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POVZETEK 

 
Barva in tipografija sta izrazni sredstvi, ki igrata kljuĉno vlogo pri oblikovanju plakata. 
Njun izbor in odnos med njima nam povesta, kaj sporoĉamo, predvsem pa, kako to 
sporoĉamo. Vplivata na naĉin in intenziteto izraţanja sporoĉila, ki posredno vpliva na 
ĉlovekove socialne vloge in vedenje, ĉeprav na niţji zavestni ravni. 

Ĉeprav na moĉ plakata vpliva marsikaj, sem se v magistrskem delu osredotoĉila prav 
na odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu. 
Problematiko sem preuĉila v teoretiĉni in empiriĉni raziskavi, z dveh zornih kotov.  

V teoretiĉnem delu naloge sem z vidika tega problema raziskala definicijo plakata, 
vrste plakata in njegovo zgodovino. Posvetila sem se sedmim barvnim kontrastom po 
Johannesu Ittnu, emocionalnemu in funkcionalnemu pomenu barv oziroma 
njihovemu psihološko-simboliĉnemu uĉinku. Opredelila sem definicijo tipografije in 
njen pomen ter zgodovino. Prav tako sem raziskala odnos med podobo in tekstom. 
Kot raziskovalni pristop sem uporabila teoretiĉno raziskavo z metodo študija literature 
in pregleda javno dostopnih virov na svetovnem spletu ter formalno likovno analizo 
enaindvajsetih, za raziskavo kljuĉnih plakatov razliĉnih avtorjev, s pomoĉjo katere 
sem na primeru konkretnih likovnih del plakatov verificirala spoznanja teoretiĉne 
raziskave. 

V empiriĉnem delu naloge je bil moj cilj ugotoviti, ali uĉenci s pomoĉjo uvodne ure, pri 
kateri preko ţe analiziranih plakatov ugotavljajo pomen barve in tipografije na 
plakatu, bolje razumejo bistvo plakata. Ţelela sem izboljšati njihovo znanje o plakatu 
oziroma jih ozavestiti o njegovi moĉi sporoĉilnosti. Uporabila sem kvantitativno 
analizo in kavzalno-eksperimentalno metodo, in sicer na namenskem vzorcu, ki je 
vkljuĉeval 38 uĉencev 9. razreda. Z eksperimentalno skupino sem izpeljala tri šolske 
ure, od tega je bila ena ura uvodna. S kontrolno skupino sem izpeljala dve šolski uri. 
Likovna dela uĉencev sem analizirala s pomoĉjo eksternih ocenjevalcev in 
deskriptivne ocenjevalne lestvice. 
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ABSTRACT 

 
Colour and typography are a means of art expression that play a crucial role in poster 
design. The choice and relationship between them tell us what message we are 
trying to convey and, what is more, how we express it. They influence the way and 
intensity of message expression and thus indirectly also human social roles and 
behaviour, although on a lower consciousness level. 

In my Master's thesis, I focus on the relationship between colour and typography on a 
poster as a means of art expression, and, although the power of a poster depends on 
many factors, I tackle the issue through theoretical and empirical research, from two 
points of view. 

In the theoretical part of the thesis, I research the definition of a poster, types of a 
poster and its history. I pay particular attention to seven colour contrasts based on 
Johannes Itten, to emotional and functional meaning of colours and their 
psychologically-symbolic effect. I define the typography, its meaning and history. I 
research the relationship between the outlook and text as well. The research 
approach used is a theoretical one, by using the method of literature study and 
overview of resources open to public on the internet. Moreover, I also make a formal 
art analysis of twentyone posters of different authors, crucial for the research, with 
the help of which I verify the outcomings of the theoretical research on the case of 
specific art forms of posters. 

In the empirical part of the thesis, my goal is to establish whether pupils grasp the 
basic meaning of a poster in my introductory lesson, when they try to guess the 
meaning of colour and typography on previously analysed posters. I try to improve 
their knowledge of posters and fortify the idea of poster's powerful message. I use 
the quantitative analysis and causal-experimental method on the intentional sample 
consisting of 38 pupils from the ninth class of primary school. I carry out three 
lessons, including the introductory one, with the experimental group and two lessons 
with the control group. I analyse the art work of pupils with the help of external 
assessors and descriptive grading scale. 

  

  

 

KEY WORDS: 

Poster, colour, typography, visual media, pedagogical process. 
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1. UVOD 

 
Vsako jutro, ko priţgemo televizijo ali radio, v roku desetih minut slišimo ali vidimo 
najmanj pet oglasov. Ko se peljemo v sluţbo z avtomobilom ali v šolo z avtobusom, 
smo ponovno deleţni doloĉene mere vizualnih sporoĉil. Pa naj bodo to jumbo plakati, 
klasiĉni plakati ali pa videoekrani na avtobusih. Nehote celo na lastne mobilne 
telefone sprejemamo razliĉna reklamna sporoĉila, ali pa hote listamo po raznih 
revijah. Veĉinoma pa raje obĉudujemo mamljive slike, kot beremo. In vsa ta sporoĉila 
so tista, ki nam zavestno, predvsem pa nezavedno krojijo naš vsakdan.  

Plakat, katerega naloga je, da ga takoj opazimo, ga razumemo in si ga zapomnemo, 
to poĉne predvsem s pomoĉjo barve in tipografije in se tako med neštetimi vizualnimi 
sporoĉili bori za svojo pozornost. To mu uspeva ţe od 19. stoletja in kljub rahlemu 
vpadu med pojavom televizije še vedno vztraja med nami.  

Na zaĉetku svojega obstoja je bil plakat izkljuĉno tipografska rešitev v eni ali dveh 
barvah, danes pa smo priĉa neštetim kombinacijam med dvema kljuĉnima izraznima 
sredstvoma-barvo in tipografijo. Njun odnos nam podaja toĉno doloĉeno sporoĉilo, za 
doloĉeno ciljno publiko, s toĉno doloĉenim namenom. In kolikor sporoĉil, publik ali 
namenov imamo, toliko njunih kombinacij obstaja. Vĉasih še veĉ. Kljub vsemu pa 
poznamo doloĉene zakonitosti, ki so nam v pomoĉ, da plakat bolje razumemo ali ga 
laţje oblikujemo. Vsak dober oblikovalec te zakonitosti upošteva, vsak izvrsten 
oblikovalec pa te zakonitosti vĉasih prekrši, pri ĉemer mu še vedno uspe s plakatom 
pritegniti pozornost in podati razumljivo in zapomnljivo sporoĉilo. Kako bomo ta 
sporoĉila dojeli, je na koncu odvisno od nas samih. Zato moramo biti pozorni prav 
vsi. Tako oblikovalci, kot mi sami, ki se moramo še posebej zavedati moĉi 
sporoĉilnosti plakata. 

Danes je namreĉ ravno zaradi prenasiĉenosti vizualnih sporoĉil zmoţnost kritiĉnega 
vrednotenja le-teh vedno manjša. Moj cilj pa je bil, ne samo predstaviti odnos med 
barvo in tipografijo na plakatu v vseh njunih kombinacijah, temveĉ tudi s pomoĉjo 
znanja o odnosu med barvo in tipografijo na plakatu nauĉiti uĉence zmoţnosti 
kritiĉnega odnosa do okolja ter jim prisvojiti doloĉeno distanco do nepotrebnih ali 
nekvalitetnih izdelkov ali storitev. 
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TEORETIĈNI DEL 
 

2. PLAKAT 

 

a. DEFINICIJA PLAKATA 

 
Plakat ima veĉ definicij. Najsplošnejša in najvsakdanjejša je opredeljena v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika in se glasi: plakát -a m (ȃ) večji list, pola papirja z 
obvestilom, vabilom, razglasom, pritrjena na javnem prostoru: nabiti, nalepiti plakat / 
filmski, reklamni, turistiĉni plakat; plakat za športno prireditev / brati plakat // tako 
obvestilo z dodanimi likovnimi prvinami: narisati plakat; osnutek, zamisel plakata. 
(SSKJ, 2014) 
 
Z etimološkega vidika ima beseda plakat v veĉ jezikih enak oziroma podoben pomen. 
Beseda poster v anglešĉini pomeni plakat in je nekaj, kar je posted up (ang. 
izobešeno). Medtem ko je nemško plakat ali francosko affiche nekaj, kar je 
nalepljeno. Poster v slovenšĉini pomeni plakatu podobna velika slika, na kateri je 
portret slavne osebe. (SSKJ, 2014) 
 
Ĉe je SSKJ plakat opredelil kot veĉji list papirja, pritrjen na javnem prostoru, pa so 
mnogi drugi avtorji, ki so raziskovali to tematiko, njegovo definicijo strokovno 
natanĉneje opredelili.  
 
Stane Bernik (1988), slovenski umetnostni zgodovinar, profesor, urednik in likovni 
kritik, ki je plakatu namenil kar nekaj svojega raziskovalnega dela, je v uvodu svoje 
knjige Plakat & znak dejal, da je plakat del vizualne kulture in njenih korenin, v 
katerem prepoznavamo svojo preteklost, sebe in ĉas, v katerem ţivimo.  
 
Druga avtorica, ki se je ukvarjala s plakatom, Meta Kordiš (2005) za plakat pravi, da 
je del našega vsakdana, ki nas spremlja na vsakem koraku, nas bombardira s 
podobami, znaki in slogani, oglašuje najrazliĉnejše izdelke, vabi na prireditve in 
aktivnosti ter z nami vzpostavlja vizualno komunikacijo, ki nas pogosto nasmeji ali pa 
razjezi in sproţi val asociacij, predvsem pa je likovni predmet, namenjen trţnemu 
komuniciranju.  
 
Maurice Rickards (1971) definicijo plakata zelo poenostavi. Zanj je plakat 
reprodukcija. Ugotavlja, da je med plakatom in tistim, kar ni plakat, ostra meja. 
Podobno kot SSKJ tudi on trdi, da je plakat poseben list papirja, priĉvršĉen na 
doloĉeno javno površino, in dodaja, da mora biti masovno proizveden. En sam, roĉno 
izdelan plakat se namreĉ ne smatra za plakat in prav tako plakat nista grafit ali pa 
parola, napisana na zidu.  
 
Za Margaret Timmers (1998) je poskus natanĉne opredelitve plakata teţak, na 
splošno ga lahko opredelimo glede na njegovo funkcijo in obliko, pri ĉimer je funkcija 
komunikacija med aktivnim in reaktivnim, obliko pa obiĉajno oznaĉujemo glede na 



8 
 

njegovo velikost, obliko, materiale ter naĉin proizvodnje in komunikacije. Vsebina je 
najpogosteje kombinacija besedila in podob, vendar sta lahko tako besedilo kot 
podoba v izolaciji.  
 

»Kako uĉinkovit plakat doseţe svoj cilj? Po svoji naravi ima plakat sposobnost, da 
izkoristi takojšnjo pozornost gledalca in jo zadrţi za kratek, vendar intenziven ĉas. V 
tem kratkem trenutku pozornosti lahko izzove in motivira svoje obĉinstvo ter ga 
pripravi bodisi do sopihanja, smeha, razmišljanja, vprašanja, privolitve, protesta, 
odpora ali ĉesa drugega. To je del procesa, v katerem je sporoĉilo izraţeno in v 
uspešnih primerih tudi sprejeto.« (Timmers, 1998, str. 8) 
 
S temi besedami bi se strinjala tudi Susanne Sonntag, ki je dejala: »Plakati niso le 
javna obvestila, kajti cilj javnih obvestil je, da nas obvešĉajo ali nam ukazujejo. 
Medtem ko je naloga plakata, da nas zapelje, spodbuja, da proda, nas izobraţuje, 
prepriĉa in na nas apelira. Javno obvestilo informira le zainteresirane, plakat pa tudi 
tiste, ki bi ga naĉeloma spregledali in enostavno šli mimo njega.« (Sonntag, v 
Rickards, 1971, str. 4) 
 
Nekateri so definicijo plakata opredelili na bolj romantiĉen naĉin. Joshep Thacher 
Clarke, pionir na podroĉju zbiranja plakatov in ĉlan ĉastnega odbora, ki je v letih 
1894/95 in 1896 organiziral inovativne razstave plakatov na The Royal Aquarium v 
Londonu, je razloţil pomembnost plakata z naslednjimi besedami: »Za tiste, ki 
prouĉujejo teţnje naših sodobnih naĉinov umetniškega izraţanja, je ţe nekaj let 
oĉitno, da v nobeni drugi veji oblikovanja znaĉilnosti našega vsakdanjega ţivljenja 
niso tako jasno in drastiĉno izraţene kot v umetnosti slikovitega stenskega oglasa. 
Najboljši plakati so resniĉno ne samo primeri umetniške izvirnosti, lepote in odliĉnosti 
v tehniki, ampak tudi dejanski zapisi o vsakdanjem ţivljenju. Iz teh dokumentov bodo 
lahko zgodovinarji v prihodnosti razbrali neskonĉno koliĉino informacij o naši hrani, 
tako fiziĉni kot intelektualni, naši obleki, boleznih, poklicih, razvedrilu in morali. Kaj ne 
bi bili arheologi pripravljeni dati vse za takšne dokumente, ki bi se nanašali recimo na 
Periklejeve Atene ali Avgustovski Rim?« (Clarke, v Timmers, 1998, str. 16) 
 

Ĉe povzamem razliĉne avtorje, je plakat na papir natisnjen proizvod, obiĉajno 
vertikalno pritrjen na površino in v veĉini primerov vsebuje tako tekstovne kot grafiĉne 
elemente. Vedno je namenjen razkazovanju na javnem prostoru in je masovno 
proizveden. Plakat prodaja stališĉa, ideje, moralo (Walton, v Timmers, 1998) ali 
izdelke, zato je njegova naloga izzvati gledalca k dejanju.  
Obiĉajen format plakata je 70 x 100 cm, poznamo pa še dvodelne, tridelne in 
veĉdelne plakate. Najveĉji med njimi so tako imenovani jumbo plakati, ki se nahajajo 
izkljuĉno ob cestah, saj je njihov namen, da se jih hitro opazi iz mimo vozeĉega se 
prevoznega sredstva.  
 
»Najboljši plakati so tisti, ki v trenutku komunicirajo z razdraţenim voznikom ali pa 
preobremenjenim pešcem. Vse od poetiĉnega Muche do anarhistiĉnega Jamieja 
Reida je uĉinkovit plakat takšen, ki uĉinkuje na prvi pogled.« (Haill, v Timmers, 1998, 
str. 70) 
 
Ostali plakati manjšega formata so nalepljeni na njim namenjenih mestih, ki so 
obiĉajno lesene ali ţelezne plošĉe, ograde z osvetljavo ali brez in razni panoji bodisi 
na razliĉnih postajah ali pa v izloţbah trgovin, ĉakalnicah, birojih in podobno. Plakate 
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lepimo izkljuĉno na tistih površinah, za katere vemo, da so temu namenjene in da se 
bo mimo njih sprehodilo kar najveĉ ljudi, kajti prva naloga plakata je, da pritegne 
pozornost, ĉesar pa ne more doseĉi, ĉe ni na vidnem mestu. Njegov namen pa ni 
pritegniti pozornost le doloĉene ciljne publike, ampak vseh mimoidoĉih, tudi tistih, ki 
jih sporoĉilo ne zanima ali pa so obremenjeni z drugimi mislimi. Sporoĉilo mora biti 
torej jasno vidno, lahko dojemljivo in takoj razumljivo. Zato je njegova vizualna 
podoba še kako pomembna. Primerna izbira barve je bistvena ne samo zaradi 
vizualnega uĉinka, temveĉ tudi zaradi ĉitljivosti in same sporoĉilnosti. Pri izboru barv 
prav tako ne smemo pozabiti na njihov specifiĉni vpliv na ĉloveka. Drug kljuĉni 
element pa so tekstovne rešitve, ki naj ne presegajo petih besed. Paziti moramo na 
velikost in tip ĉrk, da se lahko od daleĉ opazijo in enostavno preberejo. Velike tiskane 
in odebeljene ĉrke se bolje opazijo kot tanke in pisane. Plakat moramo hitro opaziti, 
ga razumeti in si ga predvsem zapomniti.  
 
»To je del fascinacije in ĉudne privlaĉnosti plakata, da s tako malo besedila pove 
tako veliko. Še posebno danes, ko smo intenzivno bombardirani z raznimi sporoĉili, 
je ta spretnost toliko pomembnejša in predstavlja bistven dejavnik v umetnosti 
komuniciranja.« (Hegarty, v Timmers, 1998, str. 223) 
 
 

b. VRSTE PLAKATA 

 

I. PROPAGANDNI PLAKAT 

 
Propagandni plakat ima od vseh najdaljšo zgodovino, ki sega vse do francoske 
revolucije na prehodu 19. stoletja, ko je bil uporabljen kot sredstvo za upor proti 
absolutni kraljevi oblasti in fevdalnemu sistemu. Razne politiĉne ilustracije, 
naslonjene na okna knjigarn, ali pa vpoklici v vojsko se pogosto opisujejo kot 
predhodniki modernega propagandnega plakata. Toda propagandni plakat, kot ga 
poznamo danes, je bil produkt modernega ţivljenja, predvsem pa razliĉnih politiĉnih 
vstaj v Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike. Stoletja se politiĉne elite niso pretirano 
ozirale na mnenje navadnega ĉloveka, v zadnjih desetletjih 19. stoletja pa so se 
odnosi med vladajoĉim in tistimi, ki jim ti vladajo, spremenili. (Crowley, v Timmers, 
1998) 
 
Prva svetovna vojna je prinesla vlaganja drţav v produkcijo plakatov, kakršna do 
takrat niso bila znana, in trdimo lahko, da je bila za zgodovino propagandnega 
plakata ravno ta vojna kljuĉnega pomena. V dobi pred televizijskimi in radijskimi 
oddajami in ko je bila kinematografija še vedno v povojih, je bil plakat zrela in 
uveljavljena oblika grafiĉnega komuniciranja, ki jo je podpiralo vrsto za to odgovornih 
poklicev, kot so tiskarji, oblikovalci in oglaševalci, ki so plakatom zagotavljali prostor 
na oglaševalskih panojih. Z njimi so novaĉili moţe za vojsko ter istoĉasno širili 
sovraštvo in zaniĉevanje do nasprotnika, s poudarkom na uĉinku, in ne na estetskih 
standardih. (Crowley, v Timmers, 1998) 
 
Propagandni plakat pa ni bil pomemben le v prvi svetovni vojni, temveĉ tudi v drugi 
svetovni vojni in po njej, predvsem v obdobju fašizma in nacizma. Na splošno se je 
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od zaĉetka 19. stoletja njegova naloga vsesplošnega informiranja samo še 
stopnjevala. Danes ga poznamo predvsem kot politiĉni plakat, ki ga izrabljajo 
preteţno politiki in njihove organizacije za razliĉne strankarske volilne boje. Med 
njegovimi uporabniki pa so tudi številni protestniki in ostale nevladne organizacije ali 
skupine. (Poţar, 2000) 
 
Propagandni plakat pa ni le politiĉni. Petdeseta leta so prinesla novo politiko in 
propagandni plakat se je priĉel ukvarjati z moralnimi in etiĉnimi vprašanji ter 
razširitvijo drţavljanskih pravic. Zaĉel se je boriti proti jedrskemu oroţju, proti rasni 
diskriminaciji in seksizmu. Ukvarjal se je z vprašanjem o ĉlovekovem ravnanju z 
okoljem, v poznih osemdesetih se je zaĉel boriti proti trgovanju s krznom in zaĉel 
ozavešĉati o kugi 20. stoletja aidsu ter nevarnih posledicah kajenja. (Crowley, v 
Timmers, 1998) 
 
 

II. PLAKAT ZAVOLJO UMETNOSTI – KULTURNI PLAKAT 
 

Mnogi menijo, da plakatno umetnost predstavlja ravno kulturni plakat, in vendar 
kulturni plakat promovira in vabi na kulturne prireditve, kot so razni festivali, koncerti, 
gledališke predstave, ogled filmov ter razstave. V zvezi z nobeno drugo vrsto plakata 
se ne odpira toliko dilem in razvija toliko debat o njegovem statusu. Morda zato, ker 
ravno ta plakat promovira umetnost samo in njegovo oblikovanje dopušĉa veĉ 
umetniške svobode. Dejstvo je, da je še vedno produkt serijske proizvodnje, da je 
njegov cilj, da nas zapelje, da prodaja, nas preslepi, navduši ali izobrazi. Drugo 
dejstvo je, da se te lastnosti smatrajo kot nezdruţljive s ĉistimi estetskimi nameni. 
Vendar je potrebno upoštevati tudi, kar je izpostavila Susanne Sonntag: »Definirati 
plakat kot nekaj neumetniškega samo zato, ker oblikovalec dela za denar in po 
naroĉilu klienta, ni samo dvomljivo in poenostavljeno, temveĉ tudi nezgodovinsko.« 
(Sonntag, v Timmers, 1998) 
 
Mnogo plakatov, ustvarjenih v prvi veliki dobi plakata, je bilo shranjenih v muzejih in 
osebnih zbirkah. Vplivali so preko objavljanja na oglasnih panojih in zidovih, ravno 
njihov vdor v krajino pa je spodbudil debate o njihovih estetskih lastnostih. Odprli so 
novo podroĉje umetnosti ne samo zato, ker so predstavljali neko novo, popularno 
umetnost, ki so si jo umetniki izbrali kot alternativo slikanju na platno, ampak tudi 
zato, ker se je ta umetnost dogajala izven muzejev in umetniških galerij. (Ades, v 
Timmers, 1998) 
 
Umetniški plakat je prevladoval v oglaševanju v Franciji v poznih osemdestih in 
devetdesetih letih 19. stoletja in je imel dramatiĉen vpliv na ostalo Evropo in Ameriko. 
Leta 1890 mu je bil v Franciji podeljen status visoke umetnosti, vendar šele po 
obseţnih debatah, ki so se zaĉele ţe v šestdesetih letih. Vsebina debat je bila 
hierarhija umetnosti, ki so jo priznavali akademiki in ki je likovno umetnost povišala 
nad uporabno in popularno umetnost. (Bigham, v Timmers, 1998) 
 
Debato sta vodili dve skupini (Bigham, v Timmers, 1998), Indépendants in kritiki, ki 
so poskušali uporabiti republikanske demokratiĉne ideje, ter promotorji dekorativne 
umetnosti, posebno Union Centrale des Beaux-Arts appliqué à l'Industrie, ki so si 
ţeleli biti sprejeti v konzervativni ocenjevalni akademski sistem. Plakat je imel koristi 
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od obeh skupin, ĉeprav ga je na raven visoke umetnosti kasneje po zaslugi del 
Chéreta povzdignila slednja. 
 
Od 18. stoletja pa vse do danes so najboljše rešitve predstavljali tisti plakati, pri 
katerih so bili umetniki tudi osebno angaţirani, bodisi so sami reklamirali svoje delo 
bodisi poznali nastopajoĉe ali obiskovali kavarne na Montmartru ali pa londonske 
klube v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. (Haill, v Timmers, 1998) 
 
  

III. KOMERCIALNO REKLAMNI PLAKAT 

 

Reklamni plakat sluţi predvsem gospodarstvu in ekonomiji, zato je hitro postal 
moĉno oroţje nove gospodarske veje, ki ji pravimo oglaševanje, in je med vsemi 
plakati morda najradikalnejši. Njegova naloga je prodati izdelek za vsako ceno, zato 
njegova moĉ ni samo nagovarjanje ciljne publike, temveĉ tudi sposobnost vplivanja 
na sluĉajnega opazovalca in krepitev vrednosti izdelka v oĉeh širše publike. 
Pomembno je, da vzpostavi enostavno vprašanje, ki ga znamka sporoĉa, in ga nato 
neusmiljeno izpostavlja, kjerkoli se reklama pojavi. To dosega s šokantnimi prizori, 
humorjem ali pa nas prisili uporabljati svojo domišljijo, vse zato, da bi si izdelek ĉim 
bolj zapomnili. (Hegarty, v Timmers, 1998) 
 
Moderno oglaševanje postaja pravi mehanizem, ki se ukvarja predvsem z izdelkom, 
analizo trga, razporeditvijo in prodajo, zakupom prostora in ostalim. Zabrišejo se 
vsakršne sledi umetnikovega osebnega naĉina oblikovanja. Plakat postane le 
sredstvo komunikacije med prodajalcem in kupcem, nekako kot telegraf. Njegova 
edina naloga je, da komunicira jasno, moĉno in natanĉno. Komercialni plakati se 
oblikujejo v kreativnih timih znotraj oglaševalske agencije. Njihov glavni medij pa 
postane fotografija. (Bigham, v Timmers, 1998) 
 

V preteklosti so bili oglaševalski plakati vsebinsko nekoliko drugaĉni od današnjih. 
Veĉinoma so uporabljali ilustracije, umetnikov stil oblikovanja pa je ostajal razviden. 
Poudarek je bil predvsem na imenu proizvajalca doloĉenega izdelka.  
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c. ZGODOVINA PLAKATA 
 
Povezava med besedo in sliko sega daleĉ v zgodovino ĉloveške kulture. V 
prazgodovini so o takratnem dogajanju sporoĉali z jamskimi slikarijami, sporoĉanje 
pa je z razvojem velikih civilizacij postalo še jasnejše. Tako ohranjene poslikave v 
egipĉanskih grobnicah kaţejo na nastanek prvih ikonskih znakov, ki so vĉasih 
prehajali v simbole. Na slikarijah in kipih lahko sledimo navdihujoĉemu prepletu slike 
in teksta, ki drug drugega dopolnjujeta in krepita. (Zalaznik, 2011) 
 
Okoli leta 1000 pr. n. š. so Feniĉani iznašli ĉrkopis z dvaindvajsetimi znaki, ki je 
postal osnova za razvoj pisave v stari Grĉiji. Po njih so ga povzeli Rimljani, s 
širjenjem rimskega imperija pa se je ta abeceda uveljavila v veĉjem delu zahodnega 
sveta. Z razvojem ĉrkovnega zapisa sta podoba in tekst postala loĉena in v likovni 
umetnosti je besedilo sluţilo predvsem kot element pojasnjevanja pomena doloĉene 
podobe. Na primer na rimskem mozaiku iz Pompejev lahko vidimo podobo psa z 
napisom Cave canem (Pazi pes), ki sporoĉa, da nepovabljeni gostje niso dobrodošli. 
(Zalaznik, 2011) 
  
Tudi v srednjeveških zapisih pogosto najdemo napise, ki pojasnjujejo predvsem, 
ĉigave podobe predstavljajo. Najzanimivejši spoj teksta in likovnih prvin iz tega 
obdobja najdemo v Knjigi iz Kellsa, ki je ena najbolj znanih in bogato iluminiranih 
knjig, kjer so ĉrke del razkošnega in zahtevnega prepleta linij in oblik ter so 
dobesedno vpete v mreţo geometrijskega ornamenta. (Zalaznik, 2011) 
 
V številnih gotskih naboţnih slikah so avtorji ţeleli s tekstom poudariti namen in 
vsebino podobe. Flamski slikar Robert Campin je okoli leta 1420 v sliki Rojstvo 
podobo Svete druţine povezal z zgodbo o videnjih sv. Brigite na naĉin, ki je blizu 
današnjemu stripu (Zalaznik, 2011), zato brez teksta vsebino podobe teţko 
razvozlamo.  
 
Z razvojem renesanĉne umetnosti so s slikarskih podob besede vse bolj izginjale in 
za nekaj stoletij sta se beseda in slika loĉili. Tesno povezani pa sta ostali v umetnosti 
vzhoda. Tako se je v kitajski in japonski kulturi oblikoval sistem pismenk, ki so se 
razvile iz zgodnjih piktogramov, poenostavljenih ĉrtnih podob predmetov, ţivali, 
rastlin ali pojmov. Iz pisanja pismenk so Kitajci ustvarili kaligrafijo. Kaligrafski zapis 
na sliki je postal najmanj enakovreden ostalim likovnim elementom in ni bil le v vlogi 
pojasnila. (Zalaznik, 2011) 
 
Slikarska in kiparska dela v Evropi so od renesanse do zaĉetka moderne umetnosti 
sredi 19. stoletja obĉinstvo nagovarjala s ĉistim jezikom vizualnih podob in besedil v 
vlogi dopolnila ali razlage k naslikanemu ne najdemo. Z razvojem industrije, 
kapitalistiĉne druţbe, mnoţiĉnih medijev in fotografije v 19. stoletju pa so zahodna 
mesta preplavili reklamni napisi, plakati in izveski, kar je pri ljudeh, še posebej pa pri 
umetnikih vzbujalo razliĉna mnenja. Nekateri ustvarjalci so se enakovredno izraţali v 
slikarstvu kot v oblikovanju oglasnih sporoĉil, pri drugih je bilo besedilo kljuĉni nosilec 
informacije. (Zalaznik, 2011) 
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I. PRVO ZLATO OBDOBJE PLAKATA 

 

Plakat je vzcvetel vzporedno z razširjenimi potrebami masovne propagande in 
potrebo po prodaji vse veĉ potrošniških dobrin. Na zaĉetku je bil sestavljen iz 
natisnjene besede in vĉasih majhne ĉrno-bele ilustracije, konec 19. stoletja pa je bil 
ţe medij za širok spekter ikonografije z vedno izrazitejšimi barvami. »S prvim 
poskusom bom naredil vse, kar je v moji moĉi, za nekaj, za kar menim, da bi se lahko 
razvilo v najpomembnejšo vejo umetnosti.« je slavna izjava Fredericka Walkerja, 
ilustratorja in slikarja akvarelov, ki jo je izrekel, ko je dobil nalogo, naj oblikuje plakat 
za predstavo Ţenska v belem, odigrano leta 1871 v Olympic Theatru. Citat mu je 
prinesel posebno mesto v zgodovini angleškega plakata, njegov plakat pa je bil 
imenovan kot prvi visokoumetniški plakat na svetu. (Haill v Timmers, 1998) 
 
Janez Zalaznik, ki je preuĉeval tekst in podobo, trdi, da sta oblikovanje plakatov na 
raven umetniških del dvignila Henri de Toulouse-Lautrec in Pierre Bonnard. Vendar 
so ta revolucionaren preboj vsi sodobniki na široko priznali zahvaljujoĉ delu Julesa 
Chéreta, ki je povzdignil barvno litografijo od zgolj reproduktivnega procesa do 
umetniškega medija. Umetniki, kot sta Pierre Bonnard in Henri de Toulouse-Lautrec, 
mojstra avantgarde, in ostali, ki so videli njegova dela, so se odloĉili eksperimentirati 
tako s plakati kot barvnimi natisi (Bigham, v Timmers, 1998).  
 
Chéret, delujoĉ v Londonu v letih okoli 1860, je bil francoski litograf, ki je preteţno 
oblikoval naslovnice za knjige ter plakate za glasbene dvorane, opere in cirkus. 
Njegova kariera se je zaĉela strmo dvigovati (Haill, v Timmers, 1998), ko je zaĉel 
oblikovati za znanega izdelovalca parfumov Eugèna Rimmela, ki je tudi financiral 
Chéretovo tiskarsko podjetje in litografski studio v Parizu. Dobil je naziv oĉe 
ilustriranih plakatov. Eksperimentiral je z barvno litografijo in bil navdušen nad 
moţnostmi, ki jih ponuja. Razvil je lastno tehnologijo (Rickards, 1971) in poboljšal 
produktivnost novih strojev. Zmanjšal je porabo barve in stroške proizvodnje na 
komercialno sprejemljiv nivo. Ĉeprav je na litografski kamen slikal sam, je oblikovanje 
ĉrk in njihovo izvedbo prepustil umetnikom, ki so bili za to zadolţeni. Njegove bujne 
linije in obĉutek za gibanje (Slika 1) so navdihovali umetniki 18. stoletja iz obdobja 
rokokoja, kot so Giovanni Battista Tiepolo, Jean-Honoré Fragonard in Jean-Antoine 
Watteau (Haill, v Timmers, 1998). Vpliv se je ĉutil tako na plakatih za kabaret kot tudi 
reklamah za pastile proti kašlju. Med letoma 1870 in 1880 je ustvaril na stotine 
plakatov in bil oznaĉen za drznega, šaljivega mojstra ţareĉih barv, ki je okrasil ulice 
Pariza in ki je zasluţen, da je Francija postala deţela, kjer so plakat prviĉ priznali kot 
umetnost in njega kot vodeĉega zastopnika. 
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Slika 1. Jules Chéret, La Loïe Fuller, Francija, 1893 

 

 
 

 
Ĉe je Chéret v svojem dolgem ţivljenju ustvaril veĉ kot dva tisoĉ plakatov, jih je 
njegov sodobnik Henri de Toulouse-Lautrec ustvaril le nekaj, in kljub vsemu so bili vsi 
izredno dramatiĉni (Slika 2).  
 
Toulouse-Lautrec se je nad plakati navdušil v letih okoli 1890. Všeĉ mu je bilo, kako 
so pritegnili ogromno obĉinstva. Mnoge njegove risbe in skice so bile študije za 
plakate. Na njih se je odraţalo njegovo navdušenje nad japonskim lesorezom. 
Študiral in uporabljal je moĉno japonsko linijo, preproste barvne površine in njihove 
neobiĉajne zorne kote. Vse te lastnosti najdemo na plakatih poznega 19. stoletja. 
Njegovi plakati so izhajali iz iskrene povezanosti s kabaretom, plesnimi dvoranami in 
café-chantant takratnega Montmartra. Bil je stalni gost Nouveau Cirque, v Moulin 
Rougeu je imel vedno rezervirano mizo in nastopajoĉi, ki jih je stalno skiciral, so 
postali njegovi prijatelji. (Haill, v Timmers, 1998) 
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Slika 2. Henrie de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, Francija, 1893 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alphonse Mucha je bil še eden izmed mnogih, ki so pomagali uveljaviti visok ugled 
francoskega umetniškega plakata. Rojen na Ĉeškem, je prišel v Pariz leta 1887 in se 
sprva z ilustracijo in oblikovanjem ukvarjal iz finanĉnih razlogov. Kljub temu da se je 
primarno smatral za slikarja, je bil kasneje vesel, da je ustvarjal tudi »umetnost za 
ljudi«. (Bigham, v Timmers, 1998) 
 
V obdobje, imenovano Belle Epoque ali lepa doba devetdesetih let 19. stoletja, poleg 
omenjenih umetnikov vkljuĉujemo še dva švicarska ilustratorja, delujoĉa v Parizu, in 
sicer Théophila Alexandra Steinlena in Eugèna Grasseta (Rickards, 1971). Inovativni 
francoski plakat je vplival na nekatere angleške umetnike (Haill, v Timmers, 1998), še 
posebaj na Dudleyja Hardyja, Aubreyja Beardsleyja, Johna Hassalla in na The 
Beggarstaffe (sorodnika James Pryde in William Nicholson). Plakati v Franciji in 
Angliji so se razlikovali tako po umetniški plati kot tudi po kakovosti. Sicer so oboji 
zaĉeli uporabljati podobe golih teles, in vendar so se Francozi izkazali za drznejše. O 
odnosu med sliko in besedo lahko reĉemo, da so bile besede skoraj vedno dodane k 
sliki kot poseben element. V Italiji je bil umetniški plakat sprejet konec devetdesetih 
let. Glasbeni producent Ricordi je naroĉal plakate praktiĉno pri vseh vodeĉih 
umetnikih, kot so bili Adolfo Hohenstein, Giovanni Mataloni, Leopoldo Metlicovitz in 
Franz Laskoff. V istem obdobju je potekal razvoj tiskanega oglaševanja tudi v 
Ameriki. Imeli so tradicijo visoko kakovostne kromolitografije, ki so jo veĉinoma 
izvajali tehniĉno usposobljeni nemški imigranti. Plakati so imeli formalno kompozicijo 
(Bigham, v Timmers, 1998) in bili narejeni v stilu fotografskega realizma. Sprememba 
v ameriškem plakatnem oglaševanju leta 1890 pa se je zgodila s pomoĉjo knjiţnih in 
ĉasopisnih zaloţnikov, ki so se spoznali na dobro ilustracijo. Zavedali so se 
francoskega umetniškega plakata in prepoznali potrebo po uglednih podobah za 
ugledne, bogate in izobraţene mešĉane. Plakati Edwarda Penfielda so bili pravo 
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nasprotje realistiĉnih plakatov z ogromno detajli. Nov slog je pritegnil mnoge druge 
umetnike, kot sta bila Maxfield Parrish in Will Bradley. Status umetnika plakata je bil 
protisloven. Mnogi umetniki so bili namreĉ prepriĉani, da jim ta naziv bolj škodi, kot 
veĉa ugled. To obdobje imenujemo prvo zlato obdobje plakata (Rickards, 1971). Z 
njim je nastalo tudi novo umetniško gibanje, ki so ga v Franciji poimenovali Art 
Nouveau in ki je poseglo na vsa podroĉja vizualnega izraţanja, od slikarstva do 
notranje opreme in razvoja številnih tipografij, vendar njegov prodoren vpliv na 
celotno Evropo kljub vsemu ni proizvedel standardnih oblikovnih rešitev. Ukrivljene 
linije in naravne oblike so bile odvisne od nadarjenosti umetnikov oblikovalcev. 
Manjši sporazum je bil narejen glede tipografije (Ades, v Timmers, 1998), ki se je 
gibala od relativno enostavne do divje vzorĉaste, kjer so se besede pravzaprav 
izgubile. V Nemĉiji so se ţe zelo zgodaj zaĉutili zametki Jugendstila oziroma nemške 
verzije Art nouveaua. Vidni umetniki tistega ĉasa so bili Otto Fischer, Emil Weiss ter 
Henry van de Velde, kasneje ustanovitelj Deutsche Werkbunda (1907), ki je pri 
oblikovanju plakatov šel še dlje (Bigham, v Timmers, 1998). Oblikoval je plakate in 
embalaţe za proizvajalca hrane Tropona in prešel od realizma k abstraktnejšim 
oblikam. V ostalih evropskih drţavah tistega ĉasa je bila plakatna umetnost, razen 
belgijske šole, le bled zametek pariške scene (Rickards, 1971).  
 
 

II. PLAKAT OB PRELOMU 20. STOLETJA 
 

Naslednji pomemben razvoj plakata se je pojavil v Nemĉiji (Haill, v Timmers, 1998) v 
prvih letih 20. stoletja. Po prenehanju vpliva francoskega in angleškega plakata se je 
pojavila nova revija Das Plakat, ki je izhajala od leta 1910 do 1921 v Berlinu. Nemški 
umetniki so ob prelomu stoletja ustvarili svoj znaĉilen stil oblikovanja. Znaĉilne 
plakate je ustvarjala vodilna tiskarna v Berlinu Hollerbaum & Schmidt. Njihov podpis 
je bil enako pomemben kot podpis njihovih umetnikov. Ustanovili so studio z 
najboljšimi umetniki, kot so bili Lucian Bernhard, Julius Klinger, Edmund Edel, Julius 
Gipkens in Hans R. Erdt. Bernhard je razvil nov stil plakata, na katerem je bil po 
navadi upodobljen samo produkt z imenom proizvajalca. Pomembne so bile visoka 
kakovost tiskanja in bogate barve. Njegov stil je bil popularen vse do izbruha prve 
svetovne vojne. Pristop Ludwiga Hohlweina je bil popolnoma drugaĉen (Slika 3). V 
glavnem je uporabljal bogate, temne barve z enostavno geometrijsko tipografijo in s 
svojim slogom moĉno vplival na celoten münchenski stil. Zaĉel je leta 1906 in 
naslednjih štirideset let nadaljeval v realistiĉnem stilu. Delal je na lastno pest, vendar 
je imel izjemen doprinos, in do leta 1924 ustvaril veĉ kot tri tisoĉ plakatov za 
najrazliĉnejše naroĉnike. Lahko ga smatramo za oĉeta plakata 20. stoletja (Rickards, 
1971). 
 
V Franciji je Leonetto Cappiello premostil vrzel med umetniškim plakatom iz leta 
1890 in modernim plakatom. V svoji karieri je oblikoval veĉ kot tri tisoĉ plakatov in 
imel moĉan vpliv na naslednjo generacijo. Uporabljal je drzne kompozicije z ţivimi 
kontrastnimi barvami. (Bigham, v Timmers, 1998) 
 
V zaĉetku 20. stoletja se je v Hollywoodu zaĉela filmska produkcija in fotografske 
podobe na gledaliških plakatih so zamenjale podobe na filmskih plakatih. Sicer pa je 
bil film v Ameriki taka novost, da prvih dvajset let ni potreboval nobene druge reklame 
kot le napis zunaj gledališĉa, da se predvaja film. Ko so zaĉeli iz Amerike v Evropo 
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uvaţati zgodnji nemi filmi, so ti po navadi prišli skupaj s plakatom, ki je bil narejen v 
filmskem studiu. Ker igralci še niso bili tako znani, so se na plakatih veĉinoma 
pojavljali doloĉeni stavki iz filma. S prihodom Charlieja Chaplina leta 1910 in drugih 
slavnih igravcev na filmsko sceno pa so plakati zaĉeli izkorišĉati njihovo slavo. Od 
takrat so na njih pred naslovom filma prevladovali imena in obrazi filmskih igralcev. 
(Haill, v Timmers, 1998) 
 
 
Slika 3. Ludwig Hohlwein, Alles trinkt Teutonenbraun, Nemĉija, 1926 

 
 
 

Na Japonskem so bili plakati v 19. stoletju produkt barvnega lesoreza ali pa so bili 
enostavno naslikani na krpo ali papir, šele v poznem 20. stoletju so zaĉeli uporabljati 
veĉbarvno litografijo. V tistem ĉasu so bile najveĉje in najdraţje uporabnice 
oglaševanja japonske veleblagovnice in na njihovih plakatih so bile obiĉajno 
upodobljene prelepe japonske ţenske v tradicionalnih kostumih. Japonski oblikovalci 
so potovali po Evropi in Ameriki ter domov prinašali vzorce grafik, opise poklica in 
njegovega delovanja. Tako so se japonski umetniki seznanili z dadaizmom, ruskim 
konstruktivizmom in bauhausom. (Bigham, v Timmers, 1998) 
 
V prvih desetletjih 20. stoletja so se z razvojem modernizma v umetnosti zaĉele 
pojavljati debate o ustreznem odnosu med obliko in funkcijo. Nove oblike razjasnitve 
tega odnosa so napovedovale vizualne poenostavitve abstrakcije pri ruskih 
konstruktivistih in skupini De Stijl. Na plakatih Oskarja Kokoschke je opazen 
narašĉajoĉ interes za otroški stil v umetnosti, pri katerem zasledimo namensko 
surove, široke in neenakomerne oblike. (Ades, v Timmers, 1998) 
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III. PRVA SVETOVNA VOJNA 

 
Ţe v prvem letu prve svetovne vojne je dobil plakat nov status. Njegova naklada je 
bila številĉnejša, vendar ne tudi kvalitetnejša (Rickards, 1971). Njihov osnovni namen 
je bil predvsem novaĉenje moţ, da so se pridruţili vojski, in kljub pomanjkanju 
estetske vrednosti, so kritiki trdili, da je bila propaganda prve svetovne vojne 
uspešna. Najodmevnejše ime tega obdobja je bil Ludwig Hohlwein. Zaradi moĉi in 
enostavnosti njegovih podob predstavlja vodilnega umetnika propagandnega vojnega 
plakata med letoma 1914 in 1918 (Haill, v Timmers, 1998). 
 
 

IV. DRUGO ZLATO OBDOBJE PLAKATA 

 

Obdobje dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja imenujemo drugo zlato obdobje plakata 
(Rickards, 1971). V tem obdobju je bil še vedno moĉno prisoten takrat ţe starejši 
Hohlwein, pridruţila pa se mu v Franciji Adolphe Mouron Cassandre in v Angliji 
Edward McKnight Kauffer. Oba sta postala legendi ţe za ĉasa svojega ţivljenja. A. 
M. Cassandre, rojen v Harkovu leta 1901 in delujoĉ v Parizu, je naredil ostro mejo 
med slikanjem in plakatom, ki jo je poimenoval funkcionalna umetnost. Prizadeval si 
je za odpravo umetnikovih osebnih znaĉilnosti, njegovih posebnosti in sledi 
njegovega osebnega naĉina. V njegovem stilu je opaziti sledi kubizma, vendar je 
sam trdil, da je nanj vplivala arhitektura. Vedno je poudarjal, da je osrednji element 
plakata tipografija. Ĉe je Hohlwein povzdignil plakat na nivo dekorja, mu je 
Cassandre dal status sredstva komunikacije. Kauffer je bil manj geometrijski in 
svobodnejšim, imel je laţji stil, vendar prav tako individualnega kot Cassandre. 
Umetniki, ki so jima sledili, so bili Jean Carlu, Austin Cooper, Tom Purvis, Paul Colin 
in drugi. (Rickards, 1971) 
 

Socialne spremembe po prvi svetovni vojni so bile tako v Britaniji kot drugje zelo 
globoke. Poveĉana proizvodnja in razširitev trga je pripeljala do še veĉje potrebe po 
oglaševanju. Na oglaševalskem plakatu je tudi v novem desetletju opaznih mnogo 
tehnik, izoblikovanih v prejšnjem desetletju, kot na primer uporaba duhovitih likov 
blagovnih znamk, ki so postali vsesplošno priljubljeni. Nove raziskave in psihologija 
so namreĉ potrdili, da imajo liki hiter uĉinek in moĉ asociacije. Tako so v dvajsetih 
letih prejšnjega stoletja nastali razliĉni karakterji, kot so Bubbles, Kodak Girl in 
Michelin Man. Karakterji znamk so bili na splošno povezani s slogani, ki so jih 
napisali tekstopisci. Eden pomembnejših ustvarjalcev likov iz tistega ĉasa je bil 
Samuel Herbert Benson, ki je med drugim ustanovil eno izmed vodilnih oglaševalskih 
agencij. Bensonovi umetniki so delali ali v agenciji ali kot svobodni umetniki ali pa za 
tiskarje. Najbolj znana sta bila Tom Purvis (Slika 4) in John Gilroy. Druga vodilna 
agencija je bil W. S. Crawford, a za razliko od Bensona je bilo njegovo oglaševanje 
bolj ozavešĉeno o takratnem modernistiĉnem gibanju v Evropi. Zanj je delal Ashley 
Havinden, ki mu je bilo dovoljeno, da je skupaj z Margaret Sangster in G. H. 
Saxonom Millsom sestavil oblikovalsko ekipo, ki se je zgledovala po bauhausu. 
Uporabljali so asimetrijo in prazen, bel prostor kot del dinamiĉne kompozicije. 
Havinden je to smatral kot novo svobodo in odmik od tradicionalnih postavitev. 
(Bigham v Timmers, 1998) 
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Med letoma 1920 in 1930 so se v Nemĉiji postopoma pojavljali profesionalni grafiĉni 
oblikovalci. Na primer Otto Arpke je imel od leta 1928 svoj oblikovalski studio z 
desetimi zaposlenimi in bil istoĉasno profesor komercialne umetnosti v Münchnu in 
Berlinu. Poseben poudarek je dajal pouĉevanju bauhausa. Oĉiten vpliv do poznih 
tridesetih let je imel nacionalni socializem in sprejet stil je postal junaški realizem. Z 
oblikovanjem plakatov so nadaljevali tudi Lucian Bernhard, Julius Klinger in Julius 
Gipken. (Bigham, v Timmers 1998) 
 
Leta 1925 je Walter Gropius v Dessau ustanovil drugo šolo bauhausa in vse do leta 
1932, dokler ni bila zaprta pod ukazom nacionalsocialistiĉne vlade, širil svoj vpliv tako 
v grafiĉnem oblikovanju kot tudi na ostalih podroĉjih likovne umetnosti. Šola je 
dosegla mednarodni ugled in njena filozofija se je kmalu razširila na cel svet, razen v 
Italijo in Ameriko, kjer so bili še vedno zvesti svojemu lastnemu stilu. (Rickards, 1971) 
 

Slika 4. Tom Purvis, Austin Reed's of Regent Street, Anglija, cca. 1930 

 

 
 
 

 Med letoma 1917 in 1923 so imeli plakati izjemno vrednost v Sovjetski zvezi, saj so 
širili novo politiĉno ideologijo. Drţavno podjetje Reklam Film je takrat zaposlovalo 
briljantno ekipo konstruktivistiĉnih oblikovalcev plakata, med katerimi sta bila 
najopaznejša Stenberg brothers, Vladimir in Georgii. Nemški in ruski plakat sta pred 
drugo svetovno vojno vplivala na kratek preporod poljskega plakata. (Haill, v 
Timmers, 1998) 
 
Plakati španskih umetnikov iz ĉasa španske drţavljanske vojne prav tako spadajo v 
zlato dobo, okoli leta 1920 pa je v svet plakata nepriĉakovano vstopila tudi Švica s 
svojim naborom umetnikov, kot so Augusto Giacometti, Herbert Matter, Ernst Keller, 
Alois Carigieti in Max Bill. (Rickards, 1971) 
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V. DRUGA SVETOVNA VOJNA 

 

Med drugo svetovno vojno je plakat v glavnem nadomestil radio in veĉinoma je postal 
opozorilo za radijsko objavo. Vsekakor pa lahko omenimo nekaj markantnih 
umetnikov tistega ĉasa, ki se plakatni umetnosti niso odrekli. Eden takih je bil Italijan 
Gino Boccasile, v Nemĉiji je bil še vedno popularen Hohlwein, v Ameriki se je za 
najveĉjega mojstra smatral Jean Carlu, ki se je tam znašel po okupaciji Francije, v 
Angliji je bil med vojno edini uradni vojni oblikovalec Abram Games. Po vojni je 
nadaljeval svoj uspeh in še vedno prejemal veliko naroĉil. Njegov plakat za Orient 
line, ki je reklamiral kriţarjenje do Avstralije, je skoraj surrealistiĉna interpretacija, ki 
tesno povezuje sliko in napis. Z oblikovanjem plakatov je nadaljeval vse do leta 1980, 
vendar se je zavedal, da je njegov naĉin dela odmaknjen in da ne sovpada veĉ z 
dominantnim oglaševanjem agencij, kar je sam poimenoval konec resniĉno 
kreativnega oblikovanja. Drugi angleški oblikovalci plakatov so v ĉasu vojne delali 
preteţno za ministrstvo za informacije. To so bili F. H. K. Henrion, Milner Gray in 
Hans Schleger. Henrion je opisal plakat kot najglamuroznejši in umetniški medij za 
oblikovalca, saj ga lahko podpišeš. Leta 1949 je ustanovil Studio H in zaĉel delati 
celostne grafiĉne podobe. Ugotovil je, da oblikovanje slednjih za prestiţne naroĉnike 
izboljšuje njegov profesionalni ugled. (Bigham v Timmers, 1998) 

 

VI. PLAKAT OD LETA 1945 DO DANES 
 

V petindvajsetih letih po drugi svetovni vojni se je plakat radikalno spremenil. 
Lastnoroĉne umetnine je postopoma zamenjala fotografija (Bigham, v Timmers, 
1998). Komercialni umetniki so postali grafiĉni oblikovalci in veĉina komercialnih 
plakatov je bila oblikovana v kreativnih timih znotraj oglaševalskih agencij. 
Odloĉilnega pomena pri tej spremembi je bil prihod komercialnih televizijskih oglasov 
v petdesetih letih. Televizija je postala glavni oglaševalski medij. Med vojno je bilo 
komercialno oglaševanje zreducirano na panoje, ki jih je usmerjala in nadzorovala 
vlada. Racionalizacija in pomanjkanje papirja sta povzroĉila, da so se komercialni 
plakati ponovno pojavili konec štiridesetih let. Najuĉinkovitejši so bili tisti, ki so 
produkte oglaševali na humoren naĉin. V Franciji je bil mojster vizualne šale 
Raymond Savignac (Slika 5). Še en plodovit oblikovalec je bil Herbert Leupin iz 
Švice, ki je svoj stripovski stil ilustracije kombiniral s fotomontaţo in inovativno 
uporabo tipografije. (Bigham, v Timmers, 1998) 

Ilustrirani humorni plakati so ostajali popularni, vendar niso bili pretirano razširjeni. 
Med letoma 1950 in 1960 so bili tako v Ameriki kot v Evropi slavni ameriški Push Pin 
Studii, ustanovljeni leta 1954. Ustanovitelja sta bila ilustratorja Seymour Chwast and 
Milton Glaser, sĉasoma pa so se jima pridruţili tudi drugi. Njuno delo je oznaĉevalo 
osvobojenost od grafiĉnih pravil in pripravljenost na eksperimentiranje. (Bigham, v 
Timmers, 1998) 

Na Japonskem so se v petdestih letih pojavili številni izjemni grafiĉni oblikovalci, med 
njimi Yusaku Kamekura. Njihov cilj je bil na Japonskem doseĉi priznanje oblikovanja 
kot poklica in si pridobiti mednarodno priznanje za svoje delo. Kamekura je opustil 
japonsko tradicijo, ker je ţelel doseĉi univerzalnejši in prepoznaven abstraktni jezik. 
(Bigham, v Timmers, 1998) 
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Med letoma 1950 in 1960 se spremenilo tudi ameriško oglaševanje. Kreativna 
revolucija je vplivala tako na podobo reklam kot na strukturo agencij. Oĉe »novega 
oglaševanja« je bil William Bernbach, soustanovitelj agencije Doyle Dane Bernbach 
iz leta 1949. Njihova kljuĉna kampanja je bila za Volkswagen in se je zaĉela leta 
1950. Volkswagnova agencija je bila prva, v kateri je kreativni tim od samega zaĉetka 
sodeloval tako s tekstopisci, umetniškim vodjo kot tudi z naroĉniki. Bernbach je bil 
prepriĉan, da so za uspešno in uĉinkovito oglaševanje potrebni intuicija, provokacija 
in humor. Enak ugled je v tem obdobju v New Yorku uţival David Ogilvy, vendar se je 
plakatov loteval z drugega zornega kota. Zanašal se je predvsem na raziskave in 
trdil, da ima fotografija ali realistiĉna ilustracija na plakatu veĉji uĉinek kot umetniška 
ilustracija. Menil je tudi, da na plakatu ne smejo biti veĉ kot trije elementi, zato da 
lahko mimoidoĉi absorbira vsebino v petih sekundah. (Bigham, v Timmers, 1998) 

Z nekaj izjemami je na zahodu interes drţave za propagandni plakat v petdesetih 
letih zaĉel upadati. Nekateri komentatorji so krepitev stabilne parlamentarne 
demokracije v zahodni Evropi in Severni Ameriki skupaj s potrošniškim bumom videli 
kot zaĉetek nove faze v zgodovini. Zdi se, da so napredne, zahodne druţbe stopale v 
obdobje, ko je pomanjkanje pomenilo stvar preteklosti. Petdeseta leta so prinesla 
novo politiko, ki se je ukvarjala z moralnimi in etiĉnimi vprašanji ter razširitvijo 
drţavljanskih pravic. V Ameriki je to vlogo prevzelo gibanje za drţavljanske pravice, 
ki si je prizadevalo konĉati rasno diskriminacijo v številnih delih ZDA. Narejenih pa je 
bilo nekaj izredno provokativnih dizajnov, še posebno v borbi proti vojni v Vietnamu. 
(Crowley, v Timmers, 1998) 

Leta 1968 je bila v Evropi dejavna skupina Atelier Populaire iz École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts v Parizu. Ta anarhistiĉni, vendar dobro organiziran 
studio, je bil zadolţen za plakate, stenske ĉasopise in dogajanja na ulicah. Njihovi 
plakati so bili enostavni, navadno enobarvni, litografski oziramo narejeni s pomoĉjo 
šablone. Njihova produkcija je bila poceni in enostavna, s ĉimer je namerno 
nasprotovala profesionalnim medijem. V Londonu so v letih 1970 delovali Red 
Dragon Print Collective, v Brightonu pa je deloval Pen Dalton. (Crowley, v Timmers, 
1998) 
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Slika 5. Raymond Savignac, La publicite c'est le viol. 1961/1999, Francija, 1999 

 

 

 
V šestdesetih in sedemdesetih letih so na Poljskem mnogi umetniki, med njimi 
Waldemar Swierzy, Jan Mlodozoniec in Hubert Hilscher, ustvarili vrsto duhovitih in 
iznajdljivih razvedrilnih plakatov. Duhovitost in iznajdljivost sta se nadaljevali z Janom 
Sawkajem, ki je s surrealistiĉnimi podobami, barvami in stilom, ki spominja na 
risanke, namerno nakazoval na plakate poparta, ki so v šestdesetih letih med drugim 
vplivali na poljsko umetnost. (Haill, v Timmers, 1998) 

 
Prav tako kot vojna je tudi izbruh ljubezni, miru in halucinacij sredi šestdesetih 
proizvedel nenavaden val plakatne umetnosti. V Ameriki segajo korenine 
psihedeliĉnega plakata v San Francisco (Haill, v Timmers, 1998) zgodnjih 
šestdesetih leti, ko so se mladi navduševali nad britansko rock glasbo, še posebej s 
prihodom Beatlov. Zloglasni umetnik psihedeliĉnega plakata je bil Wes Wilson. 
Vendar njegovi plakati niso opravljali svoje naloge, ki naj bi bila kratko, jedrnato in 
jasno sporoĉanje, ampak so povzroĉili pravo evforijo in zmedo s svojimi svetlikajoĉimi 
se barvami in nejasno tipografijo (Slika 6), ki jo je navdihovala dunajska secesija. Na 
plakatu je rad uporabljal negativni prostor. Kmalu so plakati iz šestdesetih postali 
zbirateljski predmeti, ki so za malo denarja krasili marsikatero najstniško sobo. V 
Angliji je vsako pop gibanje oblikovalo svojo vizualno podobo. Tako imenovani 
underground movement v šestdesetih je zaĉel oblikovati inovativne grafike v 
sodelovanju z novo glasbo, pisanjem in filozofijo. Leta 1967 sta Nigel Waymouth in 
Michael English v Londonu kot oblikovalca plakatov zdruţila moĉi pod imenom 
Hapshash and the Coloured Coat. Umetnik, ki ga je prav tako navdahnil popart 
plakatni bum, je bil avstralski oblikovalec Martin Sharp. Sharpov homage iz leta 1967 
Bob Dylanu z naslovom Mister Tambourine Man je postal plakat ikonskih razseţnosti. 
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Razvedrilni plakati v šestdesetih so bili tako raznoliki kot je bila raznolika ponudba 
samih dogodkov. (Haill, v Timmers, 1998) 

 

Slika 6. Wes Wilson, The Byrds, ZDA, 1967 

 

 
 
 

V sedemdesetih letih se je pojavila šokantnost surrealizma, ki jo je briljantno zaĉel 
izkorišĉati nemški grafiĉni oblikovalec Holger Matthies. Njegovi plakati so bili 
dramatiĉni, še posebno tisti, narejeni za gledališĉe. (Haill, v Timmers, 1998) 

V osemdesetih letih je oglaševanje doţivelo svoj bum. Popularno je postalo, da so 
podjetja na svojih plakatih upodabljala globalne probleme, da bi tako poveĉala 
medijsko pozornost in poslediĉno prodajo. Eden izmed najprovokativnejših je bil 
oblikovalec plakatov za Benetton Oliviero Toscani. Menil je, da je oglaševanje 
najbogatejša in najmoĉnejša oblika komunikacije v svetu in da so šokantni prizori 
(Slika 7) nujno potrebni, da se ljudje zamislimo. Njegove podobe poljubov med 
istospolnimi partnerji, krvaveĉih majic ubitih vojakov ali pa umirjajoĉih za aidsom so 
vedno znova pretresale svet. (Haill, v Timmers, 1998) 
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Slika 7. Oliviero Toscani, United colors of Benetton, Hiv positive, Italija, 1993 

 

 

 

 
 
VII. PLAKAT NA SLOVENSKEM 
 
Prvi slovenski plakat se je pojavil v Ljubljani na zaĉetku 19. stoletja (Kordiš, 2005). 
Pod imenom slovenski plakat smatramo plakat, ki ga je oblikoval Slovenec za 
slovenskega naroĉnika in je tiskan na Slovenskem v slovenski tiskarni. Prvi 
oblikovalci plakatov so bili slovenski slikarji Saša Šantel, Gvido Birolla, Maksim 
Gaspari in Ivan Vavpotiĉ, ki so se tako oblikovno kot tipografsko zgledovali po 
secesiji. 

Najaktivnejša oblikovalca plakatov iz vrste prvih diplomantov ljubljanske arhitekturne 
šole sta bila Janko Omahen in Domicijan Serajnik. Njun pristop k oblikovanju je bil 
preteţno dekorativen, medtem ko sta njuna sodobnika Avgust Ĉernigoj in Milko 
Bambiĉ svoj slog našla v italijanskem sodobnem grafiĉnem oblikovanju. Na 
Ĉernigojevih konstruktivistiĉno oblikovanih plakatih je ĉutiti vpliv Bauhausa, kjer se je 
šolal. Peter Kocjanĉiĉ in Janez Trpin, prav tako rojena ob prelomu stoletja, pa sta bila 
najuspešnejša v drugi polovici tridesetih let. Kot eden vodilnih slovenskih fotografov 
je Kocjanĉiĉ na plakat prvi vnesel fotografijo kot izrazito nosilko informacije. (Bernik, 
1988) 

Partizanski plakat je bil v celoti zamišljen kot mobilizacijsko in agitacijsko sredstvo, za 
katerega je bila znaĉilna najveĉkrat dinamiĉna kompozicija z enakovredno 
tipografsko rešitvijo. Tiskan je bil v dveh, najveĉ treh barvah. Oblikovali so ga Nikolaj 
Pirnat, Dore Klemenĉiĉ – Maj, France Miheliĉ, Vladimir Lakoviĉ, Ive Šubic in drugi. 
Plakat med obema vojnama pa ni bil samo propagandni, ampak je oglaševal tudi 
izdelke široke potrošnje. (Bernik, 1988) 

Poleg ţe omenjenih umetnikov so se povojnemu plakatu pridruţili še slikarji Rudi 
Gorjup, Maksim Sedej, Marij Pregelj, Slavko Pengov in drugi. Plakat je ĉedalje bolj 
povzemal oznaĉevalno vlogo, saj je postajal nepogrešljiva krasilna sestavina 
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politiĉnih, slovesnostnih in prazniĉnih scenografij ter pri tem zaĉel izgubljati svojo 
sporoĉilno funkcijo. Pojavljati so se zaĉeli ekonomskopropagandni plakati in plakati, 
ki so oglaševali razne športne ter kulturne prireditve, z njimi pa tudi turistiĉni plakat. 
(Bernik, 1988) 

Slovenski plakat petdesetih in šestdesetih let je odloĉilno zaznamovala razstava 
švicarskega plakata, ki jo je gostila Moderna galerija leta 1951. V teh letih sta 
ikonografsko sveţino in ţanrsko pestrost prispevala Uroš Vagaja (Slika 8) in Grega 
Košak. Sveţe zamisli so imeli tudi Majda Dobravec, Nives Kalin in Milan Miheliĉ, ki 
so ustvarjali vizualno uĉinkovite in v prostoru izzivalne plakate, ĉutiti je ţe prodor 
sodobnega mednarodnega grafiĉnega oblikovanja. Kljub temu da se je ţe pojavila 
tako imenovana druga povojna generacija oblikovalcev, med katerimi so bili posebej 
izraziti Peter Skalar, Janez Suhadolc, Judita Skalar, Tomaţ Krţišnik in Matjaţ 
Vipotnik, je bila prva generacija še vedno zelo aktivna in uspešna. (Bernik, 1988) 

 

Slika 8. Uroš Vagaja, Cockta, Slovenija, 1954 

 

 
 
 

Tako Krţišnik kot Vipotnik sta se šolala v tujini, kar se pozna pri njunem oblikovanju. 
Pri Krţišniku je še posebej izrazita prevlada slikovnega dela nad besednim. To 
opazimo tudi pri mlajši generaciji umetnikov, ki so se šolali v tujini in predstavniki 
katere so Zdravko Papiĉ, Radovan Jenko, Joţe Damjan ter jih imenujemo tretja 
povojna generacija oblikovalcev, ki je dejavno nastopila sredi sedemdesetih let. Pri 
vseh prevladujejo sprošĉene risbe, nekje duhovite, drugje karikirane, spet drugje se 
opazi uporaba kolaţa. Omeniti moramo tudi Janija Bavĉerja in industrijskega 
oblikovalca Oskarja Kogoja. K omenjeni generaciji spadajo še Ranko Novak, Nino 
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Kovaĉević in Miljenko Licul, ki je bil mojster tipografije, vsi pa so v oblikovanje plakata 
prinesli novo senzibilnost. (Bernik, 1988) 

V novejšem ĉasu, predvsem v zadnjih dveh desetletjih nova imena med oblikovalci 
plakatov niso tako pogosta, ĉeprav ob slovenskih cestah plakatov opaţamo vse veĉ. 
Še vedno jih oblikuje tretja generacija in preteţno neznani oblikovalci, zaposleni v 
oglaševalskih agencijah. Temu botrujeta vse veĉja potreba po komercialnem plakatu 
in upad kulturnega oziroma umetniškega plakata. Novo upanje je prineslo leto 2009, 
ko je Fundacija Brumen ustanovila Poster Festival Ljubljana, ki ga podpira Evropska 
komisija EACDG. Festival odpira socialnopolitiĉna vprašanja, na katera odgovarjajo 
oblikovalci s celega sveta, med katerimi se še vedno najdejo imena iz tretje povojne 
generacije, prav tako pa tudi mladi predstavniki slovenske plakatne umetnosti, ki s 
svojimi izjemnimi oblikovalskimi rešitvami ohranjajo dobro ime slovenskega plakata. 

Razveseljivo je, da je v zadnjem ĉasu, sicer redko, odliĉne plakate moĉ videti ne 
samo na stenah galerij, temveĉ tudi na uliĉnih panojih. Delo, ki je v zadnjem ĉasu 
izstopalo, je triptih plakatov Prešeren-Cankar-Kosovel agencije Publicis (Slika 9), ki 
so ga v sklopu nateĉaja Plaktivat za druţbo TAM-TAM oblikovali Gregor Ĉeferin, Toni 
Tomašek, Miha Bevc in Drago Mlakar. Vsi plakati so predstavljali tako odliĉne 
ikonografske kot tipografske rešitve in so ravno zato dosegli svoj namen. V poplavi 
tako komercialnih kot kulturnih plakatov so izstopali iz povpreĉja, bili takoj opaţeni, 
lahko razumljivi in še bolj zapomnljivi. 

 

Slika 9. Agencija Publicis, Cankar, Slovenija 2014 
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3. BARVA 

 
S fizikalnega stališĉa lahko reĉemo, da barv ni. Ĉeprav jih vidimo, v naravi ne 
obstajajo niti rdeĉa (Peĉjak, 2006) niti rumena ali modra barva. Objektivno so samo 
elektromagnetni valovi na razmeroma ozkem sektorju celotne amplitude 
elektromagnetnega sevanja, ki jih naša zavest subjektivno predela (Trstenjak, 1978). 

Kaj so torej barve, ki jih iztisnemo iz tube in z njimi slikamo? Še vedno so barve, ki pa 
jim reĉemo pigmenti oziroma snovne barve (Itten, 1999). Pigmente imenujemo tudi 
barvni dejavniki ali barvne snovi, ki jih lahko fizikalno in kemiĉno doloĉimo. Delimo jih 
na akromatske in kromatske (Peĉjak, 2006). Akromatske barve so nepestre, k njim 
spadajo bela, ĉrna in vsi odtenki sive. K pestrim, kromatiĉnim barvam pa prištevamo 
vse ostale, torej rdeĉo, rumeno, zeleno in druge. Akromatske barve se med seboj 
razlikujejo le po svetlosti, kromatske pa po barvitosti ali barvnem tonu, svetlosti in 
nasiĉenosti. Ĉe kromatske barve razvrstimo po podobnosti in jim dodamo škrlatno, 
dobimo barvni krog (Peĉjak, 2006).  

Nasproti si stojeĉe barve v barvnem krogu imenujemo komplementarne barve 
oziroma komplementarni pari. V barvnem krogu najdemo tri osnovne barve: rdeĉo, 
rumeno in modro, ki jih imenujemo primarne barve. Z njihovo mešanico dobimo tako 
imenovane sekundarne barve, ki so oranţna, ĉe med seboj zmešamo rumeno in 
rdeĉo, zelena, ĉe zmešamo rumeno in modro, in vijoliĉna, ĉe zmešamo rdeĉo in 
modro. Svetlost barve je s fizikalnega stališĉa odvisna od svetlobne energije in 
frekvence, s snovnega pa od koliĉine bele barve in vode. Najsvetlejša je rumena, 
najtemnejša pa vijoliĉna barva. Nasiĉene barve so ĉiste in pestre, nenasiĉene so 
umazane, njihova nasiĉenost je odvisna od sestavljenosti svetlobnih valov in od 
mešanja z drugimi, kar ugotavljamo pri kontrastu kvalitet. Barve pa niso le svetle in 
temne ali nasiĉene in nenasiĉene, so tudi tople in hladne, vsaka od njih pa na nas 
drugaĉe uĉinkuje. (Peĉjak, 2006) 

Barva dobi svojo vrednost šele v kombinaciji z drugo, kar v nas sproţi psihofiziĉni 
proces. To imenujemo barvni uĉinek. Povezave med barvnimi uĉinki in barvnimi 
dejavniki pa so še kako pomembne pri umetniškem oblikovanju, v našem primeru pri 
oblikovanju plakata. (Itten, 1999) 

Ko govorimo o barvnih uĉinkih, govorimo tudi o barvni harmoniji, ki pa jo je treba 
opredeliti objektivno, saj si pod izrazom harmoniĉno vsak lahko predstavlja nekaj 
popolnoma drugega. Harmonija pomeni ravnoteţje, simetrijo moĉi, ki ju doseţemo, 
kadar je izpolnjen zakon komplementarnosti (Itten, 1999). Harmoniĉni so vsi 
komplementarni pari in vse barve, ki v dvanajstdelnem barvnem krogu stojijo v 
oglišĉih enakostraniĉnega ali enakokrakega trikotnika oziroma kvadrata ali 
pravokotnika oziroma z drugimi besedami: barve so harmoniĉne, tedaj ko pomešane 
skupaj dajo nevtralno sivo, vse druge kombinacije so ekspresivne ali disharmoniĉne 
(Itten, 1999). Seveda pa ni nujno, da je vsaka barvna kombinacija v harmoniji. Morda 
je naš cilj ravno obraten in ţelimo z disharmonijo pritegniti pozornost na nek drug 
naĉin oziroma povedati nekaj drugega.  

Kljub temu da barve zaznavamo na osebni ravni, imajo vseeno dovolj vsem ljudem 
skupnih znaĉilnosti, da se pri likovnem oblikovanju lahko ravnamo po njih (Butina, 
2000). Ĉeprav je rdeĉa nekaterim všeĉ in drugim ne, še vedno izraţa svojo moĉ in 
poleg drugih znaĉilnostih tudi nevarnost, zato je znak stop po celem svetu rdeĉe, in 
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ne na primer modre barve. Prav tako podobno oziroma objektivno in spet popolnoma 
subjektivno doţivljamo barve štirih letnih ĉasov. Takih in podobnih primerov je še 
veĉ. Ĉe hoĉemo opredeliti izrazne vrednosti posameznih barv, jih moramo primerjati 
med seboj (Itten, 1999) in natanko poznati njihovo kromatiĉnost oziroma ton. 

Ĉe povzamem, ima vsaka posamezna barva svoje lastnosti. Tako je ĉrna vedno in 
samo temna, bela pa svetla barva, medtem ko lahko na primer pri rumeni 
ugotavljamo njen ton, svetlost in nasiĉenost. Vsaka od barv ima na posameznika tudi 
svoj uĉinek. Na primer rumena na nekatere ljudi deluje pozitivno, druge spet odbija. 
Pri plakatu vedno govorimo o kombinaciji najmanj dveh barv. Vsaj eno obiĉajno 
uporabimo za prvi plan, ki je bodisi ilustracija bodisi tipografija, medtem ko je drugi 
plan obiĉajno ozadje, na katerem stojita tako ilustracija kot tipografija. Pri izboru 
barve moramo zato vedno upoštevati kontrast in harmonijo ter kako lahko obe 
vplivata na berljivost. Pri tem moramo torej upoštevati uĉinke barv v interakciji, 
medtem ko je psihološka podlaga posamezne barve pomembna predvsem zato, da 
laţje izberemo barve, ki bodo izraţale pravo sporoĉilo na nezavedni ravni in bodo 
primerne za obĉinstvo, ki ga ţelimo doseĉi. (Dabner, Calvert in Casey, 2011) 

 

a. ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH BARV 

 

I. RUMENA 

 
Rumena je najsvetlejša barva barvnega kroga. Takoj ko jo zmešamo s sivo ali ĉrno, 
izgubi svoj ţar. Simbolizira razum in znanje (Itten, 1999). Zastrta rumena izraţa 
zavist, izdajo, hinavšĉino, dvom in nezaupanje. V Španiji sem pred mnogimi leti 
spoznala, da rumena pomeni tudi ljubosumje. Tam je namreĉ v navadi, da v znak 
ljubosumja partner drugemu podari rumeno vrtnico. Ljubosumje pomeni tudi v 
Franciji, medtem ko v Grĉiji predstavlja ţalost. Rumena izraţa tudi toplino, vedrost, 
sreĉo in bojazljivost (Peĉjak, 2006). Asja Nina Kovaĉev jo povezuje z vedrino in 
optimizmom in poudarja njene komunikativne sposobnosti. Skupaj z oranţno in rdeĉo 
ponazarja veselje, sreĉo in zadovoljstvo, v povezavi z modro pa simbolizira 
prijateljstvo. Kljub temu njene negativne asociacije prevladujejo. Po obseţni 
raziskavi, ki jo je leta 1996 opravil Anton Trstenjak, rumena prej odbija kot privlaĉi. 
Njena ţivahnost je tako rezka, da nam intenzivno zareţe v ušesa (Kandinsky, 1912, v 
Kovaĉev, 1997). Najpriljubljenejša je med mešĉankami in je najbolj primerna za 
barvo sten in stropa. 

Moĉno kontrastne kombinacije rumene z vijoliĉno izraţajo aktivnost in dinamiko ter 
nenehno gibanje (Whelan, 1994), rumena, zmešana z belo, pa izraţa eleganco in 
umirjenost. V kontrastih s temnimi odtenki uĉinkuje radostno (Itten, 1999), na primer 
na temno zeleni deluje ţareĉe, na vijoliĉni moĉno, trdo in neizprosno, na modri deluje 
sijoĉe, na rdeĉi mogoĉno in glasno, na beli izgubi ves ţar, na ĉrni pa pokaţe vso 
svojo agresivnost. 

 

Zaradi svoje vpadljivosti je priljubljena barva oblikovalcev in je na raĉun svojih 
optimalnih uĉinkov na daljavo mednarodno priznana kot opozorilna barva (Kovaĉev, 
1997) in celo vsiljivejša od rdeĉe.  
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II. RDEČA 

 
Rdeĉa je kljub svoji moĉi izredno prilagodljiva in obsega najrazliĉnejše znaĉaje (Itten, 
1999). Rdeĉeoranţna je izjemno topla barva, ki se stopnjuje do ognjene moĉi. 
Predstavlja tudi strastno telesno ljubezen, medtem ko ĉista rdeĉa predstavlja 
poduhovljeno ljubezen. Škrlatno rdeĉa predstavlja posvetno in duhovno oblast. V 
kontrastu s ĉrno deluje izrazito demonsko, na zelenomodri deluje kot ogenj, s 
svetlenjem jo pripeljemo do neţno roţnate. 

Najmoĉnejše barvne kombinacije vedno povezujemo z rdeĉo barvo (Whelan, 1994), 
ki je nikoli ne moremo spregledati. Je temeljna barva moĉi in jo v oglaševanju 
pogosto uporabljamo. Ko ĉrni dodajamo rdeĉo, dobimo barvo burgundca oziroma 
razkošja, v kombinaciji z belo pa barvo romantike. Cinober rdeĉa izraţa vitalnost, 
oranţnordeĉa pa lagodno ţivljenje. 

Rdeĉa barva je vpadljiva in vĉasih deluje nasilno, zato se jo uporablja preteţno za 
oznaĉevanje nevarnosti ali prepovedi. Vedno izstopa iz svojega naravnega okolja in 
je sila opazna. Velja za eno najĉustvenejših barv (Kovaĉev, 1997) in se obiĉajno 
pojavlja na risbah dveh primarnih ĉustev, ki se med seboj izkljuĉujeta, jeze in veselja.  

Sicer pa je druga najpriljubljenejša barva (Trstenjak, 1996), predvsem pri 
podeţelankah, na splošno predstavlja strast, toplino, ljubezen, kri, vzburjenje, seks, 
poţelenje, hitrost in nevarnost. 

 

III. MODRA 

 
Modra je najpriljubljenejša barva (Trstenjak, 1996). Izraţa resnicoljubnost, ponos, 
moĉ, hladnost, melanholijo, teţavnost, zaupanje, zanesljivost in pripadnost. Ĉista 
modra je tista, ki nima ne rumenkastega ne rdeĉkastega pridiha ter je z materialnega 
stališĉa vedno pasivna (Itten, 1999), z duhovnega pa aktivna. Je vedno hladna in 
senĉna. Kadar je na rumenem ozadju, deluje temno in brez ţara, na ĉrni zaţari, na 
vijoliĉni je zadrţana, na rjavi zaţivi, na rdeĉeoranţni podlagi pa zaţari v nenavadni 
luĉi. 

V preteklosti je bila najdragocenejša slikarska barva azurno modra (Kovaĉev, 1997) 
ali ultramarin, ki so jo pridobivali iz poldragega kamna lapis lazuli. Povezujemo jo z 
daljavo in neskonĉnostjo, zato po navadi dobijo vsi predmeti v daljavi nekoliko 
modrikast odtenek. Prosojna modrina simbolizira tudi velikost, saj optiĉno poveĉuje 
predmete. To lastnost povezujemo z boţanskostjo. 

Klasiĉna modra izraţa resnico, odgovornost in zaupanje (Whelan, 1994), zato je na 
razgovor za sluţbo priporoĉljivo priti obleĉen v modro. Mornarsko modra izraţa 
zanesljivost, od tod tudi modre uniforme policistov, mornariških ĉasnikov in sodnih 
uradnikov. Svetlejša modra predstavlja mir in obĉutek ugodja. Pomembno je, da so 
komplementarne barve podobnih vrednosti, saj preveĉ ţivahni toni ustvarjajo 
nezaţeleno napetost. 
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IV. ZELENA 

 
Z mešanjem primarne rumene in primarne modre dobimo sekundarno zeleno barvo, 
katere izraz se spreminja s koliĉino rumene ali modre v njej. Je barva rastlinskega 
sveta, ki izraţa plodnost (Itten, 1999), zadovoljstvo, mir in upanje pa tudi znanje in 
vero. Rumenozelena deluje mladostno, modrozelena pa hladno in agresivno. Ima 
precej izraznih uĉinkov. 

Evropejci z zeleno barvo povezujemo vsa demoniĉna bitja (Kovaĉev, 1997), medtem 
ko je v islamu, kjer je zelena najpopularnejša, barva svetosti in pozitivnosti. Zelena je 
tudi politiĉna barva in jo povezujemo predvsem s strankami, ki se borijo za zašĉito 
okolja in so politiĉno nevtralne. Ker je to barva vegetacije, simbolizira ţivljenje ter v 
kitajski tradiciji predvsem dolgo ţivljenje in usmiljenje. Njen vpliv na organizem je 
pomirjevalen. Simbolizira tudi prijetnost, upanje, zdravje, trajanje in toleranco. O 
zeleni govorimo kot o barvi srednje vrednosti in jo umešĉamo med vroĉe in hladno, 
pasivno in aktivno, teţko in lahko ter sprednje in zadnje. Je najnevtralnejša, zato je 
njen vpliv na posameznika odvisen od drugih barv. V kombinaciji s ĉrno, rumeno in 
vijoliĉno simbolizira negativne, z modro in belo barvo pa pozitivne lastnosti. 

 

V. ORANŢNA 

 
Oranţna je še ena sekundarna barva, ki nastane z mešanico rumene in rdeĉe. 
Simbolizira veselje, zrelost in rast (Kovaĉev, 1997) ter nas spominja na sonce in 
ogenj. Spada med najmanj priljubljene barve. V kitajski tradiciji pomeni spreminjanje 
oziroma prehajanje, zato so budistiĉni menihi v oranţnih oblaĉilih. V evropski tradiciji 
je slabo zastopana, razen kot barva Nizozemcev. Z njo povezujemo vsiljivost in 
ekstravertiranost, sicer pa predstavlja zadovoljstvo, veselje in bogastvo. 

Kot mešanica rumene in rdeĉe leţi v najmoĉnejšem delu ţarišĉa (Itten, 1999). Z belo 
izgubi svoj znaĉaj, s ĉrno pa postane topo rjava. 

Je tudi barva varnosti na ogroţenih obmoĉjih (Whelan, 1994), predstavlja 
naklonjenost in prijaznost. Ima elemente energije in gibanja ter ustvarja red in 
enakost. 

 

VI. VIJOLIČNA 

 
Vijoliĉna je barva mešanih obĉutij, mešanica rdeĉe in modre primarne barve. 
Vijoliĉno povezujemo s purpurno in je bila v antiki barva bogatih oblastnikov. Še 
danes so kardinali v rdeĉem in škofi v vijoliĉnem purpuru. Njeno ime izhaja iz 
latinskega izraza za vijolico – viola, violentia, ki pomeni silo, moĉ in oblast, glagol 
violare pa oskruniti (Kovaĉev, 1997). Vijoliĉne barve nihĉe ne povezuje s 
skromnostjo. Kljub svoji hladnosti je izredno glasna barva, ki simbolizira dvoumnost, 
nepredmetnost in negotovost. Je barva spremenljivosti, varljivosti in nezvestobe kot 
tudi magije, posebno v kombinaciji s ĉrno. Z dodajanjem bele dobimo lila barvo. 
Skupaj s sivo, rjavo in ĉrno simbolizira tudi staromodnost, introvertiranost in celo 
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pokvarjenost. Je tudi barva usodnih ţensk, ki simbolizira inteligenco, znanje, ţalost, 
zato je njen znaĉaj otoţen, vzvišen in aristokratski. 

Po Trstenjakovi raziskavi je vijoliĉna ljudem daleĉ najbolj odbijajoĉa barva. 
(Trstenjak, 1996) 

 

b. BARVE V INTERAKCIJI – BARVNI KONTRASTI  
 
Kadar med doloĉenimi pojmi opazimo izrazite razlike v njihovih lastnostih, takrat 
govorimo o nasprotjih ali kontrastih. Kontraste opaţamo v vsakdanjem ţivljenju in 
tako ugotavljamo, da je nekdo suh, drug debel ali nekdo ţalosten, spet drug vesel. 
Da je na primer fasada neke hiše hrapava, sosednje gladka, da je danes dan topel, 
ko je bil vĉeraj hladen.  
Kontraste vsak dan zasledimo tudi pri barvah. Tako lahko v soseski samih rumeno 
obarvanih hiš, najbolj izstopa tista rdeĉe obarvana. In vendar rdeĉa hiša ne bi nikoli 
izstopala, ĉe poleg nje ne bi stale ravno rumene hiše ali pa tiste, ki se od rdeĉe 
barvno razlikujejo. O barvnem kontrastu govorimo torej takrat, kadar med dvema 
barvama, ki ju med seboj primerjamo, ugotovimo doloĉeno razliko (Itten, 1999). Ta 
razlika je lahko majhna, kadar pa naše oko opazi izrazito razliko med barvama, 
govorimo o polarnem kontrastu. O polarnem zato, ker se barvi nahajata na 
nasprotnih si polih ali z drugimi besedami, ko stojita nasproti v barvnem krogu.  
Ĉe izhajamo iz dejstva, da ima ţe vsaka barva zase svoje lastnosti oziroma 
znaĉilnosti delovanja, potem ugotavljamo, da ne obstaja le en splošen kontrast, 
ampak jih je veĉ. Po opredelitvi Johannesa Ittna iz leta 1961 jih obstaja sedem. Ti so: 
 

1. kontrast barve k barvi,  
 

2. svetlo-temni kontrast, 
  

3. hladno-topli kontrast,  
 

4. komplementarni kontrast,  
 

5. simultani kontrast,  
 

6. kontrast kvalitet in 
 

7. kontrast koliĉin. 
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I. KONTRAST BARVE K BARVI 

 

Kontrast barve k barvi imenujemo drugaĉe tudi kontrast barve v odnosu do barve ali 
kontrast barvnega tona (Butina, 2000). Ko govorimo o barvnem tonu, govorimo o tisti 
lastnosti barv, po kateri same barve loĉimo med seboj. Govorimo torej o rdeĉi barvi, 
zeleni, modri in tako dalje. Ker vemo, da so primarne barve rumena, rdeĉa in modra 
in da z njihovim medsebojnim mešanjem dobimo dvanajstdelni barvni krog, potem 
lahko sklepamo, da je tudi kontrast med njimi najmoĉnejši. Ko govorimo torej o 
kontrastu barve k barvi, govorimo o sestavi najmanj treh barv, ki so med seboj jasno 
loĉene in bolj ko so oddaljene od treh primarnih, šibkejši je kontrast med njimi (Itten, 
1999). Kromatske barve pa ne loĉimo le po barvnem tonu oziroma barvitosti, temveĉ 
tudi po njihovi svetlosti in nasiĉenosti. Zato tudi spreminjanje svetlosti in ĉistosti barv 
pomeni spreminjane njihovega kontrasta. Kontrast med ĉistimi barvnimi toni 
predstavlja moĉnejši kontrast kot med neĉistimi oziroma tistimi, ki so bodisi 
posvetljeni, potemnjeni ali pa mešani med sabo. Barvam lahko še poveĉamo 
intenziteto z njihovo izolacijo, se pravi, ĉe jih obrobimo z belo ali ĉrno ĉrto (Itten, 
1999). Ravno zaradi svoje intenzivnosti je kontrast barve k barvi izredno priljubljen 
med oblikovalci nasploh, še posebej med oblikovalci plakatov, katerih najveĉja 
naloga je pritegnitev pozornosti. 

 

II. SVETLO-TEMNI KONTRAST 

 
Ko drugo ob drugo postavimo svetle in temne barve, dobimo svetlo-temni barvni 
kontrast. Sicer si pod tem pojmom najveĉkrat predstavljamo kontrast med ĉrno in 
belo barvo, in vendar o svetlo-temnem kontrastu govorimo tudi pri kromatskih barvah. 
K akromatskim barvam spadajo ĉrna in bela barva ter vsi odtenki sive, ki pa jih je 
nešteto. Siva je naĉeloma brezizrazna barva, ki pa svoj izraz dobi ob katerikoli 
sosednji barvi (Itten, 1999). Ravno nasprotno pa vsaka njena sosednja barva z njo 
izgublja svojo moĉ. Zaradi tega nekateri umetniki niso ţeleli uporabljati sivih tonov. 
Ĉrna je v akromatskem svetu torej najtemnejša, medtem ko je bela najsvetlejša 
barva. Tudi kromatske barve so seveda lahko tako temne kot svetle. Najsvetlejša je 
rumena barva, sledijo ji oranţna, rdeĉa, zelena ter modra, ki je sosednja barva 
najtemnejše vijoliĉne barve. Zanimivo je, da sta si po tonu tako razliĉni barvi, kot sta 
zelena in rdeĉa po svetlosti, skoraj enaki in lahko bi rekli, da leţita med temnimi in 
svetlimi barvami v barvnem krogu. Ko primerjamo dvanajst barv kromatskega 
barvnega kroga z dvanajstimi odtenki akromatskega kroga, ugotovimo, da rumena 
ustreza tretjemu, oranţna petemu, rdeĉa šestemu, modra osmemu in vijoliĉna 
desetemu sivemu odtenku. Ker je rumena najsvetlejša, mora biti zatemnjena ţe od 
ĉetrtega odtenka naprej, da bi ustrezala temnejšim odtenkom sive lestvice. Rdeĉa na 
primer leţi globlje na lestvici, zato ima do ĉrne manj odtenkov in do bele veĉ, prav 
tako modra. Vse barve pa z mešanjem ĉrne in bele izgubijo svojo nasiĉenost. Tako 
ugotovimo, da je rumena izredno svetla barva in da ĉiste temno rumene barve ni, 
medtem ko je modra ţe po naravi temna. (Itten, 1999) 
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III. HLADNO-TOPLI KONTRAST 

 
Ĉe je rumena barva najsvetlejša in vijoliĉna najtemnejša, potem sta barvi, ki v 
barvnem krogu leţita pravokotno na njuno os najtoplejši oziroma najhladnejši (Itten, 
1999). Ti barvi sta rdeĉeoranţna kot najtoplejša in modrozelena kot najhladnejša 
barva. Toplo-hladni kontrast je torej kontrast med rumenimi, oranţnimi, rdeĉimi in 
modrimi, zelenimi in vijoliĉnimi barvami. Bolj ko so barve ĉiste, bolj izrazit je kontrast 
med njimi ter bolj ko jih mešamo bodisi s ĉrno ali belo bodisi z drugimi toplimi ali 
hladnimi barvami, bolj ta kontrast jenja. Znano je tudi (Itten, 1999), da hladne barve 
zavirajo doloĉene procese v organizmu, medtem ko jih tople pospešujejo. Prav tako 
nam je v toplo obarvanih prostorih topleje kot v prostorih obarvanih s hladno barvo. 

Znaĉaj toplo-hladnega lahko definiramo tudi drugaĉe:  
 
sonĉno : senĉno, 
 
prozorno : neprozorno, 
 
vznemirljivo : pomirjujoĉe, 
 
neprosojno : prosojno, 
 
zemeljsko : zraĉno, 
 
blizu : daleĉ, 
 
teţko : lahko ali 
 
suho : vlaţno.  
 
Hladno-topli kontrast je izrazit v naravi in lahko bi rekli, da nam delujejo stvari, ki so 
bolj oddaljene, odete v hladnejše tone kot tiste blizu nas. Prav tako delujejo lahke, 
senĉne ter vlaţne stvari. Kot kontrast barvnega tona, je tudi hladno-topli kontrast 
pogosto izrazno sredstvo oblikovalcev plakata ter oblikovalcev, ki opremljajo notranje 
prostore. 

 

IV. KOMPLEMENTARNI KONTRAST 

 
Komplementarni barvi sta tisti snovni barvi, ki pri medsebojnem mešanju dasta 
nevtralno sivoĉrno barvo (Itten, 1999). S fizikalnega stališĉa sta to tudi svetlobi dveh 
barv, ki se pri mešanju spremenita v belo svetlobo. Pri komplementarnih barvah je 
zanimivo, da se, kljub temu da so si nasprotne oziroma nasproti si leţeĉe, njihov 
uĉinek moĉno okrepi, ko leţijo ena poleg druge. Tako oranţna poleg modre zaţari do 
svoje najveĉje intenzivnosti in obratno. Med seboj zmešane komplementarne barve 
pa se spremenijo v sivo in ugasnejo, kot voda ugasne ogenj. Vsaka barva ima samo 
en komplementarni par. Ti pari so sledeĉi: 

rumena : vijoliĉna, 
 



34 
 

rumeno oranţna : modro vijoliĉna, 
 
oranţna : modra, 
 
rdeĉe oranţna : modro zelena, 
 
rdeĉa : zelena in 
 
rdeĉe vijoliĉna : rumeno zelena. 
 
Ĉe komplementarne barve razstavimo na prabarve, ugotovimo da so vedno prisotne 
vse tri: 
 
rdeĉa : zeleni = rdeĉa : (modra + rumena), 
 
modra : oranţni = modra : (rdeĉa + rumena) in  
 
rumena : vijoliĉni = rumena : (rdeĉa + modra). 
 
Tudi pri spektralnih barvah ugotavljamo, da je neki doloĉeni barvi, ki smo jo odstranili 
iz spektra, komplementarna tista barva, ki jo dobimo z mešanjem preostalih. 
Dokazano je, da naše oko k doloĉeni barvi zahteva njen komplementarni par, ki ga 
ustvari samo, ĉe ga ne dobi. Komplementarne barve dajejo vtis statiĉno trdne slike in 
vsaka barva ostane po svoji intenziteti nespremenjena. Ko govorimo o 
komplementarnih parih in njihovih kontrastih, ugotovimo, da zraven vedno nastopijo 
še drugi kontrasti. Tako na primer komlementarni par rumene in vijoliĉne tvori tudi 
skrajno vrednost svetlo-temnega kontrasta in rdeĉeoranţna z modrozeleno tvori še 
skrajno vrednost toplo-hladnega kontrasta. Rdeĉa in zelena sta komplementarni, 
enako svetli in njuni svetlobni vrednosti sta enaki. Dokaz, da dve barvi nista 
komplementarni, je, da z njunim mešanjem ne dobimo sive barve. Mešanice 
komplementarnih parov vidimo tako v naravi kot na mnogih slikarijah starih mojstrov, 
ki so ravno s to tehniko prišli do veliko prekrasnih sivih tonov. (Itten, 1999) 
 
Komplementarne barve so izredno priljubljene pri grafiĉnih oblikovalcih, saj z njimi 
hitro doseţejo ţelene uĉinke. Vsekakor pa niso primerne za opremljanje notranjih 
prostorov, saj nas le s teţavo spodbudijo k delu. 
 
 

IV. SIMULTANI KONTRAST 

 
Ko naše oko vsaki dani barvi soĉasno priredi njeno komplementarno barvo, govorimo 
o simultanem kontrastu (Itten, 1999). Te barve v resnici ni oziroma jo ustvari oko 
samo. Pravzaprav govorimo o zakonu barvne harmonije, ko naše oko zahteva 
komplementarno barvo, zato da vzpostavi ravnoteţje. Ta uĉinek se pojavi med sivo 
in ĉisto barvo ter tudi med dvema poljubnima ĉistima barvama, ki nista povsem 
komplementarni. Vsaka od njiju teţi k svoji komplementarni barvi in s tem izgublja 
svojo prvotno barvnost. V naših oĉeh postane drugaĉna in s tem ustvarja dinamiĉno 
vzburjenje, pri ĉimer izgubi svojo stabilnost. Pri tem opazimo, da lahko barve vedno 
znova spreminjajo svoje uĉinke. Dalj ĉasa ko opazujemo doloĉeno barvo in ĉim 
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ĉistejša je, tem moĉnejši je njen simultani uĉinek, hkrati pa njena intenzivnost 
pojema, saj barva oĉi utruja. Uĉinek simultanega kontrasta lahko z ustreznimi 
postopki bodisi poveĉamo bodisi prepreĉimo. Tako na primer ĉrna ploskev na 
rdeĉem ozadju hitro deluje zelena, ker naše oko išĉe komplementarno barvo rdeĉi, ki 
je seveda zelena. Ĉe ţelimo to prepreĉiti, moramo ĉrni barvi dodati malo rdeĉe, da 
nastane rjavoĉrna. S tem prepreĉimo simultani uĉinek in ĉrni povrnemo njeno 
dejanskost. To pa lahko storimo tudi, ĉe barvi spremenimo svetlost, saj moĉan 
svetlo-temni kontrast oslabi simultanega. Prav tako lahko simultani uĉinek nastane 
med barvo in sosedo njenega komplementarnega para, na primer med rumeno in 
rdeĉevijoliĉno ali modrovijoliĉno. Ker rumena odriva proti vijoliĉni tako rdeĉevijoliĉno 
kot modrovijoliĉno, rdeĉevijoliĉna pa odriva rumeno proti rumenozeleni in 
modrovijoliĉna proti rumenooranţni, nastajajo simultani uĉinki. Te uĉinke poveĉamo 
tudi s kontrastom koliĉin. (Itten, 1999) 

 

VI. KONTRAST KVALITET 

 
Barvna kvaliteta ali barvna kakovost pomeni stopnjo ĉistosti oziroma nasiĉenosti barv 
(Itten, 1999). Nasiĉenost je ena izmed treh dimenzij pestrih barv (Peĉjak, 2006), ki jo 
imenujemo tudi polnost barv. Drugi dve sta še barvitost ali barvni ton in svetlost. 
Povsem nasiĉenim barvam reĉemo na primer »ĉista rdeĉa« ali »izrazito modra« in se 
ne spreminjajo glede na svetlost, najveĉkrat so srednje svetle. Manj ko so barve 
nasiĉene, bolj delujejo topo, zastrto, prazno oziroma sivo, umazano, kar je odvisno 
od sestavljenosti svetlobnih valov. Slabo nasiĉene barve imajo v nasprotju z dobro 
nasiĉenimi nešteto odtenkov.  

Obstajajo štiri naĉini (Itten, 1999) s katerimi lahko barvam spreminjamo njihovo moĉ 
oziroma kakovost: 

1. Mešanje z belo poskrbi, da se barva posvetli. Veĉ bele dodajamo, bolj je barva 
svetla. Prav tako se doloĉenim barvam spremeni karakter. Tako rumena kot 
rdeĉa z mešanjem z belo barvo postaneta hladnejši, modra, ki je ţe v osnovi 
hladna, ostaja hladna tudi z dodajanjem bele. Vijoliĉna prav tako ostaja 
hladna, vendar z dodajanjem bele bolj prijetna. Barve postajajo svetlejše tudi z 
dodajanjem vode. 
 

2. Dodajanje ĉrne, barvam odvzame svetlobo in jih spremeni v ubite barve. Ĉista 
rumena, barva sonca, z dodajanjem ĉrne postaja zelenkasta, rdeĉa postaja 
rjava, modra pa se preko sive hitro spreminja v ĉrno. 
 

3. Barvam spreminjamo moĉ tudi z istoĉasnim dodajanjem bele in ĉrne oziroma 
sive barve. Bolj temno sivo dodajamo barvam, bolj se te spreminjajo v temne 
barve in obratno. Bolj je siva svetla, bolj jih svetlimo.  
 

4. Moĉ barvam spreminjamo tudi z mešanjem z njihovimi komplementarnimi 
barvami. Bolj ko jih mešamo med sabo, bolj so »umazane«. 
 

O kontrastu kvalitet govorimo torej takrat, ko imamo pred seboj kombinacijo ĉiste 
barve in njene neĉiste barve, oslabljene na katerikoli od zgoraj naštetih naĉinov. 
Takrat lahko govorimo o pravem kontrastu kvalitet. Ĉe na primer ob bok neĉisti rdeĉi 
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postavimo neĉisto modro, potem dobimo namesto kontrasta kvalitet hladno-topli 
kontrast. (Itten, 1999) 

 

VII. KONTRAST KOLIČIN 

 
Ko nanašamo barve na slikarsko površino drugo poleg druge, poĉnemo to po 
doloĉenem principu z namenom, da doseţemo ravnovesje in s tem prepreĉimo 
prevlado ene barve nad drugo. Kadar pazimo na to ravnovesje, uporabljamo kontrast 
koliĉin (Itten, 1999) oziroma kontrast »veĉ-manj« ali »veliko-majhno«. Pri tem pazimo 
na svetlost barve in na velikost ploskve, ki jo zavzema. Ĉe hoĉemo oceniti svetlost 
barv, jih moramo med seboj primerjati na nevtralnem sivem ozadju. Goethe je 
postavil pribliţne številske vrednosti svetlobnih vrednosti: 

rumena : oranţna : rdeĉa : vijoliĉna : modra : zelena = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6. 
 
Od tod vrednosti komplementarnih parov: 
 
rumena : vijoliĉna = 9 : 3 = 3 : 1 = 3/4 : 1/4,  
 
oranţna : modra = 8 : 4 = 2 : 1 = 2/3 : 1/3  in   
 
rdeĉa : zelena = 6 : 6 = 1 : 1 = 1/2 : 1/2.  
 
Pri dejanski uporabi barv na doloĉeni površini, moramo te svetlobne vrednosti obrniti, 
da dobimo velikost površin posameznih komplementarnih barv: 
 
rumena : vijoliĉna = 1/4 : 3/4 ,  
 
oranţna : modra = 1/3 : 2/3 in 
 
rdeĉa : zelena = 1/2 : 1/2.  
 
Harmoniĉne velikosti barvnih ploskev primarnih in sekundarnih barv so torej 
naslednje:  
 
rumena : oranţna : rdeĉa : vijoliĉna : modra : zelena = 3 : 4 : 6 : 9 : 8 : 6, 
 
rumena : oranţna = 3 : 4, 
 
rumena : rdeĉa = 3 : 6, 
 
rumena : vijoliĉna = 3 : 9, 
 
rumena : modra = 3 : 8, 
 
rumena : rdeĉa : modra = 3 : 6 : 8 in 
 
oranţna : vijoliĉna : zelena = 4 : 9 : 6. 
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Te harmoniĉne vrednosti veljajo le za ĉiste in pestre barve. Ko spremenimo  
nasiĉenost, spreminjamo tudi velikosti površin. Velikost koliĉin je pomembna 
predvsem za komplementarne barve, kajti ĉe barvi nista komplementarni, potem 
enake koliĉine namesto harmoniĉno delujejo nemirno in nestabilno. Z 
neharmoniĉnimi razmerji doseţemo, da doloĉena barva prevladuje, kompozicija pa 
deluje bolj izrazno. Ugotavljamo torej, da zahtevajo izrazito moĉne barve z moĉno 
svetlobo manjšo površino za dosego barvnega ravnoteţja likovne kompozicije, manj 
moĉne in temnejše barve pa veĉ površine. (Itten, 1999) 

 

4. TIPOGRAFIJA 

 
»Tipografija je vizualna manifestacija jezika, ki uporablja vse njegove izrazne in 
praktiĉne lastnosti, ter se nahaja med umetnostjo in znanostjo.« (Dabner, Calvert in 
Casey, 2011, str. 11) 

Beseda tipografija izhaja iz besed typos (Craig, 1990), ki v gršĉini pomeni obliko, in 
graphein, ki pomeni pisati. Tipografija je postopek urejanja oziroma oblikovanja ĉrk, 
besed in besedila. Najpomembnejša naloga tipografskega oblikovanja je 
posredovanje napisanega sporoĉila (Ruder, 1977) na najhitrejši moţen naĉin, saj je 
neĉitljiva tipografija izdelek brez smisla, razen v primerih, ko je ravno nesmisel njen 
namen. 

Ko obravnavamo tipografijo, je dobro, da poznamo tudi druge izraze oziroma termine, 
povezane z njo, saj bomo tako laţje razumeli njen pomen in vlogo v razliĉnih 
kontekstih ter nasploh. 

 

Slika 10. Anatomija znaka 
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Dabner in drugi so v priroĉniku za grafiĉne oblikovalce iz leta 2011 pojasnili nekaj 
najpomembnejših in najveĉkrat uporabljenih tipografskih izrazov (Dabner idr., 2011): 
 
ČRKOVNA OBLIKA (ang. Type) – so vse lastnosti ene same ĉrke.  
ČRKOVNA VRSTA (ang. Typeface) – je nabor vizualnih lastnosti doloĉene skupine 
ĉrk, kot sta oblikovanje ali slog.  
Primer: Garamond. 
FONT (ang. Font) – je ĉrkovna vrsta z doloĉeno velikostjo, debelino in širino. 
Primer: Garamond Roman 12 pt. 
ANATOMIJA ZNAKA (Slika 10) – je jezik, ki se uporablja za opis razliĉnih delov 
ĉrkovnih oblik. 
OSNOVNA ČRKOVNA ČRTA – je ĉrta, na kateri sedijo male ĉrke in pod katero 
segajo repi oziroma podaljški posameznih ĉrk. 
POUDARKI ALI OSI – so odebeljene poteze v ĉrki, ki so lahko pod razliĉnim kotom, 
kar je jasno razvidno v ĉrkah, kot je »o«. 
VELIKOST TOČKE – je relativna velikost fonta. En inĉ ima 72 pik. 
VIŠINA X – je višina malega x v katerikoli ĉrkovni vrsti.  
MINUSKULA – pomeni malo ĉrko. 
MAJUSKULA – pomeni veliko ĉrko. 
SERIF – je nastavek, podaljšek, zavihek na koncu nekaterih potez ĉrk v renesanĉnih 
velikih in malih ĉrkah. 
SANS SERIF – je pisava brez serifov. Ĉrkovne vrste, kot so Univers, Helvetica, 
Aksidenz Grotesque in Futura, nimajo serifov. Nastale so predvsem v 19. in 20. 
stoletju. 
LEVO/DESNO NASLONILO – je besedilo, ki je poravnano na levo ali na desno. 
OPTIČNO IZENAČEVANJE – je izenaĉevanje beline s poveĉevanjem ali z 
zmanjševanjem prostorov med ĉrkami. 
PORAVNAVA – pomeni postavitev besedila glede na stolpec ali stran. 
RAZMIK (ang. leading) – je razdalja med vrsticami besedila. Uporablja se tudi za 
oznaĉevanje navpiĉnega presledka med ĉrkami. 
RAZPIRANJE (ang. kerning) – pomeni spreminjanje razmika med ĉrkami. 
SPACIONIRANJE (ang. tracking) – pomeni spreminjanje razmika med besedami. 
SREDINSKA PORAVNAVA – je besedilo, ki ni poravnano ne levo ne desno. Je 
simetriĉno, z enako vrzeljo na koncu vsake vrstice. 
OBOJESTRANSKA PORAVNAVA – besedilo je poravnano z levim in desnim 
robom, kar pogosto ustvari razliĉne presledke med besedami. Znana je tudi kot polni 
format. 
HIERARHIJA – v tem kontekstu pomeni razliĉne ravni besedila v dokumentu. Naslov 
strani je na primer na vrhu te lestvice, medtem ko so besedilni odstavki niţe. 
KONTRAST – je razlika med elementi, ki omogoĉa primerjavo in poudarke. Je tesno 
povezan s hierarhijo, saj omogoĉa prepoznavo razliĉnih ravni informacij. 
ORNAMENTI – so znaki, ki okrasijo stran, znani tudi kot »roţe«. 
TIPOGRAFSKE ČRTE – so natisnjene ĉrte, ki usmerjajo bralĉevo oko. 
ONOMATOPOIJA – v tipografiji pomeni uporabo ĉrk za izraţanje glasov govorjenega 
jezika, na primer dodajanje velikega »o« besedi »odprto«. Onomatopoijo so 
uĉinkovito uporabljali Marinetti in futuristi pri oblikovanju knjig. 
SOPOSTAVLJANJE (jukstapozicija) – ta pojem uporabljamo predvsem pri plakatu in 
pomeni mešanico ĉrkovnih oblik, med katerimi opazimo serifne, oglato serifne in 
vektorske pisave. 
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LESOREZNA PISAVA (ang. Wooden type) – prvotno se je uporabljala predvsem za 
izdelavo plakatov in je dober primer alternativnih ĉrkovnih oblik. 
 
 

a. ELEMENTI TIPOGRAFIJE 

 
Ĉrka je najosnovnejši element tipografije (Dabner idr., 2011), zato je poznavanje 
njene strukture bistveno za razumevanje, kako se ĉrkovne vrste razlikujejo med 
seboj. Vsaka ĉrkovna vrsta ima edinstvene lastnosti in s tem znanjem se lahko 
oblikovalec odloĉi za izbor ene od številnih ĉrkovnih vrst. Lastnosti ĉrkovne vrste jo 
uvršĉajo v razliĉna umetnostnozgodovinsko obdobja in ji s tem doloĉajo razliĉne 
sloge, kot so renesanĉni, baroĉni, klasiĉni slog, slog serifne ali neserifne pisave in 
drugo. Tehnološki napredek je pripeljal do tega, da je danes na trţišĉu na voljo 
nešteto novih pisav, kar naš izbor samo oteţuje. Še vedno sicer velja, da so za 
splošno rabo primernejše uveljavljene klasiĉne pisave, z vsemi ostalimi pa navadno 
eksperimentiramo. Eksperimente obiĉajno najdemo v modernih oblikovalskih revijah, 
predvsem pa na plakatih razliĉnega tipa. Razliĉne anatomske lastnosti ĉrkovne vrste 
nam ne pomagajo le pri estetskem uĉinku, ampak tudi ko se sprašujemo o njenih 
funkcionalnih prednostih. Tako nam na primer višina x veliko pove o berljivosti ĉrk 
tudi pri manjših velikostih. Razmerje med vratovi in repi malih ĉrk, kot sta »g« in »h«, 
doloĉa splošen videz pisave. Pisave z veliko višino x pogosto potrebujejo veĉ 
prostora med vrsticami, kar omili njihovo vizualno teţo. Pisavi Bookman in Helvetica 
imata veliko višino x, kar pomeni pomanjkanje beline nad minuskulami in pod njimi 
ter veĉ beline v ĉrkah, to pa zahteva veĉ prostora med vrsticami. Medtem pa je pisavi 
Caslon in Futuro ravno zaradi njune majhne višine x laţje brati, saj oko brez teţav 
potuje naprej in nazaj po vrsticah. Enako velike ĉrkovne vrste se nam lahko ravno 
zaradi višine x zdijo manjše ali veĉje. Times New Roman in Bodoni imata enako 
veliko telo, in vendar ima prva veĉjo višino x od druge. (Dabner idr., 2011) 

Izbor ĉrkovne vrste je izredno teţka naloga, ki postane laţja šele s prakso. Vĉasih 
pomaga zgodovinsko ozadje ĉrkovne vrste, saj lahko njene lastnosti poveţemo z 
vsebino besedila. Tako na primer neserifni Univers izraţa sodobnost na naĉin, kot ga 
pisava Garamond ne more. Pisava Bodoni je bila zasnovana konec 18. stoletja in je 
takrat veljala za moderno, saj je bila s svojimi navpiĉnimi osmi in velikimi razlikami 
med debelimi in tankimi potezami pravo nasprotje renesanĉnih pisav. Danes je ta 
pisava klasiĉna, ki pa jo lahko uporabljamo na sodoben naĉin. Pisava Univers dobro 
deluje v modernih kontekstih, Garamond pa je primernejša za knjiţevna besedila. Na 
izbor pisave vedno vplivata vsebina gradiva in njen namen. Vsekakor lahko ta pravila 
kršimo, a moramo pred tem poznati in razumeti zgodovino ĉrkovne vrste, ki jo 
izbiramo. (Dabner idr., 2011) 

 

Najosnovnejša razdelitev je sledeĉa (Dabner idr., 2011): 

PISAVE ZA GLAVNO BESEDILO – Ker so naĉeloma namenjene neprekinjenemu 
branju, morajo biti urejene, umirjene ter »dokaj« preproste. Zato izbiramo med 
renesanĉnimi, baroĉnimi in klasicistiĉnimi pisavami. Najbolj uveljavljene renesanĉne 
pisave so Bembo, Garamond in Caslon. Rimske pisave se uporabljajo ţe od zaĉetka 
15. stoletja. V tridesetih letih 20. stoletja se je zaradi novega sistema podjetja 
Monotype pojavilo veliko novih pisav »roman«, med njimi najpomembnejši Times 
New Roman in Imprit. Baroĉne pisave kaţejo na prehod od renesanĉnih pisav, ki so 
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nastale kot oblike, zaĉrtane s peresom, h klasicistiĉnim pisavam, ki so bile izrazito 
geometrijske. Najbolj znani pisavi tega obdobja sta Baskerville in Century 
Schoolbook. Podobne lastnosti imajo klasicistiĉne pisave, na ĉelu katerih je pisava 
Bodoni. Vse te pisave so si tekom ĉasa ustvarile ugled in jih uporabljamo še danes. 
(Dabner idr., 2011) 

 

PISAVE ZA NASLOVE – V 19. stoletju se je s pojavitvijo plakata pojavila tudi nova 
potreba po odloĉnejših, izrazitejših ĉrkovnih vrstah, ki bi suvereno stopale iz ozadja in 
se v poplavi sporoĉil borile za pozornost. Tako so nastale neserifne ĉrkovne vrste, ki 
so delovale industrijsko in bolj izrazito. Uveljavili pa so se tudi oglati serifi in 
odebeljene moderne ĉrke, ki so jih imenovali »debeli obrazi« (Dabner idr., 2011). 
Neserifne pisave so se prviĉ pojavile leta 1786, razcvet pa so doţivele predvsem s 
šolo Bauhaus v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ukiniti so ţeleli bogato 
okrasje ĉrk in dati prednost funkciji, ki je enaka obliki. Tako so nastale 
najpriljubljenejše in najpomembnejše pisave, kot so Futura, Gil Sans, Helvetica, 
Optima, Franklin Gothic in Avant Garde. (Dabner idr., 2011) 

V zadnjem ĉasu je postalo popularno, da oblikovalci oblikujejo tako serifno kot tudi 
neserifno razliĉico ene ĉrkovne vrste in pri tem uporabijo serifno pisavo za glavno 
besedilo, neserifno pa obiĉajno za naslov. (Dabner idr., 2011) 

Naslednji pomemben element pri tipografiji je prostor, ki je sestavni in moĉan del 
vsake kompozicije, razliĉni razmiki med ĉrkami, besedami ali stolpci pa bistveno 
vplivajo na berljivost. Tako je na primer, ĉe so ĉrke preblizu in se skoraj dotikajo, 
potrebno optiĉno izenaĉevanje, ĉe pa so preveĉ oddaljene, se doloĉene oblike besed 
razlomijo. Bralci namreĉ zaznavamo oblike besed, in ne posameznih ĉrk, zato 
neenakomerni razmiki lahko odvrnejo pozornost oĉesa od besede. To velja 
predvsem pri oblikovanju naslovov. Tu je merilo za koliĉino prostora med besedami 
širina malega »i«. Veĉji presledki nam obiĉajno povzroĉajo teţave pri branju. 
Berljivost sama po sebi je odvisna od dolţin vrstice, velikosti znakov in razmika med 
vrsticami. Na velikost znakov in dolţine vrstic vpliva tudi koliĉina besedila, krajša 
besedila so berljiva tudi z manjšimi ĉrkami. (Dabner idr., 2011) 

Naslednja pomembna elementa so tipografski poudarki in hierarhija. Z njimi 
oznaĉujemo prednostno razporeditev informacij na vsakem oblikovalskem izdelku. 
Hierarhijo doloĉamo predvsem s prostorom, debelino in obliko (Dabner idr., 2011). 
Dodajanje prostora okoli naslova ali besedila, vedno ustvari poudarek, lahko pa 
prostor izpustimo, ĉe za besedilo uporabimo krepki tisk. Debelina ĉrk je prav tako 
pomembna. Manjše krepke ĉrke obiĉajno delujejo teţje oziroma opaznejše kot veĉje 
ĉrke navadne debeline. Spreminjanje oblike pa vpelje sprošĉenost in gibanje. 
Poudarke besedila lahko dosegamo tudi s kontrastom. Dobimo ga z razširjanjem in 
oţenjem ĉrk, s spreminjanjem velikosti ali debeline ĉrk in s spreminjanjem njihovih 
barv. Pri spreminjanju barv moramo biti pozorni na ustrezno uporabo ĉrkovne vrste. 
Debelejša je ĉrkovna vrsta, bolj pridejo barve do izraza. Vendar tudi pri poudarkih ne 
smemo pretiravati. Oblikovalski izdelek s preveĉ poudarki nas samo zmede, namesto 
da bi poudaril informacije, ki morajo biti izpostavljene. Plakat na primer poskuša 
pritegniti pozornost ljudi v najkrajšem moţnem ĉasu, zato tu pogosto uporabljamo 
velike, dobro razloĉljive ĉrke, ki komunicirajo uĉinkovito in hitro. Medtem ko je lahko 
na drugih oblikovalskih izdelkih, kot so knjige ali revije, tipografska rešitev veliko 
subtilnejša. (Dabner idr., 2011) 
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b. ZGODOVINA TIPOGRAFIJE 

 
Zgodovina tipografije z nekaterimi izjemami vse do danes ni bila obravnavana kot 
samostojen predmet na umetniških in oblikovalskih šolah. In vendar sega daleĉ v 
zgodovino ĉloveštva in ima izreden pomen na vseh podroĉjih likovne umetnosti.  

Naša abeceda izhaja iz ĉrkopisa, ki so ga zaĉeli razvijati Feniĉani, Grki, Etrušĉani in 
Rimljani (Scott, v Aldrich-Ruenzel in Fennell, 1991) in ki se je izboljševal v Evropi v 
srednjem veku pod peresi prepisovalcev rokopisov. Z izumom tiska Johannesa 
Gutenberga v 15. stoletju se je zaĉela tipografija naglo razvijati. Stoletje kasneje je 
sledil izum tiskanja s premiĉnimi ĉrkami (Ruder, 1977). Pionirji tiskarstva so se trudili, 
da bi bili njihovi izdelki z roĉno okrašenimi robovi listov in zaĉetnimi ĉrkami besedil 
ĉim podobnejši rokopisom. Ĉeprav so se elementi tipografije razvijali skozi stoletja, 
pa na francoskih in italijanskih renesanĉnih tiskih ţe zasledimo poznavanje zakonov 
tiska. Poleg knjig, ki so prikaz ĉiste homogenosti, se je vzporedno zaĉenjala 
tipografska umetnost, polna ĉustvene vznesenosti, ki ji pravimo vizualna poezija. 
Tipografsko ornamentiko kot obliko vizualne poezije v Evropi zasledimo v 16., 17. in 
18. stoletju ter izvira iz renesanĉne in baroĉne kaligrafije (Poniţ, 1978). Predvsem 
izstopa ornamentika nemškega tiskarja Georga Wolffgerja (1670), pri kateri 
posamezne ĉrke in besede skupaj z drugimi znaki, ĉrtami in risbami tvorijo 
nenavadne »pisne podobe«. Takšne in drugaĉne poskuse najdemo tudi pri številnih 
srednjeveških kršĉanskih pesnikih, od Hrabanusa Maurusa, Venetranusa 
Fortunatusa do Rudolfa Karla Gellerja, ki so skušali v svojih oblikovno in simbolno 
nenavadno zapletenih pesmih predstaviti posamezne kršĉanske simbole (Poniţ, 
1978).  

Vendar pa o pravi vizualni poeziji zaĉnemo govoriti šele v 20. stoletju z objavo pesmi 
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard francoskega simbolista Stéphana 
Mallarméja. Mallarmé je v pesmi poleg razliĉnih velikosti in tipov ĉrk, razporejenih po 
celotnem prostoru obeh listov, vkljuĉil prazen prostor (Slika 11) in s tem ustvari tudi 
vidni uĉinek svojega sporoĉila. (Poniţ, 1978) 
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Slika 11. Stéphan Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, Francija, 
1897 

 
 

 
 
 
 

To je vzbudilo pozornost porajajoĉega se dadaizma, še posebej Guillauma 
Apollinaira, ki mu je uspelo tipografsko gradivo še bolj razĉleniti (Poniţ, 1978). Kjer 
izbor tipografskega materiala ni zadošĉal, ga je dopolnil z roĉno pisanimi ĉrkami ali 
ilustracijami. Navdihoval je skoraj vse pesniške radikalizme 20. stoletja, ki so skušali 
v poeziji odkriti nove, mejne izpovedne postopke. Pomen popisanega in praznega 
prostora se je v Italiji nadaljeval in nadgrajeval s Filippom Tommasom Marinettijem 
(Slika 12), ustanoviteljem in najvidnejšim predstavnikom futurizma. Ko je leta 1909 v 
pariškem ĉasniku Le Figaro objavil svoj ustanovitveni manifest in izrazil zamisel o 
tem, da je pojem nove lepote »lepota hitrosti«, so futuristi navdih zaĉeli iskati v 
razgibanih, na kolaţih temeljeĉih tekstih, kjer je bila najpomembnejša estetska 
doloĉenost in medsebojna napetost med popisanim in praznim prostorom. (Poniţ, 
1978) 

Leta 1912 se je ruski umetnik Vasilij Kandinski v besedilu O vprašanju oblike dotaknil 
tudi ĉrke kot likovne snovi. Po njegovem mnenju ima vsaka ĉrka svoj zven, ki ni nujno 
prekrivajoĉ se z glasom, ki ga ta ĉrka predstavlja, oziroma vsaka ĉrka uĉinkuje kot 
smotrni znak in kot oblika, ki s svojim notranjim zvenom nastopa popolnoma 
neodvisno. Ĉrke kot neodvisne oblike so pritegnile pozornost razliĉnih slikarjev, tako 
ukrajinskega avantgardnega slikarja Vasilija Ermilova kot tudi švicarskega slikarja 
Paula Kleeja. (Zalaznik, 2011) 

Nove ideje, ki so korenito posegle tudi v pesniška besedila, predstavlja dadaistiĉno 
gibanje (Poniţ, 1978), ki prinaša imena Hansa Arpa, Huga Balla, Andréja Bretona, 
Théa van Doesburga, Marchela Duchampa, Paula Éluarda, Maxa Ernsta, Roula 
Hausmanna, Richarda Huelsenbecka, Marcela Janca, Francisa Picabía, Mana Raya, 
Kurta Schwittersa in Tristana Tzaraja. Dadaisti so odkrili in uveljavili pojem otroške, 
neprisiljene in naravne spontanosti, za katero so menili, da mora biti vkljuĉena v vsak 
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dadaistiĉni umetniški izdelek. Bili so proti svetu odraslih, iz ĉesar izhaja dadaistiĉni 
svet besed, ki niĉesar ne pomenijo in so samo ĉista zvoĉna podoba. S tem je bila na 
eni strani vzpostavljena zveza z likovnostjo, na drugi pa z glasbo. Ko je dadaizem 
minil, se je je izoblikovalo še eno pomembno umetniško gibanje: ruski futurizem, ki 
pa je bil idejno razdrobljen. Jedro pesniškega futurizma je predstavljala skupina 
Hylaea, ki so jo sestavljali Velimir Kamenski, Aleksej Krouĉonih, Benedikt Livšic in 
Jelena Guro ali tako imenovani kubofuturisti. Dalj ĉasa je delovala tudi skupina 
Centrifuga z Borisom Pasternakom, Nikolajem Asejevim in Sergejem Bobrovom. 
(Poniţ, 1978) 

 

Slika 12. Filippo Tommaso Marinetti, Parole in liberta, Italija, okoli 1915 

 

 
 
 
 

Futuristiĉno gibanje je bilo od vsega zaĉetka povezano s slikarstvom, gledališĉem, 
filmom, vizualnim oblikovanjem in uporabno umetnostjo. Nastajali so plakati, na 
katerih so umetniki zdruţevali besedo in risbo (Vladimir Majakovski in David Burljuk). 
Kruĉonih je kot zaĉetnik vizualno-grafiĉne poezije pesmi risal ali tiskal sam, pogosto 
na letakih in plakatih, za katere je poleg tuša in barve uporabljal tudi pisalni stroj. Ob 
zatonu dadaizma se je zaĉel nadrealizem, ki je z novimi spoznanji našel povezave 
med slikarstvom, kiparstvom in pisano besedo ter vse to zdruţil v kolaţu. Razvoj 
pesniške pisave je bil tesno povezan z razvojem likovnih form in organizacijo 
likovnega prostora, kamor so se naselile tudi besede, ĉrke, pisane in potiskane 
površine. (Poniţ, 1978) 

Letrizem (1945), poslednje gibanje pred nastopom prave konkretne poezije, je odkril 
ĉrko kot element gradnje pesmi. V skladu z »idejo pesmi« je razvršĉal besede, ĉrke 
in znake, tako da je uporabljal vizualne elemente, in sicer z roko narisano risbo ali 
reprint. (Poniţ, 1978) 
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Vizualno poezijo danes razumemo kot umetnost šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
poimenovano Art & Language. Skupino umetnikov z istoimenskim naslovom so leta 
1967/68 v Angliji ustanovili Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin in 
Harold Hurrell. Angloameriški umetniki iz te skupine so ţeleli definirati vlogo 
umetnosti in umetnika po koncu visokega modernizma. Svoje razprave so nato 
gledalcem predstavili na stenah galerij, s ĉimer se je formirala ne samo teorija, 
temveĉ tudi vizualna podoba napisanega. (Art & Language, 2014) 

Ameriški umetnik Robert Barry je leta 1969 besedo pretvoril v likovno delo. Na 
odprtju njegove razstave v neki amsterdamski galeriji so obiskovalci naleteli na dva 
lista papirja, pritrjena na zaklenjena galerijska vrata. Na enem je bil naslov galerije, 
njen logotip in ime razstavljavca, na drugem pa je pisalo: V času razstave bo galerija 
zaprta. S tem je pri gledalcu sproţil miselni proces in »dematerializiral« umetnino. 
Zaĉela se je konceptualna umetnost, ki ni potrebovala estetske podlage. (Zalaznik, 
2011) 

V baroĉni bohotnosti, dinamiki in eksplozivnosti futurizma in konstruktivizma 
bauhausa so opazne doloĉene ĉrkovne vrste, hkrati pa tudi razvoj lastnih nacionalnih 
tipov ĉrk. Tako sta nastali klasiĉni angleški pisavi Caslon in Baskerville, francoska 
Garamond, ameriška Goudy in znamenita italijanska Bodoni (Dabner idr., 2011). 
Danes obstaja toliko pisav, da se le steţka odloĉimo, katero izbrati, in ĉe je bila v 
ĉasu Mallarméja tipografska umetnost umetnost eksperimentiranja, lahko reĉemo, da 
je danes resniĉna umetnost v poplavi pisav najti pravo ĉrkovno vrsto, ki bo sluţila 
svojemu namenu.  

Besede kot slike, podoba in beseda, eksperimentiranje s tipografijo in njena 
zgodovina so vse elementi, ki so kljuĉnega pomena tako pri razumevanju kot 
oblikovanju plakata. Ta je bil na zaĉetku izkljuĉno tipografska rešitev, nato pa se je 
preko ilustracije skupaj s tipografijo in kasneje fotografije s tipografijo, vĉasih pa 
samo podobe ali fotografije prelevil v plakat današnjega ĉasa, ki je mešanica vseh 
oblikovalskih rešitev. Katera od njih je najboljša, je stvar razprave in sporoĉila, 
vsekakor pa lahko trdimo, da so na plakatu prav vsi elementi v korelaciji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



45 
 

5. ODNOS MED BARVO IN TIPOGRAFIJO 
 
Tipografija in barva sta vsekakor najpomembnejša, pa tudi najteţavnejša elementa, 
ki ju zdruţujemo v oblikovanju. Bob Fleury v knjigi Designer's guide to Typography 
pravi, da trik uspešnega oblikovanja njunega zdruţevanja ni v samem procesu 
doseganja cilja, temveĉ v vedenju, kdaj cilj doseţeš. Pri tem vsak oblikovalec 
potrebuje izkušnje in zaupanje v lastne obĉutke. Bistveno je, da je tipografija tako 
privlaĉna kot jasna in berljiva. (Fleury, v Aldrich-Ruenzel in Fennell, 1991) 

Najpogostejša barva pri tipografiji je ĉrna, takoj za njo je rdeĉa. Kako ju zdruţujemo, 
pa nikakor ne sme biti prepušĉeno nakljuĉju. Na primer s prekrivanjem ali tesnim 
dotikanjem modre z rumeno lahko dobimo zeleno. Pravila, ki se nanašajo na 
oblikovanje tipografije, postanejo z zdruţevanjem barve še toliko rigoroznejša. Zato 
so kompromisi v tem primeru še kako potrebni. Upoštevati moramo štiri parametre, ki 
so ton barve, svetlost-temnost, ĉistost barve in njena temperatura oziroma toploto ali 
hladnost barve. Ĉitljivost in harmonija dizajna sta odvisni od njihove rabe. Ĉitljivost 
obiĉajno zahteva kontrast. Veĉji kot je kontrast, veĉji izbor ĉrkovne vrste imamo na 
voljo (Fleury, v Aldrich-Ruenzel in Fennell, 1991). Ko kontrast upada, postajamo 
omejeni na ĉrkovne vrste, ki imajo srednjo teţo, manj kontrasta pri debelini znaka in 
pisave, ki so na splošno veĉje. Za dosego ĉitljivosti in barvne harmonije moramo 
vedeti, da nasprotni barvni toni niso nujno enako dobra rešitev kot je svetlo-temni 
kontrast. Tako je na primer kontrast med modro in svetlo rumenim tonom dobra 
rešitev, ker sta si nasprotna tako po barvi kot po svetlo-temnem kontrastu, medtem 
ko sta rdeĉa in ĉrna barva šibki tako po svetlosti kot po barvnem kontrastu. (Fleury, v 
Aldrich-Ruenzel in Fennell, 1991) 

Ker pri ĉrni barvi praktiĉno ne moremo govoriti o odtenku in ker je njena svetlost 
popolnoma nevtralna, je k njej najbolje uporabiti zelo svetlo barvo, ne glede na ton. 
Tako se roţnata, ki je posvetljena z belo, veliko bolje obnese na ĉrni podlagi kot 
rdeĉa. Klasiĉen primer barvnega kontrasta, ki se razlikuje po tonu, in ne po svetlost, 
je med rdeĉo in modro barvo. Taka kombinacija obarvanja teksta lahko vĉasih deluje 
kot nadleţna vibracija, ki po nekaj trenutkih iz naše zavesti izbriše zaznavo 
kakršnegakoli teksta. Kadar uporabljamo barvo v tekstu, je pomemben kontrast ne 
samo med napisanim in ozadjem, ampak tudi med naslovom in ostalim besedilom. 
Vedeti moramo, da nobena barva ni v izolaciji. Barva postane, šele ko je v razmerju z 
drugo barvo (Fleury, v Aldrich-Ruenzel in Fennell, 1991). Ko tekstu dodajamo barvo, 
se pravi, ko ni ne ĉrn ne bel, seveda na kontrastni podlagi, izgublja na svoji ĉitljivosti. 
Z manjšimi ĉrkami to pojemanje samo še poveĉujemo. Zato je še toliko bolj 
pomembno vedeti, da je kontrast med svetlim in temnim uĉinkovitejši kot kontrast 
med barvnim tonom. Razliĉne barvne tipografije na pisanem ozadju prav tako niso 
dobra rešitev. Za dosego kontrasta so uspešne konture ali obrobe ĉrk, kar velja 
predvsem za veĉje ĉrke, še posebno glede na pisano ozadje. Kontura naj bo po tonu 
ozadju nasprotna in harmoniĉna v odnosu do celotne podobe. (Fleury, v Aldrich-
Ruenzel in Fennell, 1991) 

Z naslovom vedno pritegnemo pozornost, z ilustracijo vzbudimo interes, z ostalim 
tekstom pa podamo informacije (Beaumont, 1987). Vse to lahko uravnavamo z 
barvo. Ĉrna barva na beli podlagi je vedno izredno ĉitljiva, medtem ko je bela na ĉrni 
podlagi manj ĉitljiva. Sicer lahko ta svetlo-temni kontrast uĉinkuje zelo moĉno, a 
moramo biti kljub temu pazljivi tako pri izboru ĉrkovne vrste kot njene velikosti, ki naj 
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bo ĉim veĉja. Magenta, sekundarna rdeĉa, zelena in vijoliĉna se enako teţko berejo 
na ĉrni podlagi kot rumena na beli. Barve se morajo skladati tudi s karakterjem 
izdelka, ki ga prodajajo, naj bo to gledališka predstava ali pa milo. 

Barve pa niso odvisne samo od karakterja izdelka, temveĉ tudi od karakterja ljudi. 
Tako nekaterim zelena barva predstavlja opozorilo, kot na primer zelena luĉ, drugim 
spet mir, naravo in zdrav naĉin ţivljenja. V Grĉiji rumena predstavlja ţalost, v Franciji 
ljubosumje. Zato moramo biti bolj kot na ton pozorni na svetlost barve, njeno toploto 
in ţivahnost. Vsako barvo moramo ocenjevati po njeni glasnosti, vzburjenju, 
temperaturi in simboliĉnem pomenu (Beaumont, 1987). Glasni barvi sta na primer 
ţivo rdeĉa in ţivo zelena, svetlo modra, svetlo roza in zelena pa so tihe barve. 
Glasnost je odvisna od njihove dominantnosti ali sprejemljivosti, torej koliko skaĉejo 
iz ozadja ali pa se vanj ugrezajo. Dominantne in glasne barve smatramo kot 
agresivne, blede pa pasivne. Barve, ki izraţajo vzburjenje, so predvsem rdeĉe in 
oranţne in jih obiĉajno povezujemo z opozorili, nevarnostjo, riskantnostjo in strahom. 
Ko govorimo o temperaturi barve, govorimo o uĉinku toplih in hladnih barv. 
Oranţnordeĉe barve so tople, modrozelene pa hladne. Vendar to ne velja vedno. 
Zelena lahko prav tako deluje toplo kot lahko svetlorumena deluje hladno. Mešane 
barve lahko uĉinkujejo zmedeno, a v nekaterih primerih lahko ravno s tem doseţemo 
vznemirljivost in napetost. (Beaumont, 1987) 
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6. LIKOVNA INTERPRETACIJA PLAKATOV Z 
VIDIKA ODNOSA MED BARVO IN 
TIPOGRAFIJO 
 
Nekateri bi dejali, da so pravila narejena zato, da jih upoštevamo, spet drugi, da jih 
kršimo. Dejstvo je, da je z doloĉenimi pravili naše ţivljenje laţje, vendar je toliko bolj 
vznemirljivo in vĉasih slajše, ko jih kršimo. Enako velja pri oblikovanju.  

Pri sledeĉih enaindvajsetih slikovnih primerih plakatov razliĉnih obdobij, razliĉnih vrst 
in razliĉnih avtorjev bomo priĉa razliĉnim oblikovalskim rešitvam odnosa med barvo 
in tipografijo. Nekatere so izdelane po pravilih, druge jih spet kršijo. Nekaterim to 
uspeva, drugim ne. Ne glede na upoštevanje oblikovalskih naĉel, tako tipografskih 
kot naĉel izbora barve oziroma samega odnosa med barvo in tipografijo, pa vemo, da 
je uĉinkovit plakat tisti, ki se ga takoj opazi, hitro razume in predvsem zapomni. 

Za veĉjo preglednost in razumljivost, so plakati razdeljeni na sedem barvnih 
kontrastov po Johannesu Ittnu. 

 
 

KONTRAST BARVE K BARVI 
 
 

Slika 13. J. Howard Miller, We can do it!, ZDA, 1943 
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Analizo zaĉenjam z ikoniĉnim plakatom Howarda Millerja iz leta 1943. Zanj sem se 
odloĉila, ker je po mojem mnenju to tipiĉen primer ĉiste in hkrati dobre oblikovalske 
rešitve ter odliĉno predstavlja kontrast barve k barvi. Naslov plakata je We can do it!, 
kar v prevodu pomeni zmoremo. Gre za vojno propagandni plakat, katerega namen 
je bil dvigniti delovno moralo v Westinghouse Electric. Po napadu Japonske na Pearl 
Harbor je ameriška vlada pozvala proizvajalce k veĉji proizvodnji vojnih potrebšĉin. 
Ozraĉje v veĉjih tovarnah je bilo namreĉ pogosto napeto zaradi zamer, ki so med 
vodstvom in sindikati nastale po letu 1930. Direktorji razliĉnih tovarn so iskali naĉin, 
kako ta trenja omiliti in spet vzpostaviti timsko delo. Rešitev so našli v plakatu. 
Zanimivo je, da med drugo svetovno vojno plakat ni bil pogosto viden. Ponovno je bil 
odkrit v zaĉetku osemdesetih let in je sluţil kot podpora feminizmu in drugim 
politiĉnim prepriĉanjem. Ĉeprav mnogi mislijo, da je vloga ţenske na plakatu privabiti 
ĉim veĉ ţensk k tovrstnemu delu, pa je njena resniĉna vloga, da vzpodbudi ţe 
obstojeĉe delavke v Westinghouse Electric, da bi delale še bolj trdo. (We Can Do It!, 
2014) 

Ker gre torej za jasno in glasno sporoĉilo, je temu primeren tudi izbor barvnega 
kontrasta. Kontrast barve k barvi, ki ga obiĉajno sestavljajo najmanj tri barve, ki so 
med seboj jasno loĉene, deluje vedno glasno, moĉno in odloĉno. Med vsemi ĉistimi 
barvami najmoĉnejši kontrast dajo ravno rdeĉa, modra in rumena. Zaradi svoje 
uĉinkovitosti je ta kontrast najveĉkrat uporabljen pri oglaševanju.  

Njegovo uĉinkovitost še poveĉa svetlo-temni kontrast, uporabljen za tipografijo. 
Razmerje barvnih ploskev je prav tako razdeljeno z namenom – najveĉ je rumene, 
ker jo ravno zaradi njene intenzivnosti najprej opazimo. Je barva sonca, ki nam daje 
ţivljenje, ter pomeni aktivnost in nenehno gibanje. V kombinaciji z modro simbolizira 
prijateljstvo in je odliĉna rešitev za poziv k spravi med sindikalisti in vodstvom. Skupaj 
z rdeĉo ponazarja sreĉo, veselje in zadovoljstvo, ki apelira na zadovoljstvo ţensk, ki 
se poveĉuje s trdim timskim delom. Modra in rdeĉa z belo (bele pike na ruti) pa tudi 
na nek subtilen naĉin poudarjata patriotizem, ki ga simbolizira ameriška zastava. 
Rumena ob ĉrni pokaţe vso svojo agresivnost, zato je ĉrn oblak na vrhu plakata 
fantastiĉna rešitev za izpostavitev tipografije, ĉeprav vemo, da so bele ĉrke na ĉrni 
podlagi teţje berljive kot ĉrne na beli podlagi. V tem primeru lahko to pravilo 
ovrţemo. Pri tem nam pomagata ravno rumeno-ĉrna kombinacija in izbor ĉrkovne 
vrste brez serifov. Napis je zaradi velikosti in odsotnosti serifov veĉ kot oĉiten in ĉitljiv 
ter postavljen na vrh plakata, kar ustreza našim bralnim navadam, tekst obiĉajno 
zaĉnemo brati od zgoraj navzdol, in ne obratno. Prav tako je oĉitna moĉ 
sporoĉilnosti, ki jo klicaj na koncu, ki je sicer neobiĉajen, samo še poudarja. Podatki 
na dnu plakata so sekundarnega pomena, zato je temu primerna njihova velikost. So 
pa kljub vsemu izpostavljeni s ĉrno pasico in vsak, ki se je plakatu pribliţal, je lahko 
brez teţav prebral, kdo sta avtor in njegov naroĉnik. Ĉrna pasica celoten dizajn tudi 
lepo zaokroţi. Barva in tipografija pa nista edina pomembna elementa tega plakata. 
Glavno vlogo je odigrala takrat sedemnajstletna tovarniška delavka Geraldine Hoff, 
Millerjeva muza, ki si je vehementno zavihala rokave in s to gesto pozivala k akciji. 
Ĉeprav je Geraldine na plakatu statiĉna, pozicija njenih rok kaţe na diagonalno 
kompozicijo, kar plakatu poleg trdnosti daje tudi dinamiĉnost. Ilustracija, ki spominja 
na fotografijo, je bila tipiĉna sestavina takratnega ameriškega plakata.  

Plakat We can do it! je postal tako popularen, da se ga ni uporabljalo le za razliĉna 
politiĉna prepriĉanja, temveĉ je bil tudi ţrtev raznih parodij in ga še danes sreĉujemo 
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v mnogih oblikah. Temu je botrovala izbira oblikovalske rešitve, ki jo lahko štejemo za 
klasiĉno, saj oĉitno deluje ne glede na obdobje, v katerem se pojavi.  

 

 
 
Slika 14. Oscar Mariné, Todo sobre mi madre, Španija, 1999 

 

 

 

 
Gre za plakat za film znamenitega Pedra Almodovarja z naslovom Vse o moji materi 
iz leta 1999. Za zaĉetek naj navedem, da se je film predvajal po celem svetu in so bili 
plakati temu tudi prirejeni. Gre sicer za nianse, odloĉila pa sem se analizirati plakat, 
ki je bil narejen za portugalsko govoreĉo populacijo, ki se mi zdi najbolj oblikovalsko 
dovršen.  

Film je po ţanru nekje vmes med komedijo in dramo ter govori o problemih aidsa, 
homoseksualnosti, transeksualnosti ter o usodi in eksistencializmu. Zgodba se 
zaĉenja v Madridu, kjer medicinska sestra Manuela, ki se ukvarja z donacijo organov, 
pelje svojega sina Estebana na gledališko predstavo, v kateri igra Estebanov idol, 
znana igralka Huma Rojo. Ko po konĉani predstavi Huma Rojo sede v taksi Esteban 
v ţelji po njenem avtogramu priteĉe za njo, a ga nenadoma zbije avto in obleţi mrtev. 
Zgodba se nadaljuje, ko Manuela odpotuje v Barcelono, da bi Estebanovemu oĉetu 
sporoĉila sinovo smrt. Oĉe je transvestit z imenom Lola, ki sploh ne ve, da je imel 
sina. Nekateri kritiki menijo, da je to Almodovarjev najboljši film in v bistvu parodija na 
njegov odnos z materjo. (Ebert, 1999) 
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Jasno je, da je plakat izredno opazen ţe zaradi kontrasta barve k barvi, njegova 
oblikovalska rešitev pa se nam zaĉne razkrivati z ozadjem zgodbe. Na prvi pogled 
lahko ugotovimo tudi, da gre za filmski plakat z znaĉilnim tipografskim pasom na dnu. 
Izbira ţivih barv se navezuje na scenografijo in kostumografijo v filmu, prav tako pa 
daje obĉutek modernosti. Gre namreĉ za sodobni film, ki ga lahko ponazorimo s 
sodobnimi, pop barvami. Govorim o povezavi s popartom, ki je preteţno uporabljal 
ploskve ĉistih, ţivih barv. Popartistiĉno oziroma v stilu stripa deluje tudi ilustracija, ki 
je presenetljivo nadomestila na filmskem plakatu popularno fotografijo. Lahko bi rekli, 
da je to še en element, ki vzbuja našo pozornost. Na plakatu je glavni lik Manuela, 
torej mati, s svojo odloĉno drţo, istoĉasno pa je ilustracija taka, da bi bil ta lik lahko 
tudi Estebanov transvestitski oĉe Lola. Prevladuje rdeĉa barva, ki simbolizira strast, 
kri, vzburjenje, seks, poţelenje in nevarnost, kar se v filmu tudi dogaja, vse od 
krvaveĉih organov do strahu pred aidsom in neštetih sprevrţenosti. Plakat kar kliĉe 
po rdeĉi barvi in brez nje bi teţko vzdrţal. Odliĉna poteza oblikovalca je bila, da je 
figura v ĉrno-beli barvi, saj je z dodatno belo obrobo lika naredil uslugo našim oĉem 
in prepreĉil zmedenost v naši zaznavi, do katere lahko pride med stikanjem rdeĉe in 
modre. Predstavljam si, da modra v tem primeru simbolizira zrak in svobodo, 
predvsem pa dobro deluje z rdeĉo in rumeno. Rumena ima zopet svojo vlogo. V 
pasici, kjer so vse informacije o filmu, je najvidnejša tista, ki je najpomembnnejša, in 
to je ime reţiserja. Za to je zopet poskrbel svetlo-temni kontrast med rumeno in ĉrno 
barvo ter velikost ĉrk. Tako kot je na formatu vedno najveĉja teţa v spodnjem 
desnem kotu, tako se predstavlja Almodovar v vsej svoji veliĉini. Znano je, da so 
reţiserji vĉasih pomembnejši od svojih stvaritev. Rdeĉa na rumeni se sicer teţje bere 
kot ĉrna na rumeni, in vendar so imena igralcev v rdeĉi barvi kljuĉen del plakata ali 
enostavno dobra povezava tako z ilustracijo kot s samim naslovom filma. Naslov je 
kot pri prejšnjem plakatu zopet zgoraj, le da je tokrat poravnava leva, kar je smiselno, 
ker tako ne prekrije ilustracije. In ĉeprav je praktiĉno stisnjena na rob plakata, vseeno 
deluje. V povezavi z imenom reţiserja v desnem spodnjem kotu lahko ponovno 
opazimo diagonalo, ki vedno deluje dobro, saj sledi naši naravni zaznavi teksta. Ker 
je obiĉajno vertikalno branje teksta teţje kot horizontalno, je pisava zopet brez serifov 
in primerne velikosti, da to nevšeĉnost prepreĉi. Ĉrna barva v naslovu je glede na 
barvno shemo priĉakovana pa tudi najbolj ĉitljiva rešitev. Pika na i je beseda mama, 
ki je v rdeĉi barvi, kar spet povezuje celotno kompozicijo in ji znova dodaja simbolen 
pomen.  

Skratka, gre še za en odliĉen plakat, ki dokazuje pomembnost kontrasta barve k 
barvi v oglaševanju. 
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Slika 15. Randy Tuten, Steve Miller Band, ZDA, 1969 
 
 

     
 

 
 
Goldberg-Miller Blues Band sta leta 1965 ustanovila Steve Miller in klaviaturist Barry 
Goldberg skupaj z basistom Shawnom Yoderjem, kitaristom Craymore Stevensom in 
bobnarjem Lanceom Haasom, ko so se preselili v Chicago, da bi igrali blues. Kasneje 
je Miller zapustil skupino in se preselil v San Francisco, kjer se je zaĉela razvijati 
psihedeliĉna scena. Skupino je z novo zasedbo preimenoval v Steve Miller Band 
(Steve Miller Band, 2014). Plakat je oblikoval Randy Tuten, eden izmed vidnejših 
oblikovalcev tistega ĉasa na podroĉju med Los Angelesom in San Franciscom. Znan 
je predvsem po psihedeliĉnih plakatih, nastalih pod vplivom Art decoja. Med 
njegovimi naroĉniki so bili tudi Grateful Dead, Janis Joplin, Led Zeppelin ter kasneje 
David Bowie, The Who in Pink Floyd. (Ankeny, 2014) 

Za analizo tega plakata sem se odloĉila, ker je zaradi nekaterih elementov sicer 
opazen, vendar pa v primerjavi s prejšnjima plakatoma poĉasi razumljiv in izredno 
neĉitljiv. Opazen je zaradi dveh lastnosti. Prva je kontrast barve k barvi, druga 
lastnost, ki pritegne našo pozornost, pa je krog v sredini. Ta je zaradi svoje 
omejenosti s tipografijo še izrazitejši. Prav tako nas pri krogu bega barva. Zaradi 
rumene izgleda veĉji, poleg tega vznemirja naše ĉute, ker po obliki in barvi spominja 
na sonce, ki ţari. Šele ko pogledamo bliţje, v krogu opazimo fotografijo moškega s 
kitaro in se zavemo, da gre verjetno za oglaševanje koncerta. Da je fotografija slabo 
opazna, je kriv izbor barve, saj sta si rdeĉa in rumena v barvnem krogu sosednji, in 
ĉeprav je rumena svetlejša od rdeĉe barve, je kontrast med njima v tem primeru 
enostavno premajhen. Glede na izbor tipografije pa je to modra odloĉitev, saj je 
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tipografija izredno kompleksna in bi bila z veĉjim kontrastom podobe še bolj neĉitljiva. 
Tako se vsaj loĉi od drugih elementov. Poleg izbora neĉitljive ĉrkovne vrste, nam 
ĉitljivost onemogoĉa tudi postavitev tipografije, ki je v krogu. Ne samo, da ne vemo, 
kje naj zaĉnemo brati, ampak s teţavo tudi sploh kaj preberemo. Ĉe bi se na primer 
poĉasi peljali v avtu mimo plakata, bi zaznali samo veliko rumeno kroglo. Da bi 
ugotovili, kaj sporoĉa, bi si morali vzeti ĉas in si plakat pobliţje ogledati. Dobro pri 
naslovu je, da ima belo konturo in je tako nekoliko bolj ĉitljiv. Kontrast med ĉrno in 
rdeĉo barvo namreĉ ni tako izrazito svetlo-temen, zato je bela kontura pomembna. 
Še bolj neĉitljiva je informacija o datumu in kraju koncerta, in ĉeprav je v horizontalni 
poziciji, ji ne barva niti ĉrkovna vrsta ne delata usluge. Morda je še najrazumljivejša 
informacija na dnu, ki je v klasiĉni brezserifni pisavi.  

Kljub vsemu pa ima plakat tudi dobre elemente. Njegova kompozicija je sama po sebi 
zastavljena ĉisto, simetriĉno, s tremi oblikami, ki so krog, pravokotnik in trikotnik 
(modri ţarki na vrhu plakata). Barve so ĉiste in poleg kanĉka zelene prevladujejo tri 
osnovne barve, ki druga z drugo dobro sodelujejo. Vedeti moramo tudi to, da v 
obdobju psihedeliĉne umetnosti sporoĉilo ni bilo na prvem mestu. Psihedeliĉni plakati 
so postali zbirateljski predmeti in vsakdo si je vzel ĉas ter si sleherni plakat ogledal 
od blizu. In ker je bila ciljna mnoţica toĉno doloĉena, se taka tipografija morda ni 
smatrala za neĉitljivo, temveĉ je k doţivljanju plakata dodala novo dimenzijo.  
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Slika 16. Agencija Publicis, Kosovel, Slovenija, 2014 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plakat z naslovom Kosovel je produkt nateĉaja Beg možganov, ki je nastal v okviru 
projekta Plaktivat-Aktivator družbene zavesti. Pobudnik projekta je slovensko podjetje 
Tam Tam, eden izmed najveĉjih ponudnikov plakatnih mest v Sloveniji. Beg 
možganov je bil prvi nateĉaj Plaktivata, ki se je zaĉel konec leta 2013 in zakljuĉil v 
zaĉetku leta 2014. Najboljši plakati so se potegovali tudi za nagrade 7. Brumna. 
Projekt Plaktivat je do danes razpisal ţe tretji nateĉaj. Najboljši trije druţbeno 
odgovorni plakati trenutno aktualne teme so obiĉajno predstavljeni na petsto 
plakatnih mestih po vsej Sloveniji. K sodelovanju so povabljeni tako posamezniki kot 
oblikovalske agencije. (Plaktivat, 2014) 

Plakat Kosovel je delo agencije Publicis in je del zmagovalnega sklopa treh plakatov 
z naslovom Prešeren-Cankar-Kosovel. Rezultat timskega dela med oblikovalcem 
Gregorjem Ĉeferinom, kreativnima direktorjema Tonijem Tomaškom in Miho Bevcem 
ter tekstopiscem Dragom Mlakarjem ni prinesel le enega odliĉnega plakata, temveĉ 
kar tri. Odloĉila sem se za Kosovela, ki je oblikovan v CMYK-kontrastu barve k barvi. 
CMYK-barvni model se v bistvu nanaša na barve, ki se uporabljajo pri barvnem tisku 
in jih imenujemo cyan, magenta, yellow in key, v prevodu cyan modra, magenta 
rdeĉa, rumena in ĉrna barva. Publicis je na tem plakatu torej uporabil tri primarne 
tiskarske barve skupaj s ĉrno. Njihov uĉinek je popolnoma enak, ĉe ne še 
intenzivnejši, kot pri klasiĉnih primarnih barvah rdeĉi, modri in rumeni, to je njihova 
opaznost. Od vseh treh plakatov sem si sama najbolj in najhitreje zapomnila ravno 
Kosovela. Ilustracija je narejena v tehniki, ki moĉno spominja na znamenite portrete 
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še bolj znamenitega Andyja Warhola, oĉeta poparta, tako da plakat ţe zavoljo 
neĉesa, kar nam je znano, toliko bolj opozarja nase. Znan pa nam ni le slog 
ilustracije, temveĉ poznamo predvsem portretiranca, znamenitega Sreĉka Kosovela, 
pesnika, kritika in publicista, ki je v svojem komaj dvaindvajset let trajajoĉem ţivljenju 
precej zaznamoval slovenski prostor. Bil je ikona našega prostora, kot je bila Marilyn 
Monroe ikona ameriškega. Tako povezava s Kosovelom in Warholom kot celotna 
zasnova plakata so skupek modro premišljenih potez, ki uĉinkujejo razumljivo in 
zapomnljivo. Tipografija je loĉena od ilustracije, ki je zaradi tega še bolj izpostavljena, 
in vendar ostaja zaradi barve z njo povezana. Opazimo lahko manjko izrazito svetlo-
temnega kontrasta pri izboru barve za naslov, ki pa zaradi tega ni niĉ teţje ĉitljiv. Je 
roĉno izpisan in sovpada z ilustracijo ter hkrati poskrbi za humoren in ironiĉen vloţek. 
Enostavna in minimalistiĉna tipografija na dnu plakata poskrbi za kontrast ter 
kompozicijo uravnoteţi. In ĉeprav je plakat prvotno ustvarjen v kontrastu barve k 
barvi, interakcija barv daje dodatno, predvsem pa drugaĉno intenziteto, kar priĉa tudi 
o veliki meri simultanega kontrasta. Še posebej rumena ob turkizno modri in magenta 
rdeĉi deluje ţe skoraj fluorescentno. 

Kosovela smo zaradi bolezni veliko prekmalu izgubili, mnoge druge potencialne 
slovenske veleume pa lahko izgubimo zaradi razmer v drţavi. Kdo bi torej ustvarjal 
slovensko zgodovino, ĉe bi odšli najboljši? 
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SVETLO-TEMNI KONTRAST 

 

Slika 17. Kaushik Shivanagere Badarinarayana, Melbourne food & wine festival, 
Avstralija, 2007 

                                                                    

     
 

 
 
Kaushik Shivanagere je mlad oblikovalec, specializiran za podroĉje oblikovanja, 
povezanega s hrano. Sam pravi, da sta dober dizajn in dobra hrana bistvo njegovega 
ţivljenja. Njegov moto se vsekakor odraţa v njegovih delih, kar lahko opazimo na 
minimalistiĉnem in vendar izredno uĉinkovitem plakatu za Melbournski festival hrane 
in vina iz leta 2007, ki ga je ustvaril še v ĉasu študija. (Badarinarayana, 2014) 

Plakat na izredno subtilen naĉin podaja svoje sporoĉilo in uporaba kakršnekoli barve 
bi bila samo odveĉ. Zato je odliĉen primer svetlo-temnega kontrasta, ko govorimo o 
akromatiĉnih barvah. Njegova odliĉnost je doseţena z ilustracijo, ki je dvopomenska. 
To pomeni, da se istoĉasno izmenjujeta tako lik kot podlaga, kaj bo naše oko najprej 
zaznalo, pa je odvisno od vsakega posameznika. Ĉe izhajamo iz dejstva, da ĉrna 
barva na beli izstopa bolj kot bela na ĉrni, potem bi po vseh pravilih morali na plakatu 
najprej opaziti tri steklenice vina. Sama sem najprej opazila vilice. Predvidevam, da je 
do te zaznave prišlo zaradi velikosti bele površine, ki se samo še nadaljuje in hkrati 
poveĉuje, ĉe je plakat, tako kot v našem primeru, postavljen na beli podlagi. Ĉe bi bil 
zgornji rob plakata zakljuĉen s ĉrno barvo, bi verjetno najprej opazila steklenice, 
morda pa tudi ne. Upam si trditi, da je naša zaznava vilic ali steklenic odvisna tudi od 
tega, do ĉesa imamo v doloĉenem trenutku veĉjo afiniteto, do hrane ali kozarca vina. 
Dvopomenskost ilustracije po navadi vedno povezujemo s humorjem, ki je eno izmed 
najmoĉnejših oroţij oblikovanja. In ravno humor razbije sicer tog in resen ter vĉasih 
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strašljiv uĉinek ĉrno-belega kontrasta. Ker je v tem primeru ilustracija 
najpomembnejši del plakata, je umešĉena na levo stran, torej na stran, kamor naše 
oko najprej pogleda. Ţe sama ilustracija je tako nazorna, da v istem trenutku vemo, 
za kaj gre, vseeno pa potrebujemo še podatek o naslovu dogodka, ki se nahaja v 
desnem zgornjem kotu. Ta je izpisan v enostavni ĉrkovni vrsti, ki ni teţka in kljub 
odebelitvi deluje lahko. K temu pripomore še dovolj prostora okoli naslova, ki ravno 
zato zadiha. Datum dogodka je izpisan v isti ĉrkovni vrsti in velikosti, a neodebeljeno. 
S tem je oblikovalec nakazal na hierarhijo pomembnosti podatkov. Ostali podatki so v 
levem spodnjem kotu in ravno to plakat odliĉno uravnoteţi. Ĉe bi bil plakat zastavljen 
ravno obratno, se pravi, da bi bili vilice in napis ĉrne barve, bi morda hitreje prebrali, 
za kaj gre, a to bi hkrati uniĉilo vso dramatiĉnost. Prav tako bi vnos barve porušil 
ilustracijo, ki je v tem primeru postala simbol oziroma znak. 

 

 

Slika 18. Niklaus Troxler, Jazz festival Willisau, Švica, 1976 

  

         
 
 
 

»Vse kar me zanima o jazz glasbi, me prav tako zanima o oblikovanju: ritem, glas, 
kontrast, medsebojna povezava, eksperimentiranje, improvizacija, kompozicija in 
individualnost. Jazz koncerte organiziram tako dolgo, kot se ukvarjam z 
oblikovanjem, in še vedno me obe aktivnosti fascinirata.« To so besede Niklausa 
Troxlerja, s katerimi se predstavlja na spletni strani artyfactory.com. Troxler, rojen 
leta 1947 v Willisau v Švici, je mednarodno priznan oblikovalec, znan predvsem po 
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oblikovanju plakatov za Willisau jazz festival, ki ga od leta 1975 tudi sam organizira. 
Kljub temu da je na njegovih plakatih ĉutiti vpliv tako newyorške scene, Push Pin 
studia kot tudi vpliv Henrija Matissa in Renéja Magritta, je njegov slog takoj 
prepoznaven. Njegovi plakati so predvsem abstraktni, metaforiĉni in tipografski. 
Pravi, da še danes ĉuti potrebo po oblikovanju vsaj kakšnega izkljuĉno tipografska 
plakata. (Niklaus Troxler, 2014)  

Na plakatu za Willisau jazz festival iz leta 1976 lahko vidimo vsa oblikovalska naĉela, 
ki jih omenja v zgornjem citatu, med katerimi je najglasnejši svetlo-temni kontrast. 
Plakat je odliĉen primer kontrasta med modro in rumeno barvo, ki sta si kontrastni 
tako po tonu kot po svetlosti. S to enostavno gesto, ki obsega le izbor barv, je 
oblikovalec dosegel dve od treh kljuĉnih lastnosti, znaĉilnih za dober plakat, to sta 
opaznost in razumljivost. Ko govorim o razumljivosti, mislim najprej na ĉitljivost. 
Modre ĉrke na rumeni podlagi, postavljene na vrh plakata, so dovolj velike, da z 
lahkoto preberemo, da gre za jazz festival. Malo manjše nam sporoĉajo kraj 
dogajanja. Isto velike, vendar bistveno tanjše, nam sporoĉajo datum, vse ostale 
informacije sekundarnega pomena pa so ne samo najmanjše velikosti, temveĉ tudi 
rdeĉe barve. Rdeĉa poskrbi za omilitev kontrasta z rumeno in tako dobimo klasiĉno 
hierarhijo podatkov. Zanimiv je tudi izbor ĉrkovne vrste, ki s ĉrkami V, W in A zaradi 
njihove poševne lege ustvarja ritem in gibanje ter tako nakazuje na povezavo z 
glasbo. Vse okrepi z ilustracijo ţenske oziroma njenega portreta, katere lasje v bistvu 
predstavljajo del kontrabasa, ki ga imenujemo polţ. Kontrabas, tipiĉen jazz 
inštrument, odliĉno nadomešĉa ţensko podobo. Ne samo, da je polţ odliĉna izbira za 
frizuro, kakršne je bilo leta 1976 morda dejansko zaslediti, tudi spodnji del 
inštrumenta spominja na ţensko telo. Tega sicer ne vidimo, si pa vsekakor 
predstavljamo, kako bi se plakat lahko nadaljeval. Polţ zopet poskrbi za diagonalo, ki 
uravnoteţi celotno kompozicijo. Pika na i so usta rdeĉe barve, s katero je poudarjena 
dokaj nevidna ţenska polt, ki bi se sicer stopila z ozadjem. Zanimivo je, da bi na 
plakatu lahko govorili tudi o hladno-toplem kontrastu med modro in rumeno, vendar 
hladna modra tu niti ne deluje tako hladno kot sicer.  

Plakat daje obĉutek skrivnostnosti s kanĉkom humorja. Po drugi strani pa lahko 
najdemo povezavo med jazzom in ţensko, med strastjo in ljubeznijo tako do ţenske 
kot glasbe. Morda pa ţeli le povedati, da je jazz tisti, ki pomaga osvojiti ţensko srce, 
na katerega je potrebno igrati z isto mero strasti in obĉutka kot na kontrabas. S 
simboliĉnega vidika modra z rumeno predstavlja prijateljstvo, kar samo še poudarja 
vez med ţensko in jazzom. 
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Slika 19. Rizon Parein, Lights off Eristoff 3D Neon project, Belgija, 2012 

                                                                               

         
 

 
 
Rizon Parein je belgijski oblikovalec, ki se je pojavil na zaĉetku devetdesetih let kot 
grafitar. Pri sedemnajstih je zapustil šolanje in se zaĉel preţivljati kot oblikovalec. 
Svojo ljubezen do 3D grafitarske tipografije je kasneje prenesel na plakate in ostale 
oblikovalske projekte. Do danes je delal ţe za mnoga zveneĉa imena, kot sta Jay Z 
ali Nike. (Biography Rizon Parein, 2014) 

Parein je bil sprva dogovorjen, da naredi neonske znake kot kampanjo za vodko 
Eristoff z naslovom Bring On The Night. Vendar je med kampanjo prišel do zakljuĉka, 
da plakati bolje delujejo brez priţganih neonskih luĉi, zato se je odloĉil izdelati serijo 
plakatov na lastno pest (Rizon Parein-Turn the Lights Off, 2014).  

Uspel mu je neverjeten preobrat, serija vrhunskih plakatov, ki podirajo vse plakatne 
standarde, a so vseeno uĉinkovitejši kot marsikateri oblikovalsko »pravilen« plakat. 
Ĉeprav na plakatu, razen minimalne tipografije na dnu, ne zasledimo niĉesar, kar bi 
govorilo o svetlo-temnem kontrastu, sem se ga ravno zato odloĉila analizirati in 
potrditi dejstvo, da so pravila narejena zato, da jih kršimo, seveda ob upoštevanju, da 
so najuĉinkovitejše oziroma opazne tiste rešitve, ki jih ponuja svetlo-temni kontrast. 
Ko plakat vidimo prviĉ, se nam zazdi, da gledamo samo ĉrno polo papirja. Upoštevati 
moramo, da so podrobnosti na originalni velikosti plakata bistveno bolje vidne kot v 
našem primeru. Ĉe si predstavljate, da se sprehodite mimo panoja, polnega 
raznoraznih plakatov, med katerimi je tudi ta, je verjetno edino, kar zagledate, ĉrnina. 
Ĉrnina, ki je velik kontrast vsem kromatiĉnim barvam, s ĉimer doseţe prvi cilj, saj 



59 
 

plakat ravno zaradi svoje drugaĉnosti pritegne našo pozornost. Ker na prvi pogled na 
njem niĉ ne piše oziroma se zdi, da nekaj, kar s teţavo preberemo, to v nas vzbudi 
velik interes. Radovednost nas vleĉe, da se plakatu pribliţamo in opazimo nekaj, kar 
nas spominja na ugasnjen neonski napis. V moţganih si takoj ustvarimo idejo o 
svetlo-temnem kontrastu, ki sta ugasnjena in priţgana luĉ. Zanimivo je, da so napisi 
tako tehniĉno dovršeni, da delujejo kot fotografije stvarnih znakov, a so le odliĉne 3D 
digitalne ilustracije. Druga stvar, ki nas pritegne, je slogan. Napis Noĉ, boljša polovica 
ţivljenja nas na zabaven naĉin spomni na vse neprespane noĉi, polne zabav. 
Nanaša se na noĉi, ki jih bomo še preţiveli, in sicer z vodko Eristoff. Morda nas 
spomni tudi na noĉi, ko smo se zabavali do jutra in je sonce ţe vzšlo, neonske luĉi pa 
so ugasnile. Skratka, Parein je na zelo preprost naĉin, s preprosto tipografijo in 
enostavno kompozicijo, celo s ĉrno barvo priĉaral ĉisti hedonizem. Vzbudil je le našo 
radovednost in dovolil, da se spominjamo. Verjetno pa plakat ni visel kot jumbo 
plakat ob obvoznicah ali avtocestah, saj bi lahko povzroĉil kakšno avtomobilsko 
nesreĉo, varnost pa je še vedno pred oblikovanjem in tak plakat bi bil na takšnih 
mestih nedopusten. 

 

 

Slika 20. Lukatarina, Razkriti obrazi rasizma, Slovenija, 2011 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poster Festival Ljubljana je prvo evropsko mladinsko tekmovanje v oblikovanju 
plakatov na temo socialnopolitiĉnih problemov, ki ga je leta 2009 ustanovila 
Fundacija Brumen in ga je Evropska komisija podprla kot program za kulturo za 
obdobje 2007–2013. (Poster Festival Ljubljana, 2014) 
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Plakat mladega oblikovalskega tandema Lukatarina je bil oblikovan za Poster 
Festival Ljubljana '11, ki se je dotaknili problematike rasne nestrpnosti. Izbor svetlo-
temnega kontrasta je bil v tem primeru zgolj nakljuĉen oziroma je ţe obstajal, saj je 
dizajn v bistvu del zastave Evropske unije. Ta ţe sama po sebi predstavlja dovršen 
dizajn, ki je delo oblikovalcev Arsèna Heitza in Paula M. G. Lévyja. Nastala je leta 
1955 kot simbol Sveta Evrope. Sestavlja jo krog dvanajstih zlato rumenih 
peterokrakih zvezd na modri podlagi in predstavljajo popolnost, celovitost ter 
enotnost (Evropska zastava, 2014). 

Modra, ki je barva zaupanja, in rumena, ki kot sonce optimistiĉno ţari v prihodnost, 
sta nedvomno optimalen izbor in odliĉen primer svetlo-temnega kontrasta. Istoĉasno 
lahko govorimo o hladno-toplem kontrastu, ĉeprav topla rumena v tem primeru nima 
nikakršne simboliĉne povezave s podobo, ki nam je, kot pri Kosovelovem plakatu, ţe 
od nekje poznana. To še dodatno okrepi opaznost, razumljivost in zapomnljivost 
plakata. Podoba je nadgrajena, in sicer z ţe poznano obliko bele kapuce zloglasnega 
Ku Klux Klana, ustanovljenega leta 1865 na jugu ZDA (Ku Klux Klan, 2014). Njihove 
znaĉilne bele kapuce so zakrivale njihovo identiteto in se nasilno borile proti vsemu, 
kar je bilo povezano s ĉrnci v Ameriki. Ku Klux Klan obstaja še danes, bela kapuca 
pa je postala sinonim za rasizem. Ilustracija torej ne bi mogla bolj jasno in nazorno 
govoriti o pereĉi tematiki. Izbor ene same zvezde, ĉeprav jih ima evropska zastava 
dvanajst, je odliĉna rešitev, saj nas veĉja površina rumene barve v središĉu plakata 
pritegne bolj, kot veĉ manjših. S tem pa istoĉasno poskrbi, da ne gre za nekakšno 
reklamo Evropske unije, temveĉ za nekaj kar se v Evropi oĉitno dogaja. Torej, da gre 
za rasizem, ugotovimo takoj. Da gre za Evropo, ugotovimo po zvezdi in po izboru 
barv. Tipografija na dnu plakata pa je tista pika na i, ki nam da vedeti, da nas plakat 
ne novaĉi za vstop v sekto, ampak nas opozarja na strpnost. Je minimalistiĉna, 
skoraj neopazna in vendar dovolj velika ter pravšnje barve, da ko se ji pribliţamo, 
takoj ugotovimo za kaj gre.  

Z minimalnimi rešitvami dobimo izredno uĉinkovit plakat ali pravilo, ki se ga je pri 
oblikovanju plakata dostikrat dobro drţati : manj je  veĉ. 
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HLADNO-TOPLI KONTRAST 

 

Slika 21. Shepard Fairey, Hope, ZDA, 2008 

 

        
 
 

 
Plakat Baracka Obame, ki je bil narejen za predsedniško kampanjo leta 2008, je še 
eden v nizu ameriških ikoniĉnih plakatov. Avtor Shepard Fairey ga je s pomoĉjo 
šablone ustvaril v treh barvah, rdeĉi, modri in beţ, z napisi progress, hope in change. 
Oblikoval ga je v enem dnevu in je bil na zaĉetku mišljen kot poster. Še isti dan je 
namreĉ natisnil tristo petdeset kopij in jih v istem dnevu tudi prodal. Kasneje je 
Obamova kampanja odobrila nadaljnjo distribucijo. Fairey je kot street artist s svojimi 
deli ţe prej ostro nasprotoval vladi Georga W. Busha, s plakatom Baracka Obame pa 
je to samo še podkrepil. Koncept plakata je bil pokazati moĉ in iskrenost Obame kot 
govorca in poudariti njegovo všeĉnost. (Barack Obama »Hope« Poster, 2014) 

Ĉe to interpretiramo preko barvnih kontrastov, lahko reĉemo, da je Fairey z 
namenom uporabil ravno toplo-hladni barvni kontrast. Zanj je namreĉ znaĉilno, da 
ima izredno ekspresivno moĉ in je najbolj zveneĉ. Izbor barv, torej modre, rdeĉe in 
umazano bele, v tem primeru ni le nameren, temveĉ je nujen. Le kako bolje pokazati 
patriotizem kot z barvami ameriške zastave? Te poleg patriotizma vsaka zase 
govorijo svojo zgodbo. Tako je rdeĉa, ki je najmoĉnejša barva barvnega kroga in ki 
predstavlja temeljno barvo moĉi nasploh, prepriĉljiva, drzna in brezkompromisna. Na 
drugi strani imamo modro, ki predstavlja zanesljivost, vpliv in ugled. Barvne 
kombinacije, v katerih se pojavlja, veljajo za zanesljive in nedvomno avtoritativne. 
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Poleg tega modra izraţa resnicoljubnost, ponos, odgovornost, zaupanje in pripadnost 
ter prav tako kot rdeĉa tudi moĉ. Ĉe ti dve barvi zmešamo med seboj, dobimo 
vijoliĉno, ki simbolizira plemenitost. Ploskve bele barve ustvarjajo obĉutek 
tridimenzionalnosti, istoĉasno pa umirjajo kontrast med rdeĉo in modro, ki zna biti 
zaradi enake svetlosti vĉasih moteĉ. Bel okvir ima le to funkcijo, da plakat, kjerkoli je 
ţe nalepljen, odstopa od drugih plakatov ali ozadja. Tipografija je moĉna, teţka in 
odebeljena. Beseda upanje mora nedvomno imeti svojo teţo, zato je tudi umešĉena 
na dno plakata, kar njeno teţo samo še okrepi. Sicer pa je najbistvenejši portret 
bodoĉega in prvega temnopoltega predsednika Zdruţenih drţavah Amerike, ki 
pogumno in modro zre v prihodnost ter daje upanje. Njegov nagib glave, ki na 
plakatu ustvarja diagonalo, mu daje samo še veĉjo teţo. Na plakatu vidimo vpliv 
streetarta, kar daje obĉutek sodobnosti. Mnogi menijo, da je ravno izbor sloga 
odloĉilno vplival na uspeh plakata oziroma na rezultate volitev. V njem so se namreĉ 
najveĉ prepoznali mladi, temnopolti in marginalci, ki so v plakatu videli spremembo.  

Plakat se je definitivno razlikoval od ostalih politiĉnih plakatov, in vendar je bil 
enostaven, a v pravilno izbranih barvah in z jasnim sporoĉilom. Na njem je Obama 
deloval dostojanstveno in ţe skoraj predsedniško. Nedvomno mu je bil plakat v 
predsedniški kampanji v veliko pomoĉ. Tik pred volitvami, ko je plakat Hope dosegel 
ţe brezmejne razseţnosti, je oblikovalec spremenil fotografijo, na kateri je bil tokrat 
nasmejani Obama, kot da bi ţe vedel, da bo zmagal, besedo Hope pa je zamenjal z 
Vote (ang. volite). Vse ostalo je zgodovina.  
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Slika 22. David Klein, Las Vegas Fly TWA, ZDA, ca. 1960 

 

           
 

 
 
Kot mnogi drugi oblikovalci plakatov je tudi David Klein, rojen leta 1918 v Texasu, 
svojo kariero zaĉel kot slikar in ilustrator. Med drugo svetovno vojno je ilustriral 
vojaške priroĉnike, po njej pa je ţe zaĉel ustvarjati plakate. V glavnem je deloval za 
znameniti Broadway in bil avtor mnogih plakatov za odliĉne broadwayske predstave, 
kot so Smrt trgovskega potnika, Alica v ĉudeţni deţeli in Maĉka na vroĉi ploĉevinasti 
strehi. Po slednji so tri leta kasneje posneli film, v katerem sta glavni vlogi odigrala 
slovita Elizabeth Taylor in Paul Newman. Njegov preboj med vrhunske plakatne 
umetnike se je zgodil s serijo plakatov za TWA (Trans World Airlines). Med letoma 
1955 in 1965 je oblikoval na ducate plakatov za razliĉne destinacije, med katerimi so 
bili mnogi nagrajeni, danes pa se jih razumemo kot simbole povojne dobe letalskega 
turizma. S pestrimi barvami in modernim dizajnom je ujel ozraĉje vsakega mesta in s 
tem ustvaril serijo plakatov, ki je kolektivno trkala na podzavest Ameriĉanov. (David 
Klein (American artist), 2014) 

Plakat za Las Vegas lahko nedvomno potrka tudi na podzavest kogarkoli izmed nas, 
saj nas dobesedno vabi v naroĉje vsega, kar se tam dogaja. Uporabljene so 
praktiĉno vse barve barvnega kroga, od hladnih modrih, zelenih in vijoliĉnih barv vse 
do toplih rumenih, oranţnih in rdeĉih tonov. Kompozicija je simetriĉna z rahlim 
nagibom, ki tvori diagonalo z desnim spodnjim kotom, a vseeno tako razgibana in 
ţivahna, vse po zaslugi toplo-hladnega kontrasta z razgibano eklektiĉno tipografijo. V 
mesto, ki nikoli ne spi, nas vabi ţenska. Ta ţenska vabi vse moške. To poĉne z 
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odprtima rokama in kaţe vse slasti tega pregrešnega kraja. Ĉez dan lahko srkajo 
koktajle, plavajo, leţijo na soncu ali pa raje v senci, ponoĉi pa vse, kar so ĉez dan 
zapravili, zasluţijo na ruleti, pokru ali kje drugje. In seveda obĉudujejo take in 
podobne ţenske. Ţenska na plakatu pa vabi tudi ţenske in jim kaţe ne samo, kaj 
lahko poĉno, ampak tudi, kakšne so lahko, prelepe, zadovoljne, ĉez dan zagorele, 
ponoĉi ekstravagantne, blešĉeĉe, vedno rahlo omamljene in predvsem brez skrbi. 
Svetlo-temni kontrast kaţe loĉnico med dnevom in noĉjo ter omogoĉa boljšo ĉitljivost. 
Vendar gre predvsem za toplo-hladni kontrast in njegovo ekspresivno moĉ, ĉeprav 
tudi vse hladne barve na plakatu delujejo bolj toplo kot hladno. Modra, ki je sicer 
hladna barva in navadno deluje senĉno, na ĉrni podlagi in v kombinaciji z rdeĉo 
zaţari. Ravno nasprotno deluje moder pravokotnik na desni strani plakata, ki zaradi 
rumene deluje temnejši in hladnejši, vendar vtis popravita razvejana palma s temnimi 
in enim rdeĉim listom ter seveda senĉnik, ki ţe sam po sebi šĉiti pred soncem. 
Slednje z rdeĉimi oĉali poskrbi za humorni vloţek. Modra barva koţe se lepo 
nadaljuje na kopalkah in v kombinaciji z lila zaradi podobne svetlosti spet zaţari. 
Zaţari tudi lila, kljub temu da sta obe barvi na svetli in topli podlagi, ki je barva koţe 
ĉez dan, in kljub temu da sta obe hladni barvi. Ţarenje sonca je poudarjeno z belo 
konturo, prav tako tipografija na levi strani. Brez te konture bi se tako tipografija kot 
sonce izgubila zaradi podobne svetlosti, in ne zaradi barvnega tona. Z nekoliko 
razmazano konturo je oblikovalec ustvaril vtis znamenite noĉne lasvegaške 
razsvetljave. Vsaka ĉrka v naslovu ima svojo obliko in svojo smer, vse skupaj pa 
dajejo vtis rahlega poplesavanja, v prenesenem pomenu ţivahnega dogajanja v 
mestu. Izjema je seveda trdno postavljen logotip letalske druţbe, ki mora izraţati 
zanesljivost. V ĉisti rdeĉi barvi na rumeni podlagi deluje rdeĉeoranţno, kar simbolizira 
lagodno ţivljenje. In to je toĉno to, kar agencija ponuja, zanesljivost in hkrati uţivanje. 
Zanimivo je, kako je Klein na vsakem plakatu vsakiĉ na drugaĉen naĉin vkomponiral 
silhueto letala, ki na subtilen naĉin daje obĉutek, kot da se ţe nahajamo na njem.  

Plakat zopet krši doloĉena pravila. Barv je na prvi pogled preveĉ, besedilo zaradi 
raznobarvnosti teţje takoj preberemo, na prvi pogled nas zmede veliko ilustracij na 
levi in desni strani. Vendar, takoj ko ga opazimo, daje obĉutek ugodja in 
brezskrbnosti, vsega, kar si ţelimo in lahko dobimo, ĉe sedemo na majhno modro 
letalo in imamo v ţepu šop denarja. 
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Slika 23. Jules Chéret, Palais de glace, Francija, 1893  

 

     

 

 
Jules Chéret, rojen je bil leta 1836 v Parizu, je oĉe ilustriranih plakatov, ki je plakat 
povzdignil na umetniško raven. Bil je tudi prvi, ki je mnogim pribliţal hitro reprodukcijo 
plakata s pomoĉjo barvne litografije. Bil je znan po drznih, šaljivih plakatih, polnih 
ţareĉih barv. V svojem ţivljenju je ustvaril veĉ kot dva tisoĉ plakatov in še za ĉasa 
njegovega ţivljenja so mnogi postali del umetniških zbirk raznih zbirateljev plakatne 
umetnosti. (Haill v Timmers, 1998)  

Palais de glace ali Ledena palaĉa je bila eno izmed prvih odprtih drsališĉ v Parizu in 
hkrati najveĉje drsališĉe na svetu, kjer se je drsalo na pravem ledu. Tako drsališĉe 
kot tudi sala za spektakle sta predstavljala eno izmed najveĉjih atrakcij v Parizu vse 
do leta 1980, ko sta jo Jean-Louis Barrault in Madeleine Renaud preoblikovala v še 
danes delujoĉe gledališĉe. Od leta 2012 pa se v ĉasu boţiĉnih in novoletnih 
praznikov ponovno spremeni v drsališĉe. (Le Rond-Point des Champs-Elysées et sa 
fabrique de glace, 2013) 

Plakat za Ledeno palaĉo na Elizejskih poljanah je Chéret ustvaril leta 1893 in je 
klasiĉen ter odliĉen primer uporabe toplo-hladnega kontrasta in hkrati tipiĉen primer 
kontrasta barve k barvi. Modra je vedno hladna in senĉna barva in ker jo povezujemo 
z daljavo in neskonĉnostjo, imajo obiĉajno vsi predmeti v daljavi nekoliko modrikast 
odtenek. Chéret je šel tu še korak dlje in ustvaril vtis daljave in hladnosti s ĉisto 
ultramarin modro, ki jo je uporabil za celotno ozadje plakata in ji postopoma z 
redĉenjem z vodo odvzemal nasiĉenost. Z uporabo rumene in modre v prvem planu 
je dosegel hladno-topli kontrast in tako še poveĉal uĉinek hladnosti, ki je metafora za 
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led, kar je bistvo Ledene palaĉe. To je nadgradil s tipografijo v enaki modri. Tako 
tipografija kot figure so v rahlem gibanju, kar kaţe na graciozno poplesavanje 
drsalcev. Ĉrke so naslikane roĉno in niso natisnjene s šablono, kar opazimo ob 
primerjavi istih ĉrk med seboj. Niti eden A od treh v naslovu Palais de glace ni enak 
drugemu, prav tako ĉrki E ali ĉrke S, kar plakatu daje posebno dinamiko in 
skrivnostnost. Z akvarelno tehniko za ozadje je skušal doseĉi prozornost ledu, z 
neprosojnimi nanosi rumene in rdeĉe barve pa je dosegel obĉutek teţe zimskih 
plašĉev, kar je ravno zaradi kontrasta med tehnikama toliko bolj opazno. Krilo, ki ga 
je osenĉil z modro, deluje ţametno, šal kosmato. Teţa plakata se nagiba v levo, 
vendar ga rob plašĉa, šal in gospodova roka v ozadju rahlo poravnajo, pa spet ne 
preveĉ, da ne izgubimo glasbe v ušesih, ki se prav gotovo vrti tako kot vsi plesalci na 
drsališĉu. 

 
 

KOMPLEMENTARNI KONTRAST 

 
Slika 24. Kenji Ito, Anti-pollution poster, Japonska, 1973           

 

     
 

 
 
O japonskem oblikovalcu Kenju Itu ne vemo dosti, je pa zato izredno zgovoren 
njegov Anti-pollution poster iz leta 1973. Ta plakat spada med japonske politiĉne 
plakate in je kljub umanjkanju naslova popolnoma jasen. Sicer lahko na dnu 
preberemo, kdo je avtor in da gre za plakat, ki se bori proti onesnaţevanju, vendar so 
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v tem primeru to le formalni zapisi. Elementa, ki podajata sporoĉilo, sta le ilustracija 
in komplementarni kontrast. Predstavlja mater, ki v svojem krvaveĉem trebuhu nosi 
smeti namesto otroka ter se zaveda svojih dejanj in dejanj drugih. Obraz ima pokrit z 
rokama, njena drţa izraţa ţalost in obup. Obarvana je v ĉrno, ker je onesnaţena ali 
pa ker sama onesnaţuje. Zaveda se, da je ţivljenje njenega še nerojenega otroka 
obsojeno na propad. Ţe zdaj je samo oglodano okostje brez prihodnosti. Uniĉilo ga je 
onesnaţevanje, ki je lahko posledica atomske bombe na Hirošimo in Nagasaki, rasti 
nukleark in drugih tovarn na Japonskem ali pa ugašanja cigaret v naravi ter vodi k  
propadu ĉloveštva. Onesnaţevanje pripelje do onesnaţenja, je perpetuum mobile in 
nedokonĉana zgodba, razen ĉe ga konĉamo zdaj in tukaj. Plakat s pomoĉjo 
ilustracije in izbora barv na izredno moĉan simboliĉen naĉin podaja svoje sporoĉilo. 
Zaigra na najmoĉnejše ĉustvo, ljubezen matere do otroka. Rdeĉ krog na sredi 
plakata ţe sam po sebi pritegne pozornost, s pomoĉjo zelene pa zaţari v svoji 
najveĉji moĉi. Zelena predstavlja naravo, dihanje in ţivljenje, rdeĉa pa moĉ, 
brezkompromisnost, agresijo, kri in na koncu smrt. Rdeĉ krog lahko simbolizira tudi 
krog na japonski zastavi in tako na subtilen naĉin sporoĉa kraj zloĉina. 

Do danes so na Japonskem registrirali štiri poglavitne bolezni, ki so se razvile zaradi 
onesnaţenosti zraka. Prva je minamatska bolezen, ki je izbruhnila leta 1956 zaradi 
zastrupitve z organskimi spojinami ţivega srebra, ime je dobila po zalivu Minamata. 
Drugi izbruh se je zgodil v prefekturi Niigata leta 1965, ki je zasluţna za drugo 
minamatsko bolezen. Sledili sta ji še bolezni Itai-itai zaradi zastrupitve s kadmijem in 
astma Yokkaichi zaradi onesnaţenja z ţveplovim dioksidom. (Minamatska bolezen, 
2014) 
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Slika 25. Seymour Chwast, Issues and Causes, ZDA/Ĉeška, 1994         

 

     
 
 

Seymour Chwast je ameriški grafiĉni oblikovalec, rojen leta 1931 v Bronxu. Najbolj 
znan je kot ustanovitelj Push Pin Studios, grafiĉnega ateljeja, ki ga je skupaj z 
Miltonom Glaserjem, Edwardom Sorelom ter Reynoldom Ruffinsom ustanovil leta 
1954, in velja za enega najustvarjalnejših oblikovalcev. Leta 1979 je oblikoval prvo 
McDonaldsovo embalaţo za Happy Meals. (seymour Chwast, 2014) 

Plakat predstavlja oglas za razstavo z naslovom Issues and Causes, ki se je odvijala 
v Brnu na Ĉeškem. Ista razstava je bila pred tem predstavljena v AIGA v New Yorku 
in njen selektor je bil ravno Chwast. V zadnjem trenutku je dobil naroĉilo za 
oblikovanje plakata za brnski bienale. Ilustracija na plakatu ne bi mogla bolj humorno 
in zgovorno predstavljati dane situacije. (Issues and Causes, 2014) 

Kip svobode, simbol Amerike, ali pa kar Chwast sam hiti na mopedu reševat ĉast 
bienala. Tako se mu je mudilo, da si je na noge namesto ĉevljev nataknil le natikaĉe, 
v rokah pa drţi na hitro »spackan« plakat. Vse na plakatu izraţa naglico, hitre in 
grobe poteze ilustracije, ki smo jih vajeni iz ĉasopisnih karikatur, groba, ponekod ţe 
neĉitljiva tipografija, ki je ravno zaradi hitrosti skoraj ţe zabrisana, in verjetno ĉisto 
nakljuĉen izbor barv, ali pa morda ne. Ĉe pomislimo, da modra barva predstavlja 
zanesljivost in oranţna veselje, lahko razumemo, da bo kot po navadi zanesljiv 
Ameriĉan rešil neodgovornega Ĉeha in mu s tem izvabil nasmeh na obraz. Ob tem 
naletimo na klasiĉen komplementarni kontrast, ki posamezne elemente le še 
izpostavi. Smer ilustracije je odliĉno zastavljena, ker deluje, kot da Kip svobode 
dejansko prihaja k nam. K temu pripomore tudi risanje v perspektivi. Poleg tega 
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nadaljevanje ilustracije v ţiv rob v zgornjem desnem kotu dobro uravnoteţi celotno 
kompozicijo, da se ne prevesi v levo.  

Plakat je enostaven, hitro narejen, a kljub vsemu uĉinkovit. Ĉeprav je avtor naroĉilo 
dobil v zadnjem ĉasu, je plakat izdelan izredno premišljeno. Roĉno izdelana 
ilustracija daje vedeti, da gre za povezavo z likovno umetnostjo. Zaradi 
komplementarnega kontrasta izstopa. Naslov, ĉeprav roĉno izpisan, je dovolj velik in 
ĉitljiv, da pritegne pozornost. Ilustracija ne samo, da vzbudi naš interes, ampak nas 
tudi nasmeje in pripravi do tega, da se potrudimo prebrati tudi zapackani del, ki nudi 
vse potrebne informacije. In ĉe je plakat tako izviren in šaljiv, kakšna je šele 
razstava? Po plakatu sodeĉ, vredna ogleda. Sklenemo lahko tudi, da ni nujno, da vse 
dobre stvari zahtevajo veliko ĉasa. Vĉasih lahko v kratkem ĉasu pridemo do izvrstnih 
rešitev in vĉasih je ravno naglica tisti element, ki podţge našo ustvarjalnost. 

 
 
Slika 26. Niklaus Troxler, McCoy Tyner Sextet Willisau, Švica, 1980 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mojstra jazz plakatov Niklausa Troxlerja smo spoznali ţe ob primeru svetlo-temnega 
kontrasta, tukaj pa predstavljam njegov plakat za koncert McCoy Tyner Sexteta iz 
leta 1980, ki je v celoti izkljuĉno tipografska rešitev in velja za najboljši tipografski 
plakat na svetu. (Wanner, 2014) 
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McCoy Tyner je jazz pianist, rojen leta 1938 v Philadelphii, ki je bil pred ustanovitvijo 
Mccoy Tyner Sexteta znan predvsem po svoji dolgi solo karieri ter sodelovanju z 
znamenitim Johnom Coltranom (McCoy Tyner, 2014).  

Plakat, ki ga predstavljam, je odliĉen primer komplementarnega kontrasta med 
vijoliĉno in rumeno barvo. Kljub temu da barvi po koliĉinskem kontrastu nista 
sorazmerni, glede na sporoĉilo delujeta v popolni harmoniji. Rumena predstavlja 
toplino, vedrost in sreĉo, vijoliĉna pa po drugi strani izraţa otoţnost, vzvišenost in 
aristokratskost. Ko sta postavljeni ena zraven druge, izraţata aktivnost, dinamiko in 
nenehno gibanje ali v prenesenem pomenu opisujeta Tynerjevo glasbo. Kontrast 
med rumeno in vijoliĉno, ki je najmoĉnejši svetlo-temni kontrast, predstavlja kontrast 
med ĉrno-belimi klavirskimi tipkami. Ĉrkovna vrsta, ki je Troxlerjeva stvaritev, je prav 
tako razgibana, in ĉeprav se ĉrke med seboj prekrivajo, ravno komplementarni 
kontrast omogoĉa njihovo berljivost. Slednja na prvi pogled sicer ni najboljša, vendar 
lahko kljub temu razberemo vse informacije. Te kljub navidezni zmešnjavi 
predstavljajo nek red in hierarhijo, ki se odraţa v velikosti ĉrk. Tehniĉna dovršenost 
plakata je fascinantna, ĉe pomislimo, da so namesto raĉunalnika celotno delo opravili 
le škarje in barvni papir. Še bolj fascinantno pa je dejstvo, kako odliĉen oblikovalec je 
Niklaus Troxler, saj mu je le s pomoĉjo dveh barv in igre ĉrk, kot bi se z opazovalci 
šel skrivalnice, uspelo ustvariti popoln vtis jazz koncerta. 

Pri tem plakatu mu je uspelo ustvariti vse, v kar verjame. Sporoĉilo ima prednost pred 
obliko, kreativnost pred estetiko in ekspresivnost pred idealnim dizajnom. Ĉeprav 
slednje mu je nedvomno uspelo. 
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SIMULTANI KONTRAST 

 

Slika 27. Luis Belaguer, Jornada continental de apoyo a Vietnam, Cambodia y Laos 
15 al 21 de octubre, Kuba, 1969 

 

 

 
 

Ĉe je uĉinek kontrasta barve k barvi vedno pester, moĉen in odloĉen, ĉe svetlo-temni 
kontrast pripomore k najboljši ĉitljivosti ter ima hladno-topli kontrast izredno izrazno 
moĉ, je simultani kontrast tisti, ki se dogaja v naši glavi in ne na plakatu. Je v bistvu 
namišljen kontrast, ki ga ustvari naše oko samo. Naše oĉi vedno zahtevajo neko 
harmonijo, in ĉe te na plakatu ni, se oko trudi to ustvariti. Zato o uporabi simultanega 
kontrasta kot pomoĉnika pri oblikovanju praktiĉno ne moremo govoriti, lahko pa 
prikaţemo, kako se barve spreminjajo v odnosu do drugih.  

Kubanski umetnik Luis Belaguer je ustvaril plakat v podporo Vietnamu, Kambodţi in 
Laosu v obdobju vietnamske vojne in predstavlja primer simultanega kontrasta. 
Vietnamska vojna je potekala na ozemljih današnjega Vietnama, Laosa in 
Kambodţe, šlo je za spopad med Severnim Vietnamom na eni strani ter ZDA in 
Juţnim Vietnamom na drugi. Vojna je bila prva, ki je bila medijsko dobro pokrita. 
Trajala je od leta 1955 vse do padca Saigona leta 1975 in je zahtevala okoli pet 
milijon civilnih ţrtev. (Vietnamska vojna, 2014) 

Na plakatu je portret Richarda Nixona, tedanjega predsednika Zdruţenih drţav 
Amerike, v modri barvi. Portret je roĉno izdelana ilustracija, ki jo dopolnjuje 
fotomontaţa. Fotografija nadomešĉa predsednikove lase oziroma moţgane, ki so 
polni mrtvih vietnamskih civilistov. Njegove oĉi so krvavo rdeĉe, nasmešek pa govori 
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o njegovi brezbriţnosti in posmehu vsem ţrtvam. Spet imamo primer zgovorne 
ilustracije, ki je dodatno podprta z barvnim kontrastom. Lahko bi rekli z veĉ barvnimi 
kontrasti, saj lahko govorimo tako o hladno-toplem, svetlo-temnem kot simultanem 
kontrastu. Rumenooranţna z modrovijoliĉno predstavlja komplementarno nasprotje. 
Tipografija na vrhu plakata je sekundarnega pomena in je slabo izvedena. Vkljuĉuje 
besedo Vietnam, ki se deli in je zato teţje berljiva. Sicer so delitve besed v 
tipografsko dovršenih plakatih dokaj obiĉajne, vendar v tem primeru ne gre za 
tipografski plakat, vendar zgolj za slabo podajanje informacij. Ozadje plakata je v 
rumeni barvi, v celotnem slogu pa je ĉutiti vpliv poparta.  

Ĉe opredelimo simultani kontrast, lahko reĉemo, da se prvotni barvi plakata rumena 
in modra v naših oĉeh spremenita v vijoliĉno in oranţnorumeno. Gre torej za 
simultani kontrast med barvo in sosedo njenega komplementarnega para. Rumena 
odriva modro proti vijoliĉni in modra rumeno proti rdeĉeoranţni barvi.  
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KONTRAST KVALITET 

 

Slika 28. David Hockney, Olympische Spiele München 1972, Anglija, 1972      

                                                                                      

            
 
 

 

David Hockney, rojen leta 1937 v Yorkshiru v Angliji, je v prvi vrsti slikar, ki se ukvarja 
s scenografijo, oblikovanjem in predvsem s fotografijo. Leta 1960 je ob prvem obisku 
Amerike spoznal Andyja Warhola, ki ga je navdušil nad popartom. Popolnoma ga je 
prevzel tudi kalifornijski ţivljenjski stil, tako drugaĉen od angleškega. Kmalu zatem se 
je preselil v Los Angeles. Danes ţivi in ustvarja v Angliji, v Kalifornijo pa se vraĉa na 
dopust. S svojim prispevkom k popartu je postal eden najvplivnejših britanskih 
umetnikov 20. stoletja. (David Hockney, 2014) 

Plakat, ki ga je ustvaril za olimpijske igre v Münchnu leta 1972, je eden iz serije 
plakatov, ki so jih prav za ta dogodek oblikovali razliĉni umetniki, kot so Otmar Alt, 
Allen Jones in Victor Vasarely. Naroĉniki so namreĉ preko plakatov razliĉnih 
umetnikov ţeleli prikazati pozitivno naravnanost in zdruţevanje, kar sta tudi odliki 
olimpijskih iger kot takih. Izvedba serije plakatov je od takrat naprej postala stalnica 
olimpijskih iger. (1972 Olympic posters go on display, 2012)  

Hockneyjev plakat je bil najbolj poetiĉen od vseh in se je moĉno razlikoval od 
dotedanjih nacionalno usmerjenih plakatov, ki so prikazovali predvsem tekmovalnost. 
Na magiĉen naĉin je prikazal popolnost zadnjega trenutka plavalca pred potopom v 
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vodo, ki je ravno zaradi kontrasta kvalitet prikazana kot mozaik. Z razliĉnimi odtenki 
modre barve in spreminjanjem njene ĉistosti je na subtilen naĉin prikazal valovanje in 
lesketanje vode. Ĉeprav so oblike abstraktne, delujejo naravno in dajejo obĉutek 
realnosti. S posvetljeno rdeĉkasto oranţno koţo plavalca je ustvaril izrazit toplo-
hladni kontrast, plakat pa zakljuĉil z nevsiljivo tipografijo v beli pasici na dnu plakata.  

Plakat ni zahteval buĉnih barv in moĉne tipografije niti ni zahteval takojšnje 
opaznosti, ĉeprav sem prepriĉana, da je bil ravno zaradi svoje drugaĉnosti opaţen 
prej kot drugi. Ni zahteval nikakršnega intenzivnega posega, le neţen toplo-hladni 
kontrast in kontrast kvalitet, katerega naloga je, da umirja intenzivnost in daje 
moţnost izbire na dolgi paleti barvnih odtenkov.  

Olimpijske igre poznamo vsi, obstajajo ţe od leta 776 pr. n. š. (Olimpijske igre, 2014) 
in toĉno vemo, da se odvijajo na vsake štiri leta ter smo nanje podzavestno pozorni. 
Naloga takega plakata je le, da nas spomni nanje in priĉara olimpijsko vzdušje, tisto, 
ki sega ţe v antiĉno Grĉijo in ki je v ĉasu iger vladalo kljub nenehnim bojem med 
polisi. Mir, prijateljstvo in šport.  

  
 
Slika 29. Waldemar Swierzy, Zwiedzajcie Zoo, Poljska, 1967 

 

        
 

 

Waldemar Swierzy je poljski umetnik, rojen leta 1931 v Katowicah na Poljskem. Bil je 
profesor na varšavski akademiji za likovno umetnost in eden glavnih iz skupine 
Poljska šola plakata. V svojem ţivljenju je ustvaril veĉ kot dva tisoĉ petsto plakatov in 
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prejel številne nagrade. V njegovem eklektiĉnem stilu oblikovanja je zaslediti tako 
ljudsko umetnost iz petdesetih, popart iz šestdesetih, portrete iz sedemdesetih kot 
tudi TV-podobe iz osemdesetih let. Umrl je leta 2013. (Waldemar Swierzy, 2014) 

Leta 1967 je ustvaril serijo plakatov za poljski ţivalski vrt Zwiedzajice. Na plakatih je 
poleg opice upodobil še tigra, nilskega konja in flaminge. V celotni seriji je uporabil 
kvalitativni ali kakovostni barvni kontrast, ki je po barvni sistematiki le barvna ĉistost. 
Na posameznem plakatu je uporabil barvo, znaĉilno za ţival, ki je bila osrednja toĉka 
plakata, in jo svetlil bodisi z belo, ĉrno ali sivo ali pa je pestrost barve omilil le z 
dodajanjem vode. Na ta naĉin je dosegel posebno prefinjenost plakata in karakterja 
ţivali na njem. Tudi ti plakati niso zahtevali intenzivnejšega kontrasta. So le oglas za 
ţivalski vrt in ne za cirkus. Ţivali na plakatih v izbranem barvnem kontrastu delujejo 
spokojno in prijazno. Njihova divja stran je omiljena, kljub temu da so njihovi izrazi še 
vedno ţivalski, torej divji. Ţivali se ne bojimo, ampak jih ţelimo videti, kot v primeru 
plakata, na katerem je opica. Ĉeprav je njen pogled mrk, saj je bilo potrebno ohraniti 
nekaj ţivalskosti, je njena drţa umirjena. Kot da bi bila pri poĉitku in bi mirno 
opazovala mimoidoĉe, kot v ţivalskem vrtu. Uporabljena rumena je umirjena in sega 
od svetlo do umazano rumene, ki se spremeni ţe v zeleno in ponekod v ĉrno ter s 
tem ustvarja tipiĉen svetlo-temni kontrast med ĉrno in rumeno. Najsvetlejša toĉka na 
plakatu je opiĉja griva na obrazu, ki je prepoznavni element te opiĉje vrste, 
predvidevam, da gre za kapucinke. Akvarelna tehnika ilustracije in prelivanje barv 
naredita kapucinko še milejšo, a istoĉasno dovolj skrivnostno, da si jo ţelimo videti v 
ţivo. Na koncu je moĉan tipografski kontrast v ĉrni barvi. Ĉrna na rumeni poskrbi za 
takojšnjo opaznost in izredno dobro ĉitljivost. Lahko bi pomislili, da je kontrast med 
moĉno tipografijo in neţno ilustracijo prevelik ter da jo tipografija povozi, vendar je 
tipografija skrbno izbrana. Gre za italijansko pisavo Bodoni s konca 18. stoletja, ki 
ima izrazit kontrast med odebeljenimi in tankimi potezami ĉrke. Tanke poteze ĉrk 
dajo pisavi krhkost, debele jo naredijo moĉno ter tako poskrbijo za harmonijo med 
pisavo in ilustracijo. Za še veĉjo zapomnljivost in opaznost pa poskrbi veliko število 
plakatov, narejenih v podobnem slogu. 
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Slika 30. Massimo Vignelli, Pneumatici Pirelli, Italija, 1963 

  

        

 
 

»Ĉe lahko oblikuješ eno stvar, lahko oblikuješ vse.« so besede Massima Vignellija, 
italijanskega oblikovalca, ki je bil zasluţen tako za oblikovanje zemljevida za 
newyorško podzemno ţeleznico, zasnovo ameriškega Airlines logotipa kot tudi 
zasnovo logotipa za United Colors of Benetton, Ford, Lancio in za številne druge 
pomembne dizajne. Spada med najveĉje oblikovalce 20. stoletja, ne samo zaradi 
svojih del, temveĉ tudi zaradi modrih besed, ki jih je izrekel ali zapisal. Rodil se je leta 
1931 v Milanu, umrl leta 2014 v New Yorku. (Walker, 2014) 

Plakat, ki ga je leta 1963 oblikoval za pnevmatike Pirelli, spada med njegovih deset 
najodmevnejših del. S ţivo rdeĉo barvo, ki jo je s pomoĉjo bele spremenil v svetlo 
rdeĉo oziroma roza, je ustvaril preprost, in vendar izredno uĉinkovit plakat. Edina 
barva, ki jo še zasledimo na plakatu, je bela in je uporabljena za logotip izdelka. Ĉe 
plakat pogledamo od daleĉ, seveda najprej opazimo rdeĉo, ki vedno izstopa iz 
svojega naravnega okolja in je ravno zato sila opazna. Opozarja nase kot znak stop 
in govori, naj se ustavimo in pogledamo, kaj nam sporoĉa. Vendar ko stopimo bliţje, 
ne opazimo nevarnosti, temveĉ nas preseneti podoba radostnega dekleta na kolesu. 
Plakat je presenetljiv, ker je na njem ţenska in ne moška podoba, kar je za tisti ĉas 
neobiĉajno. Toda ne le ţenska, prikazana je veselja polna ţenska, kar nakazuje na 
socialne in kulturne spremembe, ki so se takrat dogajale v Italiji (Pneumatici Pirelli 
Poster, 2014). Ker je bil to zaĉetek nekega novega obdobja, je Vignelli izrazna 
sredstva uporabil na premišljen naĉin. Intenzivna rdeĉa nas takoj pritegne, novo ero 
pa preko kontrasta kvalitet prepoznavamo šele postopoma. Kakorkoli drugaĉe bi bilo 
preveĉ vsiljivo in morda preveĉ predrzno. Tudi tipografska rešitev je preprosta in 
jedrnata in obsega le logotip proizvajalca. Ta zadostuje, ker je proizvajalec pnevmatik 
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z njihovo kakovostjo in oglaševanjem za prepoznavnost poskrbel mnogo let pred 
nastankom plakata. Znamka obstaja ţe od leta 1872, ko jo je ustanovil Giovanni 
Battista Pirelli (Pirelli, 2014). Logotip je napisan v tesno povezani Helvetici, v ĉrkovni 
vrsti, katere uporaba je v tistih letih v ZDA narašĉala in za katero je zasluţen ravno 
Vignelli. Po oblikovanju tega plakata se je namreĉ preselil v New York. Izbor bele 
barve za napis je najboljša rešitev, saj predstavlja najveĉji kontrast med napisom in 
ozadjem. Morda bi kontrast lahko še poveĉal s konturo ĉrk, vendar bi s tem porušil 
harmonijo, ki je vzpostavljena med naslovom, ilustracijo in celotno kompozicijo. 

Plakat skratka predstavlja ĉisti uţitek v trenutku, ko sedemo na kolo in se poĉutimo 
popolnoma svobodne. Nismo niti zaprti v avtomobilu, ampak svobodno, celo brez rok 
vozimo kolo, roke pa raje stegujemo k soncu in se veselimo novih svobodnejših in 
naprednejših ĉasov. Le kdo ne bi ob pogledu na plakat sedel na kolo s Pirellijevo 
zraĉnico?  
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KONTRAST KOLIČIN 

 
Slika 31. Henri de Toulouse-Lautrec, 9. Place Pigalle, P. Sescau Photographe, 
Francija, 1896. 

                                                                                                              

      
 

 
 
Henri de Toulouse-Lautrec, rojen leta 1864 v Albi, je bil aristokrat, alkoholik, 
pritlikavec in izjemen umetnik, katerega umetnost je bila neposredno povezana z 
njegovim razvratnim ţivljenjem. V svojem kratkem ţivljenju, umrl je namreĉ star 
komaj šestintrideset let za posledicami alkoholizma in sifilisa, je ustvaril nekaj 
nepozabnih del. Navdihovala ga je japonska umetnost, pod vplivom katere je risal in 
slikal predvsem prizore iz noĉnega ţivljenja na takratnem Montmartru. Plesalke, 
prostitutke in ostali zabavljaĉi niso bili le njegovi modeli, temveĉ so kmalu postali tudi 
njegovi prijatelji. Njegova zapušĉina je izjemna in je bila navdih mnogim kasnejšim 
umetnikom plakata. (Michael, 2014) 

Naroĉilo za plakat 9. Place Pigalle je Lautrec dobil od svojega dobrega, tudi 
pivskega, prijatelja fotografa Paula Sescauja, ki je bil znan po tem, da je v svoj studio 
vabil mlade dame pod pretvezo, da jih bo fotografiral, in jih kasneje zapeljeval (SM, 
2014). Plakat je v bistvu parodija na Sescaujevo poĉetje, saj dama na plakatu ne 
pozira, ampak pred njim beţi. To nakazuje njena podoba, ki je globoko zarezana v 
levo stran in obrnjena stran od objektiva. Glede na to, da je takrat fotografija 
postajala izredno popularna per se, se je Lautrec s sporoĉilom lahko poigral na svoj 
zabaven naĉin. Njegova edina naloga je bila, da poda informacije oziroma naslov 
fotografa in pritegne pozornost. To je dosegel z razliĉnimi teksturami, kakršna je karo 
vzorec fotografovih hlaĉ, še najbolj pa z razkošno obleko, ki jo nosi dama in ki je, ĉe 
bolje pogledamo, polna vprašajev. Ker je rdeĉe barve, ţe sama po sebi opozarja 
nase, zaradi vprašajev pa se morda vprašamo, kaj nam fotograf Sescau ponuja ali pa 
kaj od nas zahteva. Vsekakor pa vzbudi zanimanje. Zaradi zelene barve v ozadju 
rdeĉa še bolj izstopa, vendar zaradi pribliţno enakovrednega razmerja njune rabe 
plakat deluje izredno harmoniĉno. Tipografija je na prvi pogled površna. Rdeĉa barva 
je sicer optimalna rešitev, vendar sili iz okvirja in preprosto nima dovolj prostora, da bi 
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zadihala. Lahko bi rekli, da je Lautrec kršil eno izmed najpomembnejših tipografskih 
pravil. A ĉe se spomnimo, da iz okvirja beţi tudi dama, ugotovimo, da je tudi 
tipografska rešitev rezultat dobro premišljenega naĉrta. Sporoĉa nam: fotografirajte 
se pri Paulu Sescauju, seveda ĉe si upate. In zaradi takega sporoĉila, si upamo še 
bolj. O svetlo-temnem kontrastu ne moremo govoriti, saj sta si zelena in rdeĉa po 
barvni svetlosti enaki. 

Toulouse-Lautrec ni ustvaril preko tri tisoĉ plakatov, kot njegov sodobnik Chéret, niti 
ni bil zaĉetnik plakatne umetnosti, ĉeprav ga mnogi nazivajo oĉe plakata. Prav 
gotovo pa je bil vsak njegov plakat umetniško delo brez primere, ki je ravno zaradi 
takih in drugaĉnih sublimnih sporoĉil dosegalo nov nivo plakatne umetnosti. 

 

 

Slika 32. Niklaus Troxler, Jazz Bass Dave Holland Solo Willisau, Švica, 1981 

                                                                                    

                                                                                                      
       
 

Jazz Bass Dave Holland Solo Willisau je še en odliĉen plakat Niklausa Troxlerja 
tokrat za koncert Davea Hollanda s kvartetom Ron Carter, ki se je odvijal leta 1981 v 
Willisauju, znani švicarski prestolnici jazza. Holland je angleški jazz basist in 
skladatelj, ki deluje ţe petdeset let. Sodeloval je z mnogimi znanimi umetniki, med 
drugim z znamenitim Milesom Davisom. Znan je predvsem po svojih solo nastopih, 
ĉeprav je leta 1980 ustanovi svoj prvi kvintet, ki se je kasneje spremeni v trio in nato 
spet v kvartet (Dave Holland, 2014). Ron Carter, prav tako jazz basist, je od Hollanda 
deset let starejši. Njegova slava se je zaĉela v zgodnjih šestdesetih letih, ko je bil 
ĉlan kvinteta Miles Davis. Zanimivo je, da je Miles Davis prviĉ slišal igrati Hollanda 
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leta 1968 v jazz klubu Ronnie Scott's in ga povabil, naj postane ĉlan njegove skupine 
namesto Rona Carterja (Ron Carter, 2014).  

Plakat vabi na nastop dveh vrhunskih jazz basistov, zato je njegova osrednja toĉka 
kontrabas, ki je postavljen v središĉe plakata z izrazito simetriĉno kompozicijo. Ker se 
predstavljata dva, praktiĉno enakovredna basista, ni potrebe, da bi oblikovalec koga 
od njiju posebej izpostavljal. To je rešil na humoren naĉin in kontrabasu odrezal glavo 
oziroma polţa in mu dodal roke. Tipografija je enostavna in ne prevelika. Ĉrkovna 
vrsta je brezserifna, rahlo zaobljena, kar govori o mehkobi njune glasbe. 
Najpomembnejši podatki so izpostavljeni s ĉrno barvo, ki z rumeno tvori najmoĉnejši 
kontrast, ostali podatki so zapisani v oranţni. Oranţna je rumeni sosednja in ne 
kontrastna barva, vendar sta po tonu dovolj razliĉni, da z lahkoto preberemo kraj in 
datum dogodka. Na plakatu najprej opazimo komplementarni kontrast med rumeno in 
vijoliĉno barvo, ki nas s svojo intenziteto takoj pritegne. Seveda lahko govorimo tudi o 
svetlo-temnem kontrastu med najsvetlejšo rumeno in najtemnejšo vijoliĉno barvo. Ker 
pa nas pritegne predvsem koliĉinsko razmerje med barvama, sem plakat umestila h 
kontrastu koliĉin. Pri tem kontrastu gre predvsem za doseganje barvne harmonije, 
zato bi praviloma moral biti plakat zasnovan v razmerju ena proti tri, kar pomeni, da 
bi na plakatu moralo biti trikrat veĉ vijoliĉne kot rumene. Ker pa govorimo o plakatu, 
katerega naloga je, da ga takoj opazimo, je njegovo razmerje v bistvu idealno. 
Rumena, ki je barva sonca, ţari tako moĉno, da jo je nemogoĉe spregledati. V 
kontrastu z vijoliĉno obe barvi zaţarita v vsem svojem sijaju. Izbor barv lahko 
presojamo tudi z drugega zornega kota. Rumena, ki je barva veselja in sreĉe, je 
lahko ponekod tudi barva ljubosumja. Vijoliĉna pa velja za barvo mešanih obĉutij in 
lahko simbolizira tudi dvoumnost. Je morda Niklaus Troxler z barvo ţelel pokazati, da 
gre med dvema vrhunskima mojstroma za tekmovanje? Verjetno ne. Vsekakor pa je 
oblikoval še eno odliĉno zgodbo v nizu svojih jazz plakatov. 
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Slika 33. Per Arnoldi, Copenhagen Jazz festival, Danska, 1983 

                                                                                           

      
 

 
 
Jazz je oĉitno ţe od nekdaj velik navdih mnogim oblikovalcem, kar potrjuje tudi 
danski oblikovalec in umetnik Per Arnoldi, rojen leta 1941 v Kopenhagnu. Širši 
mnoţici je postal znan predvsem po oblikovanju logotipa za kopenhagensko opero, 
kot soustvarjalec londonskega National Police Memoriala in avtor monumenta »the 
V« v Videbæku. (Per Arnoldi, 2014) 

Ţivahnih in kontrastnih barv se v osemdesetih letih ni posluţeval le Niklaus Troxler, 
temveĉ tudi Arnoldi. Plakat iz leta 1983 za jazz festival v Kopenhagnu je primer 
komplementarnega kontrasta med oranţno in modro. Ĉe odvzamemo rumeno barvo, 
je razmerje med oranţno in modro barvo v popolni koliĉinski harmoniji, ki predstavlja 
razmerje ena proti dve. To pomeni, da je modre barve dvakrat veĉ kot oranţne. Ker 
pa gre zopet za dober plakat, to harmonijo poruši dodatna rumena barva, ki 
predstavlja napis jazz. Napis, ki je del ilustracije, nadomešĉa saksofonske tipke in 
obĉutek dobimo, kot da ĉrke same ustvarjajo glasbo, poleg tega pa poskrbijo 
predvsem za opaznost in takojšnjo razumljivost sporoĉila. Preostala tipografija ima 
sekundaren pomen, a je vseeno dovolj jasna, da vemo, za kaj gre ter kje in kdaj se 
dogaja. Izpisana je v ĉrkovni vrsti Century Gothic in ustvarja ravno pravšnji kontrast z 
ilustracijo. Ilustracija izstopa tudi zaradi toplo-hladnega kontrasta. Oranţen saksofon, 
ki je alternativa za realno zlato barvo, sili v ospredje, medtem ko modra tone v 
daljavo. Njena postavitev je v obratni diagonali s saksofonom, kar odliĉno uravnoteţi 
ĉez rob segajoĉi inštrument. Bela barva na modri podlagi omogoĉa dobro berljivost. 
Barve niso izbrane nakljuĉno. Modra, najpriljubljenejša barva, in njen komplementarni 
par oranţna, ki simbolizira energijo in gibanje, ustvarjata ritme kot jih lahko zasledimo 
pri vseh oblikah jazza. Za dodatno vzburjenje poskrbi ilustracija, ki sega ĉez rob 
formata in našo podzavest kar odpelje na festival v Kopenhagen. 
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EMPIRIĈNI DEL 
 
7. EMPIRIČNA RAZISKAVA V LIKOVNO-
PEDAGOŠKEM  
DELU 
 

a. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 
Na sporoĉilnost plakata in njegovo moĉ vpliva veliko dejavnikov. Tako lahko 
govorimo o izboru primernega izraznega sredstva, kot sta na primer linija ali oblika, 
ali pa o izboru primerne spremenljivke, kot je tekstura (Butina, 2000). In vendar sta 
najbolj zgovorni izrazni sredstvi barva in tipografija. 
Zato moramo biti pri izboru barve in tipografije izredno previdni, saj z napaĉnim 
izborom lahko hitro sporoĉamo nekaj popolnoma tretjega. Ker danes ţivimo v ĉasu, 
kjer je ravno zaradi prenasiĉenosti vizualnih sporoĉil zmoţnost kritiĉnega vrednotenja 
le-teh vedno manjša, je bil moj namen raziskati problematiko med barvo in tipografijo 
ter njun odnos na plakatu kot likovnem izraznem sredstvu v vseh njunih 
kombinacijah.  
Znanje o vplivu barve in tipografije na plakatu, ki si ga najlaţje pridobimo z analizo 
likovnih del, predstavlja velik doprinos k samoprepoznavanju in h kritiĉnemu odnosu 
do okolja tako za odrasle, kot tudi za uĉence. Raziskava bo tako lahko v pomoĉ 
uĉiteljem likovne umetnosti tako v osnovnih, kot tudi v srednjih šolah, posebno tistim, 
ki nimajo izkušenj na tem podroĉju. 
 
 

b. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA  

 
V likovno-pedagoškem delu naloge je bil osnovni cilj ugotoviti ali so uĉenci s pomoĉjo 
uvodne ure, pri kateri smo preko ţe analiziranih plakatov ugotavljali pomen barve in 
tipografije na plakatu, bolje razumeli bistvo plakata. S tem sem ţelela izboljšati 
znanje uĉencev o plakatu oziroma njegovi moĉi sporoĉilnosti. 
 
Cilji raziskave so: 
— Ugotoviti, kako uĉenci uporabljajo barvo in tipografijo na plakatu s poglobljenim 

predznanjem o odnosu med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem 
sredstvu. 

— Ugotoviti, ali s pomoĉjo predhodne uvodne ure, pri kateri poteka pregled 
analiziranih plakatov, uĉenci bolje razumejo bistvo plakata. 

 
Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila so: 
— Ali bodo uĉenci po izvedbi likovne naloge bolje razumeli odnos  med tipografijo 

in barvo na plakatu? 
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— Ali bo izpopolnjevanje izobraţevalne prakse pri urah likovne umetnosti v OŠ na 
podroĉju oblikovanja vizualnih komunikacij pokazalo pri uĉencih veĉjo zmoţnost 
kritiĉnega vrednotenja vizualnih sporoĉil? 

— Ali bodo uĉenci po izvedbi likovnih nalog izoblikovali stališĉa o vizualnih 
komunikacijah? 

 

c. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
V empiriĉnem delu naloge sem uporabila kavzalno-eksperimentalno metodo. Kot 
raziskovalni pristop pa sem uporabila kvantitativno raziskavo. 
 

d. VZOREC 

 
V empiriĉnem delu naloge sem uporabila namenski vzorec, ki je vkljuĉeval 38 
uĉencev 9. a in 9. b razreda Osnovne šole Toneta Ĉufarja v Ljubljani. V kontrolni 
skupini, ki jo je predstavljal 9. a razred, je bilo 20 uĉencev, od tega je bilo 10 deklic in 
10 deĉkov. V eksperimentalni skupini 9. b razreda, je bilo 18 uĉencev, od tega 7 
deklic in 11 deĉkov. 
 
 
Slika 34. Grafiĉni prikaz vzorca v odstotkih. 

 
 
 

e. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 
V empiriĉnem delu naloge sem s t-testom (Sagadin, 2003) na osnovi ţe izdelanih 
likovnih del preverila inicialno stanje kontrolne ter eksperimentalne skupine. Na 
likovnih delih sem iskala naslednje lastnosti: uporaba kontrasta, ĉitljivost, razmerje 
med koliĉino uporabljene barve ter harmoniĉnost. Rezultat je pokazal, da je stopnja 
znaĉilnosti na vseh štirih podroĉjih znanja višja od 0,05 (P>0,05). Skupini sta si torej 
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primerljivi po znanju o barvah in tipografiji in med njima ni statistiĉno pomembnih 
razlik.  
Z eksperimentalno skupino sem izpeljala tri uĉne ure. Prva uĉna ura je bila uvodna in 
je bila namenjena spoznavanju pomena barve in tipografije na plakatu. Drugi dve uri 
sta bili namenjeni oblikovanju plakatov. S kontrolno skupino sem izpeljala dve uĉni 
uri, pri katerih so uĉenci prav tako oblikovali plakate, vendar brez poglobljenega 
predznanja o odnosu med barvo in tipografijo na plakatu. Oba razreda sta izdelala 
plakate v tehniki kolaţa. Likovni motiv je bil bliţajoĉa se valeta.  
 
S pomoĉjo deskriptivne ocenjevalne lestvice so likovne izdelke uĉencev analizirali 
trije eksterni ocenjevalci. S tem sem zagotovila objektivnost in veljavnost izvedbe. 
Objektivnost izvedbe sem zagotovila tudi z doslednimi in nedvoumnimi navodili. Oba 
razreda sta imela za izdelavo plakata na voljo dve šolski uri in enake pripomoĉke. 
Oba razreda sta bila deleţna enakih navodil za izvedbo likovne naloge. 
 
 

I. PRIPRAVA UVODNE UČNE URE ZA EKSPERIMENTALNO 
SKUPINO 

 
ŠOLSKO LETO: 2013/2014 
PREDMET: likovna umetnost 
RAZRED: 9. A 
ŠTEVILO UR: 1 šolska ura 
LIKOVNO PODROĈJE: Vizualne komunikacije 
LIKOVNA NALOGA: Spoznavanje pomena barve in tipografije na plakatu 
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija 
OBLIKE DELA: frontalni pouk 
UĈNA SREDSTVA IN PRIPOMOĈKI: PowerPoint prezentacija 
VRSTA UĈNE URE: teoretiĉna 
MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina, tehnika in tehnologija, glasbena 
umetnost, anglešĉina, slovenšĉina 
LITERATURA,VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA:  

1. Bernik, S. (1988). Plakat & znak. Art Directors Club Ljubljan. Ljubljana: Revija 
Sinteza. 

2. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana:Debora. 
3. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
4. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
5. Timmers, M. (ur.). (1998). The power of the poster. London: V & A 

Publications. 
6. Slika 1.Car wash 

Vir: http://adlizard.4pm.ie/Transactions/80004ACC/80024A14/docPic.jpg 
7. Slika 2. Kateryna Komiienko-Heidtman, Rain water use for life, Švica, 2013 

Vir: http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-
for-life.jpg 

8. Slika 3. Henrie de Toulouse-Lautrec, Ambassadeurs: Aristide Bruant dans son 
cabaret, Francija, 1892 

http://adlizard.4pm.ie/Transactions/80004ACC/80024A14/docPic.jpg
http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-for-life.jpg
http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-for-life.jpg
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Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Henri_de_Toulouse-
Lautrec_002.jpg 

9. Slika 4. Kenji Ito, Anti-pollution poster, Japonska, 1973           
Vir: http://seac.blogs.wm.edu/files/2011/11/social_poster_2.jpg 

10. Slika 5. Shadowtuga, Stop War 
Vir: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg 

11. Slika 6.  
Vir: http://www.gigposters.com/forums/showthread.php?t=25655 

12. Slika 7. 
Vir: Osebni arhiv 

 

 

OPERATIVNI CILJI: 
— pojasnijo posebnosti razliĉnih sporoĉil, 
— pojasnijo naloge vizualnih sporoĉil, 
— spoznajo psihološki in fiziološki vpliv barv na ĉloveka,  
— si utrdijo znanje o barvnih kontrastih,  
— si utrdijo znanje o tipografiji, 
— spoznajo odnos med barvo in tipografijo, 
— pojasnijo izbor likovnih izrazil pri oblikovanju vizualnih sporoĉil, 
— si razvijajo pozitiven odnos do vloge vizualnih komunikacij, 
— si razvijajo zmoţnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli, 
— si razvijajo smisel za kreativno likovno interpretacijo sporoĉila. 
 
 

POTEK UĈNE URE PO UĈNIH KORAKIH: 
 
 UĈITELJ UĈENEC 

UVODNI DEL:  

 

Uĉence vprašam, koliko plakatov 
so opazili na poti do šole. Prosim 
jih naj mi jih opišejo.Vprašam jih, 
zakaj so si zapomnili ravno 
doloĉene plakate. 

Uĉenci ugotavljajo, katere 
plakate so opazili.  

Plakate opišejo in razloţijo, 
zakaj (oziroma po ĉem) so si jih 
najbolj zapomnili. 

OSREDNJI 

DEL: 

 

 

 

 

 

 

Uĉencem razloţim, da nam 
plakati omogoĉajo izmenjavo 
informacij, idej in tudi ĉustev. To 
imenujemo vizualna sporoĉila, 
plakatu pa vizualni medij. 
Razloţim jim, da poleg plakata 
obstajajo še drugi vizualni mediji, 
kot so revije, knjige, letaki in 
drugo.  

Vprašam jih, kako lahko še 
posredujemo doloĉeno sporoĉilo. 

Vizualna sporoĉila lahko 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Henri_de_Toulouse-Lautrec_002.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Henri_de_Toulouse-Lautrec_002.jpg
http://seac.blogs.wm.edu/files/2011/11/social_poster_2.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg
http://www.gigposters.com/forums/showthread.php?t=25655
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prenašamo tudi preko fotografije, 
filma, videa in interneta. 

Pozovem jih, da skušajo brez 
uporabe govora prenesti 
doloĉeno sporoĉilo svojemu 
sošolcu na drugi strani razreda.   

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Osredotoĉim se zopet na plakat. 
Povem jim, da plakat oblikuje 
grafiĉni oblikovalec, podroĉje 
ustvarjanja pa imenujemo 
grafiĉno oblikovanje. 

S pomoĉjo PowerPoint 
prezentacije jim pokaţem vrsto 
razliĉnih plakatov razliĉnih 
avtorjev. Prikazani so tudi plakati 
iz razliĉnih obdobij. Opozorim jih 
na glavne znaĉilnosti plakata. 
Plakat moramo torej takoj opaziti, 
ga hitro razumeti in si ga 
zapomniti. Razloţim jim, da je 
izredno pomembno, katero barvo 
in katero tipografijo bomo 
uporabili pri izdelavi plakata, saj 
je vse odvisno od sporoĉila, ki ga 
plakat posreduje.  

Razloţim jim, kaj doloĉene barve 
predstavljajo in kaj ţelimo z njimi 
povedati. 

Rumena je na primer najsvetlejša 
barva barvnega kroga in je zaradi 
svoje vpadljivosti izredno 
priljubljena med oblikovalci (slika 
2). Kot zanimivost povem, da v 
Franciji predstavlja ljubosumje, v 

 
 

 
Veĉina uĉencev je takoj 
pomislila na mobilne telefone, 
kar je v današnjem ĉasu, ko ima 
skoraj vsak uĉenec svoj mobitel 
povsem obiĉajno. Medtem ko so 
nekateri uporabili na listu papirja 
z velikimi ĉrkami  napisano 
sporoĉilo, spet drugi pa so 
uporabili telesno govorico. 
Slednja so bila dekleta, ki 
trenirajo ples. Ta so bila najbolj 
izvirna, najbolj uĉinkoviti pa so 
bili uĉenci, ki so uporabili 
mobitele, ţe zaradi ĉasa 
dostave sporoĉila, ki je bilo v 
tem primeru najhitrejše. 

 
Uĉenci poslušajo in sodelujejo. 

S svojimi besedami opisujejo 
plakate. 

 
Slika 1. 
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Grĉiji pa ţalost. Na splošno pa 
izraţa sreĉo, vedrost in toplino in 
spada med tople barve, zato nam 
je v rumeno obarvanem prostoru 
bolj toplo, kot v prostoru 
obarvanem s hladno barvo. Z 
vijoliĉno tvori najmoĉnejši svetlo-
temni kontrast. 

Rdeĉa barva je temeljna barva 
moĉi in jo prav tako pogosto 
uporabljamo na podroĉju 
oglaševanja. Ker vĉasih deluje 
nasilno, jo veĉkrat uporabljamo 
za oznaĉevanje nevarnosti (slika 
4 in 5) ali prepovedi. Kljub vsemu 
pa je prilagodljiva in z njo laho 
izraţamo razliĉna ĉustva. Je 
izjemno topla barva. 

Po drugi strani pa je modra 
hladna barva, ki jo imajo kljub 
njeni hladnosti prav vsi radi. 
Izraţa moĉ, zaupanje ter 
zanesljivost. 

Vse tri barve skupaj predstavljajo 
kontrast barve k barvi, ki je prav 
tako eden izmed najbolj 
uporabljenih barvnih kontrastov v 
oglaševanju. 

Naša ĉustva pa laho izraţamo 
prav z vsemi barvami.  

Uĉence vprašam, kaj jim poleg 
modre, rumene in rdeĉe 
predstavljajo ostale barve in kako 
se ob njih poĉutijo. 

Vprašam jih tudi, katere barve ter 
njihove kombinacije najprej 
opazijo. 

Ĉe ţelimo doseĉi opaznost 
plakata, moramo biti pozorni tudi 
na druge barvne kontraste, kot so 
toplo-hladni, komplementarni ali 
svetlo-temni barvni kontrast. 

Prav tako razloţim pomen 
razliĉne tipografije. 

 
 
 

Slika 2. 

      

 

Slika 3. 
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Tipografija je oblikovanje ĉrk, 
besed in besedila. Najpogostejša  
barva pri tipografiji je ĉrna. 
Vendar da besedilo lahko 
preberemo, mora skupaj s 
podlago tvoriti kontrast. Najbolj 
primeren je svetlo-temni kontrast 
(slika 2), ker omogoĉa besedilu 
najboljšo ĉitljivost. Lahko bi izbrali 
tudi toplo-hladni kontrast, vendar 
je ta teţje ĉitljiv. Za ĉitljivost je 
izredno pomembna tudi velikost 
in debelina ĉrk. Veĉje kot so ĉrke, 
bolj so lahko debele, prav tako pa 
so tudi bolj ĉitljive. Manjše kot so 
ĉrke, tanjše naj bodo. 

Ko izbiramo tako tipografijo kot 
barve na plakatu, moramo biti 
pozorni na njihov karakter (slika 
5), ki mora sovpadati s temo. Ĉe 
torej sporoĉamo nekaj veselega, 
pri tem uporabimo vesele barve 
ter veselo tipografijo in obratno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 4. 

       

Slika 5. 

      

Uĉenci poslušajo in sodelujejo. 

Slika 6. 
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Uĉencem na raĉunalniku 
pokaţem nekaj ĉrkovnih vrst 
(slika 7), oni pa ugotavljajo, 
katere od njih se jim zdijo vesele, 
katere resne ali pa jim 
predstavljajo še druga 
razpoloţenja. 

 

 

 

 

 

Skupaj ugotavljamo, kaj 
posamezni plakat sporoĉa in 
zakaj je avtor izbral toĉno 
doloĉeno barvo in tipografijo. 

 

 

Slika 7. 

PLAKAT 

PLAKAT 

PLAKAT 

PLAKAT 

 
 
Uĉenci se spomnijo plakatov, ki 
so jih izpostavili v uvodnem delu 
uĉne ure. 

 

Ugotavljajo, kakšne barve ter 
kakšno tipografijo vsebujejo. 
Prav tako ugotavljajo, kakšno 
sporoĉilo posredujejo. 

ZAKLJUĈNI 

DEL:  

 

V zakljuĉnem delu dobi vsak 
uĉenec fotokopijo plakata, ki ga 
še ni videl. Pod plakat mora 
zapisati, kaj je sporoĉilo plakata, 
zakaj je avtor uporabil toĉno 
doloĉene barve in toĉno doloĉeno 
tipografijo. Razloţiti morajo, kaj 
jim plakat sporoĉa. 

Na koncu ure skupaj ovrednotimo 
odgovore.  

Uĉenci razmišljajo o plakatu in 
odgovarjajo na vprašanja. 

Uĉenci razumejo pomen barve 
in tipografije na plakatu. 
Razumejo njun odnos in moĉ 
sporoĉilnosti plakata. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

II. PRIPRAVA UČNE URE ZA EKSPERIMENTALNO SKUPINO 
 
ŠOLSKO LETO: 2013/2014 
PREDMET: likovna umetnost 
RAZRED: 9. A 
ŠTEVILO UR: 2 šolski uri 
LIKOVNO PODROĈJE: Vizualne komunikacije 
LIKOVNA NALOGA: Oblikovanje plakata 
LIKOVNA TEHNIKA: kolaţ 
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: barvni papir, lepilo, svinĉnik, škarje 
LIKOVNI MOTIV: valeta 
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija 
OBLIKE DELA: frontalni pouk in individualno delo 
UĈNA SREDSTVA IN PRIPOMOĈKI: uĉbenik, knjige, revije 
VRSTA UĈNE URE: kombinirana 
MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina, tehnika in tehnologija, glasbena 
umetnost,anglešĉina, slovenšĉina 
LITERATURA,VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA:  
1. Bernik, S. (1988). Plakat & znak. Art Directors Club Ljubljan. Ljubljana:Revija 

Sinteza. 
2. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana:Debora. 
3. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
4. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
5. Timmers, M. (ur.). (1998). The power of the poster. London: V & A Publications. 
6. Slika 1. John Van Hamersveld, The Endless Summer, ZDA, 1964 

Vir: http://i2.wp.com/trps.org/wp-
content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif 

7. Slika 2. Wes Wilson, featuring Association, Quicksilver Messenger Service, Grass 
Roots, Sopwith Camel, ZDA, 1966 

Vir: http://www.collectorsweekly.com/articles/wp-
content/uploads/2011/09/BEST-BG18.jpg 
 

 
OPERATIVNI CILJI: 
— oblikujejo plakat, 
— pojasnijo posebnosti razliĉnih sporoĉil, 
— pojasnijo naloge vizualnih sporoĉil,  
— ponovijo psihološki in fiziološki vpliv barv na ĉloveka,  
— ponovijo znanje o barvnih kontrastih,  
— ponovijo znanje o tipografiji, 
— ponovijo znanje o odnosu med barvo in tipografijo, 
— pojasnijo izbor likovnih izrazil pri oblikovanju vizualnih sporoĉil, 
— si razvijajo pozitiven odnos do vloge vizualnih komunikacij, 
— si razvijajo zmoţnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli, 
— si razvijajo smisel za kreativno likovno interpretacijo sporoĉila. 
 

 
 

http://i2.wp.com/trps.org/wp-content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif
http://i2.wp.com/trps.org/wp-content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif
http://www.collectorsweekly.com/articles/wp-content/uploads/2011/09/BEST-BG18.jpg
http://www.collectorsweekly.com/articles/wp-content/uploads/2011/09/BEST-BG18.jpg
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POTEK UĈNE URE PO UĈNIH KORAKIH: 
 
 UĈITELJ UĈENEC 

UVODNI DEL:  

 

Uĉence vprašam, ĉe so 
bili na poti v šolo kaj bolj 
pozorni na plakate. 
Vprašam jih, ĉe so opazili 
kak nov plakat oziroma 
katerega starega, ki so ga 
zadnjiĉ morda spregledali.  

Uĉenci ugotavljajo ali so 
bili bolj pozorni na plakate 
in kateri izmed njih so 
pritegnili najveĉ 
pozornosti. 

 

OSREDNJI DEL: 

- Posredovanje novih 
likovnih pojmov  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z uĉenci obnovim snov iz 
prejšnje ure. Še enkrat jih 
opozorim na glavne 
znaĉilnosti plakata. Plakat 
moramo torej takoj opaziti, 
ga hitro razumeti in si ga 
zapomniti. To doseţemo s 
pravo izbiro barv in 
tipografije in s ĉim manj 
podatkov na plakatu    
(slika 1). Sporoĉilo mora 
biti kratko in jedrnato. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uĉenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

Uĉenci sodelujejo in 
ponavljajo snov. 

 

 

Slika 1. 
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- Posredovanje 
likovne naloge 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Likovno izraţanje 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uĉencem razdelim risalne 
liste. Vsak ima s seboj 
revije in barvni papir, lepilo 
ter škarje. Razloţim jim, 
da bo vsak uĉenec izdelal 
svoj plakat na temo valete. 
Plakate bodo izdelali v 
tehniki kolaţa. Na plakatu 
naj bosta poleg naslova še 
datum prireditve in kraj 
dogodka. Ostale sestavine 
lahko dodajajo poljubno, 
vendar morajo biti pozorni 
na vse znaĉilnosti plakata, 
ker bomo ta merila 
kasneje uporabili za 
vrednotenje. Na voljo 
bodo imeli dve šolski uri. 
 
Pri delu le opazujem in 
svetujem. Skušam jih 
usmeriti v delo tako, da 
upoštevajo vsa merila za 
vrednotenje. 

 

Slika 2. 

    

 
 
Uĉenci poslušajo in 
sodelujejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uĉenci delajo samostojno. 

 

ZAKLJUĈNI DEL:  

 

Izdelke razstavimo. 
 
Vprašam jih, ali so 
razumeli likovni pojem. 
 
Uĉence vprašam, kateri 
plakati so takoj opazni ter 
razumljivi. 

 
 
Uĉenci razumejo plakat in 
ga znajo izdelati. 
 
Uĉenci ugotavljajo, kateri 
izdelki so bili izvedeni po 
kriterijih dobro 
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Uĉence vprašam, katere 
plakate si bodo najbolj 
zapomnili. 
 
Na koncu vse uĉence 
pohvalim in se jim 
zahvalim za trud in 
sodelovanje. 

oblikovanega plakata. 
 
Uĉenci ugotavljajo, kateri 
izdelki so izvirni in katere 
si bodo najbolj zapomnili. 

 
 

III. PRIPRAVA UČNE URE ZA KONTROLNO SKUPINO 

 
ŠOLSKO LETO: 2013/2014 
PREDMET: likovna umetnost 
RAZRED: 9. B 
ŠTEVILO UR: 2 šolski uri 
LIKOVNO PODROĈJE: Vizualne komunikacije 
LIKOVNA NALOGA: Oblikovanje plakata 
LIKOVNA TEHNIKA: kolaţ 
LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: barvni papir, lepilo, svinĉnik, škarje 
LIKOVNI MOTIV: valeta 
METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija 
OBLIKE DELA: frontalni pouk in individualno delo 
UĈNA SREDSTVA IN PRIPOMOĈKI: uĉbenik, knjige, revije 
VRSTA UĈNE URE: kombinirana 
MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina, tehnika in tehnologija, glasbena 
umetnost,anglešĉina, slovenšĉina 
 
LITERATURA,VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA: 

1. Bernik, S. (1988). Plakat & znak. Art Directors Club Ljubljan. Ljubljana:Revija 
Sinteza. 

2. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana:Debora. 
3. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
4. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
5. Timmers, M. (ur.). (1998). The power of the poster. London: V & A 

Publications. 
6. Slika 1. Kateryna Komiienko-Heidtman, Rain water use for life, Švica, 2013 

Vir: http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-
for-life.jpg 

7. Slika 2.Car wash 
Vir: http://adlizard.4pm.ie/Transactions/80004ACC/80024A14/docPic.jpg 

8. Slika 3. John Van Hamersveld, The Endless Summer, ZDA, 1964 
Vir: http://i2.wp.com/trps.org/wp-
content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif 

9. Slika 4. Shadowtuga, Stop War 

http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-for-life.jpg
http://www.irha-h2o.org/wp-content/uploads/2012/06/64.-Rainwater-use-for-life.jpg
http://adlizard.4pm.ie/Transactions/80004ACC/80024A14/docPic.jpg
http://i2.wp.com/trps.org/wp-content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif
http://i2.wp.com/trps.org/wp-content/uploads/2013/01/endlessummer_poster.gif
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Vir: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg 

10. Slika 7. 
Vir: Osebni arhiv 

 

OPERATIVNI CILJI: 
— oblikujejo plakat, 
— pojasnijo posebnosti razliĉnih sporoĉil, 
— pojasnijo naloge vizualnih sporoĉil, 
— si utrdijo znanje o barvnih kontrastih,   
— si utrdijo znanje o tipografiji, 
— pojasnijo izbor likovnih izrazil pri oblikovanju vizualnih sporoĉil, 
— si razvijajo pozitiven odnos do vloge vizualnih komunikacij, 
— si razvijajo zmoţnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli, 
 —si razvijajo smisel za kreativno likovno interpretacijo sporoĉila. 
 
 
POTEK UĈNE URE PO UĈNIH KORAKIH: 

 
 UĈITELJ UĈENEC 

UVODNI DEL:  

 

Uĉence vprašam, koliko 
plakatov so opazili na poti 
do šole. Prosim jih, naj mi 
jih opišejo. 

Vprašam jih, zakaj so si 
zapomnili ravno doloĉene 
plakate. 

Uĉenci ugotavljajo, ali so 
bili bolj pozorni na plakate 
in kateri izmed njih so 
pritegnili najveĉ 
pozornosti. 

 

OSREDNJI DEL: 

- Posredovanje novih 
likovnih pojmov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uĉencem razloţim, da 
nam plakati omogoĉajo 
izmenjavo informacij, idej 
in tudi ĉustev.  
 
Temu reĉemo vizualna 
sporoĉila, plakatu pa 
vizualni medij. Razloţim 
jim, da poleg plakata 
obstajajo še drugi vizualni 
mediji, kot so revije, 
knjige, letaki in drugo.  

Vprašam jih, kako lahko 
še posredujemo doloĉeno 
sporoĉilo. 

Vizualna sporoĉila lahko 

 

Uĉenci poslušajo. 

 

 

Uĉenci poslušajo in 
sodelujejo. 

 

 
 
 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3c/25/f7/3c25f70aa80258a90e34434de78a6bf4.jpg
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prenašamo tudi preko 
fotografije, filma, videa in 
interneta. 

Osredotoĉim se zopet na 
plakat. Povem jim, da 
plakat oblikuje grafiĉni 
oblikovalec, podroĉje 
ustvarjanja pa imenujemo 
grafiĉno oblikovanje. 

Opozorim jih na glavne 
znaĉilnosti plakata. Plakat 
moramo torej takoj opaziti 
(slika 1), ga hitro razumeti 
in si ga zapomniti. To 
doseţemo s pravo izbiro 
barv in tipografije (slika 4) 
in s ĉim manj podatkov na 
plakatu (slika 3). Sporoĉilo 
mora biti kratko in 
jedrnato. 

S pomoĉjo PowerPoint 
prezentacije jim pokaţem 
nekaj plakatov, med 
katerimi so dobro in slabo 
oblikovani. Razloţim jim, 
da sta obiĉajno glavni 
izrazni sredstvi na plakatu 
barva in tipografija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. 

   

 
 

Slika 2. 

    

 

Slika 3. 
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Vprašam jih, kaj tipografija 
pomeni. 

Razloţim jim, da 
tipografija pomeni 
oblikovanje ĉrk, besed in 
besedila (slika 2). 
Pokaţem nekaj razliĉnih 
ĉrkovnih vrst (slika 5). 

Ugotavljamo, katere barve 
so bile uporabljene na 
posameznem plakatu in 
na katerih plakatih so bili 
uporabljeni barvni 
kontrasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 4. 

  

 
 

Slika 5. 

PLAKAT 

PLAKAT 

PLAKAT 

PLAKAT 

 
 
 
Uĉenci sodelujejo in 
ponavljajo znanje o 
tipografiji 

 

 
 
 

 
Uĉenci sodelujejo in 
ponavljajo znanje o barvah 
in barvnih kontrastih. 
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- Posredovanje 
likovne naloge 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Likovno izraţanje 

Uĉencem razdelim risalne 
liste. Vsak ima s seboj 
revije in barvni papir, lepilo 
ter škarje. Razloţim jim, 
da bo vsak uĉenec izdelal 
svoj plakat na temo valete. 
Plakate bodo izdelali v 
tehniki kolaţa. Na plakatu 
naj bosta poleg naslova še 
datum prireditve in kraj 
dogodka. Ostale sestavine 
lahko dodajajo poljubno, 
vendar morajo biti pozorni 
na vse znaĉilnosti plakata, 
ker bomo ta merila 
kasneje uporabili za 
vrednotenje. Na voljo 
bodo imeli dve šolski uri.  

Pri delu le opazujem in 
svetujem. Skušam jih 
usmeriti v delo tako, da 
upoštevajo vsa merila za 
vrednotenje. 

Uĉenci poslušajo in 
sodelujejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Uĉenci delajo samostojno. 
 

ZAKLJUĈNI DEL:  

 

Izdelke razstavimo. 
 
Vprašam jih, ali so 
razumeli likovni pojem. 
 
Uĉence vprašam, kateri 
plakati so takoj opazni ter 
razumljivi. 
 
 
Uĉence vprašam, katere 
plakate si bodo najbolj 
zapomnili. 
 
Na koncu vse uĉence 
pohvalim in se jim 
zahvalim za trud in 
sodelovanje. 

 
 
Uĉenci razumejo plakat in 
ga znajo izdelati. 
 
Uĉenci ugotavljajo, kateri 
izdelki so bili izvedeni po 
kriterijih dobro 
oblikovanega plakata. 
 
Uĉenci ugotavljajo, kateri 
izdelki so izvirni in katere 
si bodo najbolj zapomnili. 
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f. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 
Inicialno stanje kontrolne ter eksperimentalne skupine, ki je bilo preverjeno s t-testom 
(Sagadin, 2003) je pokazalo, da sta si skupini primerljivi po znanju o barvah in 
tipografiji in med njima ni statistiĉno pomembnih razlik (P>0,05).  
S pomoĉjo deskriptivne ocenjevalne lestvice (v prilogi) so likovne izdelke uĉencev 
analizirali trije eksterni ocenjevalci (vsi diplomirani oblikovalci vizualnih komunikacij). 
Ocenjevalno lestvico sem sestavila na podlagi lastnosti, ki sem jih iskala na plakatu. 
Te lastnosti so bile: jasnost sporoĉila, razumljivost sporoĉila, zapomnljivost plakata, 
koliĉina informacij na plakatu, uporaba barvnega kontrasta, uporaba primerne 
tipografije ter izvirnost. Razlika med rezultati primerjalnih skupin (ES in KS) 
pridobljenimi s pomoĉjo ocenjevalne lestvice je bila preverjena z raĉunalniškim 
programom SPSS 21.0. Za preverjanje statistiĉne pomembnosti razlik med 
primerjalnima skupinama po spolu je bil uporabljen χ² - preizkus (Sagadin, 2003). 
 
 
 

g. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

I.JASNOST SPOROČILA 

 
Slika 35. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o koliĉini vsebnosti podatkov 
na plakatu. 

 

 
 
 
Ko so ocenjevalci iskali jasnost sporoĉila, so se osredotoĉili predvsem na osnovne 
podatke, ki jih mora vsebovati plakat, ki vabi na doloĉeno prireditev. Ti so: kaj se 
dogaja, kje se dogaja ter kdaj se dogaja. Ocenjevalci so imeli na voljo naslednje 
trditve: plakat ne vsebuje nobenega podatka, vsebuje en podatek, vsebuje dva 
podatka in vsebuje vse podatke. Rezultati so pokazali, da kljub jasnim navodilom, 
niso vsi uĉenci podali osnovnih navodil na plakatu. Eden izmed razlogov je 
nepozornost med podajanjem uĉne snovi. Za drugi razlog štejem pomanjkanje 
spretnosti pri tehniki kolaţa, medtem ko so si nekateri uĉenci zastavili enostavno 
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preveĉ ambiciozen cilj. Kljub vsemu pa smatram, da je rezultat eksperimentalne 
skupine za skoraj 13 % boljši zavoljo poglobljenega znanja o odnosu med barvo in 
tipografijo na plakatu. 

 

II. RAZUMLJIVOST SPOROČILA 

 
Slika 36. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o razumljivosti plakata. 

 
 

 
 

 
V tem primeru so ocenjevalci razumljivost plakatov iskali v ĉitljivosti, torej ali se 
vsebina plakata jasno ter razumljivo prebere. Na voljo so imeli tri trditve in sicer: ne 
drţi, delno drţi ter gotovo drţi. Rezultati kaţejo, da so bili plakati pri veĉini ĉitljivi, pri 
ĉimer zopet prednjaĉi eksperimentalna skupina. Ta je bila bolj pozorna na velikost ĉrk 
in njihovo obliko. Ĉrke so bile pri eksperimentalni skupini veĉje in bolj enostavne ali 
pa se je ta razlika kazala v izboru barv med tipografijo in ozadjem, pri ĉimer so uĉenci 
upoštevali dejstvo, da je za dobro ĉitljivost najprimernejši svetlo-temni barvni 
kontrast. 
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III. KOLIČINA INFORMACIJ 

 
Slika 37. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o koliĉini informacij na plakatu. 

 
 

 
 
 
Pri oblikovanju plakata je pomembno, da je na njem ĉim manj informacij oziroma, da 
so izpostavljene samo tiste, ki so res kljuĉne. Nekaterim uĉencem se je zdelo 
pomembno, da izpostavijo še letnik svoje generacije, spet drugi so dodajali razliĉne 
slogane. Še posebej je bilo to vidno pri kontrolni skupini, ki predznanja o primerni 
koliĉini informacij na plakatu ni imela. 

 

IV. UPORABA BARVNEGA KONTRASTA 

 
Slika 38. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o uporabi barvnega kontrasta 
na plakatu. 

 

 
 
 
Uporaba barvnega kontrasta je izredno pomembna pri oglaševanju, posebej pri 
oblikovanju plakata, saj je ravno barva tista, ki prva opozori nase in s tem izpolni prvo 
nalogo plakata, ki je, da ga takoj opazimo. Pri eksperimentalni skupini je skoraj 90 % 
uĉencev uporabilo barvni kontrast, medtem ko ga v kontrolni skupini nista uporabila 
dva uĉenca.  
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Slika 39. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o uporabi primernega 
barvnega kontrasta na  plakatu. 

 
 

 
 

Termin primerni barvni kontrast je sicer teţje opredeliti, vendar ĉe izhajamo iz 
dejstva, da je valeta vesel dogodek, ki se odvija na koncu devetletne osnovne šole, 
bi temu primerne morale biti tudi barve. Zato je uporaba svetlo-temnega barvnega 
kontrasta med ĉrno in belo barvo morda primernejša za oglaševanje na primer 
razstave ĉrnobelih fotografij, za valeto pa bi bili primerni kontrast barve k barvi, toplo-
hladni ter komplementarni kontrast. Ocenjevalci, vsi diplomirani oblikovalci vizualnih 
komunikacij so se strinjali, da je eksperimentalna skupina to delo opravila veliko bolje 
kot kontrolna skupina. 

 

V. UPORABA TIPOGRAFIJE 

 
Slika 40. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o uporabi primerno velike 
tipografije na plakatu.  
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Primerno velika tipografija pomeni, da so ĉrke dovolj velike, da se jasno in razloĉno 
preberejo tudi od daleĉ. Pri tem pa moramo upoštevati tudi hierarhijo podatkov, kar 
pomeni, da je v našem primeru valeta primaren podatek in mora biti po velikosti 
izpisan z najveĉjimi ĉrkami, sekundarni podatki, kot so datum in kraj dogodka pa z 
manjšimi ĉrkami. S tem izpostavimo pomembnost posameznega podatka. Uporaba 
primerno velike tipografije je šla oĉitno dobro od rok obema skupinama, pri ĉimer je 
samo hierarhijo podatkov bolje upoštevala eksperimentalna skupina. Oĉitno pa je 
nekdo iz eksperimentalne skupine svoje delo opravil slabo, medtem ko v kontrolni 
skupini zanimivo ne najdemo takega primera. 

 
 
Slika 41. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice o sovpadanju tipografije s 
temo na plakatu. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sovpadanje tipografije s temo na plakatu je tako kot pri izbiri primernega kontrasta 
spet delo za strokovnjake. Tako kot barva mora tudi tipografija sovpadati s temo, ki jo 
predstavljamo. Sicer je to teţka naloga, še posebej ĉe pomislimo, da na svetu 
obstaja na tisoĉe razliĉnih ĉrkovnih vrst in, da je to teţka naloga tudi za prekaljenega 
oblikovalca, naši avtorji pa so tokrat le 14 let stari uĉenci. In vendar neka splošna 
povezava mora obstajati. Tako na primer tipografija, ki spominja na vestrne iz 
petdesetih let prejšnjega stoletja nima velike povezave z valeto 21. stoletja. Razen, 
ĉe bi bila valeta tematsko zasnovana.  

Tokrat sta se obe skupini dobro odrezali, s tem da se je ekperimentalna skupina 
odrezala odliĉno v veĉih primerih. Podobne rezultate povezujem s starostjo otrok, saj 
veĉ ali manj vsi otroci izrezujejo podobne okrogle in vesele ĉrke, ki so primerne za 
izpostavljeno temo. 
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VI. IZVIRNOST 
 
Slika 42. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice ali je plakat izviren. 

 
 

 
  

 

Plakat je izviren takrat, kadar odstopa od drugih izdelkov. V našem vsakdanu 
obiĉajno izstopajo tisti plakati, ki so drugaĉnih oblik ali dimenzij. V naši raziskavi gre 
za tiste plakate, ki odstopajo od plakatov iz svoje skupine. In ĉeprav je kontrolna 
skupina uspela ustvariti veliko izvirnih plakatov, je bila eksperimentalna skupina 
zopet boljša. Predvidevam, da so jih navdahnili ţe videni plakati in razmišljanje o njih.  

 

VII. ZAPOMNLJIVOST SPOROČILA 

 
 
Slika 43. Grafiĉni prikaz rezultata ocenjevalne lestvice ali je plakat zapomnljiv. 

 
 

 
  
 

Vsak dobro oblikovan plakat ima tri lastnosti: da ga takoj opazimo, ga razumemo in  
si ga zapomnimo. Toĉno za polovico so bili bolj zapomnljivi plakati eksperimentalne 
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skupine, vendar so si ocenjevalci zapomnili tudi tiste plakate, ki so izstopali po svoji 
nedokonĉanosti ali pa po nenavadni izvedbi in niso imeli s sporoĉilom nikakršne 
veze. Teh plakatov ne štejemo med dobro oblikovane plakate, a cilj je bil do neke 
mere vseeno doseţen. Plakat smo si zapomnili in na koncu to šteje najveĉ. 

 

 
VIII. STATISTIČNA POMEMBNOST MED PRIMERJALNIMA  
       SKUPINAMA PO SPOLU 
 

Spol bistveno ne vpliva na rezultate raziskave. Statistiĉna pomembnost se je izkazala 
le v dveh primerih, in sicer pri jasnosti sporoĉila, kjer je bila vrednost χ²=7,94 (g=2, 
P=0.019). In pa pri dodajanju koliĉine informacij na plakat, kjer je bila vrednost 
χ²=8,29 (g=2, P=0.016). 

Glede na vrsto obeh nalog, pri prvi je bilo bistveno, da so uĉenci dodali na plakat vse 
osnovne informacije o dogodku, pri drugi pa, da teh informacij ni bilo preveĉ, se je 
izkazalo, da so to nalogo bolje opravili deĉki. Predvidevam, da so razlogi za to 
neobremenjenost in pa drugaĉen naĉin branja informacij iz okolja. Medtem ko deklice 
informacije sprejemajo celostno, se deĉki veĉinoma osredotoĉajo le na doloĉene 
toĉke. Prav tako deĉki navadno ne komplicirajo. 
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h. ANALIZA LIKOVNIH IZDELKOV 

 
Slika 44. Likovni izdelek I. (ES) 

 

 
 

 

Slika 44 prikazuje klasiĉen a izredno uĉinkovit plakat. Našo pozornost takoj pritegne 
ţenski ĉevelj rdeĉe barve, postavljen v središĉe plakata. Z njim v paru opazimo tudi 
moški ĉevelj, okoli njiju pa v polkrogu »poplesujejo« ĉrke v modri in rumeni barvi, ki 
sestavljajo besedo valeta. Skupaj tvorijo kontrast barve k barvi, zaradi ĉesar je plakat 
hitro opazen. Gibanje ĉrk pa nakazuje na oglaševano tematiko. Tako ilustracija kot 
naslov sta postavljena v zgornji del plakata in s tem nakazujeta na hierarhijo 
pomembnosti podatkov. To je doseţeno tudi s postavitvijo in velikostjo naslova. 
Datum in kraj dogodka sta manjša in sta postavljena v spodnji del plakata, ter sta 
dobro barvno usklajena s samim naslovom. Za še veĉji kontrast je uĉenec poskrbel s 
temno sivo podlago, ki je ravno s pomoĉjo ostalih barv zaţivela v polnem sijaju.  

Plakat je hitro opazen, jasno sporoĉa svoje informacije, je ĉitljiv, enostaven, urejen 
ter zapomnljiv. Izdelal ga je uĉenec iz eksperimentalne skupine. 
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Slika 45. Likovni izdelek II. (KS) 

 

 
 

 
 

Naslednji plakat je delo uĉenca iz kontrolne skupine. Plakat je po mnenju 
ocenjevalcev bil teţje ĉitljiv, na prvi pogled ne dovolj jasen in niti dovolj opazen. 
Uporaba kontrasta je bila v tem primeru slabo izvedena, vendar si je izdelek vsekakor 
prisluţil nagrado za izvirnost in zapomnljivost. Uĉenec, ki je velik oboţevalec heavy 
metal glasbe, je svoje navdušenje izlil na plakat. Temni barvni toni ter veĉ vrst pisave 
z dodanimi likovnimi elementi so nam onemogoĉali ĉitljivost, in vendar je uĉenec, ki 
ni imel predhodnega znanja o plakatu, hierarhiĉno navajal podatke ter poskrbel za 
vznemirljivost dogodka. 
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Slika 46. Likovni izdelek III. (ES) 

 

 
 

 
 
Plakat uĉenke 9. A razreda je še ena likovno ĉista rešitev, ki navdušuje s svojo 
zrelostjo, vendar nas razoĉara pri izboru barv. Sicer je svetlo-temni kontrast izredno 
uporaben pri oblikovanju plakata, vendar bi si glede na tematiko zaţeleli bolj toplih 
tonov. Uĉenka, ki je bila del eksperimentalne skupine, je oĉitno dobro poslušala 
uvodno uro in oblikovala plakat, ki se ga takoj opazi, hitro razume in predvsem 
zapomni. Potrudila se je pri prav vseh elementih, tako likovnih kot tipografskih in nas 
presenetila z izbrano ĉrkovno vrsto ter silhuetama plesalcev. Prav tako pa je s 
ploskvami ĉrne, zelene ter rumene barve ustvarila uĉinek tridimenzionalnega 
plesišĉa. Podatki so razvršĉeni po velikosti ter pomembnosti in naslov je lepo loĉen 
od ostalih elementov.  

Po ocenah sodeĉ je bil to plakat, ki je najbolj presenetil.  
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Slika 47. Likovni izdelek IV. (ES) 

 

 
 

 
 
Ĉetrti likovni izdelek je bil zmagovalec med izvirnimi. S svojo obliko je vsekakor 
izstopal iz ozadja, in ĉe bi uĉenka imela na voljo še dodatno uro ĉasa za izdelavo, bi 
bil konĉni rezultat gotovo še razburljivejši. Ĉe je bil prejšnji plakat odraz zrelosti, ta 
izdelek prikazuje mladostništvo v vsej svoji obliki. Izrezani deklici v levem zgornjem 
kotu, bi se na plesišĉu moral pridruţiti še soplesalec in modra površina naj bi dobila 
še nek likovni element. In vendar, ĉe plakat ocenimo takega kot je, ugotovimo, da bi 
bila za podlago morda primernejša druga barva namesto ĉrne, in da prazen prostor 
na modri površini deluje bolje prazen, kot prenatrpan s še kakšnim podatkom. Ob 
boljši razporeditvi datuma in kraja dogodka, bi bila konĉna rešitev lahko izvrstna. Nas 
pa vsekakor navdušuje oblika ĉrk magenta barve, ki nas ne bi mogle bolj zgovorno 
vabiti na ples. 

Plakat je delo uĉenke iz eksperimentalne skupine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



109 
 

Slika 48. Likovni izdelek V. (ES) 

 

 
 

 
 
Še en plakat eksperimentalne skupine z zanimivo likovno, a slabo tipografsko 
rešitvijo. Uĉenka, ki je plakat izdelala, je uporabila kolaţ papir zlate barve in z njim 
oblikovala nadvse zanimive likovne elemente, ki nas jasno usmerjajo na kraj 
dogodka. Ĉrna barva v tem primeru je manj moteĉa in skupaj s kravato, plesnim 
ĉevljem ter metuljĉkom spominja na smoking. Rdeĉa barva, kjer je zapisana ura 
prireditve, nas takoj pritegne in obĉutek imamo, kot da smo na rdeĉi preprogi na 
prireditvi oskarjev. Na podoben naĉin namreĉ uĉenci danes dojemajo dogodek, kot je 
valeta. Ker se je uĉenka odloĉila za ĉrke s pisano pisavo, je tipografska rešitev 
slabše izvedena. Zaradi problemov pri razrezu, se je uštela pri velikosti naslova, prav 
tako pa je uporabila neprimerno barvo za ozadje, ki ji ni ponujalo ţelenega kontrasta. 

Kljub vsemu gre za izredno zanimiv plakat. 
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Slika 49. Likovni izdelek VI. (KS) 

 

 
 

 
 
Šesti primer plakata ima nekako najbolj predvidljivo izvedbo, primerno kot izdelek 13 
letne deklice, ki nima nekega predznanja, a vseeno rada ustvarja in je pri tem 
uspešna. Plakat nas spravi v dobro voljo. Barve so vesele, torej gre za vesel 
dogodek, za katerega gre pa ne vemo na prvo ţogo. Podatkov je preveĉ, ali pa so vsi 
podobno veliki, kar nam onemogoĉa takojšnje razumevanje sporoĉila. Prav tako nas 
zmedejo, pa ĉeprav prisrĉni, likovni elementi v podobi srebrnih kvadratkov. Najveĉji 
kontrast predstavljata besedi generacije in ob 19. uri, medtem ko se najpomembnejši 
podatek, da gre za valeto izgubi zaradi napaĉnega izbora barve.  

Prepriĉana sem, da bi ista uĉenka s predznanjem o barvi in tipografiji na plakatu v 
prihodnje ustvarila odliĉen plakat. 
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Slika 50. Likovni izdelek VII.(ES)  
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Slika 51. Likovni izdelek VIII. (KS) 
 
 

 
 
 
 
Naslednja izdelka delujeta tako podobno, kot, da bi jih ustvarila uĉenca, ki sta 
istoĉasno soseda, vendar je prvi plakat (slika 50) rezultat eksperimentalne skupine, 
drugi (slika 51) pa kontrolne skupine. In vsak od njiju ima tako dobre kot slabe 
lastnosti. Oba pa sta ustvarjena v kontrastu barve k barvi. 

Pri prvem plakatu takoj opazimo velik naslov valeta, ki zaradi svetlo-temnega 
kontrasta še bolj izstopa iz ozadja. Naslov je umešĉen v veliko tovarno na sredi lista, 
ki predstavlja dejanski kraj dogodka, ki je Stara mestna elektrarna. Druge informacije 
so hierarhiĉno dobro razporejene, dovolj velike in v barvah, ki nam omogoĉajo dobro 
ĉitljivost. Pomanjkanje plakata je, da ne moremo iz njega razbrati, da gre za plesni 
dogodek. 

Pri drugem plakatu ravno obratno takoj opazimo, da se dogaja nekaj kjer se pleše in 
posluša glasbo. To razberemo iz likovnih elementov, kot so note in iz tipografije, ki je 
postavljena gor in dol, kot da pleše. Vendar so tu morda elementi preveĉ skupaj in 
podobno veliki, kar nas rahlo zmede. Kljub vsemu pa sta to primera dveh dobro 
oblikovanih plakatov 
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Slika 52. Likovni izdelek IX. (ES) 

 

 
 

 
 
Ĉrnobel plakat je izdelala uĉenka, ki ima izreden smisel za likovno umetnost in je 
absolutno ustvarila plakat, ki smo si ga vsi takoj zapomnili in, ki je izstopal iz 
povpreĉja. Uĉenka je bila del eksperimentalne skupine in se je osredotoĉila 
predvsem na tipografsko rešitev, ki pa na koncu vendarle ni bila najboljša. Zakaj? 
Ocenjevalci so namreĉ plakat takoj povezali s starimi vesterni in s temo, ki ima 
negativen prizvok. Za povezavo s starimi kavbojskimi filmi je poskrbela ĉrkovna vrsta, 
za negativen prizvok pa izbor ĉrno-belega kontrasta. Plakat je sicer izdelan s kirurško 
natanĉnostjo in kompozicijska rešitev se lepo in zanimivo bere. Uĉenka je sicer z 
elementi kot so zastavice med ĉrkami in belimi oblaĉki ţelela omiliti morbidnost in 
opozoriti na valeto, vendar bi bil izbor drugega barvnega kontrasta boljši.  
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Slika 53. Likovni izdelek X. (KS) 

 

 
 

 

 
Ta plakat je vsekakor najbolj vesel in najbolj ambiciozen plakat, ki se je zaradi 
prevelikih ţelja spremenil v popolno zmedo. Izdelal ga je uĉenec kontrolne skupine in 
kljub temu, da vsebuje ĉisto vse informacije, le s teţavo takoj ugotovimo za kaj gre. 
Kontrastov je veliko, vendar so nepravilno uporabljeni. Pojoĉe glave s 
tridimenzionalnimi frizurami sicer dajejo vtis veselja, vendar pritegnejo preveĉ 
pozornosti in nas zato odvraĉajo od poglavitne informacije, se pravi od naslova. Tudi 
ta je izdelan tridimenzionalno, in ĉeprav je bil njegov namen, da izstopa, je tu izstopal 
iz ĉisto napaĉnih razlogov.  

Je pa plakat dosegel nekaj, kar je sicer teţko doseĉi. Takoj smo ga opazili in 
predvsem si ga bomo vsi zapomnili. 
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Slika 54. Likovni izdelek XI. (KS) 

 

 
 
 
Zadnji primer plakata je delo uĉenca iz kontrolne skupine. Ponovno smo priĉa 
izredno kreativni likovni rešitvi, ki pa ne zadostuje plakatnim kriterijem. Zaradi 
številnih likovnih elementov je plakat teţko ĉitljiv. V ospredju je kraj dogodka in ne 
dogodek sam. Barvni kontrasti so ponovno nepravilno uporabljeni in zato zopet 
najbolj izstopa kraj dogodka. Tudi ĉe bi izpustili pikĉasto ozadje, ne zelena niti modra 
barva nista v takem kontrastu, da bi lahko takoj prebrali za kaj gre. Vseeno pa nas 
celotna podoba plakata navdihuje z veseljem in predvidevamo lahko, da gre za vesel 
dogodek. 

Zato je tako ocenjevalce kot mene navdušil izbor barv in uĉinek teksture na plakatu. 
Ta deluje moderno ter zrelo in odstopa od povpreĉja. 
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i. UGOTOVITVE 

 
Z uĉenci 9. razreda sem izpeljala raziskavo z eksperimentalno in kontrolno skupino, z 
likovnim motivom, ki je bil bliţajoĉa se valeta. S tem sem ţelela uĉence dodatno 
motivirati. Raziskava se je odvijala pribliţno en mesec pred samim dogodkom in 
prepriĉana sem bila, da bodo vsi uĉenci delo z veseljem opravili, saj so bili njihovi 
izdelki istoĉasno njihova reklama za sam dogodek in so bili kasneje izobešeni po šoli. 
Izkazalo se je, da je bil termin raziskave napaĉen, saj so bili devetošolci z mislimi ţe 
globoko v poĉitnicah, ocene so imeli ţe zakljuĉene, zato so se le redki resno lotili 
naloge. Prav tako me je presenetila stopnja zbranosti kontrolne in eksperimentalne 
skupine. Kontrolna skupina, ki je imela likovno umetnost na urniku v petek zadnjo 
uro, je bila na trenutke bolj zbrana kot eksperimentalna skupina, ki je imela likovno 
umetnost na urniku v sredo prvo uro. Izkazalo se je tudi, da so sredini uĉenci bili 
športni razred, kar pomeni, da jih je veĉina imela status športnika in je bilo njihovo 
zanimanje za likovno umetnost manjše, medtem ko so bili petkovi uĉenci umetniško 
naravnan razred. To se je izkazalo tudi pri interpretaciji likovnih del, ki je pokazala, da 
so bile rešitve v kontrolni skupini veliko bolj kreativne, ĉeprav po kriterijih dobro 
izdelanega plakata veĉkrat napaĉne. Izbor tehnike za izvedbo likovne naloge je bil 
dober, saj so devetošolci ţe vsi veĉinoma vešĉi rezanja in lepljenja papirja, ĉeprav je 
še vedno nekaterim, vendar redkim to predstavljalo teţavo. Vsekakor pa sem 
mnenja, da je bila raziskava uspešna. Eksperimentalna skupina je svojo nalogo 
opravila dobro in lahko trdim, da je poglobljeno znanje o odnosu med barvo in 
tipografijo na plakatu bistveno pripomogla k razumevanju plakata in njegove moĉi 
sporoĉilnosti.  

Prav vsi uĉenci, tako iz eksperimentalne skupine kot iz kontrolne, so na koncu uĉne 
ure, ko smo izdelke skupaj ovrednotili, pridobili kritiĉen odnos do okolja in vpogled v 
pomembnost vizualnih medijev. Uĉenci so spoznali, da ĉeprav so nam nekatere 
barve bolj pri srcu kot druge, z vsako od njih izraţamo doloĉeno ĉustvo in posredno 
podajamo doloĉeno informacijo. Spoznali so, da bo naš pogled najprej pritegnila 
rdeĉa barva in se bomo ob njej vedno ustavili tako kot ob stop znaku, da nas bo 
zelena pomirila in, da modri barvi lahko zaupamo. Ĉe ţelimo pritegniti pozornost, 
moramo prav tako upoštevati barve v njihovih kombinacijah oziroma kontrastih. Za 
dobro ĉitljivost moramo biti pozorni na velikost ĉrk in tudi tu biti pozorni na barvni 
kontrast med tipografijo in ozadjem, vsekakor pa moramo vedno upoštevati karakter 
ĉrk, ki naj sovpada s temo.  

Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so uĉenci poleg znanja, kako oblikovati dober 
plakat, ki naj bo takoj opazen, razumljiv ter zapomnljiv, pridobili ravno preko plakata 
zmoţnost kritiĉnega vrednotenja okolja, vedno bolj nasiĉenega z vizualnimi 
podobami, ki nas vse preveĉkrat mamijo in da si bodo s tem pridobili doloĉeno 
distanco do nepotrebnih ali nekvalitetnih izdelkov ali storitev. 
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SKLEP 
 
Plakat, na papir natisnjen proizvod, obiĉajno vertikalno pritrjen na površino, ki v veĉini 
primerov vsebuje tako tekstovne kot grafiĉne elemente, se zaĉne prviĉ pojavljati na 
prelomu 19. stoletja kot propagandni plakat. Vendar beseda in slika seţeta daleĉ 
nazaj v zgodovino ĉloveštva. Ĉe izhajamo iz dejstva, da so v prazgodovini s pomoĉjo 
jamskih slikarij sporoĉali o takratnem dogajanju, potem s plakatom v današnjem ĉasu 
prodajamo stališĉa, ideje, moralo ali izdelke in izzivamo gledalca k dejanju. Je 
namenjen razkazovanju na javnem prostoru in je masovno proizveden. Masovna pa 
ni samo njegova proizvodnja, temveĉ celoten njegov obstoj v masovni poplavi ostalih 
vizualnih sporoĉil. Zato se vsak plakat posebej bori za svojo pozornost.  

To dosega s pomoĉjo razliĉnih likovnih izraznih sredstev, med katerimi sta najbolj 
kljuĉna barva in tipografija ter odnos med njima. Ta je po zakonitostih dobro 
oblikovanega plakata toĉno doloĉen. Tako je najbolj pomembno, ĉe ţelimo, da je 
plakat takoj opazen, izbrati primerni barvni kontrast. In ĉeprav barve zaznavamo na 
osebni ravni, imajo barve doloĉene lastnosti, ki so skupne vsem ljudem. Rdeĉa, ki jo 
sicer doţivljamo, bodisi kot barvo z negativnim predznakom (barva ognja, pekla) 
bodisi s pozitivnim predznakom (barva ljubezni), nas kljub vsemu zavoljo svoje moĉi 
vedno zaustavi in moĉno pritegne svojo pozornost. A ko govorimo o plakatu, 
govorimo o kombinaciji najmanj dveh barv. Ena barva navadno sluţi ozadju, druga je 
namenjena tipografiji. In ĉe smo prej govorili o kontrastu, je najboljša izbira za na 
primer rdeĉo barvo, ki je barva stop znaka, bela barva s katero je zapisana beseda 
stop. Kontrast med njima nam ne omogoĉa le izredne opaznosti, temveĉ tudi dobro 
ĉitljivost. To velja tudi za plakat. Plakat poleg tega, da je takoj opazen, mora biti tudi 
razumljiv oziroma ĉitljiv. Najboljši kontrast med barvo in tipografijo dosegamo s 
svetlo-temnim barvnim kontrastom in ne toliko z nasprotnimi barvnimi toni. Tako je 
veliko boljša rešitev modra tipografija na rumeni podlagi kot modra tipografija na rdeĉi 
podlagi, ĉeprav sta si rdeĉa in modra nasprotni in predstavljata toplo-hladni kontrast. 

Pri plakatu pa ne smemo biti pozorni le na opaznost in razumljivost, temveĉ tudi na 
zapomnljivost. To doseţemo, ĉe dobro upoštevamo sporoĉilo plakata in temu 
primerno prilagodimo karakter tako barve kot tipografije. Plakat, ki na primer oglašuje 
škodljivost kajenja za zdravje, bi svojo morbidnost verjetno poudaril s ĉrno-belim 
kontrastom in ostro ter teţko tipografijo, medtem ko bi plakat, ki oglašuje poĉitnice na 
Maldivih s takim izborom barv ter tipografije le steţka dosegel svoj cilj.  

Kljub vsemu pa so pravila zato, da se kršijo in dokler oblikovalec oblikuje plakat tako, 
da ta še vedno dosega svoj cilj in opravlja svojo nalogo, ki je, da posreduje svoje 
sporoĉilo prejemniku, ki ga ta usvoji, potem še vedno lahko govorimo o dobro 
oblikovanih plakatih, katerih odnos med barvo in tipografijo odstopa. 

Vsekakor pa lahko znanje o odnosu med barvo in tipografijo uporabimo v svoj prid in 
smo tako sposobnejši kritiĉnega vrednotenja tako vizualnih sporoĉil kot celotnega 
okolja ter si pridobimo distanco do vsak dan bolj kaotiĉnega vizualnega sveta, ki nas 
obdaja. Še bolj pomembno pa se mi zdi, da zaĉnemo z izobraţevanjem o tej temi ĉim 
prej in tako poskrbimo za dobrobit naših uĉencev. 

Eksperimentalna skupina je svojo nalogo opravila dobro in lahko trdim, da je 
poglobljeno znanje o odnosu med barvo in tipografijo na plakatu bistveno pripomogla 
k razumevanju plakata in njegove moĉi sporoĉilnosti. 



118 
 

1. LITERATURA IN VIRI 
 

a. LITERATURA 

 
1. Aldrich-Ruenzel, N. (ur.) in Fennell, J. (ur.). (1991). Designer's guide to 

typography. Oxford: Step-By-Step Publishing. 
2. Beaumont, M. (1987). Type. Design, color, character & use. London: Quarto 

Publishing Plc. 
3. Bernik, S. (1988). Plakat & znak. Art Directors Club Ljubljan. Ljubljana: Revija 

Sinteza. 
4. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 
5. Craig, J. (1990). Basic typography. A design manual. New York: Watson-

Guptill Publications. 
6. Dabner, D., Calvet, S. In Casey, A. (2011). Grafično oblikovanje. Priročnik za 

grafične oblikovalce tiskanih, digitalnih in večpredstavnih medijev. Ljubljana: 
Tehniška zaloţba Slovenije. 

7. Itten, J. (1999). Umetnost barve. Jesenice: Samozaloţba Rudi Reichman. 
8. Jenko, R. (ur.). (2011). Mojstrovine. Ljubljana: Fundacija Brumen. 
9. Kordiš, M. (2005). Gospodična, vi ste lepi kot plakat!. Ljubljana: Oddelek za 

etnologijo, Filozofska fakulteta. 
10. Kovaĉev, A.N. (1997). Govorica barv. Vrba: Prešernova druţba. 
11. Peĉjak, V. (2006). Psihološka podlaga vizualne umetnosti. Ljubljana: Debora. 
12. Poniţ, D. (1978). Antologija konkretne in vizualne poezije. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 
13. Poţar, C. (2000). Vsi na volitve. Ljubljana: Arhitekturni muzej. 
14. Rickards, M. (1971). Uspon i pad plakata. Beograd: Jugoslovenska revija. 
15. Ruder, E. (1977). Tipografija. Ljubljana: Partizanska knjiga, Znanstveni tisk. 
16. Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja. 
17. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
18. Tacol, T., Frelih, Ĉ., Muhoviĉ, J. in Zupanĉiĉ, D. (2013). Likovno izražanje: 

učbenik za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Karantanija: Debora. 
19. Timmers, M. (ur.). (1998). The power of the poster. London: V & A 

Publications. 
20. Trstenjak, A. (1978). Človek in barve. Ljubljana: Dopisna delavska univerza 

Univerzum. 
21. Trstenjak, A. (1996). Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za 

psihologijo, logoterapijo in antropohigieno. 
22. Whelan, B. M. (1994). Barvna harmonija 2. Massachusetts: Rockport 

Publishers. 
23. Zalaznik, J. (2011). Tekst in podoba, zgoščena zgodovina nekega razmerja. 

Ljubljana: JSKD. 
 

 
 



119 
 

b. ELEKTRONSKI VIRI 
 
 

1. We Can Do It!. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It! 
2. Ebert, R. (22. december 1999). All about my mother. Pridobljeno s: 

http://www.rogerebert.com/reviews/all-about-my-mother-1999 

3. Steve Miller Band. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Miller_Band 

4. Ankeny, J. (2014). Artist Biography by Jason Ankeny. Pridobljeno s: 

http://www.allmusic.com/artist/randy-tuten-mn0001842025/biography 

5. Plaktivat. (2014). Plaktivat, aktivator kolektivne zavesti. Tam-tam. Pridobljeno 
s:  

http://tam-tam.si/slo/plaktivat 
6. Badarinarayana, K. S. (2014). Kaushik Shivanagere Badarinarayana. 

Pridobljeno s: http://kaushikdesign.prosite.com/ 
7. Niklaus Troxler. (2014). Niklaus Troxler-Willisau Jazz Festival Posters. 

Pridobljeno s: 

http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/niklaus_troxler.ht
m 

8. Biography Rizon Parein. (2014). Rizon Parein. Pridobljeno s:  

https://www.behance.net/rizon 

9. Rizon Parein-Turn the Lights Off. (7. januar 2014). Design&Paper. Pridobljeno 

s: http://www.designandpaper.com/?p=6230 

10. Poster Festival Ljubljana. (2014). Culture. Pridobljeno s:  

http://www.culture.si/en/Poster_Festival_Ljubljana 

11. Evropska zastava. (2014). Wikipedija. Prosta enciklopedija. Pridobljeno s: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_zastava 

12. Ku Klux Klan. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan 

13. Barack Obama »Hope« Poster. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. 

Pridobljeno s: http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_%22Hope%22_poster 
14. David Klein (American artist). (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. 

Pridobljeno s: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_(American_artist) 
15. Le Rond-Point des Champs-Elysées et sa fabrique de glace. (1. februar 2013). 

Des usines à Paris. Pridobljeno s: 

http://lafabriquedeparis.blogspot.com/2013/02/au-rond-point-des-champs-elysees-
une.html 

16. Minamatska bolezen. (2014). Wikipedija. Prosta enciklopedija. Pridobljeno s: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Minamatska_bolezen 

17. Seymour Chwast. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Chwast 
18. Issues and Causes. (2014). V&A's collections. Pridobljeno s: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O75403/issues-and-causes-poster-chwast-
seymour/ 

19. Wanner, R. (2014). Rene Wanner's Poster Page. Pridobljeno s: 

http://www.posterpage.ch/reviews/re26trox/trox.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/We_Can_Do_It
http://www.rogerebert.com/reviews/all-about-my-mother-1999
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Miller_Band
http://www.allmusic.com/artist/randy-tuten-mn0001842025/biography
http://tam-tam.si/slo/plaktivat
http://kaushikdesign.prosite.com/
http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/niklaus_troxler.htm
http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/niklaus_troxler.htm
https://www.behance.net/rizon
http://www.designandpaper.com/?p=6230
http://www.culture.si/en/Poster_Festival_Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_zastava
http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_%22Hope%22_poster
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Klein_(American_artist)
http://lafabriquedeparis.blogspot.com/2013/02/au-rond-point-des-champs-elysees-une.html
http://lafabriquedeparis.blogspot.com/2013/02/au-rond-point-des-champs-elysees-une.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Minamatska_bolezen
http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Chwast
http://collections.vam.ac.uk/item/O75403/issues-and-causes-poster-chwast-seymour/
http://collections.vam.ac.uk/item/O75403/issues-and-causes-poster-chwast-seymour/
http://www.posterpage.ch/reviews/re26trox/trox.htm


120 
 

20. McCoy Tyner. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/McCoy_Tyner 
21. Vietnamska vojna. (2014). Wikipedija. Prosta enciklopedija. Pridobljeno s: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vietnamska_vojna 

22. David Hockney. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hockney 

23. 1972 Olympic posters go on display. (13. julij 2012). The Double Negative. 

Pridobljeno s: http://www.thedoublenegative.co.uk/2012/07/1972-olympic-
posters-go-on-display/ 

24. Olimpijske igre. (2014). Wikipedija. Prosta enciklopedija. Pridobljeno s: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre 

25. Waldemar Swierzy. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waldemar_%C5%9Awierzy 

26. Walker, A. (27. maj 2014). RIP Massimo Vignelli: The Iconic Designer Who 

Shaped a Century. Gizmodo. Pridobljeno s: http://gizmodo.com/rip-massimo-
vignelli-the-iconic-designs-that-shaped-a-1582079280 

27. Pneumatici Pirelli Poster. (2014). Display. Pridobljeno s: 

http://www.thisisdisplay.org/bookstore/pneumatici_pirelli_massimo_vignelli_poster
_1963 

28. Pirelli. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pirelli 
29. Michael, C. (2014). Henrie de Toulouse-Lautrec (1864-1901). The 

Metropolitan Museum of Art. Pridobljeno s: 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/laut/hd_laut.htm 

30. SM. (2014). Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, Paris & the Moulin 
Rouge. Pridobljeno s: 

http://nga.gov.au/exhibition/TOULOUSE/Default.cfm?IRN=223536&BioArtistIRN=168
15&MnuID=3&GalID=6&ViewID=2 

31. Dave Holland. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Holland 

32. Ron Carter. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Carter 
33. Per Arnoldi. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Per_Arnoldi 
34. Art & Language. (2014). Wikipedia. The Free Encyclopedia. Pridobljeno s: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Art_%26_Language 

 
 

 

c. SLIKOVNO GRADIVO 
  
 

1. Slika 1. Jules Chéret, La Loïe Fuller, Francija, 1893 

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Cheret,_Jules_-
_La_Loie_Fuller_(pl_73).jpg 

2. Slika 2. Henrie de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, Francija, 1893 

Vir: http://www.ericringsred.com/whats_new_1.htm 

3. Slika 3. Ludwig Hohlwein, Alles trinkt Teutonenbraun, Nemĉija, 1926 

http://en.wikipedia.org/wiki/McCoy_Tyner
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vietnamska_vojna
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hockney
http://www.thedoublenegative.co.uk/2012/07/1972-olympic-posters-go-on-display/
http://www.thedoublenegative.co.uk/2012/07/1972-olympic-posters-go-on-display/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre
http://en.wikipedia.org/wiki/Waldemar_%C5%9Awierzy
http://gizmodo.com/rip-massimo-vignelli-the-iconic-designs-that-shaped-a-1582079280
http://gizmodo.com/rip-massimo-vignelli-the-iconic-designs-that-shaped-a-1582079280
http://www.thisisdisplay.org/bookstore/pneumatici_pirelli_massimo_vignelli_poster_1963
http://www.thisisdisplay.org/bookstore/pneumatici_pirelli_massimo_vignelli_poster_1963
http://en.wikipedia.org/wiki/Pirelli
http://www.metmuseum.org/toah/hd/laut/hd_laut.htm
http://nga.gov.au/exhibition/TOULOUSE/Default.cfm?IRN=223536&BioArtistIRN=16815&MnuID=3&GalID=6&ViewID=2
http://nga.gov.au/exhibition/TOULOUSE/Default.cfm?IRN=223536&BioArtistIRN=16815&MnuID=3&GalID=6&ViewID=2
http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Holland
http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Carter
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_Arnoldi
http://en.wikipedia.org/wiki/Art_%26_Language
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Cheret,_Jules_-_La_Loie_Fuller_(pl_73).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Cheret,_Jules_-_La_Loie_Fuller_(pl_73).jpg
http://www.ericringsred.com/whats_new_1.htm


121 
 

Vir: http://www.rare-posters.com/p436.html 
4. Slika 4. Tom Purvis, Austin Reed's of Regent Street, Anglija, cca. 1930 

Vir: http://houseofretro.com/wp-content/uploads/2013/05/tom4.jpg 

5. Slika 5. Raymond Savignac, La publicite c'est le viol. 1961/1999, Francija, 
1999 

Vir: http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/090/477/117_001.jpg 

6. Slika 6. Wes Wilson, The Byrds, ZDA, 1967 

Vir: http://www.kogart.hu/letoltes/sajtoanyag/Rockplakat/BG-
57_Wes%20Wilson_Fillmore%20Auditorium%201967_Byrds.jpg 

7. Slika 7. Oliviero Toscani, United colors of Benetton. Hiv positive, Italija, 1993 

Vir: http://ioncom.com.mx/content/elements/2014/05/benetton-campagna-
toscani.jpeg 

8. Slika 8. Uroš Vagaja, Cockta, Slovenija, 1954 

Vir: http://media.vagaja.com/2011/06/002.jpg 

9. Slika 9. Agencija Publicis, Cankar, Slovenija 2014 

Vir: http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/cankar.jpg 

10. Slika 10. Anatomija znaka 

Vir: http://www.igt.si/te/2014/wp-content/uploads/2014/03/deli-%C4%8Drke.jpg 

11. Slika 11. Stéphan Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, 
Francija, 1897 

Vir: http://www.alessandrozanella.it/wordpress/wp-
content/uploads/2010/10/UnCoupDeDes.png 

12. Slika 12. Filippo Tommaso Marinetti, Parole in liberta, Italija, cca.1915 

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/Marinetti-Motagne.jpg 

13. Slika 13. J. Howard Miller, We can do it!, ZDA, 1943 

Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/We_Can_Do_It!.jpg 

14. Slika 14. Oscar Mariné, Todo sobre mi madre, Španija, 1999   

Vir: http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-
90/56/5666/FN3UG00Z/posters/all-about-my-mother-brazilian-style.jpg 

15. Slika 15. Randy Tuten, Steve Miller Band, ZDA, 1969 

Vir: http://images.wolfgangsvault.com/steve-miller-
band/poster/memorabilia/BG175-PO.jpg 

16. Slika 16. Agencija Publicis, Kosovel, Slovenija, 2014 

Vir: http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/kosovel.jpg 

17. Slika 17. Kaushik Shivanagere Badarinarayana, Melbourne food & wine 
festival, Avstralija, 2007 

Vir: http://media-cache-
ec0.pinimg.com/736x/bb/1e/23/bb1e23772c121edab7cff6f86279d9d9.jpg 

18. Slika 18. Niklaus Troxler, Jazz festival Willisau, Švica, 1976 
Vir: 

http://www.moma.org/collection_images/resized/045/w500h420/CRI_159045.jpg 

19. Slika 19. Rizon Parein, Lights off Eristoff 3D Neon project, Belgija, 2012 
Vir: 

https://m1.behance.net/rendition/modules/21140835/disp/52019eebdd8a8b1b85f5
73d6a7018388.jpg 

20. Slika 20. Lukatarina, Razkriti obrazi rasizma, Slovenija, 2011 

Vir: http://www.lukatarina.net/wp-
content/uploads/2012/06/Pakati_obrazi_rasizma_03.jpg 

21. Slika 21. Shepard Fairey, Hope, ZDA, 2008 

http://www.rare-posters.com/p436.html
http://houseofretro.com/wp-content/uploads/2013/05/tom4.jpg
http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/090/477/117_001.jpg
http://www.kogart.hu/letoltes/sajtoanyag/Rockplakat/BG-57_Wes%20Wilson_Fillmore%20Auditorium%201967_Byrds.jpg
http://www.kogart.hu/letoltes/sajtoanyag/Rockplakat/BG-57_Wes%20Wilson_Fillmore%20Auditorium%201967_Byrds.jpg
http://ioncom.com.mx/content/elements/2014/05/benetton-campagna-toscani.jpeg
http://ioncom.com.mx/content/elements/2014/05/benetton-campagna-toscani.jpeg
http://media.vagaja.com/2011/06/002.jpg
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/cankar.jpg
http://www.igt.si/te/2014/wp-content/uploads/2014/03/deli-%C4%8Drke.jpg
http://www.alessandrozanella.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/UnCoupDeDes.png
http://www.alessandrozanella.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/UnCoupDeDes.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/Marinetti-Motagne.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/We_Can_Do_It!.jpg
http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/56/5666/FN3UG00Z/posters/all-about-my-mother-brazilian-style.jpg
http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/56/5666/FN3UG00Z/posters/all-about-my-mother-brazilian-style.jpg
http://images.wolfgangsvault.com/steve-miller-band/poster/memorabilia/BG175-PO.jpg
http://images.wolfgangsvault.com/steve-miller-band/poster/memorabilia/BG175-PO.jpg
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/kosovel.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/bb/1e/23/bb1e23772c121edab7cff6f86279d9d9.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/bb/1e/23/bb1e23772c121edab7cff6f86279d9d9.jpg
http://www.moma.org/collection_images/resized/045/w500h420/CRI_159045.jpg
https://m1.behance.net/rendition/modules/21140835/disp/52019eebdd8a8b1b85f573d6a7018388.jpg
https://m1.behance.net/rendition/modules/21140835/disp/52019eebdd8a8b1b85f573d6a7018388.jpg
http://www.lukatarina.net/wp-content/uploads/2012/06/Pakati_obrazi_rasizma_03.jpg
http://www.lukatarina.net/wp-content/uploads/2012/06/Pakati_obrazi_rasizma_03.jpg
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Vir: http://images.huffingtonpost.com/2008-10-11-BarackisHope.jpg 

22. Slika 22. David Klein, Las Vegas Fly TWA, ZDA, ca. 1960 

Vir: https://vepca.files.wordpress.com/2011/08/twa-las-vegas.jpg 

23. Slika 23. Jules Chéret, Palais de glace, Francija, 1893 

Vir: http://makeyourideasart.com/wp-content/uploads/2012/08/Jules-
Ch%C3%A9ret-Palais-de-glace-Champs-Elys%C3%A9es.jpg 

24. Slika 24. Kenji Ito, Anti-pollution poster, Japonska, 1973         

Vir: http://seac.blogs.wm.edu/files/2011/11/social_poster_2.jpg 

25. Slika 25. Seymour Chwast, Issues and Causes, ZDA/Ĉeška, 1994        
Vir: 

http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2006AU/2006AU3168.jpg 

26. Slika 26. Niklaus Troxler, McCoy Tyner Sextet Willisau, Švica, 1980 
Vir: 

http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/niklaus_troxler/19
80-McCoy-Tyner.jpg 

27. Slika 27. Luis Belaguer, Jornada continental de apoyo a Vietnam, Cambodia y 
Laos 15 al 21 de octubre, Kuba, 1969 

Vir: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/15/4a/cd/154acd2732ab97aa2dd4bfb116ee5e9b.jpg 

28. Slika 28. David Hockney, Olympische Spiele München 1972, Anglija, 1972 

           Vir: http://pallant.org.uk/images/1972munich_davidhockney_0.jpg 

29. Slika 29. Waldemar Swierzy, Zwiedzajcie Zoo, Poljska, 1967 

           Vir: http://indianriverposterco.com/wp-content/uploads/2014/01/DSC_0148.jpg 

30. Slika 30. Massimo Vignelli, Pneumatici Pirelli, Italija, 1963 

Vir: http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/vintage-pirelli-
poster-1963-massimo-vignelli.jpg 

31. Slika 31. Henri de Toulouse-Lautrec, 9. Place Pigalle, P. Sescau Photographe, 
Francija, 1896 

Vir: http://uploads6.wikiart.org/images/henri-de-toulouse-lautrec/the-
photagrapher-sescau-1894.jpg 

32. Slika 32. Niklaus Troxler, Jazz Bass Dave Holland Solo Willisau, Švica, 1981 
Vir: 

http://art.china.cn/sheji/images/attachement/jpg/site8/20130603/7427ea21088213
1650d920.jpg 

33. Slika 33. Per Arnoldi, Copenhagen Jazz festival, Danska, 1983 

Vir: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/35/c9/c5/35c9c579cf9b53049cbdbd198f13d6c5.jpg 

34. Slika 34 – slika 54. 
Vir: Osebni arhiv. 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://images.huffingtonpost.com/2008-10-11-BarackisHope.jpg
https://vepca.files.wordpress.com/2011/08/twa-las-vegas.jpg
http://makeyourideasart.com/wp-content/uploads/2012/08/Jules-Ch%C3%A9ret-Palais-de-glace-Champs-Elys%C3%A9es.jpg
http://makeyourideasart.com/wp-content/uploads/2012/08/Jules-Ch%C3%A9ret-Palais-de-glace-Champs-Elys%C3%A9es.jpg
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8. PRILOGA 
 
 
OCENJEVALNA LESTVICA 
 
 
1.JASNOST SPOROČILA: 
 
Plakat vsebuje naslednje podatke: KAJ se dogaja/ KJE se dogaja/ Kdaj se 
dogaja. 
 
A: Ne vsebuje nobenega podatka 
B: Vsebuje en podatek 
C: Vsebuje dva podatka 
D: Vsebuje vse podatke 
 
 
2.RAZUMLJIVOST SPOROČILA:     
 
Sporočilo na plakatu je berljivo. 
 
A: Ne drţi 
B: Delno drţi 
C: Gotovo drţi 
 
 
3.KOLIČINA INFORMACIJ: 
 
Koliko tekstovnih informacij je učenec poleg osnovnih še dodal na plakat? 
 
A: Niĉ 
B: Malo  
C: Precej  
D: Veliko  
 
 
4.UPORABA BARVNEGA KONTRASTA: 
 
Učenec je uporabil barvni kontrast. 
 
A: Ne drţi 
B: Delno drţi 
C: Gotovo drţi 
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Učenec je uporabil primerni barvni kontrast. 
 
A: Nikakor se ne strinjam 
B: Ne strinjam se 
C: Ne morem se odloĉit 
D: Se strinjam 
E: Se popolnoma strinjam 
 
 
5.UPORABA TIPOGRAFIJE: 
 
Tipografija na plakatu je primerno velika. 
 
A: Nikakor se ne strinjam 
B: Ne strinjam se 
C: Ne morem se odloĉit 
D: Se strinjam 
E: Se popolnoma strinjam 
 
Tipografija na plakatu sovpada s temo in ilustracijo. 
 
A: Nikakor se ne strinjam 
B: Ne strinjam se 
C: Ne morem se odloĉit 
D: Se strinjam 
E: Se popolnoma strinjam 
 
 
6.IZVIRNOST: 
 
Plakat je izdelan izvirno. Odstopa od drugih izdelkov. 
 
A: Nikakor se ne strinjam 
B: Ne strinjam se 
C: Ne morem se odloĉit 
D: Se strinjam 
E: Se popolnoma strinjam 
 
 
7. ZAPOMNLJIVOST SPOROČILA:    
 
Plakat sem si zapomnil/a. 
 
A: Ne drţi 
B: Delno drţi 
C: Gotovo drţi 
 

 


