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POVZETEK 

 

V modernizmu se je uveljavil model umetniških galerij, ki še danes velja za nekakšen 

standard galerijskega prostora. Tako imenovani ''white cube'' ali bela kocka je hermetičen 

prostor, ki ponuja umetnost na ogled, hkrati pa jo varuje pred vsakršnimi socialnimi ali 

kontekstualnimi umestitvami. Pa jo res? 

 

Internetna revolucija nas je v zadnjih dveh desetletjih zvabila ali pa prisilila v gibanje po 

virtualnem prostoru. Umetniki so v tem novo odkritem svetu hitro našli svoj prostor. 

Interneta ne uporabljajo le za razstavljanje svojega dela, temveč je nekaterim postal 

ustvarjalni medij in raziskovalna snov. 

 

V svoji diplomski nalogi bom predstavil internet kot pripomoček, umetniški medij in 

razstavni prostor, kot ga poznamo danes. V avtorskem delu sem postavil svojo internetno 

razstavo, opisal proces njene postavitve in napisal ugotovitve, do katerih sem prišel s 

pomočjo beleženja obiska. 

 

V pedagoškem delu sem razmišljal, kako bi spletno razstavljanje lahko vpeli v pedagoški 

proces. 
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SUMMARY 

 

The model of art galleries that was established already in modernism, still sets a certain 

standard for the exhibition areas. The so-called “white cube” is a hermetic space that 

allows the art to be seen and at the same time be protected from any social or contextual 

inputs. But does it really? 

 

In the last two decades, the internet revolution has lured us into exploring the virtual space. 

In this newly discovered world, many artists have found their own space for creation. They 

use the internet not only as a means of exhibiting their works of art, but also as a creative 

medium or a subject of exploration.  

 

In my thesis I presented the internet as an accessory, a medium of art and as an exhibition 

space – like we know it today. In my work, I included my virtual exhibition, described the 

process of setting it up and wrote down my findings based on the statistics of views. 

 

In the pedagogical part I dealt with the question of how to involve the online exhibitions 

into the educational program.  
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UVOD 

 

Nikoli nisem prav rad zahajal v živalski vrt, ker se mi je zdelo, da tam ne vidim živali 

takšnih, kakršne so v resnici. Ujete so v prostor, ki jih ohranja pri življenju, vendar ne 

morejo izkoristiti svojega potenciala. Podobno sem od nekdaj čutil tudi do galerij in 

muzejev. Vedno sem imel občutek, da je muzej poslednji kraj, ki ga bo slika obiskala. Kot 

nekakšno pokopališče balzamiranih mumij, ki si jih je treba ogledati z varne razdalje in s 

strahospoštovanjem. 

 

Ko sem še kot najstnik doma prvič dobil internetni dostop, sem kmalu ugotovil, da je 

internet kraj, kjer veljajo drugačna pravila kot v resničnem svetu. Tam sem lahko dobil 

odgovor na vsako vprašanje, kar naenkrat sem imel dostop do neskončne zbirke slik, 

filmov in glasbe, komuniciral sem lahko z ljudmi po vsem svetu. Kar pa me je najbolj 

prevzelo, je bila igriva narava spletnega prostora. Kmalu sem odkril internetne skupnosti 

ljudi, ki jih je, tako kot mene, zanimala digitalna umetnost. Od takrat je internet eno 

glavnih orodij, ki jih uporabljam pri svojem delu. 

 

V zadnjih letih se je internet naselil tudi v naše mobilne telefone, tako da imamo internetni 

dostop skoraj na vsakem koraku. Ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne, je informacijska 

revolucija sprožila val drugačnega razmišljanja, ki je posebno blizu mladim, ki v internetu 

vidimo predvsem prednosti, čeprav se zavedamo tudi njegovih pasti. 

 

Namen moje diplomske naloge ni razvrednotenje razstavnih prostorov v galerijah in 

muzejih, temveč prikaz spleta kot ravno tako primernega prostora za razstavljanje. V 

nadaljevanju bom skušal predstaviti internet kot prostor, ki ga moramo razumeti ravno 

tako, kot moramo razumeti ustanovo umetniške galerije, če hočemo uživati v spletnih 

razstavah. 

 

V praktičnem delu svoje diplomske naloge sem postavil svojo spletno razstavo in beležil 

svoje ugotovitve tekom procesa postavljanja razstave in beleženja statistike obiska. V 

pedagoškem delu sem predstavil potencial internetnega razstavljanja v pedagoškem 

procesu. 
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1 DEFINICIJE POJMOV 

 

1.1 Virtualna resničnost 

 

O virtualni resničnosti govorimo, ko se naša zavest preseli v virtualni svet, naše telo pa 

ostaja v realnem svetu in času. Za vstop v virtualno resničnost potrebujemo vmesnike. To 

so tehnični pripomočki, kot so očala, rokavice in senzorji, ki naše gibe v realnosti 

prenesejo v virtualni svet.  

 

1.2 Kibernetični prostor 

 

Izraz kibernetični prostor ali njegova okrajšava kiberprostor (''cyberspace'') izhaja iz 

kibernetike, predpona kiber pa iz grškega izraza ''kybernetes'', krmar. Michael Benedikt 

pravi, da je kibernetični prostor: »nov, paralelni univerzum, oblikovan in vzdrževan s 

svetovnimi računalniškimi in komunikacijskimi potmi.« (Benedikt, 1991) 

 

1.3 Pojem virtualno 

 

Pojem virtualno se pogosto pojavlja v računalništvu. Pomeni nekaj, kar ni resnično. 

Razlikuje med nečem, kar obstaja zgolj kot koncept in nečem, kar obstaja v realnem svetu. 
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2 GALERIJSKI PROSTOR 

 

Na kaj pomislimo ob besedi galerija? Večini se v mislih pojavi prostor, očiščen vsega 

pohištva, z visokimi stropi, zloščenim parketom in belimi stenami, na katerih visijo od 

zgoraj osvetljena platna. Zunanji svet v ta prostor nima vstopa, zato tu ni oken. Bela kocka 

je prostor, kjer se umetniška dela zdijo, kot da bi lebdela v časovnem vakuumu. Prostor, 

kjer je sveto vse, kar postaviš vanj. To je postal nekakšen standard za galerijski prostor, ki 

se je vzpostavil v času modernizma in se nekako ohranil vse do danes. V tem prostoru so 

vzpostavljena določena pravila. Nekatera so zapisana, ne pa vsa. Ponavadi je jasno 

označeno, da se v galerije ne sme nositi hrane, živali vanje nimajo vstopa, prepovedano je 

kajenje … Obstajajo pa še druge omejitve, ki jih v drugih javnih prostorih ne zasledimo 

tako pogosto. Od nas se zahteva tišina, spoštljiv odnos do razstavljenih umetniških del, 

prepovedano se jih je dotikati, se naslanjati na steno, fotografirati … Vse skupaj je 

podobno, kot bi vstopili v cerkev ali svetišče. 

 

Kadar je v galeriji gneča, obiskovalci pogosto v vrsti hodijo od slike do slike. Velikokrat se 

te vrste formirajo spontano in posameznik se jim mora podrediti, če ne želi ustvarjati 

zmede (kdo pa si želi tega v hramu umetnosti?). Tako ne more slik ogledovati po vrsti v 

drugo smer, saj bi imel ves čas občutek, da plava proti toku. Prav tako pa mu je verjetno 

nekoliko nerodno skakati od slike do slike, saj bi imel občutek, kot da se vriva v vrsto 

civiliziranih obiskovalcev, zato se raje podredi večini.  

 

Pa ni bilo vedno tako. Pravzaprav je podoba galerije in pravila, ki veljajo v njej, dokaj 

nova iznajdba, ki pa se je oblikovala več stoletij. 

 

Preden začnemo raziskovati prostorske inovacije, moramo razumeti tradicionalni pristop k 

odnosu med umetniškimi deli in prostorom pred 19. stoletjem. Skozi zgodovino sta bila 

umetnost in prostor povezana z namenom zbirateljstva in razstavljanja. Zbiralci, ki jih je 

zanimalo pridobivanje predmetov, ki so bili zanimivi (tako naravnih, kot izdelanih) so si 

urejali ''Wunderkammer'' ali kabinete čudes, v katerih so na ogled postavljali svoje 

raznovrstne zbirke. Eksponati so prekrivali stene teh kabinetov od stropa do tal. Tako je 

bilo po večini vse do 18. stoletja, ko se je vzpostavila ločnica med znanostjo in umetnostjo. 
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Šele tedaj so se naravni eksponati ločili od umetnin, te pa so se začele postavljati v okvire 

umetniških stilov. Zaradi političnih sprememb, ki so zaznamovale 18. in 19. stoletje, so te 

privatne zbirke postale dostopne tudi širši javnosti. Klasicistična arhitektura je postala vzor 

za galerije, ki so povzemale njen red in simetrijo. Slike so bile uokvirjene v razkošne 

okvirje. Veljalo je prepričanje, da okvir zagotavlja samostojnost slike v njem, zato prostoru 

okoli slike niso posvečali pretirane pozornosti in so bile slike obešene tesno skupaj. Stene 

galerij so bile zato lahko polne slik. Podobno so slike visele v salonih v 19. stoletju. Slike 

so bile obešene tesno druga ob drugi tako, da so prekrivale celo steno. Večje slike so visele 

višje, manjše na dnu, najboljše pa v višini oči. Tem manj prostora kot je ostalo na steni, 

tem bolje je bila postavljena razstava. Dela niso bila razvrščena po stilu ali obdobju. Tak 

red se je vzpostavil šele v modernizmu. Umetniki so ves čas kritizirali salonsko 

razstavljanje in ves čas uvajali spremembe in izboljšave. 

 

V 20. stoletju so postajala nasprotovanja ideološkim, socialnim in ekonomskim mejam 

galerij vse glasnejša. Ideja ločitve umetnosti od vsakdanjega življenja je imela vse več 

podpornikov. Modernistični umetniki in misleci so vedno bolj dvomili v stara dognanja o 

umetnosti in prostoru. Med tem časom so oblikovalci kot so Manfred Lehmbruck, El 

Lissitzky in Frederick Kiesler začeli abstrahirati razmerje med umetnostjo kot objektom in 

prostorom kot okoljem. Prišli so do zaključka, da je okolje pomemben dejavnik, ki močno 

vpliva na dojemanje umetnosti. Člani dadaističnega umetniškega gibanja so s 

kontroverznimi projekti raziskovali strukturo in ideologijo galerijskega prostora. Umetniki, 

vključeni v gibanje De Stijl, so razvili novo umetniško filozofijo, ki je temeljila na višjem 

razumevanju moči slike in arhitekture. Z otvoritvijo Muzeja moderne umetnosti v New 

Yorku, leta 1929, je bilo novo razumevanje umetnosti tudi institucionalizirano. »MOMA je 

tako postal pravi prototip bele kocke. Sledile so prirejene verzije po celem svetu.« (Sosič, 

2006, str. 18-19) 

 

 »Pri nas je k popularizaciji slikarske, kiparske in fotografske umetnosti veliko pripomogla 

razstava Prva slovenska umetniška razstava (1900), nato pa še serija Jugoslovanskih 

umetniških razstav (prva leta 1904). Utrditev razstave kot izjemnega trenutka v 

umetniškem delovanju, kot akt ambientalizacije pa je v Sloveniji uveljavil predvsem 

Jakopičev paviljon v Ljubljani (1908), ki je pripravljal številne razstave uveljavljenih 
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umetnikov ter nato še Narodna galerija (1918-1919), ki je prva začela sistematično 

preučevati in razstavljati slovensko likovno umetnost, predvsem slikarstvo in kiparstvo. Po 

drugi svetovni vojni se je ustanovila in zgradila Moderna galerija v Ljubljani, kjer so 

prihajale v ospredje vedno večje skupinske razstave, predvsem slikarstva in kiparstva, ter 

posamezne retrospektivne razstave vidnejših umetnikov s tematsko izrazitim konceptom in 

poudarkom na kronološko urejenem veznem sistemu postavitve.« (Sosič, 2006, str. 27) 
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3 ZNOTRAJ BELE KOCKE 

 

Le malo esejev je bilo deležnih tako bliskovitega odziva, kot O'Dohertyev ''Inside the 

White Cube'', prvotno objavljen v treh delih v reviji Artforum leta 1976 in istočasno izdan 

v knjigi z istim naslovom. Revije z O'Dohertyevimi članki naj bi se zelo hitro razprodale in 

avtor sam je povedal, da so mu mnogi umetniki, s katerimi se je pogovarjal, povedali, da so 

tudi sami nameravali napisati nekaj podobnega. O'Doherty ni bil le priznan kritik, temveč 

je bil znan tudi po svojih umetniških inštalacijah, zato ni pisal le znotraj specifičnega 

konteksta post-minimalizma in konceptualne umetnosti sedemdesetih, temveč tudi iz 

zornega kota umetnika. 

 

V več pogledih je bilo O'Dohertyevo sporočilo tako radikalno, kot je bilo preprosto: 

galerijski prostor ni nevtralna platforma, temveč zgodovinski konstrukt. Še več, v bistvu je 

estetski objekt. Idealna forma bele kocke, ki jo je modernizem razvil za galerijski prostor je 

neločljiva od umetniških del razstavljenih v njej. Pravzaprav bela kocka ne le pogojuje, 

temveč zasenči umetniška dela s tem, ko vsebino v kontekstu zamenja s tem, da kontekst 

sam postane vsebina. Kako vendar, če pa naj bi bila bela kocka zasnovana kot kraj očiščen 

konteksta, kjer sta čas in socialni prostor odstranjena iz obiskovalčeve izkušnje?  

 

Ko stopimo v belo kocko, med njene bele stene pod nevsiljivo umetno svetlobo, se zdi, kot 

da bi vstopili v posvečen prostor, ki spominja na brezčasno grobnico, polno zakladov. 

O'Doherty uporablja analogijo grobnice in zakladnice, da bi prikazal, kako je bila bela 

kocka ustvarjena z namenom, da bi dala umetninam brezčasno kvaliteto in s tem tudi trajno 

vrednost. O'Doherty nas s tem opominja, da so galerije trgovine – prostor za produciranje 

presežne vrednosti, ne uporabne vrednosti. Galerije tako izkoriščajo formulo bele kocke, s 

katero posebnosti časa in prostora zamenjajo z večnostjo. Z drugimi besedami bela kocka 

vzpostavi jasno ločnico med tem, kar ostane zunaj (socialno in politično) in tem kar ostane 

znotraj (obstojna vrednost umetnine). (Sheikh, 2009) 

 

http://www.societyofcontrol.com/whitecube/insidewc.htm
http://www.societyofcontrol.com/whitecube/insidewc.htm
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4 IDEALEN RAZSTAVNI PROSTOR 

 

Idealen razstavni prostor molči in ne sporoča ničesar. Ne vmešava se v odnos med 

gledalcem in razstavljenim eksponatom. Služi le kot prostor, kjer lahko gledalec nemoteno 

stopi v stik z razstavljenim, vse ostalo je balast. »Umetniško delo v galeriji je izolirano 

pred vsem, kar bi nas lahko zmotilo ob našem ovrednotenju razstavnega predmeta /…/« 

(Sosič, 2006, str. 18). Če je to res, kaj je potem ta občutek, ko prestopim vrata galerije ali 

muzeja? Ta pobožnost, kot da bi stopil v svetišče, ki mi pravi naj ne govorim preveč 

naglas. Mar ne bi moral, glede na to, da vstopam v prostor, izoliran pred vsem, čutiti prav 

nič? Zdi se mi, da imam v glavi manj predsodkov in sociološkega balasta ko vstopim v 

trgovino, kot pa v prostor, ki naj bi prav namensko poskrbel za to.  

 

Že takoj nam je jasno, da idealnega razstavnega prostora ni. Ne obstaja, ker ne more 

obstajati. Vsak prostor namreč nekaj sporoča. Naj bo to galerija z belimi stenami ali pa 

barvita, hrupna tržnica; vsak prostor oddaja dražljaje, ki v nas zbudijo neko predstavo o 

tem prostoru, umestimo ga v zgodbo, ki nam ustreza, pa če to hočemo, ali ne. Če torej ''beli 

kocki'' ne uspeva sporočati nič, mar ne bi bilo bolje, če bi sporočala vse? Ne bi enakega 

učinka dosegla s tem, ko bi umetnost vpela v vse možne koncepte in postregla z množico 

interpretacij in ozadij? 

 

Musée du Louvre, kjer hranijo eno največjih umetniških zbirk na svetu, vsako leto obišče 

10 milijonov ljudi. Če te umetnost zanima, je ta muzej nekaj, kar skoraj moraš videti vsaj 

enkrat v življenju. Muzeja pa ne obiskujejo le ljubitelji umetnosti, temveč tudi in predvsem 

turisti. Najslavnejša med vsemi razstavljenimi slikami v muzeju, je gotovo ''La Gioconda''. 

Malo platno, delo renesančnega mojstra Leonarda da Vincija, je postalo pop ikona in 

nekakšen simbol slikarstva in umetnosti nasploh. ''Mona Lisa'', kakor jo tudi imenujejo, je 

za povprečnega obiskovalca muzeja prav gotovo vrhunec obiska. Obiskovalec nestrpno 

pričakuje snidenje z sliko vseh slik, pričakuje srečanje z ikono umetnosti, mogoče celo 

nekaj globljega, intimnega. Kdor pričakuje intimo, je prav gotovo razočaran. Kar najde, je 

malo platno za debelim neprebojnim steklom in ograjo. Povsod so varnostniki in varnostne 

kamere ter gneča obiskovalcev, ki skušajo svoj trenutek z mojstrovino ovekovečiti s 
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fotografijo. Slika v takšnem okolju izgubi vso svojo moč in čeprav stojimo od nje 

oddaljeni le nekaj korakov (saj bližje ne smemo), se nam zdi oddaljena in odtujena. 

 

 

Slika 1: Mona Lisa v Louvru; Vir: 

https://travelingpages.files.wordpress.com/2010/06/37558_mona_lisa1.jpg  

 

V iskalnik Google vtipkam geslo Mona Lisa in pritisnem tipko ''enter''. Vsega 4 klike 

potrebujem, da izmed rezultatov poiščem sliko v visoki resoluciji. Kopiram jo na 

računalnik, nato pa lahko z njo v programu za obdelavo fotografij počnem praktično 

karkoli si zaželim. Ker je slika v veliki ločljivosti, lahko preučujem vsako razpoko na 

platnu. Lahko jo obrezujem, zrcalim, razpotegnem ali skrčim, lahko ji spreminjam barvne 

vrednosti, po njej lahko rišem in pišem… Poleg tega imam v oknu poleg programa lahko 

odprt spletni brskalnik, v katerem lahko iščem podatke o sliki ali pa gledam dokumentarni 

video o Leonardu da Vinciju. Sliki sem blizu kot še nikoli, manjka mi le občutek, da sem v 

prostoru z istim predmetom, kot je bil Leonardo da Vinci pred 500 leti. 
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»Nočem trditi, da ni ničesar v stiku z originalnimi umetniškimi deli, poleg 

strahospoštovanja, ker so preživela tako dolgo, ker so originalna in ker so absurdno veliko 

vredna. Veliko več je v tem stiku, a le, če je umetnost okleščena vse skrivnostnosti in lažne 

religioznosti, ki jo obdaja. Ta religioznost, ki je običajno povezana z denarno vrednostjo, a 

se vedno sklicuje na kulturo in civilizacijo, je v bistvu nadomestek za tisto, kar je 

umetniško delo izgubilo, ko je kamera omogočila njegovo reproduciranje.« (Berger, 1972) 

 

 

Slika 2: Mona Liza v programu Adobe Photoshop; Vir: osebni arhiv 
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5 ZGODOVINA INTERNETA 

 

Ob koncu 60. let prejšnjega stoletja je ameriška vojska začela izkoriščati prednosti 

računalniškega povezovanja. Internet, kakršnega poznamo danes, se je razvil tekom 

desetletij. 

 

 »Internet (ang. Interment) izvira iz omrežja ARPANET (Advance Research Projects 

Agency NETwork), ki so ga ustanovili leta 1969 z namenom, da bi pomagalo 

raziskovalcem s hitrejšo izmenjavo  različnih informacij. ARPANET je postal pomembno 

 orodje, ki je omogočalo delo  na oddaljenih računalniških sistemih, prenos datotek, 

elektronsko pošto in izmenjavo informacij po interesnih skupinah, t.i. distribucijskih 

seznamih. Internet je začel delovati leta 1983, ko se je omrežje ARPANET razdelilo na dve 

sestavni internet-omrežji  MILNET (MILitary NETwork) in ARPANET. Vsako je dobilo 

številko omrežja in z namestitvijo  pretvornikov je bilo omogočeno usmerjanje paketov 

med njima. Po nalogu DCA (Defence Communication Agency) so morali vsi računalniki 

priključeni na ARPANET, uporabljati protokolni sklad TCP/IP za izmenjavo sporočil. 

Tako so obstoječemu omrežju brez težav priključili nova omrežja in pretvornike. 

 

Sestavna dela Interneta MILNET in ARPANET sta se večala, nanju so bila priključena tudi 

ostala omrežja, ki opravljajo funkcijo hrbtenice  (ang. network backbone). Eno izmed njih 

je bilo CSNET (ang.Computer and Science Network), ustanovljeno leta 1981 z namenom, 

da se izboljša sodelovanje med raziskovalci inženirji in računalniškimi strokovnjaki v 

ZDA. CSNET je omogočal dostop do interneta tistim, ki jim nista bila dostopna 

ARPANET ali MILNET.« (E-gradiva.net, 2015) Danes se je CSNET razširil in vključuje 

inštitucije, povezane z znanstveno raziskovalnim delom in ameriškimi univerzami ter je 

eno izmed mednivojskih omrežij, ki sestavljajo NSFNET. Julija 1986 je NSFNET prevzel 

vlogo storitve omrežne hrbtenice in je omogočal komunikacijo med superračunalniškimi 

centri. Uporaba storitev, ki uporabljajo za prenos podatkov protokolni sklad TCP/IP 

(storitve telnet, ftp, gopher e-pošta), se je razširilo na akademsko in komercialno področje, 

kajti prej so bile te storitve dostopne le za vladne raziskave. NSFNET je eden izmed večjih 

delov interneta in je omrežje omrežij, ki povezuje univerzitetna in komercialna  omrežja. 

Od leta 1983 je število priključenih omrežij v internet rastlo eksponentno. Leta 1985 jih je 
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bilo približno sto, 1987 dvesto, 1989 petsto, januarja 1990 pa je to število naraslo na 2218 

omrežij.  Dne 31. 12. 2009  je bilo preko svojih lokalnih omrežij v Internet vključenih že 

več kot 1.802.330.000 uporabnikov, danes pa jih ima že več kot 3 milijarde. (World 

Internet Users and Population Stats, 2015) Za porast interneta so v zadnjem času poskrbeli 

t.i. pametni telefoni, ki so pravzaprav žepni računalniki in omogočajo enostavno surfanje 

po internetu povsod, kjer imamo mobilno omrežje. 
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6 INTERNET KOT UMETNIŠKI MEDIJ 

 

Kot sta video in računalniška tehnologija pritegnila pozornost inovativnih umetnikov v 60. 

in 70. letih prejšnjega stoletja, danes internet navdihuje umetnike in umetnice, ki 

raziskujejo možnosti, ki jim jih ponuja svetovni splet. Kar se je začelo kot igrivo 

eksperimentiranje redkih ''internetno pismenih'' umetnikov v zgodnjih 90., je preraslo v 

globalno umetniško gibanje, ki privlači pozornost muzejev in privatnih zbiralcev. 

 

Razlikovati moramo med digitalno umetnostjo in internetno umetnostjo. Pod digitalno 

umetnost štejemo umetniška dela, ki so nastala s pomočjo digitalnih orodij. Internetna 

umetnost je podsmer digitalne umetnosti. Internetna umetnost lahko živi le na spletu, v 

kibernetičnem prostoru, kjer je internet material, s katerim umetnik ustvarja. 

 

Vendar internetna umetnost še zdaleč ni edini pečat, ki jo je splet pustil na umetniškem 

ustvarjanju. Fotografija je v 20. stoletju sprožila razvoj novih stilov in umetnikom služila 

kot neprecenljiv vir referenc in navdiha. Internet, kot neskončen vir informacij, dandanes 

diktira novo revolucijo. Slikovnega materiala je tu ogromno in z internetnim iskalnikom, 

kot je na primer Google, lahko enostavno poiščemo motiv, ki nas zanima. Alice Vincent 

(2014) pravi, da večina mladih umetnikov išče inspiracijo na internetu, kar Google 

postavlja v podobno vlogo, kakršno je imela kamera v prejšnjem stoletju. Francis Bacon je 

referenčno slikovno gradivo za svoje slike rezal iz časopisov in medicinskih priročnikov, 

danes pa njihovo delo opravlja internet. 

 

Umetnost je vedno hodila z roko v roki z znanostjo. Iznajdba optične leče je rodila 

renesančni realizem, iznajdba fotoaparata je slikarje spodbudila v abstrakcijo in 

modernizem. Vsak večji tehnološki napredek ima socialne posledice. Umetnost na te 

ponavadi prva reagira. In kako informacijska revolucija vpliva na umetnost danes?  

 

»Umetnost je danes, čeprav je tradicionalističnemu akademizmu to stališče tuje, testno 

področje preigravanj različnih modelov komuniciranja, ki bodo morda šele čez desetletja 

dobili splošno veljavnost v obliki svojih potrditev na področju ekonomije, politike, nove 

družbenosti in tudi novih teoretskih zasnutkov (tako naravoslovnih kot tistih s področja 
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humanistike).« (Strehovec, 2003, str. 45) Strehovec je imel v mislih vpliv tehnologije na 

umetnost, ne le kot orodja za njeno produkcijo, temveč tudi kot socialni fenomen. Kaj to 

pomeni? 

 

Prepad med generacijami verjetno še nikoli ni bil večji kot je danes. Otroci, ki niti še ne 

znajo govoriti, že znajo vklopiti mobilni telefon in na njem igrati igre, medtem ko se 

nekateri najstarejši prebivalci še spomnijo, kako so pitno vodo nosili iz bližnjega potoka. 

Količina informacij, do katerih imamo danes dostop, je neverjetna. Mladi so od samega 

otroštva vključeni v globalno skupnost. Vključujejo se v interesne skupine, ki presegajo 

državne in politične meje. Tam lahko pridobijo znanje, ki ga z drugimi sredstvi verjetno ne 

bi nikoli. Vsi vemo, da je veliko lažje odgovor na vprašanje poiskati na spletu, kot v 

knjižnici. Tako za nami prihajajo generacije, ki ne le da so sposobne in izobražene, temveč 

so takšni posamezniki tudi veliko samozavestnejši in bolj prodorni. Ni jih strah novih 

tehnologij, novih pristopov in sodelovanja z drugimi. Niso pripravljeni sklepati 

kompromisov v smislu ''to ni izvedljivo'', saj sami vedo, kje lahko poiščejo informacije in 

ljudi, ki bi jim lahko pomagali. ''Medijski umetniki predstavljajo novo vrsto umetnikov, ki 

ne le, da izkoriščajo estetski potencial naprednih metod ustvarjanja podob in  oblikujejo 

nove možnosti percepcije in nove umetniške možnosti v tej medijski revoluciji, temveč 

tudi specifično raziskujejo inovativne oblike interakcije in oblike vmesnikov in tako 

prispevajo k razvoju medija tako na umetniškem, kot tudi na znanstvenem področju.'' 

(Grau, 2003, str. 12) 

 

V Sloveniji smo prišli do točke, ko ponekod študentje tehnično prekašajo svoje profesorje, 

saj sta računalnik in internet orodji, ki ju obvladajo veliko bolje od njih. Od starejše 

generacije vse večkrat slišimo negodovanje v smislu: »Danes mora vse teči, nenehno 

prehajati iz ene oblike v drugo, izgubiti vsakršno identiteto, postati nerazločljivo, 

multimedijsko in interaktivno. Največje nagrade je zatorej deležen tisti, ki se zna najhitreje 

in najradikalneje razsrediščiti, razpršiti in zvodeneti, saj velja pri tem za združljivega z 

zahtevami trga in tudi za družbeno kritičnega.« (Groys, 2012, str. 13) Njihov strah je 

razumljiv. Predstavljajmo si človeka, ki je vse svoje življenje živel v majhni vasici, kjer ni 

elektrike in se ljudje naokrog še vedno prevažajo s konjskimi vpregami. Nekega dne se 

odloči, da odpotuje v New York, da vidi, kako je v tem velikem mestu. Glede na to, da ne 
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govori angleško in se še nikoli ni vozil niti z letalom, niti z avtomobilom, mu obisk 

metropole verjetno ne bo v užitek. Hrup in mestni vrvež bi najverjetneje preplašila 

obiskovalca do te mere, da bi se po hitrem postopku vrnil domov in vsem doma razlagal, 

zakaj naj ne hodijo v New York. Na drugi strani pa prebivalec Velikega jabolka, ki tam 

živi že celo življenje, mesto dobro pozna in je vajen mestnega življenja, verjetno ne bi 

mogel živeti v vasici brez elektrike in avtomobilov, kjer se ne dogaja prav veliko. Veliko 

mesto je seveda metafora za internet, ki zna biti s svojo količino informacij ravno tako 

zastrašujoč za nepoznavalce, kot privlačen za tiste, ki se v kiberprostoru počutijo domače.  

 

Primerjavo interneta z mestom lahko še razširim. Menim, da lahko internetno umetnost 

primerjamo z ulično umetnostjo. Ulični umetniki se trudijo preglasiti oglasne panoje, 

plakate in neonske table na način, da svoje delo kar se da izvirno umeščajo v prostor. 

Velikokrat je njihovo delo instalacija, ki poveže umetniško delo in prostor v katerega je to 

umeščeno. Umetniško delo na ulici nas preseneti, saj ga tam ne pričakujemo. Presenečenje 

nas razoroži, delo se nas dotakne, saj vemo da je namenjeno prav nam. Ulična umetnost je 

verjetno najčistejša vrsta umetnosti. Kdor se z njo ukvarja, ve, da ne bo ničesar dobil za 

svoje delo. Ker je ''vandaliziranje'' javnih površin prepovedano, lahko ulične umetnike 

doleti celo kazen. Predvsem pa je ulična umetnost namenjena množicam. Za ogled ni 

potrebno plačati vstopnine, nihče ti ne omejuje ogleda, če se ti zljubi in če imaš dovolj 

poguma, jo lahko celo prekriješ s svojim podpisom. »Vsak oglas na javnem prostoru, ki ga 

ni mogoče spregledati, je tvoj. Pripada ti. Lahko ga vzameš, preoblikuješ in ponovno 

uporabiš. Spraševati za dovoljenje je kot spraševati, če lahko obdržiš kamen, ki ti ga je 

nekdo vrgel v glavo.« (Banksy, 2005, str. 196)  

 

Ulični umetnik je svoboden in čeprav je njegova umetnost na nek način ranljiva in 

podvržena zobu časa, deluje močneje kot zastražena slika za neprebojnim steklom. 
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Slika 3: Banksy; Vir: http://www.lastwordonnothing.com/wp-

content/uploads/2011/11/banksyreaper.jpg 

 

Podobno se za pozornost borijo internetni umetniki. Ravno tako izkoriščajo specifike 

prostora v katerem ustvarjajo – kiberprostora. Tako kot na ulici, lahko tudi na internetu 

ločimo tiste, ki samo želijo pustiti sled, kot recimo svoj podpis, tiste, ki javni prostor 

izkoriščajo za aktivizem in umetnike. Tako internetnim, kot uličnim umetnikom je skupna 

inovativnost in izvirnost. Le najbolj premišljeni posegi v prostor, zasičen s podobami in 

sporočili, bodo opaženi. 
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Slika 4: ASCII komentar pod videom na Youtubu; Vir: https://cdn.grahamcluley.com/wp-

content/uploads/2013/11/youtube-ascii-art-comment.jpeg 
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7 INTERNETNA KULTURA 

 

»Internet kot globalni, digitalni in interaktivni medij, omogočen prek svetovnega spleta 

(angl. World wide web), temelječega na povezanih dokumentih, ki uporabljajo standardni 

protokol (HTTP), je tudi prizorišče nove, recimo kar medmrežne kulture kot izrazito 

kompleksnega področja, na katerem se prepletajo lokalne, multikulturne in globalne, 

macdonaldizirane vsebine, tradicionalni kulturni obrazci in povsem nove oblike, ki 

temeljijo na posebnostih novega medija.« (Strehovec, 2003, str. 27) Pravzaprav lahko 

govorimo o večih kulturah znotraj medija, ki se izoblikujejo na podlagi fleksibilnih 

povezav dokumentov in omogočajo različne asociacije. Poglavitne značilnosti tega 

področja navaja Strehovec (2003, str. 27-28): 

 

- (načelna) dostopnost večine gradiv, intertekstnost, odsotnost diferenciranih središč 

reprodukcije in reprezentacije, 

- soobstoj vrednih kulturnih dokumentov in zunajkulturnih, profanih vsebin, 

- igrivo deskanje kot oblika dostopa, ki se loči od knjižničnega iskanja gradiv, 

temelječega na merilih in hierarhijah strok, 

- relativiranje avtorja-imena-znamke in relativiranje izvirnika, 

- vzajemna odpiranja in prečkanja kiberprostora; večina spletnih strani se 

solidarnostno odpira k drugim dokumentom prek povezav (hiperlinkov). 

 

Internetna kultura ima svoje posebnosti, ki so edinstvene za medij. Ena od teh 

posebnosti je internetni meme. Beseda meme je skrajšava grške besede mimema 

(μίμημα), ki pomeni posnemanje. Prvi jo je uporabil britanski biolog Richard Dawkins 

v svoji knjigi The Selfish Gene (Sebični gen) leta 1976, kot koncept za razlago širjenja 

idej in kulturnih pojavov. Meme je ideja, obnašanje ali stil, ki se širi med pripadniki 

neke kulture. Internetni meme je aktivnost, fraza ali medijska vsebina, ki se širi od 

osebe do osebe preko interneta. Lahko je v obliki slike, spletne povezave, videa, 

spletne strani ali hashtaga (#), lahko je le beseda ali fraza, namenoma črkovana 

napačno. Internetni meme-ji se lahko širijo prek socialnih omrežij, blogov, elektronske 

pošte ali spletnih strani. Lahko se nanašajo na obstoječe internetne kulture ali 

subkulture, ki so se izoblikovale okrog spletnih strani ali spletnih forumov. Primer 
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spletnega meme-ja je recimo fotografiranje ljudi, ki zravnani ležijo na trebuhu na 

javnih mestih. Poimenovali so ga ''planking'', po angleškem izrazu ''plank'', ki pomeni 

deska. 

 

 

Slika 5: Planking; Vir: http://www.africanman.co.za/wp-content/uploads/2014/09/star-

studio-planking.jpg 

»Na medmrežju kot osrednjem mediju globalnih komunikacij se nedvomno pojavljajo 

težnje ne le po tehnoloških standardizacijah in poenotenjih, ampak tudi po vsebinskih 

macdonaldizacijah, usmerjenih k oblikovanju transnacionalnih kulturnih obrazcev, ki 

vodijo h končnemu izdelku – macdonaldizirani uporabnici interneta, ki ima podobne 

potrebe, zahteve, obnašanja, ne glede na to, na katerem koncu zemeljske oble prebiva.« 

(Strehovec, 2003, str. 29) 

Leta 2008 je bila lansirana spletna stran 9GAG, delo Chrisa Chana, študenta Univerze v 

Hong Kongu. Njegov namen je bil postaviti spletno stran, ki bi bila alternativa elektronski 

pošti, na kateri bi lahko uporabniki enostavno delili humorne slike in videoposnetke. 

Vsebina strani so večinoma spletni meme-ji, za katere uporabniki glasujejo in tako sami 

urejajo vsebino strani. Meme-ji se delijo v različne kategorije, ponavadi so v obliki 

humorne slike ali stripa s pripisanim besedilom, ki ima določeno sporočilo. Uporabniki 
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lahko za objavo glasujejo pozitivno (angl. up-vote) ali negativno (angl. down-vote) in jo 

komentirajo. Slikovni meme-ji so standardizirani do te mere, da obstajajo predpisani 

vzorci, po katerih je določen tip meme-ja oblikovan. Tipičen meme je sestavljen iz slike, 

zgornjega in spodnjega odstavka besedila, ki je običajno napisan v isti tipografiji (ponavadi 

Impact). Spodaj so po trije primeri za posamezno kategorijo meme-jev. Izbral sem 5 

najpopularnejših. 

 

 

Slika 6: ''That'd Be Great''; Vir: http://9gag.com/ 

 

 

Slika 7: ''Bad Luck Brian''; Vir: http://9gag.com/ 

 

 

Slika 8: ''First World Problems''; Vir: http://9gag.com/ 
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Slika 9: ''Good Advice Duck''; Vir: http://9gag.com/ 

 

 

Slika 10: ''You Da Real MVP''; Vir: http://9gag.com/ 

 

Internet je še vedno pretežno besedilni medij, kar pomeni, da je pisana beseda še vedno 

jezik, ki ga za komuniciranje uporabljajo internetne kulture. Na spletu se je tekom let razvil 

jezik, ki je prilagojen mediju in njegovim uporabnikom. Strehovec ga imenuje internetska 

besedilnost. »Internetska besedilnost, razvita predvsem v okviru svetovnega spleta, temelji 

na oblikah vsakdanje komunikacije v okviru spletnega (po)govora (angl. netspeak), prav 

tako pa tudi na posebnih oblikah internetske literarnosti /…/« (Strehovec, 2003, str. 30) Na 

internetu se srečujemo z besedili, ki uporabljajo nove jezikovne oblike, obogatene z 

medijskimi posebnostmi. Strehovec (2003, str. 31-32) pravi, da je za internetsko 

besedilnost značilno: 

 

- povezovanje pisanja in govornih oblik ter njuna širitev z rabo za nov medij 

značilnih naprav, 

- okrajšave, tudi v oblikah, ko zloga nadomeščamo s črkami in številkami (recimo, v 

angl. B4 in L8R), 

- vpeljava emocionalne ikonografije, s katero ponazarjamo obrazno mimiko 

(mislimo na t. i. smeške, ki so oblikovani z znaki iz tipkovnice, recimo :-) ali ;-( in 
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so postavljeni na koncu stavka z namenom, da bi z njimi izrazili uporabničino 

razpoloženje, 

- ustvarjanje internetskih neologizmov s kombinacijo dveh besed, od katerih je ena 

tipično internetska (recimo wetware, netnews, HotJava), in z rabo predpon (recimo 

hipertekst, kiberprostor) ter znaka za elektronsko pošto in piko, ki sta izpisana kot 

@ (uporabljen tudi namesto a) in angl. dot, 

- povečana raba simbolov, ki se običajno zelo redko uporabljajo (recimo #), 

kombiniranje in celo pretiravanje z ločili (recimo !!!!!!) in vpeljava znakov iz 

programskega jezika (recimo oklepajev < >, ki se pri HTML-ju uporabljata v 

parih), 

- igriva ponavljanja in grafološke inovacije, 

- nelinearna arhitektura besedilnih enot, ki so pogosto zelo eklektične in zgoščeno 

oblikovane v enostavnem jeziku; odstavki so kratki, pogosto vsebujejo le en stavek, 

srečujemo se tudi s favoritiziranjem samostalnikov, še posebno v vlogi gesel, 

- skrajna slogovna heterogenost; na spletnih straneh, pri katerih sodeluje več 

avtorjev, soobstajajo različne slogovne in žanrske oblike, 

- jezikovna inovativnost; interaktivna narava medmrežja spodbuja uporabnice, da iz 

receptivnega pola preidejo v vlogo avtoric, ki sproščeno oblikujejo izraze. 

 



26 
 

8 GALERIJSKI PROSTORI NA SPLETU 

 

Strehovec (2003) pravi, da je sodobna umetnost destabilizirala materialnost umetnine in 

pogosto tudi njen značaj zaključenega dela. »Namesto stabilne umetnine kot dela s točno 

definirano lokacijo in s konvencionalno opredeljenimi oblikami in časi (rituali) percepcije 

se srečujemo z deli, ki dela več niso, ampak provizorične, instantne inscenacije, procesi, 

vmesniki, dogodki, programi in le glede na koncepte umetnostnih teoretskih interpretacij 

kodirane informacije, uresničene kot nomadska prečkanja.« (Strehovec, 2003, str. 72) 

Internetna umetnost v svoje izražanje vkomponira toliko izraznih sredstev, da v svoji 

kompleksnosti niti ne more obstajati le na eni lokaciji, saj že sam proces mogoče teče na 

več strežnikih, ki so lahko locirani na povsem različnih lokacijah po svetu, slikovni 

material je lahko pridobljen z različnih spletnih strani itd. »Prostor novomedijske 

umetnosti ni nekaj danega, nikakor ni podlaga, ampak je projekt-v-času.« (Strehovec, 

2003, str. 73) Zato internetna umetnost ne more biti razstavljena nikjer drugje kot v 

kibernetičnem prostoru. V belo kocko jo lahko pripeljemo le tako, da tja postavimo 

računalnik in ga povežemo na splet.  

 

8.1 SPLETNE PREZENCE REALNIH GALERIJ 

 

Danes ima skoraj vsak muzej ali galerija tudi svojo spletno prezenco. Nekatere služijo le za 

obveščanje o tekočih dogodkih in promocijo, tiste boljše pa ponujajo razširjen pogled na 

trenutne razstave in avtorje ter še prenekatero drugo storitev. 

 

8.1.1 MOMA (www.moma.org) 

 

Eno boljših internetnih strani ima Muzej moderne umetnosti v New Yorku (v nadaljevanju 

MOMA). Na začetni strani nas pričaka koledar dogodkov, poleg katerega je možno kupiti 

vstopnice za razstave, skratka pri roki so vse informacije, ki jih obiskovalec potrebuje. Če 

pa se nam ljubi raziskovati, lahko na strani najdemo tudi ogromno zbirko del in avtorjev. 

Vsi so opremljeni z opisi, le klik stran je tudi dostop do spletne trgovine, kjer lahko 
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kupimo knjige in druge tiskovine, spominke, nakit … Nevsiljivo desno spodaj, se pojavi 

tudi vprašalnik, s katerim pomagamo razvijalcem narediti stran prijaznejšo uporabniku. 

 

 

Slika 11: Spletna prezenca Muzeja moderne umetnosti v New Yorku; Vir: 

http://www.moma.org/?gclid=CK3wxO7o9sUCFSnkwgodo6UAgA&gclsrc=aw.ds 

 

8.1.2 Google Art Project (www.google.com/culturalinstitute/project/art-project) 

 

Leta 2011 je korporacija Google na internetu postavila spletno platformo Google Art 

Project (v nadaljevanju GAP), ki je nekakšen internetni muzej umetniških muzejev po 

svetu (Sood, 2011). GAP uporabniku omogoča virtualni sprehod po muzejih s celega sveta 

s pomočjo tehnologije Google Street View. Snemalne ekipe s posebnimi kamerami 

fotografirajo vsak prostor v muzeju in te fotografije nato računalniško združijo tako, da se 

gledalec lahko navidezno giblje po prostoru in si ogleduje razstave iz domačega 

naslonjača. To pa ni edini atribut GAP. V svoji ogromni bazi podatkov o umetniških delih 

hrani podatke o umetninah, nekatere slike pa so fotografirane v ultra visoki ločljivosti, kar 

omogoča preučevanje slik na nivoju, ki do zdaj običajnemu obiskovalcu muzeja ni bil 

dostopen. Uporabniki umetniška dela lahko razvrščajo v svoje lastne spletne zbirke, ki jih 

lahko delijo z ostalimi. 
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GAP je bil po večini dobro sprejet. Platforma je brezplačna in tako je dostop do umetnosti 

odprt množicam. Izkušnja obiska virtualnega muzeja je prijetna, saj za obisk svetovno 

priznanih muzejev ni potrebno plačati vstopnine, niti ni treba čakati v vrstah. Na posnetkih 

ni drugih obiskovalcev, tako da se gledalec počuti, kot da je vsaka razstava odprta le zanj. 

Vsak z dostopom do interneta lahko preučuje umetniške zbirke v vsaki podrobnosti. 

Projekt ima ogromen razvojni potencial, saj bi nekoč lahko v svoji bazi imel vse galerije in 

muzeje sveta. 

 

Kljub vsemu kar ponuja, pa je bil GAP deležen tudi kritik. S selekcijo muzejev in 

umetniških del v svoji bazi naj bi GAP po svoje krojil umetnostno zgodovino, kritiki pa so 

izpostavili tudi nevarnost lažjega ugotavljanja varnostnih pomanjkljivosti muzejev s 

posnetkov, ki bi jih morebitni tatovi lahko izkoristili. 

 

 

Slika 12: Virtualna različica Van Goghovega muzeja v Amsterdamu na Google Art 

Project; Vir: https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/van-gogh-

museum/sgGwBZoVkl3wRg?projectId=art-project 
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8.1.3 The Web Gallery of Art (http://www.wga.hu) 

 

The Web Gallery of Art je virtualni muzej iskalna baza evropske umetnosti srednjega veka, 

renesanse, baroka, neoklasicizma, romantike, realizma in modernizma (od leta 1000 do 

1900). Trenutno vsebuje preko 36800 reprodukcij. Na strani lahko najdemo tudi biografije 

umetnikov, komentarje, vodene oglede, glasbo iz različnih obdobij, kataloge… 

 

 

Slika 13: Web Gallery of Art; Vir: http://www.wga.hu/index1.html 

 

8.2 OSEBNE SPLETNE GALERIJE 

 

Osebne spletne galerije na internetu niso nobena novost. Mnogi umetniki in oblikovalci si 

ustvarijo spletno stran, na kateri razstavijo svoje delo. Dandanes je veliko umetnikov in 

oblikovalcev samozaposlenih in spletni portfolio je nekaj, kar zahteva skoraj vsak 

naročnik. Takšna osebna spletna galerija je tudi dobra promocija, nekateri svoje izdelke 

tam tudi prodajajo. V zadnjem času je prišlo do porasta takšnih galerij, ker je spletno 

galerijo zelo enostavno ustvariti. 

 

Na spletu obstaja veliko platform, ki omogočajo enostavno in brezplačno izdelavo spletnih 

galerij. Prednost teh ponudnikov je v tem, da za postavitev lastne galerije ne potrebujemo 
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znanja pisanja kode spletne strani, kljub temu pa mnoge izmed njih ponujajo veliko mero 

personalizacije izgleda galerije. Takšne platforme omogočajo tudi interakcijo 

obiskovalcev, ki razstavljene slike lahko komentirajo, delijo z drugimi preko povezave, ali 

pa si ustvarijo kar svoj kanal, ki jim prikazuje vse nove objave umetnikov, ki so jim všeč. 

Kar naprej se pojavljajo nove spletne strani, ki omogočajo razstavljanje. Konkurenca je 

velika in zato razvijalci takšnih spletnih mest nenehno izboljšujejo svojo ponudbo. 

 

8.2.1 Behance (www.behance.net) 

 

Behance je spletna stran, ki služi enostavnemu ustvarjanju spletnih portfoliev. V zadnjem 

času velja za učinkovito platformo za promoviranje samozaposlenih umetnikov, 

ilustratorjev in oblikovalcev. Ponuja pregleden vmesnik in je verjetno ravno zaradi 

preglednosti in enostavnosti tako priljubljena platforma za razstavljanje. V zadnjih letih je 

spletna stran dobila več nagrad, ki potrjujejo, da so uporabniki takšne platforme dobro 

sprejeli. Uporabniki lahko razstavljajo svoje projekte ali delo v teku in si ogledujejo objave 

ostalih uporabnikov. Če je uporabniku všeč kar vidi, lahko klikne na gumb cenim (angl. 

appreciate), kar bo videl tudi lastnik objave. Uporabniki lahko sledijo (angl. follow) 

uporabnikom, ki so jim všeč in po tem se bodo njihove nove objave pojavljale na prvi 

strani. 
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Slika 14: Behance; Vir: https://www.behance.net/ 

 

8.2.2 Instagram (www.instagram.com) 

 

Instagram je zelo priljubljena platforma za objavljanje slik, videov in gif-ov, ki je svojo 

priljubljenost pridobila predvsem zaradi prilagojenosti za mobilne naprave in 

enostavnostjo deljenja vsebine instagrama tudi na ostalih platformah. Mobilna aplikacija 

omogoča enostavno fotografiranje, obdelavo in objavo fotografije, zaradi česar je tudi 

vsebina pretežno fotografska. 
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Slika 15: Instagram; Vir: https://instagram.com/mishapetrick/ 

 

8.3 SOCIALNA OMREŽJA 

 

Socialna omrežja so odvisna od svoje vsebine. Za njo poskrbijo njihovi uporabniki. Na njih 

je, da ves čas ustvarjajo vabljivo vsebino, kot so fotografije, videoposnetki, besedila in 

zunanje povezave, ki privlačijo občinstvo. Socialna omrežja nato to občinstvo usmerijo k 

oglaševalcem, kar sklene krog pretvorbe množične kulturne produkcije v kapital. Za 

povprečnega uporabnika verjetno ni zaskrbljujoče, če je njegova počitniška fotografija 

unovčena na tak način. Za umetnike pa to velikokrat ni sprejemljivo. Na takšnih socialnih 

omrežjih je umetnik potisnjen v komercialni sistem, nad katerim nima nadzora. S tem 

njegovo umetniško delo izgubi integriteto in s tem tudi vrednost (Chayka, 2013). 

 

Kljub vsemu je objavljanje na socialnih omrežjih povsem prostovoljno. Umetnik mogoče 

res zalaga socialna omrežja z vsebino in s tem omogoča njihov obstoj, vendar so njegove 

koristi od tega očitne. Nikoli prej se umetnik ni mogel sam v taki meri izpostaviti javnosti, 

kot v dobi interneta. Poleg tega obstajajo socialna omrežja, ki vsebine svojih uporabnikov 

ne tržijo na tak način, vendar so zaradi manjšega obiska manj uspešna. Kakorkoli obrnemo, 

je sodelovanje v komercialnem sistemu zavestna odločitev umetnika. Nekateri tržno 

naravo socialnih omrežij izkoristijo v svoj prid in v svojih objavah spretno in iznajdljivo 
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raziskujejo in kritizirajo platforme, prek katerih komunicirajo. S tem odpirajo nov pogled 

na ta orodja, ki so nam na razpolago. 

 

8.3.1 Facebook (www.facebook.com) 

 

Facebook je trenutno najbolj razširjeno socialno omrežje na svetu; ima 1.44 milijarde 

aktivnih uporabnikov. Spletno stran je 4. 2. 2004 lansiral Mark Zuckerberg s svojimi 

prijatelji na Univerzi v Harvardu. Sprva je bila stran namenjena le študentom Harvarda, 

vendar so bile kmalu vključene še druge univerze. Do leta 2006 je bil Facebook že 

globalno ime.  

 

Ko se uporabnik registrira, si ustvari facebook profil. Nato lahko dodaja ostale uporabnike 

kot ''prijatelje'', si z njimi izmenjuje sporočila, objavlja statuse in fotografije, deli 

videoposnetke in prejema obvestila, kadar kdo od njegovih prijateljev kaj objavi. 

Uporabniki lahko ustvarjajo in se povezujejo v interesne skupine in kategorizirajo svoje 

prijatelje v skupine. Zaradi velike količine podatkov, ki jih uporabniki vsakodnevno 

objavljajo na spletni strani, je bil Facebook že velikokrat tarča kritik njihove politike 

varstva podatkov.  
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Slika 16: Uporabniški profil na Facebooku; Vir: 

https://www.facebook.com/Dulk83?fref=ts 

 

8.3.2 DeviantArt (www.deviantart.com) 

 

Ustanovljeno avgusta 2000, je DeviantArt največje spletno socialno omrežje za umetnike 

in ljubitelje umetnosti in platforma tako za neuveljavljene, kot tudi že uveljavljene 

umetnike, kjer lahko razstavljajo, promovirajo in delijo svoje delo s skupnostjo. 

DeviantArt ima 35 milijonov registriranih uporabnikov in ima čez 65 milijonov 

obiskovalcev mesečno. Uporabniki – znani kot devianti (angl. deviants) – naložijo preko 

160,000 avtorskih vsebin vsak dan, vse od slik in skulptur do digitalne umetnosti, piksel 

umetnosti (angl. pixel art), filmov in animejev. (About DeviantArt, 2015) 
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Slika 17: DeviantArt; Vir: http://www.deviantart.com/ 
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9 RAČUNALNIŠKE IGRE 

 

»Odličen medij, v katerem prihajajo do izraza performativne sposobnosti računalnika 

(predstavitev okolja, v katero lahko uporabnica aktivno posega v realnem času), so 

računalniške igre kot danes najhitreje razvijajoča se industrija zabave na svetu, torej 

pravcati ''Novi Hollywood''.« (Strehovec, 2003, str. 265) Računalniške igre že dolgo niso 

več le domena otrok in računalniških navdušencev, če so to sploh kdaj bile. Skozi dve 

desetletji so prerasle okvirje arkadne zabave in linijsko začrtanega igranja in postale 

izrazno sredstvo, s katerim lahko avtorji igralca preselijo v drug svet tako prepričljivo, kot 

to ne uspe nobenemu drugemu mediju. »Med akademiki vsake toliko vznikne debata, ali so 

računalniške igre umetnost. Pri Jokerju že dolgo pridigamo, da o tem ni dvoma. Sicer se 

moramo strinjati, da je umetniška vrednost povprečne streljačine vprašljiva - kakopak 

enako trdimo za Justina Bieberja. Gre pač za izdelke za množice, kjer so standardi temu 

primerno nižji. A temu navkljub obstaja zahtevnejše občinstvo, ki v igrah zna prepoznati in 

ceniti mojstrstvo.« (Hropot, 2014) Tako kot igre, so odrasli tudi igralci, ki so postali 

zahtevnejši in od dobre igre pričakujejo veliko več kot le lepo grafično podobo. Nekatere 

igre omogočajo spreminjanje virtualnega prostora, v katerem potekajo in te igre niso le 

močno izrazno orodje njenih avtorjev, temveč so postale kreativni virtualni prostor, ki tudi 

igralcem ponuja možnost izražanja. To še posebno velja za spletne igre, kjer igralci igrajo 

skupaj in vidijo avatarje drugih igralcev, njihovo gibanje, podobo in delo v virtualnem 

okolju. V spletnih igrah tako nastajajo skupnosti, ki imajo svoje kulture, ki črpajo iz bogate 

zgodovine iger. V nadaljevanju bom predstavil dve igri, ki spodbujata igralce k 

ustvarjanju, izražanju in komunikaciji z drugimi igralci in sta lep primer razstavnega 

prostora v virtualnem prostoru računalniške igre. 

 

9.1 Second Life 

 

Second Life (v nadaljevanju SL) je virtualni svet, ki na prvi pogled izgleda kot 

računalniška igra, vendar je v resnici veliko več kot le to. Je internetna skupnost, ki 

uporabniku ponuja ogromno svobode. Ko uporabnik vstopi v SL, se lahko odloči, kaj bo 

tam počel. Lahko raziskuje pokrajino, lahko se druži in komunicira z ostalimi uporabniki, 

lahko si zgradi hišo ali pa ustvari podjetje. V SL vsakega uporabnika predstavlja njegov 
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avatar. Videz avatarja lahko uporabnik po mili volji spreminja in še zdaleč ni omejen na 

človeško podobo, lahko je katerekoli oblike. Avatar lahko hodi po tleh, ali leti. SL ima 

svojo ekonomijo. Ima svojo denarno enoto linden dolar, ki je vreden približno 0,25 

ameriškega dolarja. Vsako ozemlje v SL si nekdo lasti. Kdor je lastnik nekega ozemlja, 

lahko na tem ozemlju ''gradi'', oziroma to ozemlje spreminja. SL ima preprost vmesnik, s 

katerim je enostavno modelirati 3D objekte, ki jih nato lahko vmeščamo v okolje ali z 

njimi opremimo svoj avatar. Objekte je nato mogoče prodajati in na ta način je SL lahko 

tudi vir zaslužka. 

 

Zanimiv je projekt Deželne umetniške zbirke v Dresdnu (The Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden), ki je v SL izdelala posnetek Galerije starih mojstrov (Gemäldegalerie Alte 

Meister). Virtualni klon je natančna replika neorenesančne zgradbe, njenih prostorov in 

razstavljenih slik, kjer si avatarji lahko kadarkoli ogledajo 750 mojstrovin. (Old Masters 

Picture Gallery Dresden, 2015) 
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Slika 18: Galerija starih mojstrov v realnosti in v igri Second Life; Vir: 

http://archive.wired.com/images/slideshow/2007/08/gallery_dresden/madonna.jpg 

 

9.2 Minecraft 

 

Minecraft je računalniška igra, ki je močno zaznamovala zadnje desetletje in je odprla nove 

poglede na to, kaj računalniška igra lahko je. Igralec je postavljen v neskončno okolje, ki je 

sestavljeno iz kock različnih materialov, na primer prst, kamen, les, voda, različne 

rudnine… Igralec lahko ''rudari'' in razbija kubuse, ki se nalagajo v njegov inventar, nato 

pa jih ponovno sestavlja in s tem spreminja okolje, ali pa iz njih izdeluje različno orodje in 
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pripomočke. Igra je postala zelo priljubljena zaradi načina igranja, svobode, ki jo ponuja, 

pa tudi zaradi svojega kockastega izgleda. Igralci lahko preko interneta igrajo skupaj, tako 

da vidijo kaj kdo gradi, seveda pa lahko drug drugemu kreacije tudi rušijo, zažigajo, 

razstreljujejo… 

 

 

Slika 19: Minecraft; Vir: http://www.thereviewcrew.com/wp-

content/uploads/2010/09/minecraft_01.jpg 
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10 PASTI INTERNETA 

 

Vse aktivnosti, ki nam ponujajo skoraj neomejeno svobodo, nosijo s sabo tudi tveganja. 

Ker je kiberprostor dostopen vsem, je lahko tudi nevaren. Največjo grožnjo predstavlja 

kraja osebnih podatkov, ki za nas lahko pomeni le nekaj več nezaželene elektronske pošte, 

v hujših primerih pa lahko tudi krajo denarja z našega bančnega računa ali drugačno 

nadlegovanje spletnih goljufov. Nekaterim nevšečnostim se lahko izognemo z 

ozaveščenostjo in nekaj znanja, za druge pa lahko poskrbimo z rednim vzdrževanjem 

našega sistema in primerno programsko opremo. 

 

10.1 Ribarjenje (''phishing'') 

 

Izraz ribarjenje podatkov (angl. phishing) izvira iz angleških besed za geslo (angl. 

password) in ribarjenje (angl. fishing). Spletni goljufi želijo s pomočjo lažnih spletnih 

strani in elektronskih sporočil od vas na takšen ali drugačen način izvabiti vaše osebne 

podatke, kot so: številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla, digitalna potrdila in 

ostale osebne podatke. Pri tem uporabljajo različne tehnike, ki spadajo v domeno t.i. 

socialnega inženiringa, s tem da poskušajo od uporabnika na zvit način izvabiti osebne 

podatke. Praviloma najprej postavijo lažno spletno stran, ki je zelo podobna pravi, nato pa 

od vas z lažnim elektronskim sporočilom poskušajo izvabiti bodisi obisk te strani ali kar 

takoj pridobiti vaše podatke z vašim odgovorom na to sporočilo. Za uporabnika, ki takšni 

goljufiji nasede, so posledice lahko relativno majhne (odtujijo vam npr. račun brezplačne 

elektronske pošte), lahko pa tudi zelo velike (npr. kraja večjih vsot denarja iz bančnih 

računov). Ogroženost zaradi ribarjenja podatkov se še vedno povečuje, na 

svetu namreč dnevno nastane med 100 in 200 novih strani za ribarjenje podatkov, v enem 

zadnjih bolj odmevnih primerov januarja 2007 pa je 250 uporabnikov neke švedske banke 

izgubilo skupaj 850.000 EUR (Informacijski pooblaščenec, 2015). Phishingu se lahko 

izognemo tako, da se naučimo prepoznati goljufiva elektronska sporočila, da preverjamo 

vir prejetih sporočil, da ne klikamo povezav v elektronskih sporočilih, če nismo prepričani 

o njihovem izvoru, da redno preverjamo bančne izpiske in skrbimo za svoj računalnik, se 

pravi, da posodabljamo programsko opremo. 
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Slika 20: Primer phishinga; Vir: 

http://www.arnes.si/fileadmin/slike/novice/2013/phishing.png 

 

10.2 ''Pharming'' napadi 

 

»Napadi "pharming"  (gre za skovanko med angleškima besedama farming in pharmacy, 

navezuje pa se na tehniko genetskega inženiringa, v svetu interneta pa bi lahko govorili o 

inženiringu naslovov spletnih mest) so verjetno bolj nevarni za uporabnika, saj jih je 

nekoliko težje prepoznati. Glavna razlika je v tem, da gre pri ''pharmingu'' za bolj tehnični 

napad kot za tehniko socialnega inženiringa, na katerih temelji ribarjenje podatkov, 

oziroma phishing. Praviloma gre pri pharming napadih bodisi za neposreden napad na 

DNS strežnike bodisi za napad na določeno datoteko, ki se nahaja na računalniku 

uporabnika (gre za t.i. datoteko o gostiteljih oz. host file, kjer se nahajajo podatki o URL-

jih in domenah). Uporabnik je v teh primerih prepričan, da se nahaja na pravi strani, saj je 

vtipkal pravi URL naslov strani, v resnici pa ga je eden od omenjenih načinov napada 

preusmeril na lažne strani, ne da bi se pri tem spremenil URL naslov v oknu brskalnika. 
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Uporabnik je seveda v tem lažnem zaupanju dovolj samozavesten, da vnaša svoje osebne 

podatke v obrazce, ki se nahajajo na takšnih straneh.« (Informacijski pooblaščenec, 2015) 

 

10.3 Nezaželena elektronska sporočila (angl. Spam) 

 

Nezaželena elektronska pošta predstavlja prej nevšečnost, kot resno grožnjo, vseeno pa je 

lahko sila neprijetna. Nekateri ponudniki elektronske pošte imajo omejen prostor, kamor 

pošto prejemamo, in če je nabiralnik poln, nove pošte ne moremo več prejemati. Googlov 

Gmail nezaželeno pošto sam prepozna in jo shrani v poseben predal, poleg tega pa je na 

njem toliko prostora, da se nam za težave s polnim nabiralnikom ni treba bati. 

 

10.4 Sovražni govor in zloraba otrok 

 

»V zadnjih letih je uporaba interneta in elektronskih naprav strmo narasla, kar je prineslo 

spremembe v naš način komuniciranja, dela in v naš način življenja na sploh. Žal nekateri 

uporabljajo razpoložljivo tehnologijo za nezakonita dejanja, tudi za distribucijo gradiv s 

spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora.« (Spletno oko, 2015) Otroci so na spletu 

ranljivejši od odraslih, zato jih je o obnašanju na spletu potrebno podučiti in seznaniti z 

nevarnostmi. 

 

10.5 Zasvojenost z internetom 

 

Youngova (1999) loči pet različnih tipov zasvojenosti z internetom: 

- zasvojenost s spolnostjo na internetu, 

- zasvojenost z odnosi na internetu, 

- sklepanje prijateljstev na internetnih klepetalnicah, 

- zasvojenost z internetnimi igrami, 

- zasvojenost z informacijami in računalniki. 

- Spletne aplikacije z zbiranjem podatkov postajajo vse bolj ''pametne'' in vsebino 

prilagajajo uporabniku.  
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Nekateri internetni uporabniki se lahko čustveno navežejo na spletne aktivnosti. 

Internet ponuja možnosti navezovanja stikov, izmenjave idej in vključevanje v spletne 

skupnosti, ki pa niso vedno takšne, za kakršne se izdajajo. Internet vedno bolj postaja 

del našega vsakdanjika in vsak si na internetu ustvari podobo, ki jo kaže ostalim. Lahko 

se zgodi, da ta podoba ni povsem takšna, kot je v resničnem življenju, lahko je tudi 

povsem drugačna. Socialna omrežja, kot je Facebook, spodbujajo uporabnike k 

objavljanju, nevarno pa postane takrat, ko spletna podoba povsem prevzame 

uporabnika in ga zasužnji. Odvisnost od interneta je tako kot vse ostale odvisnosti 

nadomestek za nekaj, kar nam v realnem življenju manjka, oziroma za nekaj, česar ne 

znamo ali ne moremo doseči.  
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11 PRAKTIČNI DEL 

 

11.1 O lastnem delu 

 

Raje imam izraz kreativnost kot umetnost. Umetnost imam za nekaj, kar smo si ljudje 

izmislili zato, da lahko snobovsko predalčkamo in prodajamo izdelke kreativnih ljudi, ki bi 

ustvarjali, tudi če umetnost ne bi obstajala. 

 

Informacijska tehnologija me je vedno zanimala. Seveda imam nanjo tudi kritičen pogled, 

saj do neke mere siromaši pristen človeški kontakt, vendar imam pred očmi predvsem 

njene prednosti. Ko sem dobil dostop do interneta, sem začel bolje spoznavati razsežnosti 

digitalnega ustvarjanja. Odkril sem slovensko skupnost 3Delavnica, na kateri sem spoznal 

nekatere najboljše slovenske oblikovalce, ilustratorje in ostale navdušence nad digitalno 

kulturo. Portal danes žal ne obstaja več, ostala pa so mi poznanstva in znanje, ki sem ga 

tam pridobil še kot osnovnošolec. S pomočjo interneta sem se veliko naučil o zakonitostih, 

tehniki in pripomočkih, ki se jih poslužujejo nekateri moji vzorniki. Predvsem zaradi 

aplikativnosti me je kmalu začelo zanimati grafično oblikovanje. To področje nudi 

likovnim ustvarjalcem največ dela in ker se s svojim ustvarjanjem želim preživljati, se mi 

je zdelo znanje s področja grafičnega oblikovanja nujno. Tudi tu sem si v veliki meri 

pomagal z internetom. Za delo oblikovalca je računalnik s primerno programsko opremo 

obvezen.  

 

V zadnjem času je računalnik moje glavno orodje, brez katerega svojega dela ne bi mogel 

opravljati, vseeno pa so mi čopiči, svinčniki in flomastri še vedno zelo pri srcu. 

 

Ko razstavljam, si želim obiskovalce povsem potopiti v svoj vizualni svet. Želim jih obdati 

z vizualnimi dražljaji, zato, če je le mogoče, preskočim okvir slikarske površine in raje 

rišem po stenah. Risanje po stenah nudi posebno zadovoljstvo, ki ga še kako dobro poznajo 

otroci in grafitarji. Ulična umetnost me je vedno fascinirala, saj je povsem svobodna in ima 

privilegij najboljših razstavnih prostorov. 
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Horror vacui ali strah pred praznim prostorom je pomembno vodilo mojega likovnega 

ustvarjanja. Vedno skušam zapolniti slikarsko površino. Rad nizam elemente in tako 

ustvarjam vzorce. Pri tem me najbolj navdušuje to, da vsak opazovalec poveže delce v sebi 

lastno celoto in si tako ustvari zgodbo, na katero jaz ne bi niti pomislil. 

 

11.2 Izbira najprimernejše platforme za izvedbo virtualne razstave 

 

Potreboval sem platformo, na kateri sem lahko pregledno objavil slike in s pomočjo katere 

sem lahko tudi beležil obisk. Odločil sem se za Behance, saj je trenutno najbolj popularna 

stran za ustvarjanje spletnih portfoliev. Ima dober uporabniški vmesnik in beleži statistiko 

obiskov na več nivojih in z možnostjo spremljanja različnih parametrov. Ker je last 

korporacije Adobe, ima dobro podporo s stani njihovih programov, ki jih veliko 

uporabljam. Behance je prijazen tudi do mobilnih naprav, katerim je dobro prilagojen. 

Poleg tega nudi tudi enostavno izdelavo spletne strani s pomočjo svojih predlog in je 

brezplačen.  

 

11.3 Priprava spletne razstave 

 

Zamislil sem si razstavo, ki mi lahko služi tudi kot portfolio. Izbral sem 39 svojih del 

(objavljenih v prilogi diplomskega dela), ki sem jih razvrstil v 7 skupin: Ilustracija (angl. 

Illustration), Grafično oblikovanje (angl. Graphic design), Stripi (angl. Comics), Pikslaste 

ilustracije (angl. Pixel art), Skulpture (angl. Sculpture) in Schupakface. Vse slike sem 

pripravil za splet. Njihov barvni model sem nastavil na RGB in jih pomanjšal tako, da 

njihova daljša stranica ni presegala 800 pikslov.  

 

11.4 Postavljanje spletne razstave 

 

Behance je v lasti korporacije Adobe in če hočemo postati uporabnik, se moramo 

registrirati v bazo Adobe ID. Postopek je enostaven; vpišemo svoje ime, elektronski 

naslov, izberemo si geslo in državo ter kraj, iz katerega prihajamo. Če hočemo, se lahko 

prijavimo na novice o storitvi. Na koncu še potrdimo, da se strinjamo s pogoji uporabe in 
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oddamo prijavo. Na elektronski naslov prejmemo povezavo, s katero potrdimo prijavo in 

tako postanemo uporabnik Behance-a. Ob prvem obisku si izberemo končnico 

elektronskega naslova našega profila. 

 

 

Slika 21: Registrirno okence; Vir: https://www.behance.net 

 

Objavljanje na Behance-u je zelo poenostavljeno. Ko odpremo svoj profil, se nam na vrhu 

okna pokaže gumb ''Add Work''. Ko ga kliknemo se nam v podoknu odpreta dve možnosti. 

Objavimo lahko zaključen projekt ali delo v teku.  

 

 

Slika 22: Dodajanje projekta; Vir: https://www.behance.net 

 

Izberem prvo možnost in znajdem se v urejevalniku objav. Urejanje objave je razdeljeno v 

tri faze. V prvi fazi vsebino iz svojega računalnika prenesemo na strežnik in jo razvrstimo. 
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Če v en projekt, oziroma objavo, naložimo več slik, jim lahko kasneje spreminjamo vrstni 

red. V objavo lahko vdelamo (angl. embed) zunanje vsebine prek povezave. Tako lahko na 

primer v objavo prilepimo Youtube video. Dopišemo lahko  besedilo, ki ga lahko poljubno 

oblikujemo (velikost pisave, barva, tipografija). Uredimo lahko tudi ozadje objave. 

Izbiramo lahko med barvami ali pa naložimo sliko, ki nam ustreza. 

 

 

Slika 23: Prva faza; Vir: https://www.behance.net/portfolio/editor 

 

V drugi fazi izberemo naslovno sliko projekta in njegov naslov. Naslovno fotografijo lahko 

s pomočjo vmesnika obrežemo. 
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Slika 24: Druga faza; Vir: https://www.behance.net/portfolio/editor?project_id=27609275 

 

V tretji fazi vnesemo podatke o delu, ki ga objavljamo. Izberemo področje, ki ga delo 

predstavlja (na primer ilustracija), dodamo ključne besede, po katerih drugi uporabniki 

objavo lahko najdejo in dodamo še opis. Urejamo lahko, komu bo objava vidna, vidnost 

lahko na primer omejimo samo na določene registrirane uporabnike. Objavo lahko dodamo 

v skupino, ki ji pripadamo. Napišemo lahko za katero podjetje, agencijo ali šolo je bil 

projekt izpeljan, urejamo lahko avtorske pravice in naštejemo orodja, ki smo jih uporabili 

za izpeljavo projekta. Na koncu še označimo ali je objava primerna za otroke ali ne, in 

projekt je pripravljen za objavo. 
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Slika 25: Tretja faza; Vir: https://www.behance.net/portfolio/editor?project_id=27609275 

 

 

Slika 26: Izgled razstave po objavi; Vir: https://www.behance.net/DejanKralj   
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Povezavo do svojega Behance profila sem objavil na Facebooku in tako je bila moja 

razstava otvorjena. V manj kot 12 urah je imela moja internetna razstava že preko 90 

ogledov. 

 

 

Slika 27: Povezava do razstave na mojem Facebook profilu; Vir: 

https://www.facebook.com/ 

 

Čez en teden sem preveril statistiko ogledov mojega profila in projektov. 
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Slika 28: Statistika ogledov moje internetne razstave po prvem tednu; Vir: 

https://www.behance.net/statistics 
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Kot je razvidno iz statistike, je bila moja razstava v enem tednu deležna 178 ogledov. Od 

tega je gumb ''appreciate'' pod posamezne projekte pritisnilo 15 ljudi, v 7 dneh sem si 

pridobil tudi 4 sledilce. Graf kaže, kako je večina obiskovalcev bila na razstavi na dan 

otvoritve. Tja jih je usmerila moja Facebook objava. Po dveh dneh, je povprečje ogledov 

razstave padlo na 6 obiskovalcev. 

Ljudje, ki jim je bil razstavljen material všeč (tisti ki so pri posameznem projektu kliknili 

gumb ''appreciate'') prihajajo iz Rusije, Češke, Velike Britanije, Slovenije, Poljske in 

Brazilije. Moja mala razstava je v pičlem tednu obkrožila svet. 

Največ ogledov je zbral projekt Grafično oblikovanje, kar me je nekoliko presenetilo. 

Razlog je verjetno v tem, da je na Behance-u veliko oblikovalcev in je največ objav ravno 

oblikovalskih. Ta projekt je bil od vseh tudi največkrat ''cenjen''. 

Pisnih komentarjev na spletni platformi Behance po enem tednu še nisem dobil, sem pa 

dobil kar nekaj pohval, mnenj in vprašanj o razstavi od prijateljev iz resničnega življenja. 

Nekaj komentarjev se je nabralo tudi pod mojo Facebook objavo. Povratne informacije 

obiskovalcev so za vsakega umetnika, ki razstavlja, pomembne in s te strani sem pogrešal 

večji odziv.  
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12 PEDAGOŠKI DEL 

 

V sodobnem času je informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) 

nepogrešljiv pripomoček v procesu poučevanja. IKT, posebno pa razvoj interneta, 

izboljšuje dostopnost izobraževanja, spreminja procese poučevanja in učenja ter procese 

upravljanja in vodenja izobraževalnih institucij (Sulčič in Lesjak, 2007) Kellner (2007) 

opredeljuje nove vrste računalniške pismenosti med učenci. Tako med novosti uvršča rabo 

računalniških tehnologij v raziskovalne namene in za zbiranje informacij, pa tudi za 

prepoznavanje računalniške kulture kot področja, na katerem nastajajo besedila, predstave, 

računalniške igre in interaktivni mediji, ki zahtevajo razvijanje novih pismenosti (Kellner, 

2007). Strokovnjaki so mnenja, da lahko vključevanje računalnika v proces poučevanja v 

osnovnih šolah izboljša informacijsko-komunikacijsko znanje pri otrocih ter omogoča 

učenje pri posameznih predmetih. 

 

Spodnja tabela prikazuje mesečno uporabo interneta med mladimi Slovenci, starimi od 8 

do 19 let. 

 

Tabela 1: Kako pogosto si v zadnjem mesecu od koderkoli uporabljal/a internet? (n=668) 

(Lobe in Muha, 2011) 
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Lobe in Muha sta v svoji raziskavi ugotovili, da internet dnevno uporablja 71% slovenskih 

otrok in mladih, večkrat na dan pa nekaj manj kot polovica (46%). Delež uporabnikov 

interneta se v splošnem povečuje s starostjo. Dnevna uporaba je bila največja pri starejših 

otrocih, starih od 15 do19 let (Lobe in Muha, 2011). 

 

Opozoril bi, da je bila raziskava opravljena leta 2010. Od takrat beležimo porast prodaje 

pametnih telefonov, kot tudi ponudbo brezplačnih wi-fi dostopnih točk, kjer imajo 

uporabniki brezplačen dostop do interneta. To pomeni, da je nedvomno tudi uporaba 

interneta narasla. 

 

Spodnja tabela prikazuje kako mladi opisujejo svoje iskanje na internetu. 

 

 

Tabela 2: Kako bi opisal/a svoje iskanje po internetu? (n=668); (Lobe in Muha, 2011) 

 

Otroci in mladi so pri iskanju po internetu precej samozavestni. Polovica (51%) jih pravi, 

da običajno najdejo, kar iščejo. To pomeni, da jim je internet blizu in da ga znajo 

učinkovito uporabljati. 

 

Raziskava Barbare Škrabar (2010) je pokazala, da učitelji/ce pri pouku likovne vzgoje v 

osnovnih šolah IKT sicer uporabljajo, toda le za ustvarjanje (Slikar) in projekcije 
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predstavitev (Power Point). Razstavljanje na internetu je spregledano, čeprav bi lahko na ta 

način učenci pridobili veliko znanja in motivacije. 

 

Razstavljanje izdelkov, narejenih pri urah likovne vzgoje je stalna praksa, ki se lahko z 

uporabo internetnih platform, predstavljenih v teoretičnem delu, razširi. Učenci se lahko 

globalno povezujejo in ustvarjajo skupinske razstave, kar bi gotovo prispevalo k motivaciji 

za učenje in ustvarjanje pri likovni vzgoji. 

 

Muzej Tate Modern v Londonu se je posvetil izobraževanju otrok o umetnosti na prav 

poseben način. V prostoru muzeja se otroci lahko udeležijo delavnic in svoje izdelke tam 

tudi razstavljajo. Na spletni strani muzeja je oddelek Tate Kids, ki je prilagojen otrokom. 

Tam so orodja, s katerimi se otroci lahko preko igre in ustvarjanja učijo o umetnosti. 

Ustvarijo lahko svojo spletno razstavo izdelkov, ki so jih ustvarili skozi igro, si ogledajo 

izdelke ostalih otrok in jih tudi ocenijo ter komentirajo. Tate Kids ponuja tudi gradivo za 

učitelje, ki jim pomaga vključiti aplikacijo v pedagoški proces. 

 

 

Slika 29: Tate Kids; Vir: http://kids.tate.org.uk/mygallery/gallery_home 

 

Spletne razstave so zelo uporaben pripomoček za učence s posebnimi potrebami, ki iz 

takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo obiskati galerij ali muzejev. Platforma Google 
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Art Project, ki sem jo predstavil v teoretičnem delu, ponuja posnetke realnih galerij in 

muzejev, po katerih se lahko ''sprehodi'' vsak, ki lahko uporablja računalnik in internet. 

 

Uporaba računalnika in interneta omogoča večjo dejavnost učencev, učenje učencem 

postane zanimivejše, nekaterim enostavnejše, uveljavljajo lahko svoje individualne 

posebnosti ter aktivno sodelujejo z drugimi učenci. Uporaba računalnika in interneta v šoli 

je pomembna, ker omogoča pri učencih in učiteljih razvoj spretnosti ter informacijsko-

komunikacijsko znanje, ki je za njihovo nadaljnje izobraževanje in uporabo zelo 

pomembno. 

 

12.1 PRAKSE INTERNETNEGA RAZSTAVLJANJA PRI NAS 

 

Slovenski prostor ima veliko nadarjenih spletnih razvijalcev, bolj primanjkuje domačih 

naročnikov, ki bi imeli pogum in sredstva za naprednejše projekte v zvezi s spletnim 

razstavljanjem. V nadaljevanju bom predstavil dva primera spletnega razstavljanja, ki 

služita v pedagoške namene. 

 

12.1.1 Likovni svet otrok 2015 

 

Na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha v Šoštanju vsako leto priredijo razstavo otroških 

likovnih del. Sodelujejo otroci iz osnovnih šol po Sloveniji, ki se s svojimi izdelki prijavijo 

na razpis in jih potrdi komisija. Letos je tako nastala že 47. razstava, ki so jo pospremili s 

katalogom razstavljenih del. Katalog je izšel v 200 natisnjenih izvodih in tudi v elektronski 

obliki, do katere lahko dostopamo prek interneta. Katalog je v .pdf obliki, kar ni ravno 

izviren način predstavitve, je pa učinkovit. Katalog je ustrezno oblikovan, kar zadostuje za 

dostojno spletno predstavitev razstave. 
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Slika 30: Ogledovanje spletnega kataloga Likovni svet otrok 2015; Vir: http://www.os-

sostanj.si/files/2014/06/katalogLSO2015.pdf 

12.1.2 Nexto – znamenitosti Ljubljane 

 

Gre za mobilno aplikacijo, ki jo je pripravila Galerija Jakopič v Ljubljani. Brezplačna 

mobilna aplikacija nas vodi po devetih javnih plastikah Stojana Batiča, ki se nahajajo v 

Ljubljani. Aplikacija zaznava našo lokacijo in nam na zemljevidu prikazuje, kje se plastike 

nahajajo. Vsak kip je opremljen tudi s fotografijo in opisom. Uporaba aplikacije je zelo 

intuitivna in privlačna, škoda le, da so v njej zajeta le dela Stojana Batiča. Ta aplikacija je 

odličen primer tega, kako lahko spletno razstavljanje obogati izkušnjo razstave v realnem 

prostoru. 
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Slika 31: Mobilna aplikacija Nexto – znamenitosti Ljubljane; Vir: 

http://www.mgml.si/images/field/mb_t2_20348.jpg 
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13 ZAKLJUČEK 

 

Ko prebiram svoje diplomsko delo in urejam zadnje popravke, se mi zdi, kot da berem 

hvalospev internetu, ki bo vsak čas nadomestil starikave muzeje in galerije. To seveda ni 

res. Pristne interakcije z okoljem računalnik (še) ne more simulirati in dokler to ne bo 

mogoče, nam noben virtualni klepet ali obisk spletnega dogodka ne bo mogel nadomestiti 

odnosov, ki jih potrebujemo v življenju, naj bodo to odnosi z ljudmi, ali pa z umetniškimi 

deli.  

 

Po mojem mnenju je internet iznajdba stoletja. Orodje, s pomočjo katerega se lahko 

izobražujemo, delamo, komuniciramo in se zabavamo. V zadnjih desetih letih je povsem 

spremenil naša življenja in naš odnos do informacij. Informacijska tehnologija nas je 

pripeljala na prag virtualnega sveta, ki je vabljiv in nekoliko zastrašujoč hkrati. Medmrežje 

nam je postalo nepogrešljiv pripomoček, vendar se bojimo, da siromaši naše družabno 

življenje. 

 

Umetnost je vedno znala prva uporabiti nove tehnologije. Vsak premik v umetnosti je na 

nek način spodbudila tudi tehnologija. Živimo v izredno zanimivih časih, ki nakazujejo 

spremembe v vseh vejah našega življenja. Nobenega dvoma nimam v to, da bo umetnost 

preživela in se prilagodila novim razmeram. Medmrežje ji konec koncev nudi nov prostor, 

kjer lahko cveti in se razvija. Slovenski prostor prvič v zgodovini ne zaostaja z 

umetniškimi smernicami in enakovredno sodeluje pri razvoju sodobne umetnosti.  

 

Kiberprostor nam bo v prihodnosti postal le še bolj domač in lahko bo ponudil vedno več. 

Virtualni svetovi bodo vedno boljši približki realnosti in nekega dne mogoče ne bomo več 

razločili med virtualnim in resničnim. Kako bo to vplivalo na človeško razmišljanje si ne 

moremo predstavljati. Umetnost bo takrat postala naš svet. 
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