacijska moč plakata pa je v tem, da
presega lokalne okvire in deluje na nacionalni pa tudi na internacionalni ravni. Zato je
resnično množični medij, ki meri na vsa ali samo izbrana občinstva v ožjem ali širšem
prostoru. (Kordiš, 2005, str. 27)
Da pa bi sploh lahko analizirali komunikacijsko moč plakata, moramo sprva razčistiti kaj sploh
komunikacija je, ter kdaj jo lahko smatramo za uspešno. Ule (2005, str. 30) razlaga, da o
komunikaciji govorimo tedaj, ko med osebami v družbeni interakciji teče kontinuiran tok
sporočil. Sporočila, ki si jih izmenjujejo, so podana v nekem kodu, v znakovnem sistemu, ki
omogoča prenašanje pomena. Za uspešno komunikacijo morajo osebe imeti enak ali vsaj
zelo podoben kod poročanja. Sporočila so lahko besedne narave ali nebesedni simboli: geste,
izrazi ali mimika. Poleg najbolj tipične medosebne komunikacija obstaja tudi nadosebna,
katere posebna oblika je množična komunikacija, ki poteka s pomočjo množičnih medijev,
torej tudi z oglaševanjem. Vizualna komunikacija, katere se poslužuje plakat, je preprosto
rečeno komunikacija, ki poteka na vizualni ravni, je vsaka podoba: znak, tipografija, risba ali
fotografija, ki se uporablja za izražanje katerokoli ideje in spada v oblike neverbalne
komunikacije. Je tudi ena izmed najstarejših disciplin v dobi človeštva. Plakat kot medij
18

uporablja v komunikaciji vedno nagovorno obliko govora. Dekodiranje sporočil in odzivanje
nanje potekata mnogo bolj samodejno in neposredno kot pri verbalni komunikaciji, saj so
raziskave pokazale, da nejezikovne sestavine (gestikulacija, mimika, videz govorca) naredijo v
splošnem večji vtis kot jezikovne. (Košir, 1996, str. 142)
Plakat je v svoji funkciji namenjen oglaševanju ter informiranju, ki potekata kot komunikacija
med aktivnim in reaktivnim subjektom: avtorjem, ki je lahko posameznik, institucija,
organizacija ali podjetje in sprejemnikom, ki je ciljno občinstvo, bodisi družba ali njen točno
določen sektor. (Timmers, 1998, str.7) Plakat se s tem uvršča med medije množične
komunikacije, saj je prejemnik informacije udeleženec občevanja, vendar ne more
neposredno odgovarjati pošiljatelju, sporočila sooblikovati ali nanj vplivati. Plakat je vizualni
medij, ki ga gledalec zaznava z likovnimi čuti neposredno z gledanjem. Ker komunikacija
poteka na vizualni ravni, mora oblikovalec združiti vse osnovne elemente (barve, črke,
simbole in slike) ter jih povezati tako, da tvorijo jasno, razumljivo in prepoznavno celoto ter
kar najbolj jasno posredovano sporočilo. Pogosto je uporabljan s strani oglaševalcev,
propagandistov, protestnikov, umetnikov, glasbenikov in drugih skupin, ki skušajo javnosti
posredovati določeno sporočilo. (Barnicoat, 2003, str. 7). Na vzpostavitev želenega odnosa
med plakatom in gledalcem vpliva učinkovito vizualno sporočilo, ki mora vzbuditi zanimanje
ter hitro in jasno posredovati informacijo. Frekvenčno ponavljanje v javnem prostoru
pripomore, da se sporočilo gledalcu vtisne v spomin in ga napelje k želeni akciji (Kordiš,
2005, str. 27)
Plakat je danes po vsebini kulturno dejstvo, ki za svoje sporočanje uporablja kulturni
kontekst, saj ideje črpa iz družbe in njenih potreb. Dyer (1982, str. 116) razlaga, da se skuša
reklama prikupiti potrošniku z namenom prodaje blaga in storitev skozi spolno in družbeno
identiteto, z romantično podobo s predstavami o dosegu sreče in zadovoljstva, s
predstavitvijo proizvoda v sodelovanju z znano in ugledno osebo ter z drugimi kulturnimi
razsežnostmi oglaševanega izdelka, upoštevajoč psihološke in socialne potrebe ciljnega
občinstva. Te kategorije so v oglasu podane v različnih sistemih znakov in simbolov, ki jih ne
absorbiramo pasivno, temveč se aktivno udeležimo oblikovanja njihovega pomena. Tržno
sporočilo oblikuje sestavo pomenov, ki podajajo blago, ne le v smislu koristnih in uporabnih
predmetov, temveč v odnosu do ljudi kot družbenih bitij v različnih družbenih razmerjih.
Izdelki dobijo menjalno vlogo, oglas namreč prevede sporočilo o objektu v sporočilo o tipih
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potrošnika in človeških odnosov. Danes tržna sporočila presegajo družbene in kulturne
okvire. Zato je pri oblikovanju sporočila, še posebej verbalnega, potrebno upoštevati družbo,
kulturo in njene jezike, da ne pride do napačnih interpretacij, konotacij in asociacij, ki lahko
ogrozijo uspešnost promocije. Poleg tega vsa sporočila niso enako sprejeta, saj dopuščajo
možnost osebne interpretacije in odziva, ki izhajata iz osebnega dojemanja in izkušanj. Ljudje
se na različne oglase odzivamo različno, glede na svoj jezik, domišljijo in načine nagovora.
(Ule, 1996, str. 77) Medtem ko z jezikom sporočamo informacijo o zunanjem svetu, napotke
za ravnanje in podobno se neverbalna sporočila primernejša v sporočanju temeljnih socialnih
drž, osebnih občutij, čustev ter čustvenih stanj in odnosov do drugih. Med obema oblikama
komunikacije so velike razlike, zato se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. (Ule, 1996, str.
43) Zato se vsi avtorji, ki obravnavajo oglaševanje in njegovo komunikacijo, za interpretacijo
oglasnih sporočil pogosto naslanjajo na semiotično analizo, ki proučuje življenje kot sistem
znakov znotraj družbe. Sistem znakov je lahko vzpostavljen na verbalni ali vizualni osnovi, ali
pa je kompleksna zmes obeh. Znake je mogoče razumeti le znotraj njihove strukture in
strukture razmerij med njimi in drugimi znaki. Formacijo in razumevanje sporočila
(vkodiranega ali odkodiranega) omogočajo kodi, ustaljena pravila oziroma interpretativna
sredstva, znano tako pošiljatelji kot prejemniku sporočila, ki nakažejo neki pomen ali vsebino
nekemu znaku. (Dyer, 1982, str. 115-131) Kodi so oblike družbenega znanja, izhajajočega iz
družbene prakse in mišljenja, čeprav niso nikjer uradno zapisani. Organizirajo naše
razumevanje sveta v odnosu »dominantnega pomena vzorcev«. Ti se razlikujejo glede na
kulturo in čas, in jih v veliki meri jemljemo kot samoumevne in so na prvem mestu, kadar
interpretiramo stvari ali ko o njih razmišljamo. Tako nekdo interpretira kompleksno sporočilo
(podobo, govor, gesto, obleko, prostor, okolje) kot integrirano besedilo glede na kulturne
kode, s katerimi razpolaga. (Kordiš, 2005, str. 18)
Premik z besednega oglaševanja na ilustrirano podobo je pomemben, ker prikazuje novo
razmerje med jezikom in vizualno podobo v osnovnih oglaševalskih kodih. Zato je način
predstavitve oglaševalskega predmeta v odnosu do osebe, okolja, kratkega besedila oziroma
slogana osrednja tema semiotičnih analiz plakata. (Leiss idr., 1991, str. 230-231).
Na začetku razvoja oglaševanja je vsa argumentacija temeljila na razumskem utemeljevanju
kakovosti in uporabnosti predmeta. S prevlado ilustrirane podobe pa se je spremenila
reprezentativna vloga uporabnika. Besedna informacija se je prevedla v vizualni kod.
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Oglaševalci povezujejo kakovost izdelka s statusnim simbolom, zdravjem in družbenim
položajem, ter mu tako pripisujejo določene simbolne in družbene atribute ter različne
identitete. Pozneje z razvojem oglaševanja je bil dodan še prostorski kod, ki, podobno kot
osebni, v sebi nosi družbeni kontekst, saj upodablja tako fizično kot družbeno okolje.
Sčasoma se je izdelek personificiral, torej se je do njega vzpostavilo določeno čustveno
razmerje privlačnosti, spolnosti, romantike in osebne preobrazbe. Oglas v tem pogledu
apelira na kupca; z uporabo predmeta si bo izboljšal življenje in osebno počutje. Poleg tega
se izdelek v tem kontekstu navezuje na vrednote, kot so lepota, zdravje, priljubljenost (to
velja tudi za osebni kod), in na širši krog ljudi, ki imajo enake vrednote in cilje. To pa uporabo
nekega izdelka povezuje z določenim življenjskim stilom. (Leiss idr., 1991, str. 230 – 284)
Razmerja do oglaševanega proizvoda v smislu razpoznavanja in sprejemanja različnih kodov
pa so se vzpostavila postopoma, saj je za dekodiranje takšnih vizualnih sporočil potrebna
tudi določena raven pismenosti in izobrazbe. (Kordiš, 2005, str 19) Znaki podjetij, institucij,
organizacij od svojega nastanka dalje redno spremljajo oglaševane izdelke in se skozi čas
usidrajo v spomin občinstva, in tako samo znak na plakatu lahko postane nosilec vizualne
podobe, ki gledalcu sporoča kakšen način življenja promovirajo oziroma kakšne vrednote
predstavljajo. (Kordiš, 2005, str. 27)
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Slika 5: CRAMER SAATCHI (London): Would you be more careful if it was you that got pregnant?
Art director: Bill Atherton
Copywriter: Jeremy Sinclair
Photographer: Alan Brooking
1969
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5 PLAKAT KOT PRODUKT GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA
V splošnem lahko oblikovanje definiramo kot osnovno nakovalo, na katerem se oblikuje in
tvori človeško okolje v vseh svojih podrobnostih. Natančneje: oblikovanje je vsaka
ustvarjalna dejavnost, ki ročno ali strojno vodi k izdelavi nekega izdelka, ter mu določa obliko
z upoštevanjem skladnosti med funkcionalnostjo, estetiko in tehnološkim procesom. Nova,
kreativna in tehnična rešitev daje predmetu tisto, zaradi česar je razpoznaven in se hkrati loči
od drugih enakovrstnih konkurenčnih izdelkov. Znotraj širokega pojma oblikovanja, ki se
vpleta na prav vsa področja našega življenja (obrtno oblikovanje, industrijsko oblikovanje,
tehnično oblikovanje, produktno oblikovanje, grafično oblikovanje, modno oblikovanje in
interaktivno oblikovanje), se grafično oblikovanje oz. oblikovanje vizualnih komunikacij
osredotoča na oblikovanje tiskanih oz. dvodimenzionalnih medijev (t.j. oblikovanje plakatov,
knjig, prospektov ipd.). (Švigelj, 2007, str. 8) Grafično oblikovanje se je razvilo iz oglaševanja,
ter v procesu razvoja podredilo osnovni namen posredovanja neke informacije oz. sporočila
estetskim zakonitostim, ter si s tem izborilo status umetnosti na cesti. Danes pa se od tega
medija pričakuje, če ne že kar zahteva, tudi komercialna uspešnost. Tok umetnosti in
oblikovanja danes določajo zahteve po produkciji, in lahko bi reki, da ju določajo enaka
načela kot ekonomijo. Zato so se tudi sami načini izvedbe umetniških del začeli prilagajati
zahtevam proizvodnje - enostavni izvedbi in hitri reprodukciji. (Berčon, 2007, str. 69). Danes
živimo v družbi popolnoma prežeti z vizualnim, kjer se realnost transformira v podobe in smo
estetske izkušnje deležni na vsakem koraku, s tem pa se vloga novodobne umetnosti
problematizira. Tradicionalna vloga umetnosti kot nosilke estetske izkušnje se je namreč v
estetiziranem okolju izčrpala in umetnost se je bila prisiljena obrniti stran od svoje prejšnje
domene - v aktualno resničnost. Oblikovanje pa je bilo, v nasprotju z umetnostjo, kjer je to
mlajši pojav, že od nekdaj razpeto med komercialno in kulturno sfero. Oblikovanje mora
torej izpolnjevati svoj namen, svojo uporabno funkcijo, medtem ko naj bi bilo umetniško
delo konzumirano kot duhovna ali družbena vsebina. (Švigelj, 2007, str. 7)
Danes v množici plakatov, ki nas obdajajo, najdemo veliko takih, ki poudarjajo predvsem
komercialno namembnost in so zasnovno in likovno nedorečeni. Če pa posežemo v
zgodovino in analiziramo sam pojav ter razvoj plakata kot umetniškega medija, hitro postane
jasno, da so mnogi originali hranjeni v svetovno priznanih galerijah ter muzejih ravno zaradi
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svojih likovnih značilnosti. Zgodovina razvoja plakata nam kaže, da so začetki povezani z
evolucijo grafičnih tehnik. Grafični list, po Jesihu (2000, str. 20), je »umetniško delo, ki ga
izdela avtor, razmnoženo s pomočjo tiska, in obstaja v več enakih primerih.« V smislu
uporabe in namena delimo grafiko na dve področji: reproduktivno (industrijsko), ki ne
proizvaja originalov in umetniško (originalno). V industrijski grafiki sta najpomembnejša
načina tiska ofset tisk, ki se je razvil iz kamnotiska oz. litografije in sitotisk. Bistvena je
možnost hitre izdelave in velike naklade. To področje pa spada h grafičnemu oblikovanju
(Jesih, 2000, str. 19).
Grafično oblikovanje, kot ga poznamo danes, pa je rezultat mnogih tehnoloških rešitev
tiskanja in izpopolnitev tiskarskih strojev 19. in 20. stoletja. Litografski proces, ki ga je izumil
Aloys Senefelder v 1796, je omogočil tisk večjega formata, in se je izopolnjeval iz leta v leto.
Popularnost litografije je hitro naraščala, saj je bil potreben material dosegljiv v velikih
nakaladah in po nizkih cenah, avtomatični tisk in določene izpopolnitve strojev, pa so
omogočali tisk s hitrostjo tudi do 10 000 kopij na uro. (Weill, 2004, str.11-13) Medtem, ko so
znanstveni in tehnološki napredki nakazali naraščajoč potencial tiskanja, se je industrijska
proizvodnja 19. stoletja zadovoljila z masovno produkcijo povprečnih, konvencionalnih
tiskovin, ki niso kazale nobenih znakov ustvarjalnosti. V polovici 19. stoletja je Jules Chéret
povzdignil status plakata in oglaševalske umetnosti na sploh, zapolnjujoč komercialno
umetniško praznino. Z zgodnjim plakatom Orphée aux enfers iz leta 1858 je razvil
kromolitografski proces tiskanja, uporabljajoč le črno in primarne barve rdečo, modro in
rumeno ter s tem zgolj štiri litografske plošče. To je predstavljalo pravo revolucijo, saj so bile
prvič z zgodovini tiskanja slike velikih formatov postavljene prosto na ogled publiki v javnem
prostoru. Pariz kot mesto umetnosti, središče luksuza, veselja in zabavljaštva je sprejelo
umetnost plakata z brezbrižno lahkomiselnostjo, in stotine umetnikov je sledilo Chéretovim
korakom, vsak od njih z individualnim pristopom in lastnimi likovnimi rešitvami. (Weill, 2004,
str.14-20)
Aluminijski in cinkovi nadomestki za litografski kamen so proces tiska še pospešili, prav tako
iznajdba cilindričnega rotacijskega tiska, t.j. strojni tisk z vrtečo se tiskovno formo in
neskončnim papirnim trakom.
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Slika 6: Ponazoritev litografskega tiska

Slika 7: Ponazoritev rotacijskega tiska

Leta 1903 je Ira Rubel “po pomoti” iznašel offset tisk, ko je na kameno-tiskarskem stroju
pomotoma pozabil vložiti polo papirja in opazil, da je odtis na hrbtni strani mnogo boljše
kakovosti kot oni, ki se je natisnil neposredno s tiskovne forme. Prožna gumijeva površina je
tiskarsko barvo na hrapavo površino papirja prenesla mnogo bolj enakomerno. Rubel je za ta
posredni postopek tiskanja prvi začel uporabljati izraz offset. Povezal se je z litografom
Alexom Sherwoodom in skupaj sta ustanovila sta Sherwood Syndicate, ter začela izdelovati
ofsetne stroje s tremi tiskovnimi valji, kot jih poznamo danes. Leta 1912 sta izdelala prvo
ofsetno rotacijo Universal; na papir v zvitku širine 70 cm je tiskala s hitrostjo 8000 odtisov na
uro. Po načelu guma-guma je tiskala po obeh straneh zvitka hkrati. Ofsetni tisk se je
dokončno uveljavil, postal enakovreden drugim tiskarskim tehnikam in začel svoj osvajalni
razvojni pohod. Danes je ofsetni tisk dominantna in edina standardizirana tiskarska tehnika.
(Weill, 2004, str.11-13)
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6 PLAKAT V DOBI PAMETNIH STROJEV
Najboljši grafični oblikovalci 80ih let, ki so razpolagali z virtuoznimi umetnostno-obrtnimi
veščinami ter obvladanju fotografije, so sprejeli računalnike kot praktična orodja v zadnjih
fazah dela. S pojavom Apple Mac-a v istem desetletju pa se je pojavila generacija grafičnih
oblikovalcev, ki pa so smatrali računalnik za zelo koristen in uporaben ustvarjalni pripomoček
v celem procesu izdelovanja plakatov, in še posebej pri tipografiji. V desetletju je tehnologija
napredovala bolj kot prej v celem stoletju in prihod računalnikov je bila prava revolucija. S
hitrim pojavov programskih oprem, kot so Aldus Pagemaker, Quark Xpress, Adobe Illustrator
and Photoshop, skupaj z zmogljivo strojno opremo, so postali računalniki vseprisotni.
Sčasoma so spremenili ali celo nadomestili celoten proces produkcije, s katerim je grafično
oblikovanje tradicionalno operiralo, od naročila naprej, pa vse do tiskanja končnega izdelka.
Reference so oblikovalci pogosto iskali v gibanjih Dada in Fluxus, ter med znanimi imeni, kot
so Andy Warhol, Marcel Duchamp, John Cage, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, idr. April
Greiman velja za pionirko oblikovalcev digitalne dobe, saj je priznana kot ena izmed prvih, ki
je sprejela računalniško tehnologijo kot orodje za grafično oblikovanje. Znana v ameriškem
svetu grafičnega oblikovanja je v 1986 sprejela povabilo revije Design Quarterly za
oblikovanje plakata v izdaji številka 133. Izdelala je plakat v velikosti 91x182 cm izključno z
računalnikom, s katerim je začela delati 2 leti prej. Plakat z nazivom Does it make sense? je
vseboval goli avtoportret, obdan ter prekrit z raznimi simboli in tipografijo. Takojšnji hit je
prisilil svet k zavedanju prispevkov k grafičnemu oblikovanju, ki ga omogočajo računalniki.
Vsi oblikovalci in njihovi digitalno proizvedeni plakati so poosebljali vitalnost sodobnega
grafičnega oblikovanja, ki je nazorno vidno na vsakem koraku. Dandanes je nemogoče je
našteti vse najboljše sodobne delujoče oblikovalce, še posebej zato, ker so se številčno tako
razširili, da so posamezniki manj vidni. Opazni pa so v revijah, kot so Eye ali Creative Review v
Londonu, Idea v Tokiu, Print Graphics v New Yourku ali Etapes Graphiques v Franciji. (Weill,
2004, str. 20-27)
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Slika 8: APRIL GREIMAN
Does it make sense?
design quarterly #133
1986

Danes lahko že kompletno tiskarsko stran elektronsko postavijo v uredništvu in jo po
optičnem kablu pošljejo neposredno v tiskarno. Proizvodnja knjig, revij in različnih drugih
publikacij se je skokovito povečala, hkrati pa se je njihova ne le jezikovna in pravopisna,
temveč tudi likovno-grafična kakovost na splošno poslabšala. Razmah moderne tehnologije
je odprl nove ustvarjalne možnosti in ponudil drugačen izziv, obenem pa veliko tovrstnih
umetniških projektov je postalo prehodne in minljive narave, ogromno se jih ohranja le prek
dokumentacije, kar pomeni zaton tradicionalne, neponovljive, unikatne in izvirne umetnine
in približevanje metodam industrijske proizvodnje, ki v veliki meri določa oblikovanje.
(Švigelj, 2007, str 20) »Raba računalnikov v oblikovalskem in izvedbenem pogledu je marsikaj
navidezno poenostavila in tako opogumila za delo marsikaterega samoniklega oblikovalca. S
tem pa se je povsem razrahljala samokritičnost pri vrednotenju dognanosti plakatnih
sporočil. To še prav posebej zaradi agresivnega in nekritičnega vstopanja raznih strok v
vizualno podobo plakata, zlasti v okviru tržnega komuniciranja, zaradi česar je dostikrat
zamegljena izostrenost pričakovanega sinergičnega sporočilnega učinka.« (Bernik, 1997, str.
5)
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7 PLAKAT KOT OGLAŠEVALSKI MEDIJ
Oglaševanje na prostem v splošnem velja za najstarejšo obliko oglaševanja in obenem tudi za
najstarejšo obliko množične komunikacije. Prve primere strokovnjaki prepoznavajo v več kot
5000 let starih egipčanskih hieroglifih, egipčanskih obcestnih kamnitih plošč z vklesanimi
sporočili, grških in rimljanskih tablah na zidovih, pompejskih oglasnih sporočilih, vklesanih na
mestnih zidovih. V bolj enostavnih različicah so se pojavljale tudi zgodnje različice današnjih
gledaliških plakatov. Vse te prve oblike oglaševanja na prostem imajo skupno, da sporočilo
prenašajo v obliki simbolov ter slik, prilagajoč se tedanji v večini nepismeni javnosti. So
indikatorji novega, enostavnega oblikovnega vzorca, ki pozneje postane temelj v tehnologiji
plakatov.

Čeprav torej zgodovina javnega oglaševanja sega v antiko, je bolj realno slediti začetku
razvoja oglaševanja z izumom tiskarskega stroja leta 1450 (Johannes Guterberg), saj je bilo
tako sporočilo tudi fizično lažje prenosljivo, plakatiranje pa se je posledično razcvetelo v celi
Evropi. Od iznajdbe tiska v Evropi v 15. stoletju je bil tisk v rokah obstoječe družbene elite.
Država in cerkev sta imeli nadzor nad izmenjavo mnenj in informacij na vseh področjih
družbenega življenja; političnem, religioznem, kulturnem in znanstvenem. V tistem času je bil
tisk predvsem sredstvo izvrševanja in krepitve moči, ideologije in legitimnosti dominantnih
oziroma absolutističnih elit. Obstoječa oblast je za izvajanje nadzora nad javnim
komuniciranjem vselej uporabljala razna sredstva, kot so npr. cenzura. (Štefančič in Teršek,
2005, str. 1). Tudi v 16. in 17. stoletju sta prve plakate torej izdajali le cerkev in država. Zaradi
vsestranske vloge cerkvene ustanove v družbi so bila cerkvena vrata pogosto prekrita z letaki
in lepaki. Na ta način je tudi Martin Luther na vrata Grajske cerkve v Wittenbergu pribil svoje
protestno pismo z nauki, izraženimi s 95 tezami. (Jerkič, 1999, str. 8) V 17. stoletju v Franciji
so javno obešanje lepakov brez dovoljenja celo prepovedali. (Barnicoat, 1972, str. 8) Da pa
tovrstno oglaševanje ni bilo le domena evropskega prostora, pričajo tudi tiskovine iz 16.
stoletja na Kitajskem, ki jih lahko štejemo med prednike plakatov in so bile naperjene proti
zahodu, zlasti Evropi in krščanstvu. Prednost teh tiskovin je bila, da so bile ilustracije zaradi
uporabe tradicionalnih podob – idiomov – razumljive tudi nepismeni publiki. (Jerkič, 1999,
str. 8)
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Oglaševanje kot ga poznamo danes, se je razvilo hkrati z industrijsko revolucijo, kot plačana
in neosebna oblika sporočanja in spodbujanja procesov menjave izdelkov, storitev, idej in
organizacij, ki jo izvaja znani oglaševalec. Vse večja produkcija je potrebovala učinkovit
sistem za pridobivanje novih trgov in potrošnikov, v te namene pa je oglaševanje uporabljajo
različne medije. Množična proizvodnja in oglaševanje sta se s svojim razvojem neprestano
prilagajala času, prostoru in družbi. Vedno hitrejša in številčnejša proizvodnja ter množično
oglaševanje izdelkov sta botrovala razvoju množične potrošniške kulture, katere rezultat je
globalizacija pod taktiko zahodne družbe. (Kordiš, 2005, str. 17) V obdobju po industrijski
revoluciji, so že značilni plakati, kot jih poznamo danes. Plakate so množično tiskali in
postavljali vsi, ne le cerkev in država. V Franciji je bil konec stoletja celo sprejet zakon, ki je
posameznikom dovoljeval postavljati plakate, vendar so morali biti barvni, kajti črno beli so
bili rezerviran za oblast. V tem obdobju lahko prvič govorimo o simbiozi oglaševanja in
umetnosti. Najbolj znana umetnika, ki sta se ukavarjala z oblikovanjem oglaševalskih tiskovin
sta bila Chéret in Toulouse Lautrec.. (Wells, 1989, str. 438, 439) Švicarska in angleška vlada
sta celo sofinancirali programe za razvoj posterjev kot slikarskih umetnin. To je verjetno edini
oglaševalski medij, ki je prejel tolikšno podporo.
Sredi 19. stoletja so plakate uporabljali v komercialne namene tudi v Združenih državah. Ti
plakati so, prav tako kot gledališki plakati v Evropi, pozivali na kulturne dogodke: gledališke
predstave, potujoče muzeje, cirkuse. Za oglaševalske so se pojavile tudi lesene plošče z njimi
pa seveda podjetja, ki so prodajala oglaševalski prostor na njih. Te plošče so imenovali 'bills'
(slo. lepak), odtod prihaja poimenovanje v 'billboards' (slo. deska za oglase in lepake), ki se za
oglasne panoje v tujini uporablja še dandanes. (Dyer, 1982, str. 36) Že takrat so se podjetja
kot Singer, Coca Cola, Nestle, Michelin ali Kodak zavedala moči oglaševanja na prostem, leta
1896 je denimo plakat pozival ljudi, naj s seboj vzamejo Kodak: 'Take a Kodak With You'
(Bernstein, 1997, str. 35). Prve mednarodne razstave posterjev so bile organizirane med leti
1893 in 1897 v evropskih prestolnicah. V Franciji in Veliki Britaniji so v začetku 20. stoletja
ljudje nosili plakate na drogovih, kasneje so prišle tudi »sendvič-table«, po pariških in
londonskih ulicah pa so panoje vozili celo s konjsko vprego, kar precej spominja na eno od
sodobnih oblik oglaševanja na prostem, namreč oglaševanje na transportnih sredstvih.
Pojavili so se helijevi baloni, seveda oblečeni v oglase. Moderna doba oglaševanja na
prostem se začenja s 1. svetovno vojno, ko so vse vojskujoče strani uporabljale slednjega v
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propagandne namene. Po vojni so ljudje, spričo naraščajočega števila avtomobilov, postajali
vse bolj mobilni, oglaševalci pa so temu primerno razvijali nove načine oglaševanja na
prostem. V Združenih državah je bila ta panoga že tako razvita, da so podjetja ustanovila
predhodnice današnjih stanovskih organizacij, na primer Ameriške oglaševalske zveze
oglaševalcev (OAAA) in Traffic Audit Biro, ki obstajajo še danes. (Košir, 1996, str. 35)
Televizijski monopol je v petdesetih letih 20. stoletja oglaševanje na prostem dobesedno
izrinil med sekundarne medije, katerih funkcija je odslej bila predvsem opominjati
mimoidoče na televizijske oglase in tako še bolj utrditi potrošnikovo zavest o njih. Majhno
število televizijskih postaj, gibljiva slika in zvok,

množičnost občinstva so predstavljali

možnost večdimenzionalne komunikacije s potrošniki. Še dandanes je oglaševanje na
televiziji največja postavka v marsikaterem oglaševalskem proračunu. Toda, če je bil pojav
televizije povod za zaton oglaševanja na prostem, je bil, podobno, pojav satelitske televizije z
več deset televizijskih programov konec sedemdesetih let povod za zaton oglaševanja na
televiziji. Tako so gledalci razpršili svojo pozornost na kopico programov, gledanost
posamičnih programov je, posledično, upadla, z njo pa tudi učinkovitost televizijskega
oglaševanja. Podobna usoda je oglaševalce doletela tudi pri tiskanih in radijskih medijih,
zakaj tudi slednji so se vse bolj množili in specializirali, kar je povzročilo naraščanje števila
ozko specializiranih sredstev obveščanja. Posledično so se bili oglaševalci prisiljeni vrniti
nazaj k zunanjim medijem, k najstarejši obliki oglaševanja v zgodovini človeštva, ki jim
omogočila doseči čim širše občinstvo, po drugi strani pa znižati stroške oglaševanja. Konec
sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa se pojavi tudi danes druga najbolj razširjena oblika
oglaševanja na prostem, to so 'citylight vitrine' na avtobusnih postajališčih. Številne evropske
vlade so začele omejevati število plakatnih površin in z urbanističnimi ukrepi so to obliko
oglaševanja praktično izrinile iz središč evropskih mest. Gospod J.C. Decaux, danes lastnik
enega od treh največjih podjetij za oglaševanje na prostem na svetu, se je takrat domislil, da
bi v mestih v zameno za pravico prodaje oglasnega prostora brezplačno postavljal avtobusne
nadstrešnice. Z mesti je začel sklepati večletne pogodbe, običajno za dobo od 10 do 15 let,
po katerih je imel pravico na vsakem postavljenem avtobusnem postajališču vgraditi
določeno število 'citylight vitrin' in v njih prodajati oglasni prostor. Danes je poleg klasičnih
'billboardov' ali jumbo plakatov to najbolj razširjena oblika oglaševanja na prostem. Na
razvoj oglaševanja na prostem je pomembno vplival razvoj avtomobilizma. Večina ljudi v
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razvitem svetu nasploh uporablja takšno ali drugačno obliko prevoza in na ta način prihaja v
neposreden stik z oglasi na prostem. To dejstvo je prav avtomobilska industrija najhitreje
zaznala in izkoristila z akcijami množičnega oglaševanja na zunanjih medijih. Razvoj
oglaševanja na prostem je tesno povezan tudi z razvojem tehnologije. Prve plakate so
poslikavali ročno (ta tehnika je še vedno močno razširjena v Indiji, Bangladešu in nekaterih
afriških državah), danes pa že lahko govorimo o digitalnih ali celo navideznih, virtualnih
oblikah oglaševanja na prostem. Pluralizacija medijev in življenjskih slogov, neprestani
tehnološki razvoj in vse večja mobilnost ljudi, povzročajo, da je danes zunanje oglaševanje
bolj aktualno kot kadarkoli prej. (Košir, 1996, str. 12-33)
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8 RAZVOJ PLAKATA KOT UMETNIŠKEGA MEDIJA
Primeri predhodnikov plakatov v velikosti knjižnih strani, nekakšni slikovni primeri javnega
oglaševanja, so bili sicer v Franciji prisotni že na samem začetku 18. stoletja, vendar so šele
Chéretovi primeri plakatov, ki so se začeli pojavljati leta 1869, vsebovali nekatere osnovne
vzorce oblikovanja, ki so kasneje postali bit plakata kot umetniškega medija.
Obdobje po letu 1890 velja za zlato dobo plakata. Ti plakati so pozivali na kulturne dogodke:
gledališke predstave, potujoče muzeje, cirkuse in so vedno obljubljali radost in navdušenje,
četudi oglaševani dogodki niso vedno izpolnili visokih pričakovanj, ki so jih plakati obljubljali.
Vse od osemnajstega stoletja pa do dandanes, so najboljši primeri plakatov rezultat osebne
predanosti in delo avtorjev, ki so bili vključeni v dogodek,
ki so poznali nastopajoče, in ki so hodili na predstave,
bodisi »pevske kavarne« (fr. café chantant) Montmartreja v 1890ih, podzemskih Londonskih klubov 1960ih ali
sodobne glasbene scene. V Angliji je revija The Magazine
of Art leta 1881 v članku z naslovom »The Street as Art
Galleries« pozvala priznane umetnike k plakatnemu
ustvarjanju, da bi se umetnost preselila iz galerij na ulice.
Sklicevali so se namreč na nizko kvaliteto plakatov
tedanjih ostudnih in vulgarnih plakatov, ki naj bi žalili
izobraženo elito na vsakem koraku, oglasnih deskah,
gradbenih odrih, ter celo prevoznih sredstvih. Edini
Slika 9: FREDERICK WALKER
The Woman in White
1871

plakat, ki je od teh izstopal po izvedbi in kvaliteti, je
Walkerjev iz leta 1871, z naslovom The Woman in
White(Slika 9). Umetnik se je lotil izdelave plakata na

podlagi osebnih poznanstev, v procesu dela pa je izjavil, da izdeluje »prvi poskus, česar
menim, da bi se razvilo v najpomembnejšo vejo umetnosti.« Plakat so označili za prvi pravi
umetniški plakat. Walker je plakatno osnovo naredil z ogljem, kredo ter v tehniki črno-belega
gvaša v naravni velikosti, ter ga posredoval lesorezcu W.H.Hooperju v delo. Nažalost se ni
ohranil noben primerek večjega plakata. (Timmers, 1998, str. 26-30)
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Najpomembnejši tehnološki napredek, ki je vplival neposredno na razvoj plakata kot
umetniškega medija, je prav gotovo izum litografije. Ta je omogočila tisk delikatnih tonov in
barv podobe, ki jo je umetnik risal direktno na litografski kamen. V Angliji je postala barvna
litografija najbolj priljubljen medij za takšne in drugačne publikacije, lotil pa se je je tudi
francoski umetnik Jules Chéret. Leta 1858 je ustvaril svoj prvi litografski tisk Orphée aux
Enfers, vendar se je njegov pravi prispevek k zgodovini plakata začel šele ko se je po
sedemletnem bivanju v Angliji vrnil v Pariz. (Barnicoat, 1972, str. 16) Chéret je tedaj oblikoval
promocijski material za proizvajalca dišav ter kozmetike po imenu Eugene Rimmel. Ta pa mu
je leta 1866 financiral ustanovitev lastne tiskarske firme in litografskega studia v Parizu, ki ga
je Chéret opremil z ogromnimi litografskimi tiskarskimi stroji iz Londona. (Timmers, 1998, str.
31) Chéret je ponovno vzpostavil litografijo kot direktni kreativni medij, kot so jo Goya in
drugi uporabljali na začetku stoletja, medtem ko je bila tedaj litografija uporabljena pogosto
kot način reprodukcije druge umetnosti. Čeprav so dela litografske knjižne ilustracije
vsebovala likovne elemente značilne za plakat, kot so slika in tekst, pa je njihova povezava s
knjižnim tekstom pretesna, da bi jih smatrali za plakate. Prav tako je tudi njihov vizualno
preprost, vzorčni način ter mali format otežil izstopanje od drugega oglaševalskega
materiala, ki je bil izpostavljen javnosti na ogled. Chéretova dela pa so bila zasnovana na
tradicionalnih

kompozicijah

značilnih za evropsko slikanje
fresk. Po Barnicoatu (1972) so
bili namreč Chéretovi plakati
primerljivi

z

pravokotnimi
Tiepolovih

visokimi,
kompozicijami

del

(Slika

11),

Timmersova (1998) pa omenja
tudi Fragonarda ter Watteaua na
podlagi živahnih linij ter občutka
gibanja,

ki

so

opazna

Chéretovih delih (Slika 10).

v

Slika 10: JULES CHÉRET
Carnaval
1894

Slika 11: GIOVANNI TIEPOLO
St. Tecla praying for the plaguestricken
1759

Chéret je postal znan kot oče umetniškega plakata: ne zato, ker bi bila njegova dela
mojstrovine oglaševanja, temveč ker so njegovi plakati, več kot dva tisoč njih, veličastna
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umetniška dela. Prostor za njegova dela so bile Pariške ulice in tako pisatelji kot številni
kritiki in umetniški zgodovinarji so usmerili pozornost na eksplozijo Chéretovih barv in s tem
začetek modernega barvnega plakata. Fenomen ni bil nov samo za Pariz, ampak za celoten
svet. Chéretovi posterji so se začeli tako pojavljati kot nova bistvena oblika umetnosti, ki so
jo priznavali vsi, ki jih je umetnost zanimala. Ravno zaradi uspeha javnega razstavljanja
umetniških del so plakati postali znani kot ulične umetniške galerije. Chéret je združil
litografsko tehniko knjižnih ilustracij s formatom in stilom umetniškega mojstra kot je
Tiepolo. Njegov pravi genialni prispevek pa je bila uvedba tretjega elementa, tistega, ki je
dalo njegovi nedvomnim sposobnostim tehničnega risarja vrednost popularnega jezika.
Chéret je namreč uporabil vizualni jezik ljudske umetnosti za oglaševanje cirkuških
programov, kot na primer za Le Cirque Rancy v šestdesetih letih devetnajstega stoletja, ter
mu povečal format, kar so mu dovoljevale sposobnosti izkušenega litografa. Njegovi plakati
združujejo tradicionalno tehniko in nagnjenost k stenskemu slikarstvu ter prisotnost
popularnega idioma, ki je ključnega pomena. (Barnicoat, 1972, str. 8-16)

Slika 12: JULES CHÉRET
Bal Valentino
1869

Slika 13: JULES CHÉRET
La Pantomime
1891

Slika 14: JULES CHÉRET
Pippermint
1899

V plakatu Bal Valentino (Slika 12) je Chéret vzpostavil dinamično kvaliteto svojega dela.
Plesoča figura klovna z dvema dekletoma skače v prvi plan, tridimenzionalni efekt pa je
poudarjen z na videz izbočenim napisom Valentino. V tem primeru je tekst del risbe, sicer pa
je bil v njegovih delih tekst naknadno tiskan čez dela, kar je zanj delal prijatelj Madaré. To še
poudari dejstvo, da je Chéret primarno stenski slikar in ne oglaševalec. Bal Valentino je sicer
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neroden primer oblikovanja, še posebej v primerjavi z nekaterimi kasnejšimi plakati, ki
izžarevajo svetlejši in svobodnejši efekt (Sliki 13 in 14). (Barnicoat, 1972, str. 20) Chéretovi
umetniški prispevki so bili v njegovem času zelo vplivni. Barnicoat (1972, str. 20) izpostavlja,
da je vplival na Art Noveau, kar se še posebej vidi v plakatih kot je na primer Les Girard
(Slika15) z nemirnimi karakterji kompozicije in dolgimi špičastimi elementi. Njegovi vplivi so
vidni tudi v Serautovih delih, in sicer najbolj opazno v delih Le Chahut (Slika 18) ter Le Cirque,
kjer namesto narave, značilne

za impresionistični naturalizem sedemdesetih let

devetnajstega stoletja ilustrira cirkuško ozadje in plesalce. Seurat je tudi sam izdelal
naslovnico za roman L'Homme à femmes iz leta 1889 (Slika 17) uporabljajoč tehniko plakata,
v katerem se prepoznajo določeni elementi iz Chéretovega plakata L'Amant des danseuses iz
leta 1888 (Slika 16). (Barnicoat, 1972, str. 24)

Slika 15: JULES CHÉRET
Les Girard
1879

Slika 16: JULES CHÉRET
L'Amant des danseuses
1888

Slika 17: GEORGES
SEURAT
L'Homme à femmes
1890

Slika 18: GEORGES SEURAT
Le Chahut
1889-91

Inovacije, ki jih je Chéret vpeljal v svojih delih, so bile v tistem času zelo vznemirljive. V svojih
zgodnjih delih je z uporabo črne barve in medsebojno povezanih ploskih oblik reinterpretiral
način prikazovanja globine, kar so sprejeli in še naprej razvijali mlajši umetniki, kot npr.
Toulouse-Lautrec in Bonnard (Sliki 20 in 22). Chéretov vpliv je med mladimi umetniki rastel,
saj so le-ti ugotovili, da lahko plakati služijo kot vizualne bližnjice prek katerih lahko avtorji
preprosto in neposredno izrazijo svoje ideje in sporočila. Njegovi plakati ostajajo za vedno
prvi koraki v tej smeri. (Barnicoat, 1972, str. 20-24)
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Toulouse-Lautrec se je nad plakati navdušil okoli leta
1890. Njegovi plakati so z močno konturno linijo, s ploskimi
barvnimi

oblikami

perspektivami

in

odražali

po

navadi

naklonjenost

z

nenavadnimi

do

japonskega

lesoreza, kar se jasno vidi na primeru gledališkega plakata
The Chronicles of the Battle of Ichinotani (Slika 19).
Umetnik je na litografski kamen risal z prav takšno lahkoto
kot na papir, navdušile so ga tudi osvobajoče možnosti
večjega formata. Lautrecov stil se je nedvomno napajal v
Chéretovem, vendar je njegov prispevek pomembna
likovna nadgraditev. Z medijem plakata se je izražal tako
preprosto in direktno kot se v slikarskih konvencijah
svojega časa ni mogel. Njegovo življenje se je vrtelo okoli

Slika 19: AVTOR NEZNAN
The Chronicles of the Battle of Ichinotani
ca. 1900

cirkusov, kabaretov, plesnih dvoran, tipično pariških pevskih kavarn prepoznavnih pod
nazivom café-chantant; Montmartre, Noveau Cirque in Moulin Rouge mu niso bili tuji,

Slika 20: PIERRE BONNARD
France-Champagne
1891

Slika 21: JULES CHÉRET
Bal du Moulin Rouge
1889

Slika 22: HENRI DE TOULOUSE–
LAUTREC
Moulin Rouge: La Goulue
1891

nastopajoči so postali njegovi prijatelji in vse to so slikovito odražali tudi njegovi plakati.
Naročilo za prvi plakat je prišlo ravno iz Moulin Rougea leta 1891 ob upadu občinstva, ko so
si po Chéretu (Slika 21) zaželeli sveže publicitete primerne prihodu novih nastopajočih, med
drugimi Jane Avril in Luise Weber, znana kot La Goulue, ki sta bili nemalokrat upodobljeni na
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Toulouse-Lautrecovih posterjih. Slednja je bila upodobljena na omenjenem plakatu (Slika
22), ki mu je ob izidu zagotovil takojšno prepoznavnost plakatnega umetnika. Plesalko z
belimi kombinežami je Toulouse-Lautrec postavil v center plakata, pred obrise občinstva iz
ozadja, v prvi plan pa je postavil karikaturno silhueto soplesalca kontortonista. Uspeh plakata
mu je zagotovil podobno naročilo za café-concert Le Divan Japonais (Slika 23), na katerem je
uspešno pričaral vzdušje hrupne a veseljaške gneče ljudi, vključil obrise inštrumentov in
dirigentske palice, ter v ozadju upodobil od spodaj osvetljeno pevko na odru, vzbujajoč
občutek njene nadnaravnosti. Pevkino prepoznavnost je zagotovil z uporabo simbolov dolgih
črnih rokavic in značilne postavitve, prej omenjena nenavadna japonska perspektiva pa se
kaže v begu pevkine glave iz formata. V prvi plan je umetnik postavil vitko figuro plesalke
Jane Avril s poznanim glasbenim kritikom. Toulouse-Lautreca so pri delu navdihovala
poznanstva in interesi in lastnega življenja, in še isto leto je ustvaril plakat za podoben
koncert satiričnega pevca (Slika 24), prav tako prijatelja. Udarna figura s širokim klobukom,
črnim žametnim plaščem in rdečim šalom pa je zgrozila lastnika kavarne, ki je zahteval, da se
plakat odstrani. (Timmers, 1998, str. 35-36)
Lautrec

je

vzpostaviti

pomagal
direktne

kvalitete

plakata

kot

likovne in ravno zato je
njegov

prispevek

v

zgodovini plakata tako
pomemben
opazen
Slika 23: HENRI DE TOULOUSE – LAUTREC
Divan Japonais
1893

Slika 24: HENRI DE TOULOUSE –
LAUTREC
Ambassadeurs: Aristide Bruant dans
son cabaret
1892

dvajsetega

in
v

zelo
plakatu
stoletja.

Kvaliteta silhuet je tako
manj opazna v njegovih
sikah in risbah, in ta

določena mera poenostavljanja se znova pojavi pri mnogih slikarjih prve polovice dvajsetega
stoletja. Chéret je povezal plakat s preteklo umetnostjo ter ga oblikovno definiral, Lautrec pa
ga je utrdil in postavil temelje nadaljnjemu slikarskemu razvoju. Njegovi vplivi so dosegli tudi
Picassa, direktna povezava je vidna v Picassovi sliki The Blue Room,(Slika 25) na kateri je v
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zadnjem planu slike na steni obešen Lautrecov poster May Milton (Slika 26). Po Barnicoatu
(1972, str. 28) je Picassov premik od naturalizma devetdesetih let k preprostemu
deskriptivnemu ali dekorativnemu slikarstvu dvajsetega stoletja je deloma moč pripisati tudi
svobodi lastni popularnega idioma plakata.

Slika 25: PABLO PICASSO
The blue room
1901

Slika 26: HENRI DE TOULOUSELAUTREC
May Milton
1895

Na prelomnici stoletja je bilo najbolj karakteristično umetniško gibanje Art Noveau, ki je dalo
dekorativno in ornamentalno vrednost linearnim vzorcem. Gibanje je zajelo tako lepo kot
uporabno umetnost, in s tem tudi plakat. Samo ime se aplicira na francosko umetnost; pa
vendar se je pod drugimi nazivi razvijal v individualnih državah po Evropi in v ZDA, in sicer; v
Nemčiji je bil znan pod izrazom »Jugendstil«, v Angliji »Modern Style«, v Avstriji »Secession«,
v Italiji »Stile Liberty«, v Španiji »Modernista«. V vseh teh interpretacijah je rdeča nit stila
»novo«, namen pa je bil povezati umetnost z družbo. Predstavljal je namreč, v dekorativnem
smislu, nova socialna gibanja, novo tehnologijo in nove duhovne izraze. (Barnicoat, 1972, str.
29) Interes za dekorativni aspekt plakata sta pokazala švicarska Eugène Grasset in Alphonse
Mucha. Oba sta upodobila igralko Sarah Bernhardt: Grasset na plakatu za gledališko igro
Jeanne d'Arc, na katerem heroična protagonistka odločno stoji v dežju lokostrelskih puščic, v
likovno-izrazni izvedbi pa se jasno kaže naklonjenost k srednjeveški umetnosti in tehniki
vitraja ter gotskem stilu teksta; Mucha pa je na plakatu za gledališko igro La Dame Aux
Camélias igralko upodobil romantično, v pastelnih barvah, z dekorativnim tekstom in
obokom nad njeno glavo, ki je v popolnosti zajel esenco umetniškega gibanja Art Nouveau.
Igralki je bil Muchejev stil tako všeč, da je šest let zanjo izdeloval plakate, kostume in celo
scene. (Timmers, 1998, str. 39)
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Okoli leta 1890 je francoski plakat
začel vplivati na angleške umetnike
gledaliških plakatov. Dudley Hardy je
leta 1893 za gledališče Prince of
Wales'

Theatre

izdelal

velik

in

entuziastičen plakat A Gaiety Girl
(Slika 29), ki je ustavila pogled
mimoidočega
obrisno

linijo

z

izrazno,
ter

krepko

dekorativnim

značajem plesočih trakov s klobuka,
kar spominja na Chéretov veseljaški
Slika 27: EUGÈNE GRASSET
Jeanne d'Arc
1889-90

Slika 28: ALPHONSE
MUCHA
La Dame Aux Camélias
1896

duh. Leta 1894 je poslovnež Edward
Bella organiziral prvo razstavo plakata

v Angliji, ki je domačinom približala inovativni in vplivni francoski plakat. Razstavnemu
prostoru primerno (The Royal Aquarium) so bili vsi izbrani plakati prireditveni, med drugimi
pa so razstavljali Frederick Walker, Chéret, Toulouse-Lautrec, Grasset, Steinlen, ter angleški
umetniki kot so The Beggarstaffs, Hardy in Beardsley. Slednji je izdelal plakat za Avenue
Theatre (Slika 30), katerega urednica in igralka se je ponašala s sodobnimi pogledi na
oglaševanje gledaliških predstav z izobešanjem plakatom. Beardsley je izdelal plakat, ki je bil
naslovnica programa za kar dve produkciji, in je s svojo likovno izraznostjo povzročil takojšnje
mešane reakcije. Ženska figura, ki se skriva za transparentno zaveso namreč ni imela nobene
povezave s predstavo, vendar je kot provokacija vzburila gledalce in s tem uspešno izpolnila
svojo funkcijo oglaševanja.
Sodobni plakat v Franciji in Angliji je variiral glede na kvaliteto in umetniško aspiracijo. Tako
golota kot umetniška dovršenost sta privlačila gledalce, kar je spodbudilo umetnike kot so
Albert Guillaume in Carlo Dali (Slika 31). Tudi sodobni angleški plakati so oglaševali
razgaljena ženska telesa, vendar so Francozi v 1890ih s podkrili in izzivalnimi golimi nogami
pridobili ta ugled še posebej pri oglaševanju kankana, plesa značilnega za Moulin Rouge in
Tabarin club. Efektivni plakati pa niso nujno upodabljali le nastopajočih. Belgijski Edouard J.
Duyck in Adolphe Louis Crespin (Slika 32) ter angleški Albert Morrow so na plakatih poudarili
fascinacijo množice gledalcev nad nevidnim odrskim prizorom na odru, kateri so bili tudi zelo
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praktični, saj so se z zamenjavo teksta zlahka uporabili tudi za promocijo katere koli druge
gledališče predstave. (Timmers, 1998, str. 42)

Slika 29: DUDLEY
HARDY
A Gaiety Girl
1893

Slika 30: AUBREY BEARDSLEY
Avenue Theatre poster
1894

Slika 31: CARLO DALI
Paris Tout Nu
1900

Slika 32: ALBERT MORROW
Curzon Hall, Birmingham
1901

Vpliv inovativnega francoskega in angleškega plakata se je
hitro mednarodno razširil z organiziranimi razstavami.
Ameriški

in

evropski

umetniki

so

razvijali

lastne

interpretacije dekorativnega gibanja Art Nouveau. Naslednji
pomemben razvoj se je zgodil v Nemčiji, kjer se je plakatni
tematiki od leta 1910 do 1921 v Berlinu posvečala revija
Das Plakat. Lucien Bernhard je s pretežno komercialnimi
plakati zastavil stil za naknadni razvoj komercialnih plakatov
umetnikov, kot je Ludwig Hohlwein. Ta je postal najbolj
Slika 33: LUDWIG HOHLWEIN
Richard Strauss-Woche
1910

ploden in vpliven umetnik nemškega plakata dvajsetega
stoletja, in katerega delom se je leta 1913v popolnosti

posvetila majska izdaja omenjene revije Das Plakat. Uporabljal je predvsem bogate, temne
barve za večji učinek in preproste, močne podobe, s poenostavljenim, geometrijskim
tekstom, oglašujoč širok spekter dogodkov in izdelkov (Slika 33). Za razliko od francoskih
plakatov, ki aplicirajo na čustva, nemški deluje bolj razumno, trezno in precizno. (Timmers,
1998, str. 45)
Plakatne umetnike so navduševale tudi teme, kot so balet in olimpijske igre, ter v Holywoodu
filmske produkcije. Te so ameriško naklonjenost k fotografskim podobam teatralnih plakatov
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izoblikovale v filmski plakat. Ko so se nemi filmi uvozili v Evropo so prišli v paketu s
fotografskimi plakati studijske izdelave. Ker so bili najprej igralci neznani so se plakati
posvečali dramatičnim akcijskim momentom, pogosto vključujoč filmski dialog. S slavo
uspešnih igralcev, kot so Mary Pickford in Charlie Chaplin pa je vloga plakatov postala
kapitalizirala njihove slave, in tako so motivi plakatov kazali njihova imena in portreti. Po prvi
svetovni vojni so se prilagajali zahtevam po eksotiki in begu iz resničnosti. Glamurozne
zvezde v kostumih so prikazovali v trenutkih akcije, ki so obljubljali vzburjenje in seksualnost.
Edini filmski plakati, ki niso nujno sledili temu vzorci so bile plakati komedij in grozljivk.
Angleški filmski plakat pa je je manj poudarjal portrete igralcev in bolj samo temo filmov.
Najbolj izjemen in radikalen pristop k filmskemu plakatu dvajsetega stoletja pa je prispevala
Sovjetska unija po letu 1919, ko so razglasili film kot najbolj pomembno umetnost. Lenin se
je zavedal propagandne pomembnosti filma in spodbudil produkcijo dokumentarnega,
edukativnega propagandnega in zabavnega filma, in plakati so imeli pomembno vlogo pri
razširjanju nove politične ideologije. Relativno nova oblika umetnosti kina je v dvajsetih letih
cvetela, film je namreč ujemal revolucionarni etos nastajajoče generacije umetnikov.
Prednosti uporabe filma kot propagandno orodje za večinoma nepismenih množic je
izkoristila tudi vlada, ki je podprla cvetočo filmsko industrijo. Reklam Film je bil oddelek
državne organizacije Sovkino, ki je nadzoroval proizvodnjo filmskih plakatov po vsej Sovjetski
zvezi. Na njenem čelu je bil oblikovalec Iakov Ruklevskii, ki je vključil številne nadarjene
mlade konstruktiviste, kot sta brata Stenberg (Slika 34), ki so ustvarili popolnoma novo
vizualno besedišče za filmske plakate, tako domačih kot tujih produkcij. Filmi so bili črno-beli,
oblikovalci pa so z uporabo živih barv in dinamičnih tipografskih poskusov zajeli bistvo vsake
produkcije. Zgodnje plakate sta brata izdelovala za teater Tairov's Kamerny, kjer sta delovala
tudi kot scenografa, in kjer sta leta 1926 organizirala prvo rusko razstavo filmskega plakata.
Udarni in izrazni plakati so kombinirali prepoznavne podobe filmskih zvezd z močnih
grafičnim pristopom. Resni izrazi subjektov so pritegnili gledalca, zaobljene telesne figure in
neživi objekti so značilni za eksperimentiranje ruskega konstruktivizma z geometrijskimi
oblikami in reduciranjem nepotrebnih detajlov. S kreativno natančnostjo in tehniško
perfekcijo sta našla način kako doseči ostro fotografsko kvaliteto.
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Poleg ruskega plakata je bil v 1920ih letih najbolj
izstopajoč nemški, oba pa sta vplivala na jedrnat
prerod predvsem komercialnega plakata na Poljskem
v 1930ih letih v kratkem obdobju razcveta pred
drugo svetovno vojno. V povojni Poljski, ko so
zasebna podjetja zamrla in s tem tudi komercialno
oglaševanje, je kino kot diverzija ljudstvu spodbudil
razcvet filmskega plakata, ki so vplivali na razvoj
poljskega plakata nasploh. Na začetku so bili osnovni
in predvsem tipografski, leta 1947 pa je državna
institucija Film Polsky, ki je distribuirala filme, začela
najemati oblikovalce za izdelovanje filmskih plakatov.
Slika 34: AVTOR NEZNAN (verjetno brata
Stenberg)
The Hero of the Blast Furnace
1928

Ti so poživili povojne poljske ulice, in t.i. Poljska šola
plakata je zaslužna za uspeh filmskih plakatov, kot

tudi državno pokroviteljstvo, ki je organiziralo oblikovalske natečaje, kot je bil Mednarodni
bienale plakata v Varšavi. Kasneje v 1960ih in 1970ih so mnogi poljski umetniki, vključno z
Waldemar Swierzy, Jan Młodozoniec in Hubert
Hilscher, Jan Sawka, so izdelali duhovite in
presenetljivo

iznajdljive

prireditvene

plakate.

Sawka je leta 1976 izdelal plakat za uprizoritev
Canterburyjskih povesti (Slika 35), ki je bil eden
zadnjih, preden so ga izgnali iz Poljske zaradi
političnih prepričanj. Umetnik je bil mnenja, da so
njegovi gledališki plakati sestavni del celotne
dramatizacije, ki je bila kontroverzna produkcija z
namenom provokacije komunističnih avtoritet.
Romarjevo potovanje je interpretirano kot pestra
skupina sodobnih popotnikov, ki so šli svojo pot
preko gigantskega napihnjenega ženskega telesa,
kateri je predstavljal tako poželjivo nagnjenost
ene od protagonistk v sklopu povesti, kot
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Slika 35: JAN SAWKA
Opowiesci Kanterberyjskie
1976

degenerirane vrednote zahodne družbe. V nadnaravni kvaliteti slikovne podobe in v
uporabljenih barvah je Sawka skliceval na pop art plakate, ki so bili na Poljskem v 1960ih zelo
vplivni. Ravno tako kot je vojna spodbudila mogočne propagandne plakate, je tudi izbruh
ljubezni, mira in halucinacij v sredini 1960ih spodbudila izjemen val plakatne umetnosti. V
ZDA se so korenine psihedeličnega plakata v San Franciscu v zgodnjih 1960ihm ko so mladi
glasbeniki in umetniki zbirali, navdušeni nad razvoju angleške rock glasbe, še posebej
Beatlov. Wilson je bil eden prvih umetnikov psihedeličnega plakata, katerega značilni znak so
bile svetleče barve in nepregledni napisi. Kot taki so se postavljali po robu vsem prej
vzpostavljenim oblikovalskim pravilom in zahtevam po jedrnatih in jasno razumevajočih
besedilih, saj so od gledalca zahtevali veliko mero potrpežljivosti, da se je sploh lahko prebil
do konca sporočila. Wilson je zapolnjeval negativne prostore plakatnega polja z besedilom,
katerega oblikovne značilnosti so bile pod vplivi avstrijskih secesijskih umetnikov, oglaševalci
pa so se zaradi nepreglednosti teksta pogosto pritoževali. Na plakatu Byrds, Byrds, Byrds, je
perspektiva kroglastega teksta ponovljenega imena oglašujoče glasbene skupine dala
globinski učinek barvnega traka za črno-belim pavom. Vijugave črte spominjajo na
ornamentalnost dekorativnega gibanja Art Nouveau, črno-bel, skoraj keltski vzorec pava pa
spominja na evokativni Beardsleyev grafični stil. Kot tudi na tem plakatu in nasploh, je bil
Wilson

naklonjen

črno-belemu

kontrastu

k

barvam,

katere

naj

eksperimentiranja s halucinogeno drogo LSD. (Timmers, 1998, str. 45-58)

Slika 36: WES WILSON
Byrds, Byrds, Byrds
1967

Slika 37: MICHAEL ENGLISH
Love Festival
1967
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bi

navdihnila

Prireditveni plakati, ki so promovirali pop založbe, glasbenike ali zabavne dogodke, so bili
predmet zbiranja še posebej med študenti, ki so jih cenili kot modna in poceni umetniška
dela, ki so jim krasili stene sob. V Angliji je vsako pop gibanje razvilo svojevrsten vizualni stil,
vendar je t.i. »underground scena« v 1960ih razvila inovativne grafike v tandemu z novo
glasbo in filozofijo. Za londonski klub UFO, ki je ciljal na eksplozijo uma in halucinacije, je
plakate med drugimi ustvarjal Michael English. Leta 1967 je za klub ustvaril prvi plakat (Slika
37) s kombinacijo svetlečih, na videz plastičnih ustnic v stilu pop arta in cvetočega teksta
Love Festival. Plakati so se pogosto pojavljali en ob drugem za podkrepitev vzorca in efekta.
Klub UFO je plakate prodajal, in obešal tako znotraj kot zunaj kluba, zaradi psihedeličnega
učinka UV svetlobe na fluorescenčne barve. Plakat z ustnicami sposojenimi od pop art
umetnika Wasselmanna kaže stilni eklekticizem, ki je bil tedaj bistveni element
psihedeličnega plakata. Drugi umetnik, ki je prav tako vplival na pop art gibanje, je bil
avstralski Martin Sharp, ki je leta 1967 izdelal homage Bobu Dylanu, kateri je postal zelo
popularna ikonska podoba.
Stili grafičnega oblikovanja v 1960ih so bili raznoliki kot tudi zabavni dogodki, ki so jih
oglaševali. Medtem ko so eni eksperimentirali fotomontažo in kolaž, drugi simboliko barv,
so tretji raziskovali možnosti fotografije in nadrealizma. Nemški grafični oblikovalec Holger
Matthies je uporabil moč nadrealizma pri gledanju na poznane objekte na nove načine, kar je
uporabil v svojem plakatnem ustvarjanju za teater, pop in rock koncerte ter naslovnice
zgoščenk in gramofonskih plošč. V kontrast ostremu nadrealizmu pa je poetična
interpretacija Davida Hockneya za olimpijske igre v Münchenu, ki je pozdravljala mirno
tekmovanje brez nacionalnih podnapisov. Umetnik se je posvetil popolnosti zadnjega
trenutka pred skokom v vodo, upodabljajoč valovanje vode v mozaičnem stilu, ki odseva
podobo skakalca. (Timmers, 1998, str. 60)
Danes gledališki plakati niso več najpomembnejši del oglaševanja gledaliških produkcij, saj so
letaki in novinarsko oglaševanje izborili prednost. V večini jih izdelujejo velike oglaševalske
agencije, ki oblikujejo, tiskajo in zagotavljajo celoten spekter oglaševalskih akcij za
produkcije. Plakati so oblikovani sloneč na simbolih, ki se zlahka tiskajo tudi na skodelice in
majice, ter plakati tako postanejo le del paketa.
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Dandanes redki gledališki plakati vzbujajo
pozornost, vendar je medij bolj resno
obravnavan na drugih področjih. Izjema je
plakat Borisa Bućana za hrvaško narodno
gledališče iz leta 1983, ki je izredno originalna
kreacija. (Slika 38) Prireditveni plakati so še
vedno lahko vitalni v profilu predstav, in
morajo biti sposobni trenutne komunikacije z
mimoidočim voznikom pod stresom ali
preobremenjenim pešcem, efektivni plakati
Slika 38: BORIS BUČAN
Žar ptica
1983
http://hr.wikipedia.org/wiki/Boris_Bu%C4%87an

namreč delujejo trenutno. Plakat se je vedno
napajal pri drugih umetnostnih zvrsteh, zlasti
pri slikarstvu, kasneje filmu, kiparstvu in

arhitekturi. Navdušil je večino vodilnih slikarjev, ki so se občasno preizkusili v njem, od
Klimta, Schieleja, Kokoschke in Warhola do Kirchnerja, Picassa, Rauschenberga in
Lichensteina, ki so v ta medij prenesli svoj že izoblikovan slog. Njihov plakatni slog ni
inovativen, ampak gre za dostopnejšo obliko njihovih značilnih in poznanih slogovnih
lastnosti.
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9 SLOVENSKI PLAKAT
Čas med obema vojnama je obdobje, ko je slovenski plakat naredil odločne korake na poti do
popolne samostojnosti, in je tudi vrh slovenske meščanske kulture. Ne nazadnje pa je to tudi
obdobje začetka razvoja slovenskega plakata. Po prvi svetovni vojni se je Ljubljana tako prvič
vpisovala na zemljevid Evrope kot eno izmed središč nove države južnih Slovanov in je tudi
uradno postala prestolnica Slovencev. Samopodoba ljubljanskih ustvarjalcev oglasov prve
polovice dvajsetega stoletja razkriva nezgrešljivo željo po tem, da bi preseg(a)li
provincialnost. Tako kot je postal Nebotičnik simbol nove vitalnosti ljudstva nad Jadranom,
Alpami in Panonsko nižino, so se prebivalci in prebivalke Ljubljane utapljali v velemestnem
utripu na vsakoletnem »velesejmu« in na najpreprostejši način odpirali simbolna in dejanska
vrata modernizaciji. Za mesto se je začelo živahno obdobje gospodarskega, političnega in
kulturnega razvoja. Najboljši strnjeni slikovni in besedni prikaz tega vrveža pa je ravno plakat
– tisti medij, ki se prvi odzove na različne dogodke in nove izdelke, da jih posreduje širokemu
občinstvu na ulicah in trgih. (Kordiš, 2005, str. 9-13)
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9.1 DRUŽBENO-POLITIČNI PLAKAT
Politični plakat je svoj razcvet doživel v obdobju prve svetovne vojne. Po njej sta se vloga in
pomen političnega plakata kot medija obveščanja in prepričevanja, spodbujanja in
nasprotovanja ter oglaševanja različnih interesov in ideologij samo še stopnjevala. Razgibano
in živahno politično življenje v Kraljevini Jugoslaviji je spodbujalo tiskanje številnih plakatov.
Večinoma so bili le besedilni in za konkretno raziskavo toliko manj zanimivi. Vendar pa je
toliko bolj izpovedna tista peščica ilustriranih plakatov, izdelanih ob dogodkih, ki so
zaznamovali našo zgodovino in postavili meje naši novi državi. K propagandnemu plakatu je
uvrščen tudi zdravstveni plakat, ki je del načrtne državne akcije obveščanja in spodbujanja
ljudi za izboljšanje splošnega zdravstvenega stanja. Država je uporabila plakat za osveščanje
ljudi o nalezljivih boleznih in njihovih preprečevanju ter tudi pri opozarjanju na posledice
škodljivih razvad, kot je alkoholizem, ki vodijo v odvisnost in socialno stisko. (Kordiš, 2005,
str. 15)
Bernik (1997, str. 7) priča o nedodelanosti slovenskega plakata, ki je bila še zmerom kazalec
njegove politične nedozorelosti ali nedozorelosti komunikacije med politiko in njeno bazo,
opazno v podobi plakata, še naprej zavajajoči in naivni, propagandistično zmanipulirani in
ideografsko šibki. Naročniki se namreč v napetih volilnih menah in siceršnjih prizadevanjih za
pridobitev javnomnenjske naklonjenosti lotevajo bolj priročnih rešitev, čeprav je v
osemdesetih letih politiki na Slovenskem deloma že uspelo ovrednotiti pomen kakovostnega
oblikovanja vidnih sporočil. Kljub vsemu v recentni produkciji političnega plakata ni posebej
očitno izstopajoče kakovosti. Vzdržujejo ga zgolj kdaj pa kdaj najeti izkušeni oblikovalci, tako
da lahko poiščemo vizualno domišljene družbeno angažirane nagovore še zmerom le v okviru
pikre retorike kulturnega plakata n njegove prizadete idejne vzgibanosti, ki se je z
resemantizacijami, najprej s pomenskim razgrajevanjem znakov in simbolov, uveljavljala že
od sedemdesetih let. Danes je videti, da je za nekatere demokracija postala samoumevno
ravnanje, za druge še vedno zgolj cilj, a kajpak sobivanje teh veh gibal oziroma kar družbenih
razsežnosti pomeni, da nekateri demokracijo sprejemajo kot nesporno dejstvo in temu
skladno udejanjajo svoje delovanje, drugi jo predvsem projicirajo in politično eskponirajo kot
eksistenčen način družbenega vgrajevanja; kot nekaj, do česar se še moramo dokopati in si
postaviti v doseg svoje omike. Vendar, brez komunikacije ni demokracije, in brez
demokracije ni komunikacije. Plakat pa je, zgodovinsko gledano, komunikacijsko najbolj
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zgovoren besedno-slikovni medijski kanal in semantični naboj, ki se sprošča v njegovi
sporočilnost, in s tem njegova avtentična podoba, v kateri se zrcali pohabljenost
demokracije. Ravno ta zgovornost pa pomenljivo poudarja njegovo izrazno udarnost in
družbeno umeščenost. (Bernik, 1997, str. 8)
Politični plakat prej pri nas ni bil nikoli do konca prepoznavno določen, saj lahko s pogledom
v bližnjo preteklost z vso gotovostjo trdimo, da je vzpostavljal evfemistično ikonografijo naše
vsakdanjosti. Zato nas nikakor ne more presenetiti dejstvo, da pravega političnega
opcionalnega plakata v prejšnjem družbenem sistemu nismo imeli, čeprav smo plakat s
politično enosmerno in docela prigodniško zaznamovanostjo množično producirali. Saj ga
tudi nismo potrebovali, ker se je ideologija predvsem razglašala, na splošno se je računalo
zgolj na manifestacijo soglasnosti in plakat naj bi nas k temu le spodbujal. To je bil nasledek
znanih agitpropovskih načel, ki so obveljala, še potem, ko se je agitprop kot institucija
navsezadnje moral umakniti. (Bernik, 1997, str. 8) Agitprop je skrajšana oblika za »Oddelek
za agitacijo in propagando«. Cilj Agitpropa je bil širjenje komunističnih idej v Sovjetski zvezi
in tujini. S propagandnimi informacijami so podpirale in poveličevale dosežke komunističnih
oblasti, politiko ZDA in Zahodne Evrope pa so prikazovale kot politiko imperialističnega in
kapitalističnega izkoriščanja delavcev. Ti plakati, ki jih tipološko moramo oceniti za politične,
so izražali heroičnost. Bili so prežeti s patosom, govorili so o umišljenem svetu, vendar so bili
med ljudmi bolj in bolj občuteni kot resentiment (zagrenjenost, užaljenost). Njihova
persuasivnost se je izkazala precej podobna tudi pri nas močneje porajajočim se tržnim
komunikacijam v sedemdesetih letih. Tudi v tem spoznanju je zaobjeta svojevrstna
realsocialistična plakatna ikonografija, ki je skupaj z drugo totalitaristično imažerijo postala
idejno učinkujoča v sreobrnjeni in docela razkriti pomenskosti šele v okviru retrogardnega
ustvarjalnega načela v navezi večsmerno delujoče umetniške združbe Laibach-Irwin-Neue
Slowenische Kunst (NSK), v propagandnem ogledu še posebej v odmevnem oblikovanju
njihove skupine Novi kolektivizem (NK). Ta je z zavrnjenim in »obsojenim« plakatom za dan
mladosti 1987 povzročil prvo in največjo plakatno (ali kar politično) in nikakor zgolj »likovno«
afero v prejšnjem režimu. (Bernik, 1997, str. 10)
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Leta 1987 je bila za izpeljavo
političnega

rituala

odgovorna Slovenija oziroma
njeni mladinci. Petčlanska
žirija, ki ji je predsedoval
Šuklje, je za praznovanje
dneva mladosti (in takrat
tudi 50. obletnice prihoda
Tita na čelo komunistične
Slika 39: RICHARD KLEIN
The Third Reich
1936

Slika 40: ROMAN URANJEK, A. D. KNEZ,
DARKO POKORN, MIRAN MOHAR
Dan mladosti
1987

partije)

izbrala

plakat

skupine Novi kolektivizem.
Plakat so kasneje potrdili

tudi v Beogradu, estetika socialističnega realizma je bila namreč nekaterim zelo všeč. A
pojavil se je inženir Nikola Grujić, ki je odkril, da gre pri izbranem plakatu za plagiat,
reprodukcijo dela Richarda Klaina iz leta 1936, ki slavi tretji rajh. Namesto nacističnega
junaka je bil postavljen junak socializma in komunistične revolucije. Plakat za dan mladosti je
bil resnično predelan nacistični plakat arhetipskega arijskega junaka. Zamenjani so bili le
simboli. Namesto zastave nacistične Nemčije je bila uporabljena jugoslovanska zastava.
Namesto nemškega orla golob miru, namesto bakle štafetna palica ... V izjavi Novega
kolektivizma so avtorji plakata leta 1987 zapisali, da plakat enkrat za vselej briše negativne
simbole mračne preteklosti. "Mladenič, edini preostali element spornega plakata, je zato
osvobojen vseh tistih mračnih sil fašizma, stalinizma, dogmatizma, ki so tlačile naše pretekle
rodove." Roman Uranjek, eden izmed avtorjev plakata, danes pravi, da je "Novi kolektivizem
v osemdesetih dosledno uporabljal retroprincip kot umetniški izraz, provokacijo pa kot
legitimen del sporočanja idej". Člani žirije naj ne bi bili vedeli, kakšna je izvirna različica
plakata, nekateri so poznali retroprincip, vedeli so, da gre za estetsko provokacijo, ki se je
skladala z željo po odpravi štafete, a so mislili, da bo obvladljiva. "Nismo vedeli, kaj je bilo
osnovno izhodišče plakata, vedeli pa smo, da gre za tipologijo herojstva, in takšna izvedba
plakata se nam je zdela zelo dobra za zaključek štafetnega obredja. Vedeli smo, da bo z
dnevom mladosti, kot smo ga poznali poprej, kmalu konec," se spominja Šuklje. A niti žirija
niti umetniki niso vedeli, kaj bo plakatna afera pravzaprav prinesla. "Politični odziv je
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presegel vsa pričakovanja. Ovadba pa je bila po enem letu ovržena, ker so se sklicevali, da je
retroprincip uveljavljen likovni slog, ne glede na to, da smo bili mi avtorji tega, kar je
svojevrsten paradoks," pravi Uranjek. In kakšna je bila vloga plakatne afere pri razkroju
Jugoslavije?" 3

Iz prvin nacionalsocialistične propagande in slovenskih novodobno ovrednotenih simbolov
zgrajena sporočilnost, prepoznana kot nezaželena in sovražna, je bila v podobi plakatnega
zasnutka medijsko (zlasti prek televizije) množično reproducirana, s čimer je bil po svoje
anticipiran učinek virtualne elektronske slikovne prisotnosti, ki se je že odločno
napovedovala. Refleksija tega srečanja je pomenila dokončno ponovno uveljavitev
angažirane sporočilnosti sodobnega plakata pri nas, saj so sporočali, da se časi spreminjajo in
prihodnost je negotova. S tem se je pomenljivo pričela uresničevati njegova družbena
učinkovitost in politična pomembnost. Kmalu zatem, se pravi še v osemdesetih letih, so se
težnje v grafičnem oblikovanju bolj sprostile in se vzporedno in poudarjeno kazale kot
alternativna sporočilnost pankovske kulture, najbolj v propagandnem oblikovanju za lastne
kulturne manifestacije. Posebej med mladimi likovnimi v okviru ljubljanskega Škuca. Zlasti
prepričljive in delujoče so bile naslovnice in slikovna oprema Mladine, kjer sta časopisna
ilustracija in karikatura bili v navezavi s to dejavnostjo v svoji družbenokritični vlogi ognjevito
prenovljeni. Toda to so bile takrat prejkone zavestne »provokacije«, pikrost in odrezavost v
dialogu med starimi in mladimi, izsiljena sporočilnost drugačnih mišljenjskih vzorcev, v
katerih se je živo in razgaljeno kazala generacijska nespravljivost v procesu razgrajevanja
obstoječega družbenega sistema. Paradoksalno je pri tem, da je tako imenovana družba te
študentske dejavnosti kot alternativne in subkulturne sofinancirala v okviru rednih letnih
programov kulturnih skupnosti, a tudi to, da se je marsikaj od tega dogajalo prav tako v
okviru propagandno-političnih akcij. Na primer mladinske organizacije, pa tudi sindikatov in
»partije«. Na splošno sicer lahko trdimo, da se je v tem času kulturnemu in vsaj še
mladinskemu političnemu plakatu in z njim grafičnemu oblikovanju s svojimi številnimi
tenkočutno oblikovanimi rešitvami uspelo uveljaviti kot občutljivemu znanilcu novega
družbenega dogajanja. A prav neverjetno je, kako malo je sodobni, pravi poosamosvojitveni
politični plakat, ki so se ga ob drugih medijih, zlasti ali predvsem v trenutkih pridobivanja
volivcev in somišljenikov, trdno oklenile preštevilne stranke na Slovenskem, izrabil izročilo

50

tega, v recepciji plakata že spoznanega in dejavno sprejetega ustvarjalnega nagovora.
(Bernik, 1997, str. 10)
Po sporočilni zasnovi je politični plakat, ki še vedno nastaja kampanjsko, danes pravzaprav
docela podoben razglašajočim strankarskim ideologijam, zato je nazorsko neprepričljiv in
izrazno ne dovolj razločujoč. Tako nam dostikrat pripoveduje pravljice, o katerih resničnosti
naj ne dvomimo. Ker pa je na našem političnem trgu kar precejšnja gneča, jih čedalje bolj
obvladuje politični marketing, ki ga samozavestno ponuja že marsikatera oglaševalska
agencija. Pri tem je povsem razumljivo, da so iz tujine privzeti sporočilni stereotipi nujno zlo
nekritičnega prilagajanja metodologijam in mehanikam te novodobne stroke, ki se na
plakatih vsebinsko kaže, z otožno nedomišljenostjo sloganov in portretno fotografijo
pomensko nerazumljive psihološke karakterizacije upodobljencev. Zato skoraj ni mogoče
predstaviti ne uspešnih političnih plakatov, in ne oblikovalcev, ki bi se mu v večji meri
ustvarjalno posvečali. (Bernik, 1997, str. 10)
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9.2 KULTURNI PLAKAT
Privlačne ilustrirane podobe na plakatih oglašujejo različne kino predstave, likovne razstave,
plese, koncerte pa športna tekmovanja in sejemske prireditve, skratka družabne dogodke, ki
obljubljajo razburljivost in zabavo ter tudi radost in sprostitev. Film je bil poslastica za vse
družbene sloje prebivalstva v Ljubljani. Kino je bil odprt za otroke in starejše, za mestno
gospodo in za delavce. Vsakomur je omogočil, a je za urico ali dve pozabil na težave in
sitnosti svojega vsakdana. Plakat likovnih razstav: Likovne razstave kažejo na uveljavljanje
slovenskega umetnika doma, v prestolnici, ki se je včasih vedla do ustvarjalcev prej
mačehovsko kot materinsko. Plakat družbenih prireditev: O živahnem družbenem življenju v
prestolnici pričajo plakati, ki vabijo na različne plese, glasbeni festival, kongres in sokolski
zlet. Prav tematski pustni plesi, s katerimi so vsako leto pregnali zimo, pričajo o domišljiji in
izvirnosti Ljubljančanov. Različne športne prireditve so bile tako lokalnega, državnega kot
tudi mednarodnega pomena, saj je bila Ljubljana glavno mesto, ki je prirejalo pestro paleto
dogodkov in prireditev. Turistični plakat: Mnogi Ljubljančani so bili navdušeni izletniki,
hribolazci in smučarji, ki so radi zahajali v objem slovenskih gora. Premožnejši pa so se
razvajali v toplicah. Plakat Ljubljanskega velesejma: Dvakrat letno, spomladi in jeseni, je
Ljubljana na široko odprla svoje dveri. Na velesejmu so se predstavile domača in tuja
industrija, obrt ter druge storitve. Sejem pa ni imel le gospodarskega pomena, temveč tudi
moralno in splošno vzgojno in izobraževalno vrednost.« (Kordiš, 2005, str. 15, 16)
Plakat je zgovorno ohranil svojo medijsko verodostojnost, kar lahko v celoti trdimo predvsem
o obsežnem področju kulturnega oglaševanja. Očitno prednost ima še vedno gledališki
plakat, ki ga že desetletja uporabljajo za oglaševanje svojih predstav in repertoarjev vsa
slovenska gledališča. Ob pogledu nanje se moramo spomniti, da so ga v tej pragmatični vlogi
že v začetku sedemdesetih utrdila predvsem eksperimentalna gledališča, ki so v javnosti
morala afirmirati in oglaševati svojo inventivno gledališko dejavnost. Zato nas ne more
presenetiti dejstvo, da je bil tudi plakat oblikovalsko inventiven in da je s svojo prisotnostjo v
mestnem prostoru pomenljivo razširjal gledališko prizorišče. Temeljit prispevek je moč
pripisati Matjažu Vipotniku, ki mu je kot oblikovalcu in scenografu uspelo to povezanost
ustvarjalno preliti v sporočilnost gledališkega plakata, ki mu je ostal zvest vse do danes in je
poglaviten del njegovega zajetnega plakatnega opusa. Povsem razvidno je prav tako dejstvo,
da je kulturni plakat ustvarjalno tesno vezan na izročilo in da je z njim v organskem stiku, saj
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so njegovi poglavitni akterji že uveljavljeni oblikovalci in pripadajo drugi povojni generaciji. S
svojo tankočutno odzivnostjo, posebej v kulturnem oglaševanju, in avtorsko prepričljivim in
inventivnim oblikovalskim jezikom, a v tesnem strokovnem stiku z dogajanji v svetu, so
soustvarjali podobo slovenskega plakata in neizbrisno vplivali na njegov razvoj: Grega Košak,
Jože Brumen, Bronislav Fajon, Tomaž Kržišnik, Judita Skalar, Stefan Borota, Nino Kovačević.
Njihov vpis v kulturo in podobo slovenskega sodobnega plakata je očiten tudi z definicijo
univerzalne oblikovalske govorice, ki jo odkrivamo v njeni prepoznavni oblikovalski in
semantični konfiguraciji. Vse to priča o razvojni vrednosti in živih silnicah njihovega
ustvarjalnega prispevka tudi na drugih področjih grafičnega oblikovanja. V devetdesetih letih
je slovenski plakat stal na trdnih temeljih in je bil na visokem glasu doma in v Jugoslaviji. Z
učinkovitim vplivom in neposrednim sodelovanjem naših oblikovalcev pa dobro znan tudi v
svetu, o čemer govorijo odmevna udeležba na številnih mednarodnih razstavah in objave v
uglednem strokovnem tisku, uspehi na natečajih in tudi naročila, ki so od tod prihajala. Ob
delih Petra Skalarja in Janeza Suhadolca takoj vzpostavimo stik z zgodnjim poglavjem
sodobnega plakatnega oblikovanja na Slovenskem, ko so v oblikovalske vrste vstopali
predvsem arhitekti. Oba sta delovala v skupini MSSV, tako kot Vipotnik. Skalarjev izjemen
občutek za smiselno konstrukcijo potiskanega polja pa se tudi v njegovih najnovejših delih
kaže kot učinkovito vodilo k sporočilno kleno zasnovanim plakatom, z uravnoteženo in enako
pomensko rabo tipografskih in slikovnih sestavin. Suhadolc se manj ukvarja z oblikovanjem
plakata, a del, s katerimi se srečujemo, nas še vedno prepričujejo o avtorjevi domiselni
izrazni večplastnosti in čustveni predanosti pri njihovem snovanju. V bližino teh izhodišč
moramo postaviti tudi plakat drugih oblikovalcev, ki so za njimi prihajali iz ljubljanske
arhitekturne šole: Ranko Novak in Miljenko Licul, +(Nino Kovačević). Vselej jasno strukturiran
plakat, prvi z izrazitejšim poudarjanjem psihičnih lastnosti označenca, drugi gradi bolj na
predstavni zakodiranosti celote. Oba vizualno učinkovito in smiselno variirata slikovne
nosilce in v plakatno polje mojstrsko vgrajujeta tipografske sestavine, včasih do samonosne
sporočilnosti. Matjaž Vipotnik, Jani Bavčer in Dušan Jovanovič s skušnjo italijanskih šol so
avtorsko povsem samosvoji, vselej vznemirljivi. Prvi resnično zavzet graditelj plakatov trdne
semantične, slikovne in tipografske tektonike, prežete s tankočutno vizualno poetiko in
izzivalno, angažirano sporočilnostjo; drugi interpretativno drzen, s sproščeno plakatno formo
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vitalnost, o tem nas prepričuje že preprosto doživetje prizadetega naboj njegovih sporočil in
kritičnega odzivanja na našo družbeno in moralno stisko. Negotove družbene razmere nas
namreč bolj kot kdajkoli v novejši zgodovini silijo k nedvoumnemu izpovedovanju in
soustvarjanju idejno napetih vizualnih krajin in neposrednega okolja, v katerem bivamo. O
tem nam govorijo podobe plakatov, revij, znakov, pa tudi anonimni grafiti, ki že dolgo niso
zgolj alternativna urbana dekoracija. V procesu osmišljanja vidnih sporočil se je pri nas znova
pokazalo (nazadnje med NOB v zadnji svetovni vojni), da je upodobljena misel o nas samih
poročilo, ki zadene v živo, najbolj udarno takrat, ko se povsem prekrije z našo lastno podobo,
kajti potlej izmik iz nje ni več mogoč, preostane pa nam le še odkrito soočenje in
samokritična sodba. Zavestne premike k angažirani govorici opažamo vsaj že 15 let (danes 42
let), slutimo jih v poskusih oblikovnega in pomenskega razgrajevanja prej ideološko trdno
vzpostavljene znakovnosti, ki je kanonizirala mednarodno socialistično in komunistično
simboliko, zlasti v sovjetski redakciji, kot nedotakljiv sistem (pravopis) državnega,
nacionalnega in političnega označevanja, urejenega s temeljno zvezno in republiško
zakonodajo in drugimi pravnimi akti. (Bernik, 1982, str. 9-11)
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9.3 KOMERCIALNI PLAKAT
V osemdesetih letih 19. stoletja se je z industrijskim in tehnični napredkom ter širjenjem
trgovine razmahnilo oglaševanje, kar je spodbudilo široko produkcijo komercialnih plakatov.
Od tedaj naprej se koncept oglaševanja spreminja, saj se vedno znova skuša z različnimi
vizualnimi in besednimi manipulacijami približati kupcu in ga prepričati v nakup izdelka ali
storitve. Reklame za različne proizvode in dejavnosti posegajo v zasebno sfero, saj se njihova
uporaba odvija na osebni oziroma družinski ravni. V slovenskem medvojnem plakatu se
zrcali, kateri družbeni sloj si lahko posamezen izdelek privošči in kakšen način življenja nudi
ter kateremu spolu ali starosti je namenjen. (Kordiš, 2005, str. 16)
V oglaševanju prevladujejo televizijska, radijska in časopisna oglasna sporočila, kar pa ne
ponuja objektivne slike o sodobnem učinkovanju plakata, saj izhajajo iz tržnokomunikacijskega vzorca in ne povedo ničesar o objektivni resnici v zvezi s plakatom nasploh.
(Bernik, 1997, str. 11) Plakat je v času svoje informativne aktualnosti tudi pri nas dokaj
pogosto postavlja kot dejavni gradnik vidnega okolja, zaradi česar je odmera njegove
pomembnosti prejkone bolj kompleksno opravilo in odvisno od pogostosti našega srečevanja
z njim. Pravega in domišljenega plakata je v tržnem oglaševalskem področju zares malo. Še
takrat, ko se pojavi, je zadnje čase podložen oblikovalskim pravilom velikega merila in hipne
dojemljivosti protežiranega »tabelnega lepaka« - jumbo plakat. Ta pravila pa odstopajo s
kompleksno vizualno govorico tradicionalnega plakata, običajno zasnovanega v loku med
pikturalno in ideografsko izraznostjo. Takšnega so se dokaj zvesto oprijemali tudi naši
snovalci tržnih komunikacij, tako pri splošnem programiranju oglaševalskih projektov, kot
tudi pri plakatih, ki so jih vanje včlanjevali. Pri tem so kot zasnovno izhodišče upoštevali
preizkušeno sintezo dejavnikov k jasni ciljni usmerjenosti: pozornost-zanimanje-želja-akcija
(ang. AIDA: attention-interest-desire-action). Na množitev pravega tržnega plakata je tudi pri
nas vpliva njihov pojav in napovedana večja razširjenost v osvetljenih dvostranskih plakatnih
izložbah, znanih v svetu kot »city light«. Posebej izpostavljena komunikacijska lega v mestni
sliki jim, podobno kot ponovna postavitev plakatnih stebrov in tabel, obetavno vrača prvoten
pomen in obliko, torej tudi klasično velikost in v tem merilu aktualno, pretežno tržno
vsebino. To ni nikakršna posebnost našega prostora; umikanje od tradicionalne oblike
opazujemo že dolgo tudi drugod po svetu. Oblikovalec Marjan Kocjan, ki je dolga leta
ustvarjal in vodil tržne komunikacije za kamniški Stol, prav gotovo pri nas skoraj zadnjega
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proizvajalca na okopih industrijskega oblikovanja, je eden redkih, ki s svojimi plakatnimi
dosežki zavestno in vztrajno gradi na njihovi nezamenljivi strateški vlogi v tem
komuniciranju. Kompoziciji njegovih plakatov je ob premišljeno izbrani in pregledni tipografiji
prav fotografija, ki jo v izdatnejši pojavnosti že na prvi pogled pogrešamo v slovenskem
plakatu, tista najmočnejša izrazna prvina, na kateri počiva prepričljivost sporočila.
Če gledamo na razvoj realistično, se je vloga tržnega plakata porazgubila v drugih,
komunikacijsko prikladnejših in učinkovitejših medijih. Predvsem s pogostim oglaševanjem v
dnevnem in revijalnem tisku, z oglednimi kartoni in lepaki po trgovinah in blagovnicah. Ti so
v najboljših primerih oblikovalsko uravnani znotraj usklajene vizualne identitete naročnika,
pri členjenem tržnem pristopu pa so po navadi utemeljene s celostno podobo oglaševalske
akcije. Razumljivo je, da je tem izhodiščem, ko se odločijo za njegovo uporabo, v celoti
podrejen tudi plakat, pri čemer uspešna sporočilna večplastnost in impresivna vizualna
učinkovitost, kadar sta doseženi, nazorno dokazujeta smiselnost in koristnost celostno
zastavljenih tržno-komunikacijskih projektov. (Bernik, 1997, str. 12)
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10 LIKOVNA ANALIZA PLAKATA
Obliko sestavljata likovna podoba ali znak (lahko tudi oboje) in besedilo, tiskana v različnih
grafičnih tehnikah na papir. Vrlini dobrega plakata sta jasnost in preprostost, brez pretiranih
likovnih in stilnih poudarkov. Pozornost mora biti usmerjena v čim bolj jasno likovno
predstavitev ideje. Zato mora biti tudi sporočilo enostavno in razumljivo, večinoma podano
kot slogan, napisan v čitljivi in pregledni tipografiji, ki se ujema s slikovnim delom plakata.
Poleg ujemanja slike in besedila mora biti uspešno zastavljena tudi barvna kompozicija.
Uporabljajo se močne, udarne barve in kontrasti, torej najmočnejše kombinacija (črno-bela,
črno-rumena, rdeče-bela, zeleno-bela), ki hitro in jasno poudarijo sporočilo. Barve naj bi
vplivale na razpoloženje (npr. rdeča spodbuja k strasti in nasilju, oranžna opogumlja, rumena
poživlja, vijolična spodbuja sanjavost). Poleg tega pa ima vsaka barva tudi svoj simboli
pomen. (Kordiš, 2005, str. 26) Temeljno oblikovalsko vodilo je zajeto v uveljavljeni vizualni
logiki doslednega strukturiranja sporočila znotraj plakatnega polja, se pravi jasno
učinkujočega vidnega vtisa. (Bernik, 1997, str. 6) Osnovne zahteve pri oblikovanju plakata se
nanašajo predvsem na čitljivost, zanimivo sporočilo, kreativnosti, skratka meti mora
maksimalen učinek z minimalnimi grafičnimi elementi. Izpolnjevati mora tudi svojo funkcijo:
pri gledalcu mora vzbuditi interes in ostati v spominu gledalca, ter v najboljšem primeru
spodbuditi reakcijo in akcijo, h kateri nagovarja sporočilo plakata. Tekst mora biti smiselno
vstavljen v celotno kompozicijo in mora pripomoči k razumevanju sporočila, ki je jedrnato in
preprosto ter se dopolnjuje z likovnimi elementi na plakatu za večji komunikacijski učinek. Pri
oblikovanju je treba upoštevati zakonitosti likovne oblikotvornosti, na primer velika
učinkovitost preprostih oblik, usklajenost grafičnih elementov, dinamične kompozicije, teža
elementov na desni strani plakatnega polja, ter lahkotnost elementov nad sredino, idr. Barva
poudari in še dodatno podkrepi določeno sporočilo in obliko in lahko vpliva na dojemanje
plakata pri gledalcih obenem pa pripomore, da plakat opazimo hitreje. Ta seznam bi lahko še
dopolnjevali. Kljub temu nam kaže na koliko različnih dejavnikov moramo biti pozorni pri
oblikovanju plakata, če želimo dobre rezultate. Oblikovalci, ki imajo veliko izkušenj na tem
področju ta pravila uporabljajo podzavestno, saj imajo razvit občutek, katere stvari delujejo
in katere ne. Dober plakat vsebuje nekaj, kar nam je všečno. Težko pa je reči kaj.
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11 MED PLAKATOM IN SLIKO
Plakati so imeli v prvem stoletju svojega obstoja zanimiv odnos s slikanjem. Poleg prevajanja
gibanj vizualne umetnosti v potrošniški medij, je narava in omejitev oglaševanja pogosto
vplivala na obliko in smer slikanja. (Barnicoat, 1972, str. 7) Ob natančnem analiziranju
zgodovine opazimo, da se karakteristike plakata in slike prepletajo tesneje, kot kaže na prvi
pogled. Vzporednic med plakatom in slikarstvom ne moremo neoporečno začrtati; za
prepričljive se izkažejo sopostavitve posameznih primerov, ki pa ne morejo obveljati za
pravilo. Nesporno pa obstajajo sorodnosti med obema medijema, ki jih razodeva zgodovinski
prelet. Ne samo proces izdelave, pač pa mnogokrat tudi njuna vsebina, kontekst. (Švigelj,
2007, str. 14)
V svojem bistvu je plakat velik oglas, ki ga običajno sestavljajo likovne prvine, ki so praviloma
natisnjene na papirju. V sebi združuje različne izrazne načine, od slikarstva, risbe, tipografije
do fotografije. Plakat naseljuje ulice, z njim se srečujemo na oglasnih panojih ali obešenim na
stenah. Učinkovitost plakata biva v jasnem in zgoščenem vizualno - verbalnem nagovoru,
omejenem na bistvo sporočila, ki mora biti prepoznavno tako z razdalje kot od blizu in
uporablja znakovni sistem, prilagojen spreminjajočim se družbenim razmeram (Bernik, 1988,
str. 6).
Kar se tiče procesa, sliko odlikuje njena enkratnost, neponovljivost, medtem ko plakat
zaznamuje tehnološka reproduktibilnost, ki je omogočila njegov razvoj in ga približuje grafiki.
Poslednja ovira je padla z begom umetnosti na ulice in na panoje (billboards) in tedaj sta
grafično oblikovanje in oglaševanje postali zelo aktualni in enako prikladni metodi, kot so
barva, svinčnik ali akvarel. Slika in plakat delita enako slikovno polje: dvodimenzionalno
operativno površino, ki jo določajo enake likovne zakonitosti. Plakat je v svoji bogati
kombinatoriki izraznih oblik, ki se nemoteno prepletajo, nekakšen povzetek zakonitosti in
fascinacij vizualne kulture časa, ki se v njem likovno preoblikujejo v najučinkovitejšo sintezo
semantično - sintaktičnih prvin. Podobno je tudi slika dolgo zahtevala višjo stopnjo likovne
artikulacije in ni težila k vsesplošni razumljivosti, ampak se je napotila k iskanju zakritih,
neočitnih duhovnih, filozofskih, ne nazadnje tudi družbenih vsebin. Velik del reprezentativne
slikarske produkcije je privzel značilnosti, ki so nekdaj v prvi vrsti pripadale plakatu, kot so
ploskovitost, pregledna enostavna kompozicija, čitljiva načela gestalta, močno stilizirane in
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jasno razmejene barvne oblike, dekorativnost in izrazita površinskost barve, ki nima svoje
telesnosti in je značilna za grafični tehniki sitotiska in litografije. Osredotočenje na sporočilo
je bistveno pri izraznosti plakata, ki pa ga je zaradi njegove neposredne učinkovitosti prav
tako privzelo slikarstvo, kar pomeni spreminjanje likovnih (izvedbenih) vidikov, pogojenih s
slikarsko prakso in približevanje govorici plakata. V skladu s sodobno teorijo, ki poudarja
kontekstualnost, se je tudi slikarstvo v dobršni meri usmerilo v družbeno problematiko ali v
poudarjanje drugih vsebin. Nove izrazne možnosti je odprla tehnološka revolucija z
računalniki, ki so nadomestili tradicionalni orodji pisalo in papir in od takrat narekovali razvoj
vizualnih komunikacij. Številni umetniki, tudi slikarji, se danes poslužujejo drugačnih tehnik,
ki jih omogočajo najnovejše tehnologije, in medij slikarstva kombinirajo s tiskom, fotografijo
in računalniškimi predelavami. Podobe izgubljajo osebni dotik v smislu sledov človekove
gestualne prisotnosti in njegovega energetskega potenciala. Postajajo 'tehnizirane' in
'strojne', v tem pa se bližajo industrijskim metodam pri ustvarjanju in razmnoževanju
plakata. »Čemu torej toliko skeptičnosti, negotovosti in predvsem nepriznavanja grafičnega
oblikovanja kot umetniške smeri, če gre pri vseh (plakatu, sliki ali grafiki) za podobno ali celo
isto tematiko, enak potek dela? Očitno je računalnik kot orodje in reprodukcija res tisti edini
moteči faktor, ki izniči delo oblikovalca. Če ima miška enako vlogo kot čopič in monitor kot
platno oz. podlaga za ideje, ostane problem samo še v načinu reprodukcije. To pomeni, da
delo oblikovalca verjetno nikoli ne bo doseglo enake pozornosti in vrednosti kot npr. slika
(kljub morebitni kvaliteti, izvirnosti, sporočilu). Plakat pa ravno zaradi večjega števila
reprodukcij omogoča doseganje večjega kroga publike, uporabo večih oglaševalskih medijev
v oglaševalski akciji, večjo možnost pojavljanja oglasa, kar v primerjavi s sliko zagotavlja
boljše zaznavanje publike. Vendar je računalnik le barvni svinčnik, pripomoček, ideje pa še
vedno nastajajo v glavi.« (Švigelj, 2007, str. 19-20)
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12 PEDAGOŠKI DEL
Maja 2013 sem v osnovni šoli izvedla blok učno uro pri pouku likovne vzgoje, t.j. dve
zaporedni učni uri. Mentorica je moje poglobljeno znanje o plakatu kot umetniškem mediju
na podlagi diplomskega dela hotela izkoristiti kot edinstveno priložnost, da bi učencem
približala temo plakata, grafičnega oblikovanja ter grafike nasploh. Priznala je namreč, da so
se zaradi časovne stiske grafike v celotnem šolskem letu komaj dotaknili.

En teden pred izvedbo učne ure sva se dobili na sestanku, kjer sem ji razložila, na kakšen
način je zasnovano diplomsko delo ter ji predstavila rdečo nit poglavij, ki analizirajo temo
plakata z različnih perspektiv s ciljem opredelitve njegove vloge v družbenem kontekstu.
Glede na očiten poudarek na sporočilno moč plakata, na kar nakazuje tudi sam naslov
diplomskega dela, ter na socialnokritično umetniško intervencijo, ki jo plakat kot tak ponuja,
sva se odločili, da bo ura teoretična. Slednja odločitev je padla tudi na podlagi mnenja, da
plakat kot umetniški medij mogoče bolj kot katerikoli drug zahteva kognitivni proces
priprave pred začetkom ustvarjanja. Avtor mora namreč sprva raziskati temo ter sporočilo
dela, ki ga hoče posredovati, razmisliti o likovnih znakih in simbolih, ki bodo to sporočilo
podpirali na temelju oblikotvornosti in likovne teorije, ter razmisliti o tekstu, ki bo na najbolj
preprost in jasen način povzel sporočilo. O pomenu, ki ga ima konstruktivna predpriprava ter
raziskava kot prvi korak in temelj vsakega uspešnega umetniškega ustvarjanja, sem se izučila
na Portugalskem v času študijske izmenjave Erasmus, v sklopu celoletnega predmeta Project
Art, ki je bil namenjen ravno raziskovanju in načrtovanju izvedbe umetniških del, od katerih
smo končno izdelali le enega. Idejna zasnova predmeta je bila namreč spoznati pomembnost
predpriprave na umetniško ustvarjanje, ki prek temeljite raziskave in mnogoterih skic
omogoči tekoč potek izvedbe umetniškega dela, ter prihrani marsikateri zaplet, ki bi se sicer
pojavil v ustvarjalnem procesu. Kljub temu sem učno pripravo navezala na likovno nalogo, s
katero bi učenci tudi praktično uporabili naučene likovne zakonitosti plakata. Likovna
dejavnost bi se lahko izvedla v naslednji uri kot nadgraditev pridobljenega teoretičnega
znanja. Likovni motiv bi bila tako izdelava socialno-kritičnega plakata, pri katerem bi otroci
sami izbrali problem, ki se mu želijo posvetiti. O sporočilnosti plakata, elementih likovnega
jezika, njegovi oblikotvorni sestavi ter kompoziciji bi morali učenci prej razmisliti in izdelati
skico, pri izvedbi pa bi za slikovno podlogo uporabili tehniko slikanja, za tekst pa izrezke iz
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revij in časopisov, ter bi jih dodali naknadno. Na žalost tokrat nisem imela možnosti izvesti
praktičnega dela učne ure, čeprav se mi zdi, da se šele z likovnim izražanjem konstruktivno
zaključi učni proces obravnavane teme.

Mentorica je prav tako izrazila željo, da se učenci seznanijo o plakatu kot umetniškem mediju
tudi na podlagi zgodovine ter reprezentativnih del priznanih umetnikov, vendar me je
opozorila, da devetošolci pred koncem šolskega leta težko sledijo pouku, zato sem pripravila
delovni list, ki mi je omogočil usmerjanje in ohranjanje njihove pozornosti. Ker jim sama po
navadi ne pripravlja delovnih listov pri pouku likovne vzgoje, se ji je to zdela odlična ideja.
Delovne liste so učenci izpolnjevali sproti ob razlagi in Power Point predstavitvi, v zaključku
pa smo za osvežitev na novo pridobljenega znanja še enkrat pregledali rešitve.

Učno pripravo sem si pripravila precej obsežno in podrobno, z veliko dodatnih podatkov, ki
sem jih po potrebi omenjala, kjer se mi je zdelo primerno in kjer so učenci kazali interes, ob
časovni stiski pa sem kak podatek tudi spustila. Za jasnejše razumevanje ter boljšo predstavo
učencev me je po načrtu, katerega sem ga pripravila v učni pripravi vodila Power Point
predstavitev. Učna ura je potekala gladko, učenci so z zanimanjem sledili pouku od samega
začetka, saj sem k izvedbi učne ure pristopila na drugačen način, kot so ga navajeni pri gospe
Kovačič. Učenci so se s temo povezali, ko so na podlagi zgodovinskega pregleda pojava in
razvoja plakata ugotovili, da je le-ta prav zares pomemben umetniški medij, ki ni bil vedno
rezultat petnajstih minut dela v računalniških oblikovalskih programih. Na podlagi
umetniških del ter razlagi procesa litografije so pričenjali razumevati, da so lahko plakati
pravo umetniško delo, ki je bilo včasih, in je lahko tudi dandanes, plod zamudnega dela ter
temeljitega kognitivno umetniškega procesa. Tako so tudi sami oblikovali kritičen pogled na
današnjo poplavo produktov vizualnih medijev, s katerimi nas dandanes zasipajo oglaševalci.
Mnenja so se razcepila ob debati, ali je prav da evropske vlade omejujejo število plakatnih
površin, saj se je skupina učencev borila za misel, da so mesta naša, in da jih imamo pravico
sooblikovati in na njih vplivati. Zaradi sproščenega vzdušja so učenci vseskozi postavljali
veliko vprašanj, ki so se bolj ali manj dotikala obravnavane teme, največje zanimanje pa je
zaradi aktualnosti poželo grafično oblikovanje kot sodobni umetniški medij.
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Zaključku sem načrtno namenila dvajset minut, saj je bil ta posvečen razmišljanju učencev o
možnostih, ki jih omogoča plakat za aktivno participacijo v družbi z opozarjanjem o aktualnih
problemih. Razpravo sem vodila s podvprašanji ter primeri plakatov, ki se na ta način
pojavljajo v sodobni družbi. Učence sem končno vrnila na bistvo sodobne umetnosti, ki smo
ga omenili v uvodu. Ta namreč ni več primarno namenjeno opazovanju temveč vključitvi
gledalca kot soudeleženca, ki je s svojo prisotnostjo soustvarjalec idejne zasnove umetnika.
Bistvo umetnosti je namreč bolj kot kdaj koli interakcija umetnine s širšo javnostjo. S tem
sem naslovila še en aktualen problem današnje družbe, to je socialna aktivnost mladih oz.
pomanjkanje le te. Tako se je zaokrožila celota, ko je pasivnost družbe postal problem,
vreden umetniške intervencije. Kot v sklopu prej omenjenega študijskega predmeta Project
Art, smo skupinsko načrtovali plakat, ki bi problematiziral to temo in učenci so me zasipali z
idejami, kako bi se lotili upodobitve le-tega. Prišlo je do intenzivnega t.i. brain-storminga, v
katerega so se navdušeno vključili prav vsi učenci, ko se je zadnjih pet minut pouka dialog
transformiral v skoraj neformalno razpravo. Zaigrala sem na psihološko noto, ko sem v
učencih spodbudila zavedanje, da so slišani in da njihovo mnenje velja, s tem so se namreč
opogumili k dvigu svojega glasa in uveljavljanja svojega mnenja. Mentorica mi je teden
kasneje poročala, da so bili učenci navdušeni nad učno uro ter da so k pouku prišli
opremljeni z drugimi družbenimi problemi, na katere bi radi z umetniško intervencijo
opozorili ter primeri opaženih plakatov na ulici, ki so zaradi tega ali onega privlekli njihovo
pozornost. S tem bi izvedeno učno uro označila kot izredno uspešno, saj so učenci od učne
ure odnesli veliko več kot le teoretično poznavanje obravnavane teme. V učencih sem uspela
spodbuditi notranjo motivacijo za pristopanje k problematiki plakata, željo po družbeno
kritični umetniški intervenciji, in zavedanje o pomembnosti aktivne participacije v družbi, ki
je lahko umetniška, ali pa tudi ne.
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12.1 UČNA PRIPRAVA
ŠOLSKO LETO
AVTOR
PREDMET
ŠTEVILO UR
LIKOVNO PODROČJE
LIKOVNA NALOGA
LIKOVNI MOTIV
LIKOVNA TEHNIKA
LIKOVNI PRIPOMOČKI
METODE DELA
OBLIKE DELA
UČNA SREDSTVA IN
PRIPOMOČKI
VRSTA UČNE URE
MEDPREDMETNE
POVEZAVE
LITERATURA

2012/13
Maja Klenovšek
Likovna umetnost
2 uri
slikanje
Izdelovanje plakata z upoštevanjem oblikovalnih načel.
Izbrani družbeno socialni problem.
kombinacija: kolaž in slikanje
revije in časopisi, škarje, lepilo, čopič, akrilne barve
razlaga, dialog
frontalna
tabelska slika kompozicijskih pravil, reprodukcije
reprezentativnih plakatov, učbenik, power point predstavitev
kombinirana: teoretična in praktična
zgodovina
- Šuštaršič, N., Butina, M., De Gleria, B., Skubin, I., Zornik, K. (2007):
Likovna teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem
programu umetniška gimnazija - likovna smer. Ljubljana: Debora
- Berce-Golob, H. (1993): Likovna vzgoja, Načini dela pri likovni vzgoji,
Priročnik za učitelje na predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana: DZS
- Tacol, T. (2003): Likovno izražanje, Didaktična izhodišča za
problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni vzgoji. Ljubljana:
Debora
- Tacol, T. (1999): Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog,
Izbrana poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana: Debora
- TIMMERS, M. (1998). The power of the poster. London: Victoria &
Albert Museum
- BARNICOAT, J. (1979). A Concise History of Posters. London : Thames
and Hudson
- SERNEC, S.: Plakat kot likovni medij. V: Likovna vzgoja. Letn. 9/10, št.
45-46 (december 2008/januar 2009), str. 38-42.
- ISTENIČ, B.: Oblikovanje plakata. V: Likovna vzgoja. Letn. 9, št. 43-44
(oktober/november 2008), str. 30-35.
- BERNIK, S. (1989). Plakat & znak: Vodilni temi slovenskega
sodobnega oblikovanja vidnih sporočil. Ljubljana: ČGP Delo
- BERNIK, S. (1997). Slovenski plakat devetdesetih let. Ljubljana :
Društvo oblikovalcev Slovenije.
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CILJI Operativni cilji:
UČENCI:

Splošni:
DIJAKI:

- opredelijo pojem plakat ter njegovo
funkcijo
- spoznajo zgodovina plakata kot
umetniškega medija
- si utrdijo pojma: umetniška in
industrijska (uporabna) grafika
- pojasnijo pomen učinkovitosti,
hitrega posredovanja podatkov in
estetskega oblikovanja uporabne
grafike
- si razložijo umetniško grafično
dejavnost: osnutek, risba, matrica,
odtis, originalni grafični list,
reprodukcija, avtoriziranje
- spoznajo značilnosti industrijske
grafike (osnutek, strojni tisk, visoka
naklada, podpis oblikovalca)
- spoznajo načine reprodukcije
plakatov in s tem obnovijo znanje o
različnih grafičnih tehnikah
- spoznajo reprezentativne primere
plakatov znanih umetnikov
- opredelijo pojem grafično
oblikovanje in vizualne komunikacije
- ločijo plakate glede na problematiko
na kulturni, družbeno-politični in
komercialni
- naštejejo elemente plakata in
opredelijo oblikotvorna pravila, ki
veljajo pri oblikovanju plakata
- razumejo pomembnost aktivne
participacije v družbi ter
socialnokritične umetniške produkcije
- izdelajo umetniški plakat
upoštevajoč likovne kriterije

- privzgajajo pravilen odnos
do vrednosti umetniške
grafike
- razvijajo estetski čut ob
izvirno oblikovanih primerih
uporabne grafike
- se navajajo na objektivno
vrednotenje umetniških del
- se navajajo na kritično
mišljenje ter aktivno,
socialnokritično vlogo
umetniške produkcije
-ob aktivnem sodelovanju
bogatijo in razvijajo svoje
čustvene, intelektualne,
doživljajske in socialne
osebnostne kvalitete

VSEBINSKA PRIPRAVA
10'

UVODNA MOTIVACIJA
- Je lahko umetnina
karkoli? Ali obstajajo meje
in pogoji, ki izdelek
povzdignejo v umetnost?

Pogovor: Kaj je umetnost? Kaj je bistvo umetnosti?
Vprašanje, kaj danes je in kaj ni umetnost, ponuja eno
najkompleksnejših in širokih definicij sodobnega sveta. Umetnost
je lahko prav vse, je svobodna kot ptica in naklonjena svežim ter
nekonvencionalnim, celo absurdnim idejam. Katera izmed
poplave umetniških del so tista resnično pomembna, vplivna in
vredna spomina, bo pokazala šele časovna distanca, gledalci torej,
ki jim ta umetnost ne bo več sodobna.
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- Naštejte raznolike

sodobne medije
umetnosti!
- Kaj je bistvo sodobne
umetnosti?

60'

Raznolikost, ki so jo v tehniki, obliki in temi dosegla sodobna
likovna dela, je neverjetna. Zaradi tega se zdi zmedena in
nepregledna. Splošne likovne tehnike (slikarstvo, kiparstvo,
grafiko,..) so zasenčili »novi mediji«, umetnine so prerasle mejo
fizičnega in se manifestirale tudi skozi zvočne in časovne
razsežnosti ter v spletnem prostoru. Smeri je skoraj toliko kot v
vseh prejšnjih zgodovinskih obdobjih. Karkoli je umetnost, to ni več
nekaj, kar bi bilo lahko primarno namenjeno opazovanju. Gledalec
ni več le gledalec, ampak soudeleženec, ter s svojo prisotnostjo in
celo soustvarjalec idejne zasnove umetnika. Bistvo umetnosti je
bolj kot kdaj koli interakcija umetnine s širšo javnostjo.

- Kateri medij ima po
vašem mnenju največjo
sporočilnost?
- Ali poznate zvrst
umetnosti, ki direktno
nagovarja gledalca? Ki
vključuje tudi besedilo?
Katera?
POSREDOVANJE UČNE VSEBINE
UČITELJ

UČENCI

- Kaj je plakat?
(definicija)
- Kdo ga uporablja
in s kakšnim
namenom?

Plakát je »večji list, pola papirja z obvestilom, vabilom, razglasom,
pritrjena na javnem prostoru«. Še vedno cveti kot pomemben umetniški
medij in primarno sredstvo komuniciranja s širšo javnostjo, ki se je skozi
zgodovino razvil kot efektiven publicistični ter prepričevalni medij.
Pogosto ga uporabljajo oglaševalci, propagandisti, protestniki, umetniki,
glasbeniki in druge skupine, ki skušajo javnosti posredovati določeno
sporočilo.

- Če govorimo o
prenašanju
sporočila, kaj je po
definiciji plakat?
- Komunikacija med
kom?

Plakat je produkt komuniciranja med avtorjem, ki p(r)odaja sporočilo,
ter ciljno skupino, ki nanj reagira. Avtor je lahko posameznik, institucija,
podjetje ali organizacija, ciljna skupina pa je bodisi družba kot globalni
pojav ali pa točno določen sektor družbe. Ta izmenjava se dogaja v
javnem prostoru, ki je dostopen vsem. Od samih začetkov so bili prisotni
v javnem prostoru t.j. na ulicah, vlakih in avtobusih, postajah podzemnih
železnic, v trgovinah in tovarnah, teatrih in kinih. Plakat je eden izmed
zelo pomembnih vizualnih medijev v družbi. Se sploh zavedamo, kako
prisoten je plakat v naših življenjih? Kolikokrat ste prav zaradi plakata, ki
ste ga videli v mestu, obiskali gledališko predstavo, koncert ali volili za
politika, ki je imel pod sliko zapisan najboljši slogan?

- Kje videvamo
plakate? Kaj to
pomeni
(dostopnost)?

- Kako plakati
pritegnejo našo
pozornost in za
koliko časa?
-Kakšne so lahko
reakcije na plakat?

- Kako torej plakati
vplivajo na nas?Kaj
je funkcija (naloga)
plakata?

Njegova funkcija je, da vzpostavi kontakt z gledalcem prek slikovne
podobe in teksta in se nam nezavedno vtisne v spomin. Plakat ima
sposobnost pritegniti takojšnjo pozornost gledalca, ter jo ohraniti za po
navadi kratko, a intenzivno obdobje. V tem razponu gledalčeve popolne
pozornosti lahko provocira ali motivira, gledalcu lahko vzame dih, ga
nasmeje, ga privleče, sprašuje ali odbije, ali pa pri njem vzbudi
kakršnokoli drugo reakcijo. Z vizualno umetniško podobo lahko zajemajo
še tako zapletene misli in pozivajo gledalca, da razbere njihov globlji
pomen. Kot umetniški medij bolj kot katerikoli drugi stoji kot ogledalo
družbi, jo neposredno nagovarja, kritizira, poziva ali opozarja.
Plakat nas:
informira - posreduje nam neko informacijo,
aktivira - naredi vtis na gledalca in v njem sproži čustva,
stimulira - pripravi nas do razmišljanja,
mobilizira – požene nas k akciji (obisk predstave, volitve, nakup,..)
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- Kakšne so velikosti
plakatov?
- Kako se
reproducirajo?
- Glede na
reprodukcijo,
katere glavni dve
podzvrsti grafike
poznate?
- Kateri oblikotvorni
elementi tvorijo
plakat?
-Kakšne inovativne
efekte opažate na
sodobnih plakatih?

- Katere (grafične)
postopke tiskanja
poznate?
- Kako danes
tiskamo plakate?

- Kaj je litografija?

- Kako lahko plakate
tematsko
razdelimo?

- Kateri zgodovinski
dogodek mislite, da
je omogočil razvoj
plakata kot medija
umetnosti?
-Kateri element je
oglas preoblikoval v
plakat?

Oblikovno je določen z velikostjo, z mediji produkcije in komunikacije
ter oblikotvornimi elementi. Masovno tiskani plakati so v splošnem
tiskani na standardne formate papirja, posamično tiskani pa ne sledijo
nujno temu vzorcu. Dela pa se po navadi reproducirajo s postopkom
tiskanja, temu rečemo industrijska grafika. Pa vendar obstaja veliko
primerov plakatov, ki so originalni in enkratno tiskani - umetniška
grafika.
Oblikotvorno so najbolj pogosto sestavljeni iz kombinacije teksta in
slikovnih podob, vendar sta lahko le-ta uporabljena tudi samostojno. Gre
za odvisnost grafične oblike od teksta in obratno. Pri tem je
pomembno, da je vizualna sporočilnost jasna, inovativna in estetsko
oblikovana. Dandanes so postali vse bolj inovativni, z utripajočimi
svetlobnimi efekti in sploh vsemi efekti, ki poudarjajo optične, slušne in
celo vohalne iluzije.
Možnost masovne reprodukcije še poveča sporočilno moč plakata.
Reproducirani so lahko s tako rekoč katerimkoli procesom tiskanja, od
najsodobnejših tehnologij do preprostih duplikacij. Litografijo kot
postopek tiskanja je izumil Alois Senefelder leta 1798 v Avstriji, vendar so
bile njegove metode tiskanja izpopolnjene šele kasneje, v osnovi se gre
za . Razvoj hitrega tiskanja z barvno litografijo Julesa Chéreta. je
približala plakat kot novo obliko umetnosti k milijonom ljudi, dandanes
pa je večina tiskana z barvno offset litografijo. Plakati pa so bili in so še
dandanes tiskani tudi z lesorezom, linorezom, sitotiskom, preprosto
litografijo idr., bodisi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za
sofisticirane, drage produkcije, bodisi zaradi želje avtorja po specifičnem
izrazu, ki ga omogočajo določene grafične tehnike tiskanja.
Litografija ali kamnotisk je grafična tehnika odtisa risbe s kamnite plošče
na papir. Omogoča tisk večjega formata, zelo hitro delo in visoko
naklado. Za izdelavo barvnih litografij je potrebno več plošč (za vsako
ploščo ena barva).

Glede na tematiko ločimo: kulturni plakat s posebej močno skupino
gledališkega plakata, nato komercialni plakat, ki sodi v okvir tržnega
komuniciranja in ki je ponavadi oblikovalsko poudarjeni del v sestavi
celostne podobe oglaševalskih akcij; ter politični plakat ali plakat v vlogi
spodbujevalca vsakršnih družbenih idej, ki jih razpirajo številne politične
stranke in komunikatorji v imenu najrazličnejših civilnih združb.
Zgodovina plakata se začne z iznajdbo tiska (Johannes Gutenberg okoli
leta 1440). Malo kasneje se v Angliji pojavi prvi letaki s cerkveno vsebino.
Vendarle pa teh poizkusov obveščanja še ne štejemo za plakate. Potrebo
po obveščanju množic so zadovoljevali oglasi, ki so vabili na razne
dogodke, razglašali vojno stanje itd. Napisani so bili s črnimi črkami in
zaradi velike nepismenosti prebivalstva so jih prebrali naglas. V 17. in 18.
stoletju so tiskanemu besedilu začeli dodajati različne sličice, narejene s
pomočjo lesoreza in gravure. Pojav industrijsko – potrošniške družbe je
močno vplival na razvoj plakatov. V javnem obveščanju je do takrat
prevladoval lesorez. To je najstarejša grafična tehnika visokega tiska. Za
66

- Katere grafične
tehnike so se
uporabljale za
izdelavo plakatov?

- Kateri je prvi znani
plakat?

- Kdo je t.i oče
plakata? Kaj je
značilno za njegova
dela?

- Kaj je značilno za
plakate po
industrijski
revoluciji? Kaj je
vplivalo na njih?

izdelavo trgovskih listov pa so uporabljali gravure ali bakrorez, to je
tehnika globokega tiska, katere začetki segajo v leto 1440. Iznajdba
litografije leta 1798, izumil jo je Aloys Senefelder je za plakat zelo
pomembna.
Leta 1871 se pojavi prvi plakat namenjen gledališkemu delu The women
in white. Izdelal ga je Frederich Walker v tehniki lesoreza. Večji pomen je
pripisal sliki, tako je nastalo drzno, dramatično in hkrati preprosto delo.
Prvi umetnik, ki pa je nivo plakata pripeljal do popolne veljave je Francoz
Jules Cheret, ki je plakate izdeloval z barvno litografijo. Značilnosti
njegovih plakatov so optimizem, močne barve in velik format. Plakatom
je dal veljavo umetniških del, saj jih je snoval na principu fresk po vzoru
starih mojstrov in ne kot oglaševalski medij.
V obdobju po industrijski revoluciji, so že značilni plakati, kot jih poznamo
danes. Plakate so množično tiskali in postavljali vsi, ne le cerkev in
država. V tem obdobju lahko prvič govorimo o simbiozi oglaševanja in
umetnosti. Na oblikovanje plakatov so imela močan vpliv umetniška
gibanja tistega časa: art nouveau, kubizem, ekspresionizem,
nadrealizem, konstruktivizem, simbolizem, itn. Med najpomembnejšimi
ustvarjalci plakatov v tem obdobju so Henri De Toulouse-Lautrec in
Pierre Bonnard, Alphonse Mucha. Za Lautrec-a so značilne izrazite
enobarvne ploskve, preproste ploskovite oblike in ostre linije. Barve
njegovih plakatov so izstopale iz mestne sivine, tipografija pa je
preprosta, opazna in jasna.
Švicarska in angleška vlada sta celo sofinancirali programe za razvoj
posterjev kot slikarskih umetnin. To je verjetno edini oglaševalski medij,
ki je prejel tolikšno podporo.

- Kateri plakat so
bili v uporabi sredi
19. stoletja?

- Na kakšen način
so oglaševali
plakate na ulicah?
- Naštejte primere
plakatov v
sodobnem življenju.
- Kdaj in s čim se
uveljavi
propagandni in
družbeno politični
plakat?
- Kaj je vplivalo na
padec in ponovni
vzpon plakata?

Sredi 19. stoletja so bili razširjeni komercialni in gledališki plakat, ki je
pozival na kulturne dogodke: gledališke predstave, potujoče muzeje,
cirkuse. Kasneje so se pojavile lesene plošče, namenjene za oglaševalska
sporočila na plakatih, t.i. 'bills' (slo. lepak), odtod prihaja poimenovanje v
'billboards' (slo. oglasna deska). Že takrat so se podjetja kot Singer, Coca
Cola, Nestle, Michelin ali Kodak zavedala moči oglaševanja na prostem. V
Franciji in Veliki Britaniji so v začetku 20. stoletja ljudje nosili plakate na
drogovih, kasneje so prišle tudi »sendvič-table«, po pariških in
londonskih ulicah pa so panoje vozili celo s konjsko vprego, kar precej
spominja na sodobno oglaševanje na transportnih sredstvih. Popularni so
bili tudi plakati in matrični odtisi na pločnikih.
Moderna doba oglaševanja na prostem se začenja s 1. svetovno vojno, ko
so vse vojskujoče strani uporabljale slednjega v propagandne namene.
Kasneje se razširi tudi družbeno politični plakat, ki ga dandanes
uporabljajo vse politične stranke.
V 50ih letih 20. stoletja pa je s pojavom televizije oglaševanje na
prostem močno upadlo. Televizijski monopol je oglaševanje na prostem
dobesedno izrinil med sekundarne oz. podporne medije, katerih funkcija
je odslej bila predvsem opominjati mimoidoče na televizijske oglase in
tako še bolj utrditi potrošnikovo zavest o slednjih. Podobno je konec 70ih
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- Kako se danes
evropske vlade
borijo proti poplavi
plakatov?
- Kakšne plakate je
omogočila
tehnološka
revolucija? Kaj to
pomeni za kvaliteto
plakatov?
- Kje se s svojimi
plakati
predstavljajo
oblikovalci
dandanes?

let pojav satelitske televizije in s tem več deset TV programov, vrnila
oglaševanje nazaj k zunanjim medijem, kar je pomenilo ponovni vzpon
plakata. Dandanes je plakat tako popularen, da so številne evropske
vlade začele omejevati število plakatnih površin z urbanističnimi ukrepi.
Razvoj oglaševanja na prostem je tesno povezan tudi z razvojem
tehnologije. Prve plakate so poslikavali ročno, danes pa že lahko
govorimo o digitalnih ali celo navideznih, virtualnih oblikah oglaševanja
na prostem. Raba računalnikov v oblikovalskem in izvedbenem pogledu
je marsikaj navidezno poenostavila in tako opogumila za delo
marsikaterega samoniklega oblikovalca. Vsi oblikovalci in njihovi
digitalno proizvedeni plakati poosebljajo vitalnost sodobnega grafičnega
oblikovanja, ki je nazorno vidno vsepovsod okoli nas. Danes je
nemogoče našteti vse najboljše oblikovalce ki delujejo, posebej zato, ker
so se tako številčno razširili, da so posamezniki manj vidni. Opazni so v
revijah, kot so Eye ali Creative Review v Londonu, Idea v Tokiu, Print
Graphics v New Yourku ali Etapes Graphiques v Franciji.

- Kateri jezik se pri
tem uporablja?

Grafično oblikovanje je posredovanje nekega sporočila ali obvestila s
pomočjo oblike ali forme. Zaradi širokega spektra dela grafičnih
oblikovalcev je termin vizualne komunikacije postal bolj primeren, saj v
širšem smislu pomeni kreacijo vseh vidnih sporočil, ki postanejo
informacija. To vključuje vse, kar je tiskano: katalogi, knjige, časopisi,
brošure, letaki, plakati, vizitke, embalaža, CGP - celostna grafična podoba
podjetja, avdio-video programi, piktogrami, ilustracije, indikatorji na
strojih in aparaturah, filmska grafika, itd.. Edini jezik, ki pri tovrstnem
oblikovanju pride v poštev je likovni jezik, za katerega sta značilni
predvsem hitra in jasna prepoznavnost likovnih znakov.

- Kaj mora
upoštevati
oblikovalec
plakata?

Pri oblikovanju veljajo moramo upoštevati oblikotvorna pravila, ki sledijo
likovni teoriji. Seveda pa je pomembno, da je oblikovalec kreativen in da
se vedno uči novih veščin, pa naj gre za računalniške programe ali
tipografijo.

- Kaj je grafično
oblikovanje? Kateri
izraz se danes bolj
pogosto uporablja?
Kaj vse danes
zajemajo vizualne
komunikacije?

- Kakšen je torej
dober (efektiven)
plakat?

- Kaj moramo
upoštevati pri
tekstu?

Dober, efektiven plakat mora izpolnjevati osnovne zahteve:
Osnovne zahteve pri oblikovanju plakata:
Biti mora čitljiv.
Njegovo sporočilo mora biti zanimivo.
Biti mora kreativen, vzbuditi mora interes.
Imeti mora maksimalen učinek z minimalnimi grafičnimi elementi.
Oblikovan mora biti tako, da je viden iz večje razdalje.
Ostati mora v spominu gledalca
Tekst pri oblikovanju plakata:
Mora biti smiselno vstavljen v celotno kompozicijo.
Pripomore k razumevanju sporočila, zato mora biti čitljiv in viden z
večje razdalje
Mora biti jedrnat in preprost, hkrati se mora dopolnjevati z likovnimi
elementi na plakatu za večji komunikacijski učinek.
Mora biti privlačen in zanimiv za gledalca.
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- Kaj moramo
upoštevati pri
obliki?

- Kaj moramo
upoštevati pri
barvi?

20'

Forma pri oblikovanju plakata:
Preproste oblike lahko imajo velik učinek.
Grafični elementi morajo biti med sabo smiselno usklajeni, da ima
končna oblika močan učinek.
Oblike morajo tvoriti zanimivo kompozicijo, ki je berljiva.
Diagonalna kompozicija poveča dinamični učinek.
Elementi na desni strani so videti težji kot elementi na levi strani.
Če imamo element nad sredino plakata, je efekt lahkotnejši in
elegantnejši, saj se zdi da oblika lebdi.
Prekrivanje transparentih oblik povzroči dinamiko in ritem, poudarja
občutek globine.
Barva pri oblikovanju plakatov pripomore, da plakat opazimo hitreje:
Barva poudari in še dodatno podkrepi določeno sporočilo in obliko.
močne, udarne barve – najmočnejše kombinacije so: črno-bela, črnorumena, črno-rdeča, rdeče-bela in druge.
Lahko vpliva na dojemanje plakata pri gledalcih, tako v pozitivni kot
negativni smeri
Simbolika barv (rdeča-opozarja, modra-pomirja,...)

ZAKLJUČEK

Povzetek glavnih spoznanj, obnovitev najpomembnejših del ter popravek delovnega lista.
Zaključno razmišljanje o pomenu kritičnega mišljenja in plakata kot socialnokritičnega
umetniškega medija.
- Glede na to, kaj je bistvo umetnosti, ter kakšne so prednosti plakata kot umetniškega medija, kako ga
lahko uporabimo družbi v prid?
- Kakšen je pomen aktivnosti človeka v družbi in njeni kritičnosti?
- Kateri družbeni problemi se vam zdijo vredni umetniške produkcije kot intervencije v družbo?

PRIPRAVA NA IZVEDBO LIKOVNE NALOGE: socialno-kritični plakat
Opredelijo sporočilo plakata in razmislijo o likovnih simbolih, ki bi jih lahko uporabili.
Odločijo se o oblikotvornih elementih, ki jih bodo uporabili: slika, tekst ali oboje.
Skicirajo idejno zasnovo plakata, pri čemer upoštevajo, da je podlaga poslikana, tekst
pa dodajajo naknadno (z izrezkov iz časoisov ali revij).
Izdelajo socialno-kritični plakat.
Kriteriji vrednotenja likovnega izdelka:
- izvirnost likovnega motiva
- primerna tehnična izdelava
- primerna uporaba oblikovalnih načil pri izdelavi plakata.
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12.2 DELOVNI LIST
Kaj je značilno za sodobno umetnost?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kaj je plakat(definicija)?
___________________________________________________________________________
Plakat je pomemben _____________________ medij in primarno sredstsvo
_____________________ s _____________________, ki se je skozi zgodovino razvil
kot efektiven _____________________ ter _____________________ medij. Pogosto
ga

uporabljajo

_____________________,

_____________________,

_____________________,

_____________________, in druge skupine, ki skušajo

javnosti posredovati določeno sporočilo.
Če govorimo o prenašanju sporočila, kaj je po definiciji plakat?
___________________________________________________________________________
Kdo je avtor? _____________________________________________________________
Kdo je ciljna skupina? ______________________________________________________
Kje se ta komunikacija dogaja? ____________________________________________
Kako plakati pritegnejo našo pozornost in za koliko časa?
___________________________________________________________________________
Kakšne so lahko reakcije na plakat?
___________________________________________________________________________
Kako torej plakati vplivajo na nas?Kaj je funkcija (naloga) plakata?

___________________________________________________________________________
Plakat je oblikovno določen z
-

Velikostjo:
____________________________________________________________________

-

Mediji produkcije in komunikacije:
_____________________________________________

-

Oblikotvornimi elementi:
_______________________________________________________
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Kakšne inovativne efekte opažate na sodobnih plakatih?
___________________________________________________________________________
Možnost masovne reprodukcije še poveča sporočilno moč plakata.
Reproducirani so lahko s tako rekoč katerim koli procesom tiskanja, npr:
Kateri postopek tiskanja je izredno pomemben v zgodovini plakata?
____________________, ki je _________________________________________________.
Glede na tematiko oz. problemsko raven ločimo:
-

Kateri zgodovinski dogodek je omogočil razvoj plakata kot medija umetnosti?
___________________________________________________________________________
Kateri je prvi znani plakat?
Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:
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Kdo je t.i oče modernega plakata? Kaj je značilno za njegova dela?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Kaj je značilno za plakate po industrijski revoluciji? Kaj je vplivalo na njih?

___________________________________________________________________________
Med najpomembnejšimi ustvarjalci plakatov v tem obdobju so:

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Avtor:
Letnica:
Delo:
Vrsta plakata:

Sredi 19. stoletja so plakate uporabljali v _____________________ namene,
_____________________ plakat je pozival na kulturne dogodke: gledališke
predstave, potujoče muzeje, cirkuse. Kasneje so se pojavile lesene plošče,
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namenjene za oglaševalska sporočila na plakatih, t.i. 'bills' (slo. lepak), odtod
prihaja termin v 'billboards' (slo. oglasna deska). Že takrat so se podjetja kot
_____________________, _____________________, _____________________ zavedala
moči oglaševanja na prostem. Prve mednarodne razstave posterjev so bile
organizirane med leti 1893 in 1897 v Hamburgu, Londonu, Bruslju, Dresdnu in
St. Petersburgu.
Na kakšen način so oglaševali plakate na ulicah?

Dandanes je plakat tako popularen, da so številne evropske vlade začele
_________________________________________________________________________________.

Kaj je vplivalo na padec in ponovni vzpon plakata?
___________________________________________________________________________
Kakšne plakate je omogočila tehnološka revolucija? Kaj to pomeni za
kvaliteto plakatov?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kaj je grafično oblikovanje? Kateri izraz se danes bolj pogosto uporablja? Kaj
vse danes zajema?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kakšen je torej dober (efektiven) plakat?
___________________________________________________________________________
Kaj mora upoštevati oblikovalec plakata, pri:
TEKSTU:
OBLIKI:
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BARVAH:

12.3 POWER POINT PREDSTAVITEV

Kaj je umetnost?

Laokontova skupina
Plinij
l. 25 p.n.š.

Pieter Brughel
Otroške igre
l. 1560

Helena Almeida
Naseljena slika
1975

Camille Henrot
Les Cages
l. 2009

Marcel Duchamp
Fontana
1917
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Marcel Duchamp
L.H.O.O.Q.
1919

Bridget Riley
Gibanje v kvadratih
1961

Charles C. Ebbets
Kosilo na vrhu nebotičnika
29.9.1932

Bruce Burgin
Raztrgan zaslon
Thurmond, WV

Kako vemo, kaj ceniti, kaj ohranjati in predvsem, kako razumeti današnjo umetnost?

UMETNOST

Kje je črta med umetnostjo in ostalim?

OSTALO

Zakaj je ena fotografija umetniška, in druga ni?

Kdo odloča kaj je umetnost in kaj ni?
Ali je delo umetnost, če lahko vanj uriniraš?

PLAKAT =

UMETNOST

»večji list, pola papirja z obvestilom, vabilom, razglasom, pritrjena na
javnem prostoru«
- pomemben umetniški medij
- primarno sredstvo komuniciranja s širšo javnostjo

interakcija umetnine s širšo javnostjo

- efektiven publicistični ter prepričevalni medij

ž

Uporabljajo ga: oglaševalci, propagandisti, protestniki, umetniki, glasbeniki
in druge skupine
ki želijo
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JAVNOSTI POSREDOVATI DOLOČENO SPOROČILO

FUNKCIJA
PREK SLIKOVNE PODOBE IN TEKSTA

• Trenutno vzpostavi kontakt
• pritegne pozornost
• se nezavedno vtisne v spomin

KRATKO A INTENZIVNO OBDOBJE

REAKCIJA:
provocira ali motivira,
vzame dih,
nasmeje, privleče,
sprašuje ali odbije

OBLIKOVNO:
- Velikost
- Mediji (re)produkcije
- Oblikotvorni elementi

PLAKAT :

PROCESI TISKANJA
(GRAFIČNE TEHNIKE)

Tekst + Slikovna podoba

-

lesorez
linorez
sitotisk
…
litografija
digitalni tisk

JASNA VIZUALNA SPOROČILNOST

KULTURNI
PLAKAT
npr. gledališki
plakat

ZGODOVINSKI RAZVOJ

KOMERCIALNI
PLAKAT
(tržno
komuniciranje)

• iznajdba tiska 1440 Gutenberg
• 17./18st.: dodajanje slik oglasom, ki vabijo na dogocde
• predhodniki: oglasi in knjižna ilustracija

DRUŽBENOPOLITIČNI
PLAKAT

• Industrijsko potrošniška družba: lesorez, gravure, bakrorez
• iznajdba litografije 1798 Senefelder
• 1871 Frederick Walker: The Woman in White (lesorez)

•obdobje po industrijski revoluciji
•Chéret izpopolnitev litografije  oče modernega plakata
•Simbioza oglaševanja in umetnosti

optimizem, močne barve in velik format

1891

JULES CHÉRET
Carnaval
1894

Frederich Walker
Woman in White
1871

JULES CHÉRET
La Paantomime
1891

JULES CHÉRET
L‘Amant des danseuses
1888

PLAKAT INOGLAŠEVANJE

HENRI DE ROULOUSE –
LAUTREC
Diva Japonais
1893

PIERRE BONNARD
France-Champagne
189

ALPHONSE MUCHA
La Dame Aux
Camélias
1896
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FORMA
TEKST

preproste oblike

smiselno vstavljen v kompozicijo

smiselno usklajeni elementi

čitljiv in viden z večje razdalje

zanimiva kompozicija (diagonalna poveča dinamični učinek)

jedrnat in preprost

elementi na desni strani so videti težji

dopolnjuje likovne elemente

elementi nad sredino plakata je lahkotnejši in elegantnejši

privlačen in zanimiv

prekrivanje transparentih oblik povzroči dinamiko in ritem,
poudarja občutek globine

OBLIKOTVORNA
PRAVILA
likovna teorija
BARVA

DOBER, EFEKTIVEN PLAKAT

pripomore, da plakat opazimo hitreje

čitljiv

poudari in še dodatno podkrepi sporočilo in obliko.
močne, udarne barve – najmočnejše kombinacije so: črnobela, črno-rumena, črno-rdeča, rdeče-bela idr.

zanimivo sporočilo
kreativen
vzbuditi mora interes, čustvo, smeh, Reakcijo

simbolika barv (rdeča-opozarja, modra-pomirja,...

maksimalen učinek z minimalnimi elementi
viden iz večje razdalje

ostane v spominu

Mervyn Kurlansky
Alphabet with Tools
1977

Na pobudo podjetja TAM-TAM d.o.o.,
vodilnim ponudnikom City plakatnih
mest v Sloveniji, je skupina mladih
univerzitetnih diplomiranih
ekologov pod nazivom EcoVitae v
neprofitnem sodelovanju
z oblikovalskim studiem
Lukatarina pripravili plakat , ki
opozarja na prekomerno potrošnjo
plastičnih vrečk v Sloveniji. Plakat
je bil na ogled po večjih mestih v
Sloveniji do konca leta 2010.

Lanny
Sommese
Romeo &
Juliet, 1994
(levo)
Stop the
Violence,
1994 (desno)
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Lanny
Sommese
Rape Line,
1987 (levo)
No!, 1991
(desno)

Stefan Sagmeister's: Trying to Look Good Limits My Life (2004)

Noma Bar
Gun Crime
2010

Alvin Lustig
A Season in Hell
1944

Dan Reisinger
Rainboeing the Skies
1971

Ernst Reichl
Ulysses – Give a hand to the wild life
1934

Daryl Brunsden
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13 LASTNI PRISPEVEK
Možnosti, ki jih sporočilna moč plakata ponuja v sklopu družbene angažiranosti in socialno
kritične ustvarjalnosti, so me navdihnile tudi k lastnemu ustvarjanju. Na področje grafičnega
oblikovanja sem se podala zaradi pobude lokalnega grafičnega oblikovalca, za katerega sem
izdelovala razne publikacije v sklopu Mladinskega centra Trbovlje, in hitro so me dohiteli tudi
razni drugi naročniki, za katere sem izdelovala celostne grafične podobe. Svoje oblikovalske
sposobnosti sem gradila na podlagi možnosti, ki mi ga je ponujal računalniški oblikovalski
program CorelDraw, o katerih sem se učila bodisi z lastnim eksperimentiranjem bodisi z
branjem internetnih člankov. Možnosti, ki sem jih odkrila v okvirih programa so me potegnile
v nadaljne ustvarjalno raziskovanje, pri čemer ga uporabljam za uresničevanje likovnih
idejnih zasnov, ki mi omogočajo čistejše izražanje geometrijske natančnosti, katera mi je bila
vedno blizu.
V procesu pričujočega ustvarjalnega procesa sem se tako znova odmaknila od koncepta
naročnik-oblikovalec-produkt ter ustvarila tri plakate iz notranje potrebe po dvigu glasa in
izražanju skrbi, pomislekov in lastnega mnenja. Socialno kritična umetnost se mi zdi namreč
oblika aktivne participacije v procesu sooblikovanja družbe, ki je v času mentalnega
suženjstva, ko nam mediji govorijo kaj naj si mislimo, kaj naj nam je všeč in česa naj se
bojimo, še kako pomembna.
Tematsko so vsi trije plakati posvečeni tehnološkim napredkom, ki nas vodijo v človeško
dehumanizacijo. Vsi ljudje namreč po naravi težimo k znanju in napredkom, problem pa
nastane ko vedoželjnost sili k izpopolnjevanju in nadgradnji že znanega do te mere, da nosi
tako pogubne posledice, o katerih si niti ne upamo razmišljati. Pestijo me konflikti
destruktivnih znanstvenih dosežkov, v tem primeru problem bioinženirstva in evgenike,
transhumanizacije ter posledično dehumanizacije. Gre se za posege v naravne in biološke
sisteme, igro z naravo in preprosto rečeno za nadomeščanje človeških rezervnih delov s
tehnološko izpopolnjenimi ter mejo, na kateri se sprašujemo, kaj je sploh tisto kar nam daje
človeški faktor. Strategije mentalne manipulacije pa vodijo le še v intelektualni terorizem, ki
v povezavi s kapitalizmom pelje v objektiviziranje življenja za namene tistih, v posesti katerih
je kapital in čigar doklupljena pravica je vseobsežna.
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Likovno izrazne značilnosti so vsem trem delom skupne. Ekspresivna črna konturna linija
spominja na nemški ekspresionizem, in pooseblja teme kot so racionalnost, ostrost,
neposrednost, ter znanstveno tehnološke pojme kot sta digitalizem in robotika. Sporočilo, ki
ga dela razlagajo, so podana v nekem kodu, v znakovnem sistemu, ki omogoča prenašanje
pomena. Likovna semiotika se prepoznava v uporabi tradcionalnih simbolov oči, ki
predstavljajo okno v človeško dušo ter prstenga odtisa kot identifikacijske unikatnosti. Drugi
uporabljeni simboli so črtne in QR kode ter čip kot kapitalistično identifikacijski simboli, in
binarni številki sistem, ki je zaradi enostavne realizacije z elektronskimi vezji uporabljen v
praktično vseh računalnikih, in je zato simbol digitalizacije. Zaradi nazornosti uporabljenih
simbolov pri plakatih nisem uporabila nobenega dodatnega teksta. Črno bela osnova
uporabljenih simbolov je navdihnila celotno črno belo likovno izraznost, odsotnost barv
namreč poudarja odsotnost človeške esence, ki je duša, v bledih, pastelnih odtenkih pa se
simbolno pojavlja edino v očeh. Lomljene črte, ki simbolizirajo zlomljenost ljudi samih,
pasivno tvorijo prazne forme, ki opredeljujejo duševno praznino, s paralelnimi črtami
zapolnjene oblike pa se sklicujejo na razslojevanje človeškega faktorja ter obenem
frekvenčno ponavljanje pojava dehumanizacije. Pogledi subjektov (ali bolje rečeno objektov),
ki jih linije formirajo, izražajo množico čustev, ki zaznamujejo človeka ob strahu pred
negotovo prihodnostjo.
Nobeno od del ni naslovljeno, temveč so tematiki primerno plakati zgolj številčno označeni.
Prvo delo predstavlja množično pogubo človeškega faktorja v sklopu pojava, ko ljudje
postanejo zgolj številke kapitalizacijske družbe. Drugi plakat zaznamuje objektivizacija
človeka v očeh tistega, ki ima v posesti kapital in tako postane njegova last. Tretje delo pa
ponazarja zadnji korak v procesu dehumanizacije, to je odvzem svobodne volje in budno oko
nadzornega, ki pooseblja manipulacijo kot glavno nihalo postmoderne družbe ter končno
tudi prej omenjeni intelektualni terorizem.
Plakati opozarjajo na tematiko, o katerih tekom svojega vsakdana po navadi ne razmišljamo.
Gledalca ustavijo in ga opozorijo na probleme sodobne družbe, ter ga poziva k aktivni
participaciji v družbi in s tem izpolnjuje svojo funkcijo in namen.
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MAJA KLENOVŠEK
Št. 1
2015

MAJA KLENOVŠEK
Št. 2
2015
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MAJA KLENOVŠEK
Št. 3
2015
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13 SKLEP
Z raziskavo v sklopu diplomskega dela sem dodobra spoznala tako zgodovinski razvoj plakata
kot mnogotere dejavnike, ki nanj tako ali drugače vplivajo, ga likovno analizirala ter v
pedagoškem delu približala učencem kot edinstven primer umetnosti. Sama pri sebi pa sem
v celoti razčistila prej slutečo dilemo o vprašanju njegovega umetniškega statusa in slednje
tudi argumentirala. Po dejstvu, da je masovno proizvedeno, in da po svojem namenu
prepričuje, prodaja, vzburja ali izobražuje, je neprimerljivo s popolnoma estetskimi nameni
lepe umetnosti. Vendar je odvzem umetniškega statusa zgolj zaradi dejstva, da plakatni
umetniki delajo v interesu naročnika in so za delo plačani, dvomljivo in površno
poenostavljeno. Konec koncev se je larpurlartizem kot nazor o izključno estetski funkciji
umetnosti pojavil šele v 19. stoletju, v dolgi zgodovini umetnosti pred tem pa so umetniki
delali pod podobnimi pogoji kot danes oblikovalci plakatov. Ob zgodovinskem pregledu pa se
izpostavlja tudi dejstvo, da se je sicer ob pojavu ta nagibal k statusu umetnosti, v dvajsetem
stoletju pa se je, ravno obratno, pikturalna umetnost pogosto zgledovala po plakatu spomnimo se le pop arta. Ob raznolikosti, ki so jo v tehniki, obliki in temi dosegla sodobna
likovna dela, sama o umetniškem statusu plakata ne dvomim, še več, s svojo sporočilno
močjo se mi zdi neprimerljivo najbolj izrazit in vpliven umetniški medij. Primarno namreč ni
namenjen zgolj opazovanju, saj gledalec s svojo prisotnostjo postane soudeleženec in celo
soustvarjalec idejne zasnove umetnika. Z opredelitvijo njegove komunikacijske moči v
družbenem kontekstu sem opredelila edinstveno moč in vlogo, ki jo ima plakat v sklopu
interakcije s širšo javnostjo kot umetnost priča o družbi, z njo komunicira in jo z aktivno
prisotnostjo tudi sooblikuje. Plakati slikovito zaobjemajo tudi ambivalenco lastno človeku
modernega sveta; razpeti so med resničnim in fantazijskim svetom, ki je glede na
razpoloženje gledalca zdaj privlačen in vzburljiv, zdaj odbijajoč. Česar pa ne moremo zanikati,
je dejstvo, da je plakat nepovratno postal del našega tako fizičnega kot mentalnega
konstantno spreminjajočega okolja, in vse kaže, da bo kot tak tudi ostal.
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