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Povzetek

Diplomsko delo izpostavlja izrazno moč brezbesedilnega plakata kot primer vzpostavljanja 
univerzalne likovnovizualne komunikacije v širšem javnem prostoru. Brezbesedilni plakat v 
razmerju podoba – besedilo vso sporočilno težo prenese na podobo, besedilo pa popolnoma 
izgine ali pa kot referenca ostane le nekaj glavnih besed, ki sooblikujejo podobo. 

Prvi del diplome je namenjen teoretičnemu pregledu načinov komuniciranja in povezave med 
razvojem komunikacijskih orodij (tehnologije) in načini komuniciranja. Tehnološki razvoj 
povzroči premik h globalnemu komuniciranju. Komuniciranje na globalni ravni pa v vodilno 
vlogo v sporočilu postavi podobo, ki presega jezikovne omejitve in omogoča hitrejše in 
enostavnejše branje sporočila. Sodobni načini komuniciranja temeljijo na ustvarjanju sporočil 
brez besed oz. brezbesedilnih sporočilih.

Z zgodovinskim pregledom razvoja plakata je prikazano, kako tehnološke spremembe vplivajo 
na družbo in njen način komuniciranja, kar se odraža tudi v plakatnem sporočilu. Kadar 
vsebina plakatnega sporočila preide na širši nivo skupnega družbenega interesa, v likovnem 
formiranju uporabijo izrazno moč brezbesedilnega sporočanja za vzpostavljanje učinkovite 
komunikacije na globalni ravni. S pregledom brezbesedilnih plakatov z družbenokritično 
vsebino se potrdi njihova izrazna moč, ki uspešno prenaša sporočilo tudi preko časovnih 
in geografskih omejitev. Prvi del diplome se zaključi s praktičnim delom v treh avtorskih 
brezbesedilnih plakatih z družbenokritično vsebino. 

V pedagoško-empiričnem delu se preko praktičnega dela z učenci prikaže pomen poznavanja 
likovnega jezika za učinkovito kodiranje in dekodiranje kompleksnejših likovno vizualnih 
sporočil. Z oblikovanjem družbenokritičnega plakatnega sporočila, vzpostavljanjem kriterijev 
ocenjevanja in z vrednotenjem del učenci usvojijo osnovna znanja o grafičnem oblikovanju in 
predvsem o oblikovanju plakatnega sporočila. S snovanjem brezbesedilnega sporočila pa se 
seznanijo s pomenom in vplivom, ki ga ima lahko brezbesedilno sporočilo v širšem javnem 
prostoru.
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Abstract

This thesis discusses an expressive power of no words poster as an example of establishing a 
universal art of visual communication in a wider public sphere. The image-text ratio in a no 
words poster favours the image, while the importance of the text is significantly devalued, 
resulting in the image with no words or only a few key words remain as a reference supporting 
the image.

The aim of the first part of the thesis is to theoretically examine different methods of 
communication, and a correlation between the development of communication tools 
(technology) and different methods of communication. A technological development 
has resulted in a shift towards global communication. Communication on a global scale 
foregrounds the image which has overcome linguistic constrains and thus enables a simpler 
way of decoding the message. Contemporary methods of communication are based on 
creating messages without words, i.e. non-verbal messages.

In the historical review of the development of a poster it is shown how technological changes 
have influenced the society and its ways of communication, which is also reflected in the 
overall poster message. When the content of the poster message moves to a higher level 
of common social interest, the expressive power of non-verbal communication is used to 
establish effective communication on a global scale. An overview of no words posters with 
a socially critical content confirms their expressive power, with their message successfully 
transmitted over time and geographical constraints. The first part of the thesis ends with three 
original no words posters, all with a socially critical content.

The pedagogical and empirical part of the thesis shows, through practical work with students, 
the significance of artistic language as a means of effective coding and decoding complex 
artistic and visual messages. By creating a socially critical poster message, establishing grading 
criteria, and evaluating some works, students learn about the basic graphic design tools, 
and, more specifically, also learn how to design a poster message. By forming their own non-
verbal message, they become familiar with the significance and the influence such non-verbal 
messages can have in a public social setting.

KEY WORDS: poster, graphic design, visual and verbal communication, no words 
poster, advertising
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1.	 TEORETIČNI	IN	 
PRAKTIČNI	DEL
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1.1 Uvod

Človeštvo se razvija od dobe snovi (materije) v dobo energije in od tod v dobo informacije. 
Snov, energija in informacija predstavljajo tri osnovne vire proizvodnje kot tudi celokupne 
kulture. (Ule, 1996:10)

Obdobje zadnjih tridesetih let zaznamuje razvoj in prihod informacijske tehnologije. Prihod 
računalnika, interneta in razvoj pametnih tehnologij, predvsem pametnih telefonov, spreminja 
kulturo človeštva. Tehnologija spreminja orodja, s katerimi komuniciramo. Orodja zahtevajo 
nove načine uporabe in ko se teh priučimo, posledično spremenimo način komuniciranja. 
Način komuniciranja pa spreminja načine, kako zaznavamo, vidimo, beremo, mislimo ... In 
kako razmišljamo, komuniciramo v dobi informacije?

Leta 1999 nam v znanstvenofantastični maniri pogled v 
informacijsko prihodnost poda film Matrica (slika 1). Film 
opisuje prihodnost, v kateri je resničnost, kot jo zaznavajo 
ljudje, pravzaprav matrica: simulirana resničnost, ki so jo 
ustvarili misleči stroji, da bi ukrotili in si podjarmili človeško 
prebivalstvo, njihovo telesno toploto in električno aktivnost pa 
zdaj (v kombinaciji z jedrsko fuzijo) uporabljajo kot vir energije.  
(Matrica, 2009)

Misleči stroji nas mogoče še niso povsem ukrotili, so pa nas 
pripeljali v matrico – simulirano resničnosti, ki jo simultano 
konzumiramo in tudi aktivno kreiramo. 

Računalnik je s svojim prihodom najprej spremenil načine in postopke dela v mnogih 
strokah, med drugimi tudi na področju oblikovanja. (Černe Oven, 2005) Oblikovanje je 
bilo tehnološko vedno vezano na druge stroke, z razvojem računalnika pa postane stroka 
samostojna. Vendar nadaljnji razvoj tehnologijo naredi tako dostopno in enostavno za 
uporabo, da postane oblikovanje domena vsakega posameznika in ni več ekskluzivna domena 
stroke. Posameznik začne aktivno sodelovati v komunikacijskih procesih, v katerih je bil prej 
samo pasiven gledalec. (Bamford, 2003:7)

WWW-WorldWideWeb ali slovensko svetovni splet je hipertekstovni (nadbesedilni) sistem, 
ki deluje v medmrežju. Posamezne dokumente tega sistema (spletne strani) pregledujemo s 
programom (brskalnikom), ki s spletnega strežnika dokument prenese in nam ga prikaže na 
računalniškem zaslonu. Na spletnih straneh so povezave na druge spletne strani in povezave, 
ki pošiljajo povratno informacijo spletnemu strežniku. Za sprehajanje po spletnih straneh

se uporablja izraz deskanje. Deskamo v prostoru, ki ni omejen z dimenzijama prostora in 
časa. Omejitev na geografski prostor, časovne in prostorske ovire pri pretoku informacij so se 
izgubile (razen umetnih blokad v obliki političnega nadzora). Virtualni prostor svetovnega 
medmrežja spremeni našo percepcijo prostora in časa. Ne komuniciramo več samo s svojo 
bližnjo okolico tukaj in zdaj, ampak s celim svetom.

Slika 1: Plakat za film Matrica
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Ta sprememba je najbolj zaznamovala naš način komuniciranja. Jezik je postal ovira, zato 
ima vsaka spletna stran poleg verzije v lokalnem jeziku še različico v angleščini. Vendar tudi 
to ne pokriva vseh potreb po univerzalnem globalnem jeziku. Potreba po univerzalnosti 
komunikacijskega sistema je v ospredje postavila podobo. Brezbesedilno komuniciranje je 
postalo primaren in dominanten način komuniciranja.

Težnje človeka k podobi beležimo v zgodovini množičnih medijev med drugim tudi v 
plakatnem sporočilu. Plakat, četudi velja za medij, ki mu mnogi napovedujejo samo še 
mesto v muzejih in zbirateljskih zbirkah, je potrebo po univerzalnem vizualnem jeziku 
in pomembnosti privlačne in intrigantne podobe deklariral kot standard učinkovitega 
komuniciranja skozi svoj zgodovinski razvoj.

Podobe pritegnejo našo pozornost na ulici, nas učijo, poenostavljeno nam prikažejo zapletene 
postopke, koncepte, nas navdihujejo in v nas prebujajo emocionalne dražljaje. Ljudje smo 
vizualno zelo dojemljiva bitja. Velik del naših možganov je namenjen procesiranju vidnih 
zaznav, saj je vid naš najaktivnejši čutni organ. Največ informacij iz okolice zberemo s 
pomočjo vidnih zaznav. Podoba hitro pritegne našo pozornost in naš čutni sistem vidno 
informacijo v zelo hitrem procesu zazna, analizira in osmisli. (Pečjak, 2006)

Razvitost vidnih čutil lahko pripišemo našemu evolucijskemu razvoju. Hitro procesiranje 
vidnih zaznav je prazgodovinskega lovca reševalo pred različnimi nevarnostmi, ki so mu 
pretile, ko je iskal in lovil hrano za preživetje. Današnje preživetje pa je odvisno od hitrega 
in pravilnega kodiranja in dekodiranja vizualnih sporočil. Učinkovito vizualno sporočilo nas 
informira, usmerja, opozarja, zabava, vodi ... Ker smo postali tudi aktivni snovalci podob, je 
poleg tega, da jih znamo »brati«, postalo pomembno tudi, da jih znamo ustvarjati.

Pomembnost podobe je prišla v zavest predvsem zaradi njene primarne funkcije – 
učinkovitega pridobivanja pozornosti. Pozornost publike je danes zelo pomembna, ne samo v 
oglaševanju, ampak v vsakdanjem življenju vsakega posameznika.

Kako pritegniti pozornost v komunikacijsko nasičenem okolju, da bi sporočilo doseglo svoj 
namen, je osnovna naloga oblikovanja plakata že več kot sto let.

Generacije plakatov se neprestano menjajo, nad njimi se znaša vreme in vsakodnevno poteka 
bitka, kako preseči običajni vzorec zaznavanja. (Stepančič v Jenko, 1999:20)

Vzorci zaznavanja se spreminjajo in plakat tem spremembam sledi s prilagoditvami v načinih 
snovanja plakatnega sporočila. Poznavanje oziroma učenje principov oblikovanja plakatnega 
sporočila pripomore k vizualni pismenosti posameznika, biti pismen v 21. stoletju pa pomeni 
biti vizualno pismen.

Vizualno pismen gledalec je kritičen potrošnik, uporabnik, hkrati pa tudi kompetenten 
ustvarjalec vizualne podobe sodobne družbe in njenih vrednot. Vizualna pismenost zagotavlja 
posamezniku kredibilno sodelovanje v sodobni vizualni kulturi.
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1.2	 Moč	podobe	in	besede	 
v	procesu	komuniciranja

1.2.1	 Komuniciranje	je	primarna	človeška	potreba	
Čeprav komunikacija obstaja tudi med nekaterimi živalskimi vrstami, je komuniciranje 
edinstveno človeško. V primeru živali je komuniciranje omejeno zgolj na določene glasove ali 
gibe in je predvsem povezano z nagonsko potrebo po lovu, prehranjevanju in razmnoževanju.

Za razliko od živali človek daje dogajanju in stvarem pomen in tako oblikuje simbole. 
Človekova sposobnost simboliziranja se kaže v zmožnosti komuniciranja s pomočjo jezikovnih 
znakov. Gre za oralni sistem, pri katerem se z nizom glasov vzpostavlja vez do dogovorjenega 
pomenskega sveta. Za človeško jezikovno sposobnost je značilna popolnoma poljudna in 
dogovorna zveza med glasovi in pomenskim svetom, kar loči človeški jezik od živalskih 
sistemov sporazumevanja. (Počkar, 2009:28)

Ljudje si konstantno izmenjujemo sporočila. Sporočilo je podano v kodu – v znakovnem 
sistemu, ki omogoča prenašanje pomena. Znakovni sistem sestavljajo umetni znaki – simboli, 
s katerimi predstavljamo procese, ideje, stvari ali dogodke.

Kot primer Janez Zalaznik v knjigi Tekst in podoba navaja primer vijugaste linije v egipčanskih 
faraonskih grobnicah, ki je bila prvotno stilizirana podoba vode, z razvojem hieroglifne 
pisave pa je postala znak za pojem voda. Postala je ikonski znak in prešla v simbol. Izobraženi 
Egipčani so hieroglife lahko brali in prenašali sporočilo naprej ... In ker smo se jih v sodobnem 
svetu ponovno naučili dešifrirati, tudi nam prenesejo sporočilo. (Zalaznik, 2011:8)

Kot izpostavi Zalaznik, so sporočila razumljena, če poznamo pomen znakov-simbolov, 
ki nam prenesejo sporočilo. Če smo neizobraženi Egipčani ali arheolog, ki je prvi odkril 
staroegipčansko pisavo in še ni poznal njenega pomena, potem so faraonova sporočila 
brezpredmetna. Komunikacija je možna in uspešna le, če vsi partnerji v procesu komunikacije 
uporabljajo enak ali vsaj zelo podoben kod sporočanja. (Ule, 1996:24) Nepoznavanje koda 
sporočanja povzroči nerazumevanje sporočila in neučinkovito komunikacijo. Zavrnitev 
sporočila, njegova napačna interpretacija, nerazumevanje itd. so primeri neučinkovite 
komunikacije. (Kline, 1996:53) Kot navaja Ule, je komunikacija vedno s pravili urejen 
dvosmerni tok sporočil. (Ule, 1996:24)

Poleg verbalne oblike komuniciranja preko govora, branja ali pisanja pomemben del 
komunikacije predstavlja neverbalno komuniciranje, ki ga zaznavamo vizualno preko govorice 
telesa, s pomočjo gest, mimike, izrazov ... (Flajšman, 2009:27)

Ta del komuniciranja opravljamo bolj nezavedno, na čustveni ravni. Kod sporočanja je zato, 
za razliko od verbalnega, manj strog, bolj fleksibilen, manj obsežen in posledično manj 
enoznačen kot pri sporočanju z besednimi simboli.
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Ule to pripisuje dejstvu, da je evolucijsko gledano sistem neverbalne komunikacije veliko 
starejši od verbalne in je zato bolj prilagojen komunikaciji emocionalnih sporočil kot verbalni 
sistem. (Ule, 1996:43)

Neverbalni del komuniciranja prevzema vlogo podnaslovov oz. interpretacije čustvenega tona 
verbalnega sporočila. Odnos med verbalnim in neverbalnim delom komunikacije Ule opredeli 
kot vsebinski in odnosni vidik komunikacije.

Vsebinski vidik označuje semantično vsebino sporočila, odnosni pa določa njegovo 
pragmatsko vrednost. Vsebinski vidik se nanaša na KAJ sporočila, odnosni pa določa, KAKO 
razumeti odnos med oddajnikom in prejemnikom (metapodatki sporočila). (Ule, 1996:32)

Poznavanje komunikacijskih kodov, tako verbalnih kot neverbalnih, je torej osnova za 
konstruiranje in razumevanje sporočila. Komunikacija in komunikacijska sporočila potekajo 
vedno znotraj socialnih kontekstov in so posledično z njimi tudi določena. Socialni kontekst 
sporočila sloni na skupnem socialnem znanju udeležencev procesa, nanaša pa se tudi na 
predhodno zgodovino udeležencev ter na njihova pričakovanja, načrte, torej na anticipacijo v 
prihodnosti. (Ule, 1996:29)

Naši čutni organi so v stalni pripravljenosti sprejemanja čutnih signalov in jih hkrati 
tudi kontinuirano oddajajo v okolico. (Ule, 1996:25) Komuniciramo ves čas, konstantno 
vzpostavljamo odnose tako do svoje okolice kot tudi do sebe. Te odnose vzpostavljamo 
zavestno ali nezavedno, neposredno ali posredno, trenutno ali trajno, površinsko ali globinsko 
(Ule, 1996:24), zato komunikacija predstavlja pomemben del našega bivanja in bistva, s 
pomočjo komunikacije osmislimo sebe in svojo okolico.

Slika 2: S pomočjo komunikacije 
osmislimo sebe.

Slika 3: Komunikacija je primarna človeška potreba. 
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1.2.2	 Pomen	vizualnega	v	komuniciranju
Neverbalni oziroma vizualni del komunikacijskega procesa nosi metapodatkovni del, ki 
nam sporoča, kako razumeti kontekst sporočila, kako zaznati odnos med oddajnikom in 
prejemnikom.

Dekodiranje neverbalnih sporočil in reagiranje nanje poteka bolj avtomatsko in neposredno. 
Verbalna sporočila moramo spremljati pozorno, biti moramo zavestno aktivni pri njihovi 
formulaciji in dekodiranju. Za razumevanje verbalnih izjav potrebujemo več časa kot za 
razumevanje neverbalnih sporočil. Tudi iskanje ustreznega odgovora na verbalna sporočila 
terja od nas več časa in miselne aktivnosti. (Ule, 1996:42)

Podobno težavo imamo tudi pri dekodiranju pisane besede v primerjavi s podobo. Na 
primer opis kroga z besedami terja večjo pozornost in miselno aktivnost in tudi več časa kot 
prepoznavanje oblike kroga.

BESEDNI OPIS - TEKST GRAFIČNI OPIS - PODOBA

SKLENJENA KRIVULJA, 

KATERE TOČKE SO  

ENAKO ODDALJENE  

OD SREDIŠČA.

(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
1997:457)

Človek je razvil obsežne sisteme neverbalnega ali z drugim poimenovanjem likovnovizualnega 
komuniciranja. Komuniciramo z opozorilnimi znaki, s slikami in podobami. (Ule, 1996:42)

Najprej s svojo okolico vzpostavimo komunikacijo s pomočjo vizualne komunikacije, torej 
neverbalno. John Berger začne esej Načini gledanja s stavkom: »Vid je pred besedami.« Otrok 
gleda in prepoznava, preden je sposoben govoriti. (Berger, 1972:7)

Prva podoba, ki jo otrok prepozna, je podoba matere. To je zaznava, ki jo pomensko loči 
od ostalih. V starosti okoli treh let otrok ugotovi, da lahko komunicira s pomočjo vizualne 
podobe. Slika smejočega obraza ali simbola pomeni zadovoljstvo. Pri tej starosti začne otrok za 
sporočanje uporabljati vizualne simbole. Krog z dvema črticama postane komunikacijski kod 
za osebo. Verbalni simboli, črke, pa so pred osvojenim znanjem jezika samo dodatne podobe – 
črte brez pomena. Šele osvojitev znanja jezika jim da pomen. (Bamford, 2003; Lester, 2006)

Pa vendar naše misli potekajo v besednih pojmih, torej moramo najprej spoznati verbalni 
jezik, da lahko izoblikujemo svoje misli in v mislih interpretiramo vizualne zaznave.

Otrok stopa v okolje, ki uporablja umetne znake. To zavestno deluje na otroka, da si tudi sam 
prisvoji te znake oziroma z njimi povezano vlogo znakov. Signifikacija se torej začne zunaj 
človeka, v drugih ljudeh. Šele socialna interakcija vzbudi v njem sposobnost za signifikacijo, jo 
aktualizira. (Ule, 1996:37)
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Obraten proces miselnih artikulacij v likovno sporočilo od nas terja poznavanje likovnega 
jezika. Poznavanje likovnega jezika nam pomaga pri interpretaciji likovnih sporočil, ki jih v 
miselnem procesu ponovno pretvorimo v besede.

Osnovni element vidnih zaznav je svetloba. Fizični objekti odbijajo svetlobo, odbita svetloba 
vstopi v oko in sproži živčno vzburjanje, ki se razširi do možganskih središč. Tam nastanejo 
občutki in zaznave. Posledica zaznav in občutkov pa je vedenje. (Pečjak, 2006:27)

Proces organiziranja vidnih zaznav je preučevala predvsem tako imenovana likovna psihologija 
(gestalt psihologija), ki je nastala konec prejšnjega stoletja v Nemčiji. Temeljno načelo 
organiziranja zaznav po tej teoriji je, da se zaznave združujejo v organizirane celote – like 
(Gestalte). To pomeni, da ljudje zaznamo najprej celoto in potem njene dele. (Ule, 1996:139)

V tej vizualni celoti prepoznavamo osnovne gradnike – temeljne likovne prvine: barvo, točko, 
linijo, ploskev, obliko, prostor. Te osnovne gradnike povezujemo v celote s pomočjo likovnih 
spremenljivk: velikosti, položaja, teže, smeri, števila, gostote in teksture.

Dejavniki sestavljanja zaznav v like so:

1. Kontrast figura in ozadje: ljudje 
težimo k temu, da v določenem času 
opazimo le en predmet, vse drugo pa 
je v njegovem ozadju. 
 
 
 
 

2. Bližina: povezujemo predmete,  
ki so nam bližje. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Podobnost: raje povezujemo 
predmete, ki so si medsebojno 
podobni. 
 
 



15

4. Povezanost: elemente, ki sestavljajo  
povezano linijo ali zaključeno figuro, 
zaznavamo kot enotno nasproti 
povsem neurejenim elementom v 
zaznavi. 
 
 

5. Simetrija: v zaznavanju dajemo 
prednost simetričnim likom pred 
nesimetričnimi. 
 
 

6. Skupna usoda: pri stvareh, ki se 
premikajo, povezujemo tiste, ki se 
gibljejo v isti smeri.  
(Ule, 1996:139)

Na način, kako zaznavamo, pa vplivajo predvsem centralni dejavniki zaznavanja. Pečjak med 
centralne dejavnike zaznavanja umesti človekova pričakovanja, pripravljenost, interese in 
pozornost. (Pečjak, 2006:51)

Poleg tega na sposobnost interpretiranja likovnovizualnega sporočila vplivajo predvsem 
izkušnje, kultura in osebnostni dejavniki posameznika. Več izkušenj kot imamo z določeno 
vizualno zaznavo, lažje in bolj pravilno jo prepoznavamo, in bolj kot smo vešči poznavanja 
likovnega jezika, bolj kompetentni tvorec in bralec likovnovizualnih sporočil postanemo.
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1.2.3	 Tehnološki	razvoj	in	dominanca	podobe	nad	besedo
Tehnologija predstavlja povezanost človeškega dela z delovnimi sredstvi. Spremembe delovnih 
sredstev spreminjajo načine dela in posledično spreminjajo samega človeka.

Izum kompasa na Kitajskem 300 let pr. n. št. je spremenil naše dojemanje prostora z boljšo 
orientacijo v prostoru. Izum tiska je odločilno povečal razširjenost in dostopnost znanja. 
Komunikacijski izumi so omogočili sporočanje na daljavo (npr. telefon v drugi polovici 19. 
stoletja, s katerim je bilo mogoče prenesti zvok na daljavo). Iznajdba parnega stroja v drugi 
polovici 18. stoletja in ladijskega vijaka sta omogočila učinkovitejši transport na daljavo. 
Drugo polovico 20. stoletja pa so zaznamovale iznajdbe na področju računalniške tehnologije, 
ki odpira nove možnosti na področju zbiranja, hranjenja in procesiranja informacij. (Popit, 
2009:44)

Hitrost pretoka ter količina informacij, ki jih sprejemamo, je zahtevala našo prilagoditev tako 
v načinu formiranja kot tudi branja informacij. In ker veliko lažje in hitreje zaznavamo podobe 
kot besede, je postala podoba primarna oblika komuniciranja.

Način, kako zaznavamo podobo, je spremenil že prihod fotografije in predvsem filma. Berger 
pravi, da gledanje ni tako naravno in spontano, kot si mislimo. (Berger, 1972) Kako gledamo in 
vidimo, je odvisno od navad in izkušenj. Pred izumom fotografije je bilo pojmovanje vidnega 
zaznavanja opredeljeno s pojmovanjem renesančne perspektive. V središču vidnega sveta je 
bilo oko gledalca.

Izum fotoaparata, še bolj pa filmske kamere, je spremenil način gledanja. Pred izumom kamere 
je gledalec moral priti do podobe (slika 4), sedaj pa podobe pridejo k nam (slika 5). Zadnji 
tehnološki korak je gledalca umestil v samo podobo. Preko videoiger s pripomočkom 3D-očali 
gledalec postane aktiven udeleženec podobe (slika 6); podobo zaznava povsem plastično, 
čeprav v virtualni realnosti.

SPREMINJANJE ODNOSA GLEDALEC - PODOBA

Slika 5Slika 4 Slika 6

GLEDALEC PRIDE K PODOBI PODOBA PRIDE K GLEDALCU GLEDALEC VSTOPI V PODOBO
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Podoba je postala prenosljiva in z njo tudi njen pomen. Ko podoba potuje, spreminja kontekst, 
v katerem se pojavlja, in posledično se spreminja njen pomen. Pomen podobe se spreminja 
glede na to, kaj vidimo poleg podobe, pred njo ali za njo (slike 7, 8, 9 in 10).

SOBIVANJE PODOB USTVARJA NOVE POMENE

Slika 7 Slika 8

Slika 9 Slika 10

Pojav fotografije in tiska, ki omogočata reprodukcijo podobe in posledično manipulacijo z njo, 
je razvil nov vizualni jezik, s pomočjo katerega opišemo ali ustvarimo novo vizualno izkušnjo. 
Kot pravi Berger, so nove tehnologije spremenile način gledanja do sedaj ustvarjenih podob, 
hkrati pa so spremenile način ustvarjanja in razmišljanja o novih podobah (slika 11). 

Berger v dokumentarnem filmu Načini gledanja iz reprodukcije Botticelijeve slike Mars in Venera izreže portret Venere. Na sliko 
portreta gledamo drugače kot na celotno sliko. Ustvarimo novo podobo, nov kontekst gledanja in razumevanja. (Slika 11)

REPRODUKCIJA – MANIPULACIJA – NOVA INTERPRETACIJA
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Veliki pok v načinu zaznavanja pa se je zgodil s razvojem računalnika in globalizacije – z 
izumom interneta. Rast količine informacij in potreba po univerzalnosti komuniciranja 
preusmerjata fokus na podobo.

Prilagajanje družbe na komuniciranje s podobo se odraža tudi v družabnih medijih in 
njihovem načinu delovanja. Z začetkom svetovnega spleta leta 1991 in z demokratizacijo tega 
medija se začne prehod od besedno orientiranega komuniciranja k prevladi podobe.

Izmenjavanje informacij se na svetovnem spletu začne v obliki besedilnih forumov in se 
potem prelevi v bloganje. Za prvi blog beležimo Links.net iz leta 1994. Blog je objava vsebin, 
besedil in slik v obliki dnevnika, ki je na voljo vsem uporabnikom spleta (slika 12). Povprečen 
blogerski zapis je sestavljalo 1.000 besed, ki so jih dopolnjevale slike.

Leta 2006 spletna stran Facebook (slika 13), namenjena družabnemu mreženju, postane 
dostopna vsem, ki imajo elektronski poštni naslov in so stari nad 13 let. Podobno kot blog je 
neke vrste dnevnik, ki se razširi v medosebno komunikacijo. Zasebno življenje se beleži in deli 
v obliki »posta« – objave. Facebook je objave v besedilnem delu občutno skrajšal in jih opremil 
s sliko.

Sledili so tviti kot mikroblogi z omejitvijo zapisa na 140 znakov. Skrajnost v prevladi podobe 
pa doživimo s pojavom spletnih strani oziroma aplikacij, kot sta Instagram ali Pinterest (slika 
14), ki povsem opuščata besede in sta namenjena zgolj objavljanju slikovnega materiala. 
(Facebook, 2009; Walter, E., 2012)

GRAVITIRANJE K PODOBI V SODOBNIH MEDIJIH

Slika 12 Slika 13 Slika 14

BLOG = TEKST +  SLIKA FACEBOOK = TEKST +  SLIKA PINTEREST = SLIKA
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Vizualne izkušnje se s sodobno tehnologijo množijo. Uporabniki Facebooka dnevno delijo 
kar 254 milijonov podob. (Facebook, 2016) Podobe z lahkoto delimo in z lahkoto ustvarjamo. 
Lahkotnost uporabe tehnologije pa vnese tudi lahkotnost v vrednotenje kakovosti. Tehnična 
kakovost podobe je na zaslonu manj pomembna, kot je na papirju ali na platnu. 

Slika 15: Georgia Okeefe, olje na platnu Slika 16: studijska fotografija Slika 17: amaterski posnetek

DEMOKRATIZACIJA ORODIJ ZA REPRODUCIRANJE PODOBE VZPOSTAVI NJENO DOMINANTNO VLOGO

Slika 18: Obdelovanje 
posnetka s pomočjo aplikacije

Tehnologija je uporabniku omogočila, da lahko sam ustvarja podobe. Zaslon je prizanesljiv 
do slabše kakovosti in pomoč tehnologije tako izpopolnjena, da iz slabega materiala s 
standardiziranimi korekcijami naredi dovolj všečne fotografije (slika 18). 
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Poleg lahkotnosti ustvarjanja podobe s pomočjo sodobne tehnologije je na pomen podobe 
vplivala globalizacija, ki je močno razširila prostor komuniciranja. Ne le prihod interneta, 
tudi širjenje tržišča je odsevalo potrebo po premostitvi jezikovne bariere. Preseganje verbalno 
omejene komunikacije s pomočjo podobe oziroma vizualnih znakov v sistemu univerzalnega 
vizualnega jezika je že v tridesetih letih prejšnjega stoletja razvijal Otto Neurath za namene 
sporočanja družbeno pomembnih informacij širši javnosti. Neurath pravi: »Words make 
divison, pictures make connection«. Besede ločujejo, slike povezujejo.(Neurath, 1937:18) 

Tako kot Neurathova potreba je tudi današnja potreba uporabnika sodobnih medijev 
komuniciranja vezana na razumevanje sporočila pri širši javnosti. Najučinkovitejši način za 
premagovanje jezikovnih ovir je podoba. Podoba oziroma vizualna komunikacija za človeka 
predstavlja univerzalni jezik komuniciranja. 

Slika 19 Slika 20

RAZLIČNA JEZIKOVNA OKOLJA POENOTIJO KOMUNICIRANJE S POMOČJO FOTOGRAFIJE – PODOBE 
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1.2.4	 Brezbesedno	komuniciranje	s	pomočjo	 
univerzalnega	vizualnega	jezika	

Potreba po učinkovitem sistemu vizualnih simbolov, ki bi jih razumeli vsi, je bila povod 
za projekt ISOTYPE. Isotype (International System Of TYpographic Picture Education) je 
univerzalni vizualni jezik, ki ga je razvijal Otto Neurath za The Social and Economic Museum 
na Dunaju.

Otto Neurath v uvodu svoje knjige International Picture Language – The first rules of isotype 
iz leta 1936 opiše težave pri formiranju in branju univerzalnega vizualnega jezika. V uvodu 
zapiše, da tako kot vsak sistem komuniciranja tudi ta potrebuje pravila, ki jih je potrebno 
razviti v sodelovanju znanosti in oblikovanja. Predvsem pa poudari, da je, tako kot za vsak 
znakovni sistem komuniciranja, tudi tu nujno učenje uporabe novega jezika. Poudarja, 
da morajo biti znaki preprosti, in hkrati opozarja, da vsak jezik, tudi enostaven, postane 
kompleksen. (Neurath, 1936:14)

Osnovni element Neurathovih isotypov je simbol, ki mora biti enostaven in razumljen brez 
pomoči opisa. (Neurath, 1936:32)

Namen isotypov ni bil nadomestiti verbalni jezik, temveč je šlo za »pomoč jeziku«. Neurath je 
želel z isotypi olajšati izobraževanje in informiranje širše javnosti, predvsem pa poenostaviti 
mednarodno sporazumevanje.

Slika 21: Stran 12 iz knjige International Picture Language - The first rules of isotype 
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Isotypi so postali osnova za mnoge vizualne sisteme, kot so npr. prometni znaki in 
usmerjevalne table. Z načinom razmišljanja pa je Neurath vplival na sodobno grafično 
oblikovanje – usmerjenost k jasni in razumljivi komunikaciji. (Isotype, b.d.)

Slika 22: Strani iz knjige Isotype (International System Of TYpographic Picture Education)

Slika 23: Sodobni piktogrami Slika 24: Piktogrami olimpijskih iger
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otreba po univerzalnem vizualnem jeziku se kaže tudi pri načinu podajanja navodil za 
uporabo izdelkov masovne potrošnje. Večje kot je podjetje in širše kot je njegovo tržišče, bolj 
univerzalna morajo biti navodila za uporabo. Primer takšne prakse je pohištveno podjetje 
Ikea, ki je razvilo popolnoma slikovna navodila za uporabo (slika 25). Tak način zmanjša 
stroške prevajanja v različne jezike, zahteva pa jasno formirano sporočilo, ki ne sme biti 
dvoumno. Uspešnost je glede na odzive po spletnih forumih delna. Največ težav pri branju teh 
navodil povzročajo preskakovanje vrstnega reda in posamezne nejasnosti oziroma različne 
interpretacije pri detajlnih prikazih. 

Slika 25: Brezbesedilna navodila za 
uporabo pohištvenega podjetja Ikea

William Horton v navodilih za snovanje učinkovitih neverbalnih dokumentov podaja nekaj 
navodil kako oblikovati jasna navodila za uporabo. (Horton, 1993)

Kot pravi Horton, moramo vedno upoštevati kulturno tradicijo okolja in navade bralca. Navaja 
primer navodil za delo, ki so jih naredili delavcem v rudniku v Južni Afriki (slika 26). Ker so 
bili delavci večinoma nepismeni, so bila navodila slikovna, vrstni red podob pa je bil podan v 
smeri branja od leve proti desni. Navodila so bila interpretirana napačno (namesto

da bi odvažali nakopani material, so ga začeli stresati na progo), saj so jih delavci brali z desne 
proti levi, ker niso imeli priučene smeri branja. Podobno preferiranje smeri branja poznamo 
tudi v hebrejskem in arabskem jeziku. Horton v takem primeru priporoča jasno nakazano 
smer branja s pomočjo puščic.

Slika 26: Brezbesedilna navodila za delo v rudniku
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Razlike pa niso samo v smeri branja. Upoštevati je potrebno, da se smer v določenih kulturah 
povezuje z določenimi pomeni in vrednotami. Desna stran je, izhajajoč iz orientiranosti na 
desno roko, primarna v zahodni kulturi, na Kitajskem pa se leva stran povezuje s častjo, desna 
pa s samodestruktivnostjo in nasiljem.

Podobno kulturno pogojena je tudi interpretacija barv in prostora. Horton v svojem 
priročniku opozori, da se barvno interpretiranje povezuje z različnimi kulturnimi vrednotami, 
ki izhajajo iz vere, literature in umetnosti. Kot primer navede rdečo barvo, ki jo v Evropi 
in Severni Ameriki povezujemo z nevarnostjo, na Kitajskem pa jo povezujejo s srečo in 
praznovanjem.

Kulturološko pogojena pojmovanja zožijo uporabo določenih elementov, če hočemo ustvariti 
univerzalni vizualni jezik. Horton svoja navodila zaključi z ugotovitvijo, da je ustvariti 
brezbesedni vizualni jezik zelo težko, vendar premišljeno oblikovani znaki lahko preidejo 
jezikovne in kulturne razlike in omogočijo uspešno komunikacijo.

Z razvojem tehnologije in globalizacijo so se naša orodja poenotila, s tem pa se je poenotil tudi 
naš komunikacijski prostor.

Pogoj za učinkovito komuniciranje je, da se proces prejemnikovega dekodiranja izenači 
oziroma uskladi z oddajnikovim dekodiranjem. Učinkovito komuniciranje je toliko 
verjetnejše, če med obema stranema obstoji večje skupno polje izkušenj. (Kline, 1996:67)

Zato smo danes zelo blizu viziji Otta Neuratha. Ustvarili smo vizualni jezik, ki je presegel 
jezikovne ovire in poenotil komunikacijo. Kako vešče ga bomo uporabljali, je odvisno od tega, 
kako dobro ga bomo poznali. Bolj ga bomo poznali, bolj kritični in zahtevni uporabniki tega 
jezika bomo. Spoznavamo pa ga tudi preko medijev množičnega komuniciranja.

Slika 27: Navodila na kuhinjski pečici Slika 28: Pomembnost brezbesedilnih navodil – piktogramov na letališču
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1.3	 Razvoj	plakatnega	sporočila	

1.3.1	 Množično	komuniciranje	s	pomočjo	plakata
Glede na odnose med partnerji v procesu komuniciranja delimo komunikacijo na 
znotrajosebno, medosebno in nadosebno. Nadosebna komunikacija je skupinska in množična, 
njena posebna oblika so množične komunikacije. To so komunikacije preko tiska, radia, 
televizije – preko množičnih medijev. (Ule, 1996:29)

V javnem prostoru, na ulici, poskuša z mimoidočimi vzpostavljati komunikacijo plakat. Javni 
prostor je prostor, kjer je vsako sporočilo pod vplivom zunanjih dejavnikov, ki lahko popačijo 
njegovo sprejemanje ali interferirajo z njim. Takšno nenačrtno popačenje ali interferenco 
imenujemo šum. (Kline, 1996:68) 

Poleg tega v primerjavi z medosebno komunikacijo pri množičnem komuniciranju ni 
možnosti dodatnega razlaganja sporočila. (Kline, 1996:71)

Zaradi vseh teh dejavnikov mora oblikovalec plakatno sporočilo zasnovati tako, da bo 
pritegnilo pozornost in da bo zagotovo pravilno razumljeno.

Pozornost je miselni proces, ki se kaže v odprtosti do sporočil. Je intenzivna senzorna 
usmerjenost k določenim predmetom, situacijam ali delom okolja. Prejemnik sprejme signale 
kot fizične dražljaje, ki so nosilec določenega sporočila. Takoj ko se zave prisotnosti teh 
dražljajev, je že pozoren na sporočilo. Da postanemo pozorni na določene dražljaje, morajo 
biti ti za nas bolj privlačni kot ostali okoliški dražljaji. (Ule, 1996:127)

V tržnem komuniciranju so najpomembnejše tri pozornosti: načrtna, pozornost proti naši 
volji, spontana pozornost. Načrtna pozornost je najintenzivnejša, vsiljeno pozornost zunanji 
dražljaj vsili v našo zavest, spontana pozornost pa je kombinacija prvih dveh. (Ule, 1996:129)

Način, kako pritegniti pozornost gledalca, se spreminja glede na to, kako gledalec opazuje 
in vidi. Slednje pa je odvisno od razvoja tehnologije, ki evolucijsko spreminja zaznavanje 
človeka. Kako se spreminja zaznavanje in komuniciranje, lahko vidimo iz medija množičnega 
komuniciranja – plakata, ki s svojo okolico komunicira v likovnovizualnem jeziku, ki mora 
pritegniti pozornost mimoidočega.
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1.3.2	 Spreminjanje	plakatnega	sporočila	glede	na	 
razvoj	družbe	in	tehnologije	

Potreba po komuniciranju kot primarna človeška potreba se kaže tudi na skupinskem nivoju 
komuniciranja. Množično komuniciranje povezujemo predvsem z razvojem tiska, pa vendar 
lahko najdemo začetke množičnega komuniciranja v zgodovini človeštva že mnogo prej.

1.3.2.1   Predplakatno obdobje

Sledi komuniciranja preko vizualnih sporočil najdemo že v prazgodovini v jamskih slikarijah, 
ki veljajo za najstarejše primere vizualne komunikacije. Vendar pa imamo o navadah in načinu 
življenja v prazgodovini premalo podatkov, zato težko tem sporočilom pripišemo natančnejše 
pomene in namene komunikacije.

Bolj natančna in po vsebini razumljiva sporočila so se ohranila iz časov Rimskega cesarstva. 
Zidovi v Pompejih so bili popisani s tremi prapodobami oglaševanja.

Najbolj ohranjena je podoba vklesanih zapisov v uradni pisavi Rima – latinični črki (slika 29). 
Rimska klesana kapitala, s katero je država komunicirala z državljani, se je tako zasidrala v 
zahodnoevropsko kulturno dogajanje, da je preživela razpad Rimskega cesarstva in jo še danes 
uporabljamo kot obliko tipografije na osebnih računalnikih. (Černe Oven, 2005:271)

Druga oblika javnih sporočil v Pompejih so bili tako imenovani grafiti, ki so bili vpraskani v 
fasade kot način enostavnejšega graviranja. Primerno poenostavljeni tehniki izvedbe je bila 
tudi narava sporočila bolj enostavna. To so bile informacije o storitvah ali dogodkih (slika 31).

Diptini (slika 30) so bile priložnostne informacije v obliki začasnih poslikav na zidovih in so 
bile namenjene oglaševanju volitev ali informiranju o igrah in zabavi. (Huhtamo, 2009:16)

Slika 29: Zapisi v latinični črki. Uradna javna sporočila rimskega cesarstva. Slika 30: Diptini - priložnostne informacije kot poslikave

Slika 31: Grafiti - vpraskana sporočila o dogodkih (gladiatorske igre)
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Prva sporočila so bila predvsem besedilna in zato vezana na pisavo. Černe Oven v razvoju 
vizualnega oblikovanja beleži pojav scripture caroline ali karolinške minuskule kot 
posledico kulturnopolitične odločitve. Razlog za nastanek te tipografije je bila odločitev 
frankovskega kralja Karla Velikega, da izkorenini različne neberljive lokalne pisave in poenoti 
sporazumevanje. (Černe Oven, 2005:272)

1.3.2.2   Tisk

Z razvojem trgovanja se pojavi potreba po oglaševanju. Pomen javnega komuniciranja je 
rasel s povečano izmenjavo blaga in storitev. Tehnološka novost, ki je olajšala reproduciranje 
sporočil, je bil Gutenbergov tiskarski stroj v 15. stoletju. (Huhtamo, 2009:16)

Najstarejši (ohranjeni) tiskani oglas je leta 1477 
izdelal William Caxton, ki velja za začetnika 
tiska v Angliji (slika 32). S tiskom se je kot 
diplomat srečal v Kölnu. To je bil oglas za knjigo, 
ki ga je pritrdil na cerkvena vrata. Ti oglasi – 
plakati so bili majhnega formata. 

Večje formate sta za svoje potrebe uporabljali 
predvsem cerkev in oblast za razglašanje novih 
zakonov, javnih dogodkov in shodov, vendar 
formati niso presegali velikosti knjižne strani. 

Večjo spremembo ponovno prinese tehnološki razvoj. Plakat, kot ga poznamo danes, se je 
razvil v drugi polovici 19. stoletja. Takrat so izpopolnili postopek litografije, ki jo je izumil 
Alois Senefelder že leta 1798 v Avstriji. Tehnika litografije je omogočila avtorjem svobodno 
umetniško izražanje, saj ni bilo več odvisno od tega, kakšne črke ima tiskar na voljo. Ta 
tehnološki preskok omogoči, da se na plakatih prvič v osrednjo vlogo postavi podoba. 
Najvidnejša avtorja tega obdobja sta bila Jules Chéret in Toulouse-Lautrec. (Barnicoat, 1972)

Slika 33: Litografija prinese mnoge novosti v 
snovanje plakatnega sporočila.

Slika 34: Chéret in Toulouse-Lautrec na Montmartru v Parizu

Slika 32: Najstarejši ohranjen tiskan oglas 
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Leta 1866 Jules Chéret tiskal plakate do višine 2,5 metra. Glavno vodilo oblikovalcev pri 
snovanju plakatnega sporočila je bila estetska vrednost plakata in manj prikaz samega 
produkta. (Hollis, 1994)

Velikost in dodana vrednost v estetskem smislu sta idealna kanona za oblikovanje plakata. 
Pa vendar tak plakat v tem obdobju beleži zgolj umetnostozgodovinski pregled, ki spremlja 
oglaševanje preko del umetnikov, ki so med drugim ustvarjali tudi plakatna sporočila. V eseju 
Sporočila na zidu Erkki Huhtamo poda manj popoln pogled na oglaševanje v tem času.

Oglaševanje na ulici s pomočjo plakata je bilo v začetku 19. stoletja v Londonu zelo 
razširjeno. Razlog za to ni bila samo hitro razvijajoča se industrija in zato vse večje potrebe po 
oglaševanju. Huhtamo kot pravi razlog navaja zelo visoko obdavčitev časopisnih oglasov, ki so 
zato imeli zelo omejen doseg. Plakate so v Londonu v 19. stoletju lepili povsod, kjer se je dalo, 
saj kakšnih posebnih pravil sprva ni bilo.

Ker je mesto postalo zasičeno z oglasnimi sporočili, so estetsko vrednost sporočila zanemarili 
in na prvo mesto postavili vidnost in velikost napisa. Podoba, če se sploh pojavi, pa ima poleg 
besedilnega dela sporočila zgolj spremljevalno oz. dekorativno vlogo.

Pomanjkanje prostora za plakatno oglaševanje v tem času uvede posebno obliko uličnega 
oglaševanja. Človek, ki je hodil po ulici s plakatom v roki ali pa »oblečen« v plakatna sporočila 
na svoji sprednji in zadnji strani; slednje je  Charles Dickens imenoval animirani sendviči. 
(Huhtamo, 2009:16–17)

Poleg nasičenosti prostora z oglasnimi sporočili in posledično potrebe po velikih in mastnih 
oglaševalskih črkah, Černe Oven podaja še en razlog za spremembo v oblikovanju. Leta

1814, ko se Times kot prvi časopis začne tiskati na tiskarskem stroju z dvojnim cilindrom, kar 
je neverjetno povečalo hitrost, s katero je bila naklada izgotovljena, so se začele spremembe 
tudi v uredniškem pristopu. Kar naenkrat so časopisi začeli tekmovati z novicami in 
potrebovali so črke, ki bi bile bolj opazne. V tem času se je začelo razvijati veliko število 
»krepkih« črkovnih vrst. (Černe Oven, 2005:272)

Pri nas si je industrializacija na prelomu stoletja, v še vedno pretežno kmečkem okolju, 
pot utirala bolj počasi. (Požar, 2015:15) Požar v knjigi Stoletje plakata kot glavni premik k 
hitrejšemu in pospešenemu razvoju v našem prostoru nevede železniško povezavo. Ljubljana 
se je ob progi Dunaj–Trst začela razvijati iz manjšega provincialnega mesta v večje urbano 
središče, kar je spodbudilo tudi razvoj oglaševanja v javnem prostoru. Leta 1889 je ljubljanski 
magistrat opredelil pojem plakatiranja kot objavo različnih javnih obvestil na posebnih, v ta 
namen določenih mestih. (Požar, 2015:16)

Pri nas je do začetka 20. stol. proces nastajanja plakatov od zasnove do izvedbe potekal v 
tiskarni. Avtorji plakatov so bili tiskarski delavci, ki so plakat oblikovali in izdelali. Ob naborih 
črkovnih vrst so imeli pri tem na voljo tudi okrasno (t. i. akcidenčno) stavno gradivo, s katerim 
so krasili ali okvirjali tipografski del in poudarjali določene dele besedila. (Požar, 2015:19)

Se pa pri založnikih tega časa, ki so bili tudi lastniki tiskarn, pojavi zavest, da izdaje naredi bolj 
zanimive in visokovredne kakovostno oblikovana naslovnica. V tem obdobju pri oblikovanju 
naslovnic zasledimo imena kot so Janez Jager, Rihard Jakopič, Ivan Vavpotič, Matija Jama,  
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Maksim Gaspari, Hinko Smrekar, Saša Šantel in drugi. S tiskarji so sodelovali pri snovanju 
zgolj naslovnic in še to le v slikovnem delu pri revijah, kot so bile Zvon, Dom in svet, Slovan, 
Ljubljanski zvon ... (Požar, 2015:19)

1.3.2.3   Razvoj kulture potrošništva med obema vojnama

Razvoj potrošništva utemelji zahtevo naročnikov in uporabnikov po dobrem oblikovanju. Tako 
se postopno v proces tiska umesti kompetentnega snovalca sporočila – na začetku umetnika, 
kasneje oblikovalca. Predvsem se ta potreba pokaže v tehnološkem prehodu tiska od ročnega 
stavljenja svinčenih črk na strojno stavljenje, ki je vplivalo na podobo vidnih sporočil. 
Odgovornost oblikovalca je tako prešla na vse dele sporočila, od tipografskega dela tudi na 
obdelavo fotografij in ilustracij. (Černe Oven, 2005:274)

V stroki se ta potreba manifestira med drugim z ustanovitvijo institucij, namenjenih 
izobraževanju na področju oblikovanja. Leta 1919 v Weimarju v Nemčiji Walter Gropius 
ustanovi Bauhaus. Šola je delovala samo štirinajst let. Leta 1924 se seli v Dessau in leta 1933 
pod pritiskom nacistične stranke zapre vrata. Teorijo Bauhausa njeni učitelji nadaljujejo 
in s svojim delom postavijo osnove stroki oblikovanja in predvsem grafičnega oblikovanja. 
Bauhaus prekine z dekorativno tradicijo v oblikovanju in uveljavlja načeli funkcionalizma 
in ekonomičnosti kot glavni vodili za oblikovanje. To se kaže tudi pri pojmovanju črke v 
oblikovanju, ki mora biti del celote. Tipografsko je to čas prihoda neserifne tipografije in novih 
načel v kompoziciji. Pojavile so se diagonalne, vertikalne in asimetrične postavitve črk (slike 
35, 36 in 37). Začne se podčrtavanje besede ter kombinacije barv, s katerimi so poudarjali 
kontraste. (Požar, 2015:50)

Poleg s tehnološkimi novostmi obogatenega oblikovanja tipografije na oblikovanje v tem 
obdobju močno vpliva tudi fotografija. V dvajsetih letih so jo uveljavili ruski konstruktivisti in 
na Bauhausu delujoči umetniki. Zaradi njenih zmožnosti realističnega dokumentiranja so jo 
imeli za vplivno prepričevalno sredstvo vizualnih komunikacij. 

Slika 35: Dinamične kompozicije in 
neserifna tipografija 

Slika 37: Uporaba fotografije v plakatu  
Jana Tschicholda

Slika 36: Simbolizem in abstrahiranje motiva 
s pomočjo gestalt teorije v delu El Lisitzkega 
naredita plakatno sporočilo prezahtevno za širšo 
publiko.
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Jan Tschichold v članku Novi plakat, ki ga v slovenski jezik leta 1931 prevede Dragotin Kosem, 
navede nekaj osnovnih funkcionalnih zahtev oblikovanja novega plakata, kot so čitljivost, 
preprosta tipografija ter raba fotografije in fotomontaže (slika 40), ki so ga ločevale od starega 
načina oblikovanja plakatov. (Požar, 2015:49)

Požar obdobje med obema vojnama v Sloveniji opiše kot zlato dobo slovenskega kapitalizma. 
Pri tem so pomembne tudi politične spremembe, ki naše okolje iz province v monarhiji 
spremeni v strateški gospodarski center nove kraljevine.

Potreba po ohranjanju vezi z zahodom in ohranjanje tehnološkega razvoja se kaže v 
ustanovitvi Ljubljanskega velesejma (slika 39), prireditve, ki je bila v tem času zelo pomembna 
tako za slovensko kot širše regijsko področje. (Požar, 2015) Za potrebe oglaševanja 
Ljubljanskega velesejma je skrbelo podjetje Aloma Company (slika 38), ki je imelo tudi lastni 
grafični atelje »Umetniški atelje za reklamno grafiko«.

Grafično oblikovanje se v tem obdobju pri nas imenuje »osnutkarstvo« in se navaja kot 
konkurenčna prednost tiskarn, ki ustanavljajo svoje grafične oziroma osnutkarske oddelke. 
V drugi polovici dvajsetih let je ob starejši, pretežno slikarski generaciji, začela ustvarjati 
tudi mlajša, predvsem generacija arhitektov, ki so nekoliko bolj zavestno sledili sodobnim 
smernicam na tem področju tudi zunaj naših meja. (Požar, 2015:37)

Modernizem k nam prinese kompozicijsko in oblikovno izčiščenost in pripomore k 
učinkovitejši plakatni govorici, ki pa se je konstantno prepletala z artdecojevskimi primesmi in 
ljudsko ornamentiko. (Požar, 2015:39–40)

Uveljavitev sodobnih pristopov k oblikovanju plakatov pri nas zavirajo ohranjanje zastarelih 
oblik, redke strokovne kritike in tudi nekritičnost samih oblikovalcev. (Požar, 2015:40)

Razvoj slovenskega plakata je leta 1941 prekinila druga svetovna vojna, v kateri je plakat dobil 
popolnoma novo politično vsebino. Postal je nosilec agitacijskih in mobilizacijskih sporočil. 
(Požar, 2015:83)

Slika 38: Aloma Company Slika 39: Plakat za Ljubljanski 
velesejem, ki sledi svetovnim 
trendom. Gojmir Anton Kos 
(1926)

Slika 40: Uporaba fotografije  
v plakatu Petra Kocjančiča 
(1938)



31

1.3.2.4   Modernistična zavest o pomenu oblikovanja

Modernizem je utemeljil zavest o pomenu oblikovanja in odgovornosti oblikovalca, ki poleg 
tega, da družbi posreduje vidna sporočila, ki so visokih standardov in tehnične kvalitete, rešuje 
probleme na logičen in spreten način. (Černe Oven, 2005:277)

Zavest o pomenu oblikovanja širi stroka sama z organiziranjem številnih profesionalnih 
organizacij (D&AD, AIGA), ki so odigrale pomembno vlogo pri promociji in uveljavljanju 
vloge oblikovanja v družbi. Organizirale so se konference (ICOGRADA, ICSID), na katerih so 
imeli oblikovalci možnost predstaviti svoje mnenje širši javnosti. (Černe Oven, 2005:275)

Leta 1963 je za slovensko oblikovanje pomembna ustanovitev sekretariata Bienala 
industrijskega oblikovanja – BIO, ki je leta 1964 organiziral prvi bienale industrijskega 
oblikovanja, v katerega so bili vključeni tudi izdelki grafičnega oblikovanja. (Požar, 2015:125)

Vse te aktivnosti modernizma spremenijo poklic »komercialnega umetnika« iz prve tretjine 
20. stoletja v »oblikovalca«, ki se je dodobra razvil v poznih petdesetih.

Fokus grafičnega oblikovalca postane vsebina sporočila, ki je sicer posredovana od naročnika, 
naloga oblikovalca pa postane učinkovita interpretacija sporočila v likovno govorico z jasnimi 
vprašanji, ki jih mora reševati: komu je vsebina namenjena, zakaj in s kakšnim namenom. 
(Černe Oven, 2005:278)

V Sloveniji ni bilo višje ali visoke šole za oblikovanje, ki bi izobrazila oblikovalce ter pomagala 
utrditi vlogo in pomen oblikovanja. Obstajale so šole za uporabno umetnost, ki pa s svojimi 
zastarelimi umetnostnoobrtnimi pristopi niso omogočale razvoja oblikovanja, zazrtega k 
povsem novim idealom in ciljem. (Požar, 2015:124)

Pojavi se vizija o novi šoli po vzoru Bauhausa, ki se je na pobudo Edvarda Ravnikarja 
realizirala leta 1960 v paralelni smeri B na študiju arhitekture. Smer B je vključevala študij 
oblikovanja. Študijski program je bil zastavljen kot odprt, sodoben znanstvenoraziskovalni in 
izobraževalni laboratorij, ki je zaobjemal praktično in teoretično delo. Smer je živela le slabi 
dve leti. (Požar, 2015:124)

Oblikovanje je pri nas nadaljevalo tradicionalno navezo na arhitekturno stroko, vse do leta 
1984, ko je bil na Akademiji za likovno umetnost ustanovljen Oddelek za oblikovanje. (Požar, 
2015:142)

Velik vpliv na oblikovanje v šestdesetih letih je tako v Sloveniji kot v svetu imelo sodobno 
švicarsko oblikovanje, ki je temeljilo na izčiščenem tipografskem pristopu in uvedbi mrežnega 
sistema, ki je izhajal iz povsem praktičnih potreb v švicarskem trojezičnem okolju, po 
ustvarjanju učinkovitih kompozicij v trojezičnem nagovoru.

S švicarskim oblikovanjem so naši oblikovalci prihajali v stik prek revij, knjig, razstav in 
z angažiranostjo posameznikov, ki so potovali v tujino in navezovali stike s pomembnimi 
arhitekti in oblikovalci. (Požar, 2015:119)

Kontrast racionalnemu švicarskemu pristopu v stilu oblikovanja in dotlej prevladujočemu 
fotografskemu plakatu uvedejo tako imenovani Poljaki (slika 41) – skupina grafičnih
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oblikovalcev, ki je od sedemdesetih naprej pomembno zaznamovala slovensko grafično 
oblikovanje z idejno svežim pristopom, ki je temeljil na risbi. (Požar, 2015:141)

Radovan Jenko stik s poljskim plakatom označi kot oblikovalsko razsvetljenje, odkritje: »Ta 
popolna avtorjeva svoboda, neverjetna duhovitost in seveda enkratna likovna izvedba ... 
Mislim si, kakšno kreativno moč ima Tomaszewski, da me je z enim samim plakatom zvabil na 
študij tisoč kilometrov stran od doma.« (Jenko, 1999:8)

Politična ureditev je oteževala pretok informacij, to pa se je poznalo tudi v tehnološki opremi 
tiskarn. Četudi je obdobje med vojnama naredilo velik skok v tehnološki opremi tiskarn, so v 
povojnem obdobju le-te tehnološko nazadovale.

Tehnične novosti tiska, ki v tem času prinesejo možnost za inovativne tehnične pristope v 
oblikovanju so: reprokamere, avtomatska izdelava klišejev, rotacijski tisk, štiribarvni tiskarski 
stroji in ofsetni tisk.

Pri nas s svojimi inovativnimi pristopi tiskanja na prosojne papirje in postavitve fotografije v 
živi rob postavi nova načela oblikovanja Jože Brumen. Brumen je bil tudi zaslužen za nakup 
tako želene Helvetice (slika 42). A kot navaja Požar, je Brumen o tem sam menil: »Vse, 
kar imam s tem, je dejstvo, da sem izrezoval tipografijo iz švicarskih revij in tako v naše 
oblikovanje uvedel Helvetico.« (Požar, 2015:121)

Kot Brumen tudi Ravnikar zagovarja ustvarjalno vlogo oblikovalca v samem procesu tiska in 
ne zgolj v ustvarjanju zasnov.

Slika 41: Vpliv poljskega plakata v 
delih Radovana Jenka

Slika 42: Vpliv švicarskega stila v 
plakatih Jožeta Brumna. Sledenje 
mrežnemu sistemu in uporaba 
tipografske vrste Helvetica
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Vsi ti tehnološki premiki uvedejo tudi novo terminologijo v pojmovanju posameznih akterjev 
v stroki. Pojavijo se novi termini oblikovalec, tipograf, vizualno sporočilo.

Vendar se suverena raba nove terminologije uveljavlja počasi, predvsem na račun stanovskega 
združenja, ustanovljenega na pobudo starejše generacije arhitektov, ki jim je šlo le za ločitev 
dekorativne ali uporabne umetnosti in niso imeli jasno razdelanih stališč o delu oblikovalcev. 
(Požar, 2015:123)

Razvoj trgovanja in posledično potrošniške zavesti v šestdesetih in sedemdesetih letih pri 
podjetjih vzpostavi potrebo po vizualni celostni podobi podjetja ter po ustvarjanju blagovne 
znamke in njene identitete. Ta potreba se ne kaže samo v skrbnem načrtovanju logotipov, 
ampak tudi v načrtovanju strateških komunikacijskih standardov.

Celostni pristop k oblikovanju se je pri nas manifestiral v celostnih grafičnih podobah 
za Ljubljansko banko, BIO, Gledališče Glej, Mladinsko gledališče in v celostnih grafičnih 
podobah prireditev, tako kulturnih kot političnih.

Plakat je kot eden pomembnejših nosilcev vidnega sporočila v javnem prostoru dobil v sklopu 
množice elementov celostne grafične podobe jasno določeno vlogo, ki nagovarja in opozori 
na dogodek in ne podaja podrobnih informacij, kajti to nalogo imajo drugi elementi celostne 
podobe.

Oglaševanje prireditev je bilo predvsem vezano na enkratne in odstranljive urbane instalacije, 
polepljene s plakati, kar je bilo značilno za večino socialističnih držav. Odločitev za velike 
plakatne konstrukcije je bila zaradi pomanjkanja legalnih plakatnih mest povsem pragmatična 
rešitev. Po drugi strani pa je šlo pri plakatih ob velikih (političnih) dogodkih za povsem 
politične odločitve, saj je plakatna instalacija kot nevsakdanji poseg v javni prostor opozarjala 
na pomembnost dogodka. (Požar, 2015:137)

Milijenko Licul je leta 1979 kot razlog za upad kakovostnega plakata izpostavil problematiko 
prepovedi plakatiranja in ta ukrep označil kot dejstvo, da se plakat ne more razvijati. Brez 
večjih sankcij so plakate lahko lepili vsepovsod, a nelegalna mesta niso zagotavljala dovolj 
dolge prisotnosti plakatov v javnem prostoru. (Požar, 2015:140)

V začetku devetdesetih let se je zgodila slabo nadzorovana namestitev raznolikih plakatnih 
nosilcev na najrazličnejših mestih. Plakatna mesta so postala znova, kot pred drugo svetovno 
vojno, zasebna last. Začetek trženja plakatnih mest pa je povzročil zmanjšanje plakatnih 
naročil. (Požar, 2015:141)
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1.3.2.5   Tehnološka osamosvojitev oblikovanja in postmodernistična  
dekonstrukcija podobe

Postmodernizem napove povezava punka in oblikovanja. Kar naenkrat oblikovanje ni bilo več 
v pristojnosti ljudi, ki so se profesionalno ukvarjali z oblikovanjem, ampak je do neke mere 
postalo lastnina posameznih socialnih skupin. (Černe Oven, 2005:278)

Slika 43: Racionalna urejenost in konzervativnost, prisotna tudi v oblikovanju embalaže, se sooči z anarhičnim punkom, ki napove 
spremembe, med drugim tudi v oblikovanju.

Postmodernizem je trdne in strukturno jasno grajene modernistične kompozicije razstavil 
in jih povsem svobodno v duhu individualizma in v imenu kreativnosti, ko je bilo dovoljeno 
vse, preuredil po svoje. Dekonstrukcija, osvobojeno branje, pravica do lastne interpretacije 
so glavna vodila oblikovanja in vizualnih sporočil tega časa. To svobodo v ustvarjanju najprej 
ponudijo tehnične novosti fotostavljenja, fotokopiranja, najbolj pa razvoj računalniške 
tehnologije.

Slika 44: Tehnološki proces 
fotostavljenja IZREŽI – PRILEPI; 
koncept prevzame punk in s pomočjo 
razmnoževanja v tehniki fotokopiranja 
ustvari nove podobe. Fotokopiranje 
fascinira tudi z manipulacijo podobe v
povečavah in ustvarjanju novih podob s 
popačenjem.

Slika 45: Neville Brody v oblikovanju z manipuliranjem podobe s pomočjo 
fotokopiranja ustvari nove podobe. 

Slika 46: Pri nas tehniko fotokopiranja manifestirajo 
plakati za dogodke v Disku FV in v Škucu.
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Punk in fotokopiranje pri nas v osemdesetih zaznamujeta produkcijo plakatov, ki so nastali na 
tako imenovani subkulturni sceni. Uporaba fotokopirnega stroja je bila cenovno dostopna in je 
omogočala neodvisno in s strani oblasti nenadzorovano produkcijo. Plakati, večinoma v formatu 
A4 in A3, so na ljubljanski sceni obveščali o dogodkih v Disku FV in ŠKUC-u (slika 46). (Požar, 
2015:142)

Kar začneta punk in fotokopiranje, nadgradi razvoj osebnega računalnika. Ustvarjanje postane 
enostavno, lahkotno, ekonomsko dostopno in osvobojeno drugih strok. Računalnik kot 
orodje je popolnoma transformiral dejavnost oblikovalca, saj mu je dovolil popoln nadzor nad 
oblikovalskim procesom. (Černe Oven, 2005:276) To je vplivalo na oblikovalčevo samostojnost 
in neodvisnost od tiskarskih strok. Tehnična svoboda in svoboda razmišljanja spremenita način 
oblikovanja sporočil.

Oblikovalec upošteva umske sposobnosti bralca in naredi izdelek vizualno dvoumen in težko 
razumljiv, da bo dešifriran šele na podlagi sprejemnikovega razumevanja. (Černe Oven, 
2005:277) Aktivna vloga bralca je postala prioriteta in radikalna tipografija je poudarjala 
problematiko sporočila s tem, da je bralca vznemirila, razburila in mu postavila pregrade pri 
branju. (Černe Oven, 2005:279) 

Razvoj računalnika osvobodi delo oblikovalca, ki ima sedaj nadzor nad vsemi fazami ustvarjanja. Sam lahko manipulira s podobo, 
ustvarja tipografijo in nadzira delo s svojim orodjem vse do tiska. Ta svoboda se kaže tako v pristopu do slikovnega kot besedilnega 
plakata v delih Paule Sherr in Davida Carsona.

Poenostavitev grafičnih programov je omogočila demokratizacijo tega poklica. Načelo, da 
vsakdo, ki ima dostop do orodja, lahko oblikuje, ne glede na znanje in kakovost končnega 
izdelka, povzroči kvantitativne presežke in kvalitativno osiromašenje vizualnih sporočil. 

Slika 47: Steve Jobs in Macintosh leta 1984 Slika 48: plakati za predstave Public Teather 
oblikovalke Paule Sherr 

Slika 49: plakat Davida 
Carsona za razstavo blagovne 
znamke oblačil Quiksilver 
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1.3.2.6   Plakat v dobi digitalizacije

Največja sprememba, ki se je zgodila z razvojem interneta, je način, kako pridemo do 
informacij. Javni prostor ne nosi več dominantne vloge informatorja. Plakat je bil sicer vedno 
v vlogi opomnika, pomoč oglasu. Informacija na oglasu je bila ojačana s pomočjo plakata, 
ki je tako dosegel ljudi v javnem prostoru. Kasneje je z razvojem tehnologije vodilno vlogo 
informatorja prevzela televizija.

S prehodom v dobo digitalnih medijev časopisni oglas in plakat izgubljata moč. Fizični prostor 
v urbanem okolju in tiskan papir je nadomestil digitalni zaslon. In ta zaslon – vir informacij – 
vedno nosimo s seboj.

Plakat najprej preide s potiskanega papirja na zidu v osvetljeno vitrino. Razlogi so povsem 
praktični in ekonomični. Osvetljenost vitrin omogoča daljši čas vidnosti plakata, torej 24 
ur na dan, hkrati pa je svetloba močan dejavnik vzbujanja pozornosti. Določene vitrine 
ponujajo dinamično izmenjavanje plakatov, kar je pomemben element, ki pritegne pozornost. 
Izmenjavanje različnih plakatov na isti površini pa je tudi bolj ekonomično.

Ekonomičnost je vplivala tudi na zmanjšanje pomembnosti plakata za oglaševalce. Splet, 
naš novi javni prostor, je v primerjavi z realnim urbanim okoljem veliko cenejši prostor 
za oglaševanje. Poleg zmanjšanja produkcijskih stroškov ima spletni oglas tudi prednost 
v povratni informaciji. Analitika oglasov namreč oglaševalcu podaja realno povratno 
informacijo o kliku na oglas, torej natančne podatke o dosegu oglasa.

Digitalizacija plakata se je zgodila na Londonski podzemni železnici, kjer so vsa plakatna 
mesta nadomestili z elektronskimi zasloni s premikajočimi se podobami. Vprašanje je, ali tej 
obliki sploh še lahko rečemo plakat. S plakatom ima skupen samo še prostor komuniciranja – 
javni prostor.

Ali se plakat iz urbanega okolja umika in obstaja samo še v velikih plakatih, v muzejskih 
zbirkah in na zidovih najstniških sob ali dizajnerskih stanovanj? Se plakat kot posebna oblika 
javne komunikacije 20. stoletja s svojo materialno naravo lahko postavi ob bok digitalnim 
medijem tudi v današnjem času?

Plakat ima v odnosu do elektronskih medijev prednost teritorija, v katerem spodbuja javno 
razpravo. Ta prednost je prišla do izraza z globalnim protestnim gibanjem, ki ga je povzročil 
finančni zlom leta 2007. Ljudje so začeli vstopati v javni prostor – v realen javni prostor  
kot  mesto izražanja protesta. Fizična prisotnost plakata kot nosilca protestnega sporočila 
na ulici, javnem prostoru, je pokazala njegovo komunikacijsko prevlado nad elektronskimi 
mediji. Elektronski mediji so bili v tem primeru odmev plakata. Njegova podoba se je preko 
elektronskih medijev širila v drugi javni prostor – virtualni spletni prostor. A primarno mesto 
sporočanja je bila ulica.

Vloga plakata kot demokratičnega medija je ta medij obudila iz preživete in neaktualne vloge 
komercialnega plakata.
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1.4	 Brezbesedilno	sporočanje 
kot	učinkovit	način	komuniciranja		 	
globalnih	tem	v	javnem	prostoru	

Po vzponu oblikovanja in predvsem oglaševanja sredi 20. stoletja je mnogo oblikovalcev 
kritično ocenjevalo svojo vlogo v družbi. Zgolj pospeševanje prodaje določenega produkta je 
nadomestila okoljska in družbena zavest. Zavedanje vpliva, ki ga ima oblikovanje na družbo, je 
v stroki spodbudilo razvoj socialno ozaveščenega oblikovanja.

Oglaševanje je trženjsko regulirano, zato v oglaševalskem okolju dominirajo komercialna 
sporočila. Komercializacija medijskega in komunikacijskega prostora prenaša komercialni 
diskurz v vse plasti vsakdanjega življenja. Izberite pravi izdelek za vas, zahtevajte zase le 
najboljše, ker se cenite ... Renata Salecl v knjigi Izbira pojasnjuje, da preko komercialnih 
sporočil postajamo obremenjeni z izbiro, predvsem s težo pravilne izbire. Izbira namreč s 
seboj prinaša občutek neizmerne odgovornosti, ta pa je povezan s strahom pred neuspehom, 
občutkom krivde in tesnobo glede obžalovanja, ki bo sledilo, če smo izbrali narobe. (Salecl, 
2010:12)

Izbira, vsiljena preko komercialnih sporočil, se osredotoča zgolj na osebno raven in v ospredje 
postavlja kategorijo posameznika, s tem pa postavlja oviro za družbeno odgovornost in 
predvsem povzroča otopelost za družbene spremembe. Vstop nekomercialnih vsebin v 
oglaševalski prostor je nujen za ustvarjanje kritične distance in za vzpostavitev družbene 
ozaveščenosti. Plakat oziroma sporočilo, ki ni samo tržno pogojeno, lahko vstopi v javni 
prostor preko družbeno ozaveščenega naročnika in oblikovalca, ki imata interes preko plakata 
ozaveščati družbo. Takšen primer je bilo sodelovanje blagovne znamke Benetton in fotografa 
Oliviera Toscanija.

Toscani je izpostavil družbeno ozaveščenost, rekoč: »Vsi v oglaševanju so svetlolasi, lepi, 
družine so srečne, avtomobili niso nikoli v prometnih konicah, vse se sveti, hrana se zdi 
neverjetno okusna. Sprašujem se, kako neumni smo še lahko. Kako smo lahko prišli do tega, 
da gre svet v eno smer in oglaševanje v popolnoma drugo?« (Černe Oven, 2005:279 –280)

S fotografijami, ki prikazujejo rasizem, aids, umiranje, istospolnost, vojne in podobno, je 
Toscani v javni diskurz preko »komercialnih« plakatnih sporočil umestil teme, ki so bile 
sicer iz javnosti umaknjene. Globalnost znamke, globalnost tem in izrazna moč motiva so v 
dominantno vlogo postavile podobo.

Po Toscaniju se je v komercialnem plakatu večkrat pojavljala podoba upora ali revolucije, 
predvsem v segmentu mode ali telekomunikacij. Ta revolucionarnost v sferi komercialnega 
diskurza dosega nivo dopadljivosti in »kul« drugačnosti in deluje samo na ravni podobe, 
ki jo prodajajo izdelki z revolucionarnim pridihom. Podoba brez vsebine je tudi odraz naše 
socializacije v komercialnem okolju komuniciranja, kjer prevladujeta spektakel in simulacija. 
Revolucija je spektakel, tudi ko nima vsebine.
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Plakat, ki nosi družbeno pomembna sporočila, ima možnost, da se pojavi v javnem prostoru 
poleg tržnega plakata, kadar je vladajoča stran socialno ozaveščena. Poleg vladajoče strani tudi 
prisotnost nevladnih organizacij poveča zastopanje družbeno ozaveščenih tematik v javnem 
prostoru. Plakat lahko tako ponovno postane demokratičen medij. Lahko pa si demokratičnost 
prisvoji sam kot protestni plakat s fizično okupacijo javnega prostora.

Preko podobe v javnem prostoru oblikovanje javnosti predstavlja nove poglede, vrednote 
in zavedanja o temah socialnega, političnega in družbenega vidika našega bivanja. Fizična 
prisotnost v urbanem okolju v želji osvajanja pozornosti, hkrati pa tudi spodbujanja k 
aktivnosti in ozaveščanja, v ospredje postavi moč podobe in dobre konstrukcije kvalitetnega 
likovnovizualnega sporočila. Slaba resolucija, instagramski filtri in udarni tviti ne premorejo 
moči likovnovizualne govorice dobrega plakata, ki na ulici ustavi korak in preseneti zavest.

Sporočilo plakata oblikujeta podoba in beseda. Ko plakat v razmerju podoba – besedilo skoraj 
vso sporočilno težo prenese na podobo, ostane »brez besed« oz. postane brezbesedilni plakat. 
Posamezne besede v njem lahko ostanejo kot referenca, s pomočjo katere se oblikuje podoba. 
Sporočilo, ki temelji na podobi, preide jezikovne ovire, njegov prostor nagovora se razširi. 
Armando Milani je v knjigi No words poster zbral dela, ki predstavljajo, kot pravi, »oblikovanje 
brez meja«. (Milani, 2015:3) Vsi v knjigi zbrani plakati temeljijo na pripovedni moči podobe. 
Podoba v formiranju sporočila paradoksalno povzema formo besedilnega sporočanja. 
Retorični pristop formiranja sporočila s pomočjo analogij, metafor in oksimoronov daje 
vsebinsko moč sporočilu in pri gledalcu vzbudi pozornost in tisti »aha« trenutek.

Družbenokritične tematike ne poznajo meja in so globalne, zato tudi plakatna sporočila z 
družbeno ozaveščenimi tematikami praviloma dajejo prednost podobi. V Milanijevem izboru 
plakatov so plakati iz različnih časovnih obdobij in geografskih področij, vsem pa je skupna 
potreba po izboljšanju družbe z vzpostavitvijo kvalitetnega javnega dialoga. Milani tako s 
knjigo dokazuje, da brezbesedilna sporočila presegajo tako časovno kot prostorsko dimenzijo 
in so izrazno močna univerzalna likovno vizualna sporočila.
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1.4.1	 Interpretacija	družbenokritičnih	tematik	 
v	brezbesedilnih	plakatih

Družbena kritika v motivih plakatov opozarja na pomanjkljivosti preko nazornega izpostavljanja 
pomanjkljivosti. Izhodišče za družbenokritične teme so negativne izkušnje manjšine v odnosu 
do večine (diskriminacija glede na spol, raso, spolno usmerjenost ...) ali – paradoksalno  – 
negativna izkušnja šibke večine v odnosu do bogate manjšine. Družbenokritični plakati vnašajo 
tovrstne tematike v javni diskurz. Prisotnost teh tematik v javnosti pa deluje kot samoregulativni 
mehanizem, ki uravnava delovanje civilizacije.

Pogoste globalne družbenokritične tematike, ki zaznamujejo človeštvo, so nesorazmerna 
porazdelitev kapitala, ekologija, diskriminacija in vojne.

1.4.1.1  Nesorazmerna porazdelitev kapitala

Civilizacija temelji na kapitalističnem sistemu. Kapitalizem je družbenogospodarska ureditev, 
ki temelji na privatni lastnini in trgu. Naravna tendenca kapitalizma je koncentracija bogastva. 
Pretirana koncentracija bogastva ogrozi stabilnost in narekuje potrebo po novih ravnovesjih. 
Motivi, ki so kritični do anomalij v sistemu kapitalizma, se pojavljajo vse od industrijske 
revolucije naprej: od boja za delavske pravice, nesorazmernosti porazdelitve dobička, lakote do 
pretiranega potrošništva ...

Luba Lukova
Income Gap / Prihodkovna vrzel
(ZDA, 2008)

Plakat ilustrativno prikaže 
neenakomernost v porazdelitvi 
bogastva. Metaforičnost prikaza 
bogastva v piti in prebivalstva v 
vilicah je jasna in izrazno močna. 
Nesorazmerje je potencirano z 
velikostjo vilic. Barvna lestvica 
črno-rumenih tonov  pa izraža 
opozorilni ton tematike. 

Yossi Lemel
Carrrrrt / Voziček
(Izrael, 2012) 

Glavni motiv plakata je 
piktogram nakupovanja – 
nakupovalni voziček. V samem 
piktogramu pa je pripovedni 
obrat v ostrih zobeh, ki voziček 
prikažejo kot divjo in požrešno 
zver. Rdeča barva poudarja 
agresivnost.

Jukka Veistola
Unicefov plakat
(Finska, 1969)

Plakat z močno simboliko in 
brez pomoči besed podaja 
jasno sporočilo. S pomočjo 
črno-bele fotografije poveča 
kontrast med številnimi žlicami 
in centralno postavljenim
belim praznim krožnikom.
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1.4.1.2  Ekologija 

Pretirano izkoriščanje naravnih virov in obremenjevanje narave z odpadki rušita ekološko 
ravnovesje. Ekologija kot družbenokritična tema obravnava človekovo prizadevanje za 
zmanjšanje lastnega škodljivega vpliva na okolje. Tematika je močno zastopana v plakatih 
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja.

Radovan Jenko
Earth. All beings in One. / 
Zemlja. Vsa bitja v enem.
(Slovenija, 1995)

Plakat zaznamuje prostoročna 
igriva linija. Ton nagovora
je optimističen in hkrati 
razmišljujoč. Linija izrisuje tri 
bitja – riba, človek in golob – 
združena v povezano obliko, 
ki ponazarja prepletenost
in sobivanje vseh bitij. 
Zemeljskost in uravnoteženost 
poudarja tudi barva plakata.

Hilppa Hyrkä
Stop climate change /
Ustavimo klimatske 
spremembe
(Finska, 2006)

Segrevanje ozračja zaradi 
onesnaženosti povzroča 
taljenje ledenikov, kar 
povzroča drastične 
spremembe v več segmentih 
našega bivanja – spremembe 
podnebja, izguba habitata 
in posledično izumrtje 
določenih živalskih vrst ... 
Gre za postopno razgradnjo. 
Razpadajoč kos ledu v obliki 
severnega medveda –
ene izmed živali, ki zaradi 
podnebnih sprememb izgublja 
življenjski prostor in ji grozi 
izumrtje.

Shigeo Fukuda
Happy Earthday / Srečen 
dan Zemlje
(Japonska, 1982)

V motivu se s pomočjo 
metaforične pripovedne forme 
podaja sporočilo –  sekira, iz 
katere poganja nova vejica. 
Sekira je orodje človeka, s 
katerim drevo uničimo. Iz nje 
poganja novo drevo – narava 
se bo obnovila, človek s 
pretiranim izkoriščanjem 
narave škodi predvsem sebi. 
Plakat uporablja glede na 
sporočilo opozorilno rdečo 
barvo.
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1.4.1.3   Rasno razlikovanje 

Z razvojem kolonializma je povezano rasno razlikovanje ali rasizem. Rasizem temelji na 
predsodkih o rasnih razlikah. Te se nanašajo na biološke (fiziološke) razlike med ljudmi. 
Mnoge rasistične teorije so v preteklosti skušale dokazati, da se rase med seboj razlikujejo tudi 
po sposobnostih, inteligenci, moralnih vrlinah itd.

Veliko plakatov z motivi rasnega razlikovanja prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer je 
problematika zelo prisotna.

Mirko Ilić
Rasizem
(ZDA, 1998)

Učinkovit prikaz tematike rasizma s 
klavirskimi tipkami. Simbolni pomen 
je močan in analogija je jasna – 
enakovrednost tipk in hkrati
neučinkovitost inštrumenta v odsotnosti 
nekaterih tipk. Besedilni del je del slike
in poudari analogijo sporočila.

Mirko Ilić
Last Taboo / Zadnji tabu
(ZDA, 2003)

Plakat enostavno, a učinkovito 
izkorišča kontrast črnih in
belih površin in njihov preplet v 
kontekst sporočila – prepletenost 
različnih ras na enem področju in 
njihov medsebojni odnos.
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1.4.1.4   Vojne, begunstvo, bodeče žice

Rasne razlike so lahko poleg etničnih, verskih in še mnogih drugih vzrok za vojne ali spopade 
med različnimi družbenimi skupnostmi.

Lex Drevinski
World records / Svetovni rekordi
(ZDA, 2008)

Slikovni del sporočila povzema retorično obliko 
oksimorona oziroma bistroumnega nesmisla. 
Lahkotnost in plemenitost atletske discipline skok v 
višino je združena s podobo bodeče žice kot
ovire gibanju. Pripovednost sporočila učinkovito 
dopolni besedilni del, ki ne nosi nosilne vloge, 
ampak je podrejen podobi in je dodaten oksimoron 
na podobo.

Luba Lukova
Peace / Mir
(ZDA, 2000)

Plakat sporoča 
kontradiktorno vlogo 
vojne in miru. Sporočilo 
je likovno predstavljeno 
s pomočjo tendence 
združevanja oblik. 
Manjše oblike, ki nosijo 
vsebinski pomen vojnih 
podob, imajo, glede na 
postavitev, tendenco 
združevanja v novo 
obliko – goloba, ki je 
simbol miru. Plakat 
izkorišča gestalt 
psihologijo in z njeno 
pomočjo učinkovito 
prenaša sporočilo brez 
pomoči besed.

Shigeo Fukuda
Victory / Zmaga
(Japonska, 1980)

Protivojni plakat 
na ironičen način 
sporoča, da v vojni ni 
zmagovalcev. Naboj, 
obrnjen proti cevi, 
ponazarja samouničenje 
in skupaj z naslovom 
plakata Victory – Zmaga 
sporoča ironijo vojne. 
Učinkovit likovni pristop 
s pomočjo oksimorona – 
obrat naboja – pritegne 
pozornost. Pozornost 
oziroma konotacijo na 
opozorilo pa podaja tudi 
preko barv. Kombinacijo 
črne in rumene barve
iz živalskega sveta 
poznamo kot opozorilne 
barve.
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1.5	 Lastna	dela:	 
brezbesedilni	plakati	 
z	družbenokritično	tematiko	

V praktičnem delu sem si za vsebinsko izhodišče postavil vpliv sodobnih tehnologij na 
človekovo bivanje, razmišljanje in delovanje. V likovnem pristopu k snovanju plakata pa 
sem si kot izhodišče postavil snovanje plakatnega sporočila brez besed, in sicer predvsem 
kot vizualno provokacijo in ne toliko kot ustaljeno formo plakatnega sporočila. Pri tem me 
je vodila misel Lube Lukove v knjigi No words poster, ki pravi: »... umetnost sama po sebi ni 
definicija, ampak je izkušnja. Če se te plakat dotakne in te prisili v razmislek, potem je, ne 
glede na to, kaj rečejo kritiki, to umetnost z veliko začetnico. Umetnost, ki lahko zaneti iskro 
spremembe.« (Lukova v Milani, 2015:229)

V javnem prostoru se večinoma srečujemo s sporočili komercialnih vsebin. Ta sporočila 
postajajo stalnica našega zaznavanja. Več kot jih je, bolj postajajo standard in naša 
pričakovanja in zahteve se podrejajo temu standardu. Nekomercialna sporočila – protestna, 
družbenokritična, umetniška – pa se v javnem prostoru pojavljajo bolj redko ali pa so omejena 
na določene javne prostore. Javnost se tako v javnem prostoru zelo redko sooča s sporočili, ki 
nosijo večjo likovno in vsebinsko vrednost. Prisotnost zahtevnejših in likovno kakovostnejših 
vsebin je v javnosti nujna za ozaveščanje o estetski vrednosti našega vizualnega okolja. 
Ko se soočamo s širšim razponom podob, razvijamo kritičen odnos do različnih podob. 
Prepoznavati začnemo kakovost, jo znamo ovrednotiti in jo posledično tudi zahtevamo.

V našem okolju (op. avtorja: Ljubljana) se v vlogi družbeno ozaveščenega podjetja pojavlja 
ponudnik zunanjega oglaševanja (op. avtorja: podjetje TAM-TAM), ki nekatere svoje oglasne 
površine namenja razstavljanju umetniških del. Projekt Ulična galerija tako na mestih, ki 
so običajno tržno regulirana, predstavlja povsem nekomercialne vsebine, ki imajo visoko 
umetniško vrednost. Umetniška dela tako dosežejo povsem naključne mimoidoče in ne zgolj 
obiskovalce galerij.

Slika 61: Ulična galerija
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V maju leta 2016 pa je v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti potekala oglaševalska 
akcija promoviranja Tedna ljubiteljske kulture. Tako so se na sedmih oglasnih mestih (jumbo 
plakatih) pojavila umetniška dela. Podobno kot Ulična galerija je tudi ta akcija v javnem 
prostoru ustvarila zanimivo interakcijo z ostalimi sporočili in ga vizualno obogatila.

Slika 62: Umetniška dela na oglaševalskih površinah

Plakat ima velik vpliv na javno mnenje in je učinkovit medij, ki soustvarja naš javni prostor in 
nas sooča z novimi izkušnjami. Pri snovanju plakatov sem zato izhajal s stališča, da ustvarjam 
likovno zgodbo na zaslonu, ki se nahaja v javnem prostoru. Še vedno je, kot pri vsakem 
plakatnem sporočilu, v ospredju želja in osnovni cilj – pritegniti pozornost; ni pa primarni cilj 
podati enoznačno sporočilo, pač pa spodbuditi gledalca k razmisleku.

Louis Danziger v knjigi No words posters pravi: »Oblikovalec pokaže A in B, ampak gledalec 
vidi C. Tisto kar plakat prikazuje ni A + B = AB. Rezultat enačbe se zgodi v gledalčevih mislih, 
gre za osebno reakcijo in interpretacijo, ki jo povzroči plakat.« (Danziger v Milani, 2015:224)

Vsebinsko sem izhajal iz svojega kritičnega pogleda na odnos človeka z novimi mediji. V 
zelo kratkem obdobju smo se seznanili in povsem usvojili uporabo novih množičnih medijev 
komuniciranja. Kljub suverenosti v spretnostih uporabe pa smo še vedno precej naivni v 
poznavanju in razumevanju njihovega načina delovanja.

V seriji treh plakatov tako podajam kritičen pogled do lahkotnosti in naivnosti v deljenju 
podatkov na spletu, o nekritičnosti do kakovosti in verodostojnosti novic na spletu in o 
manipulativni vlogi računalniških iger in drugih aplikacij na naše čute.
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1.5.1   Internet – Iluzija svobode

Nepoznavanje in nezavedanje delovanja spleta sta razloga za brezskrbno deljenje podatkov 
na spletu. Naši osebni in poslovni podatki so na podatkovnih strežnikih na voljo tudi 
neželenemu nadzoru ali kraji. Nadzor v obliki fizičnega prisluškovanja nam je bolj grozeč, 
ker ga zaznavamo bolj plastično kot nadzor v obliki pregledovanja podatkov o naših spletnih 
aktivnostih, ki se nam zdi bolj abstrakten in neotipljiv, čeprav preko teh podatkov razkrijemo 
zelo veliko o sebi in svojih navadah. Brezžična povezava nam podaja iluzijo nepovezanosti 
posameznih naprav in s tem lažen občutek svobode.  
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Plakat: What’s on your mind? / O čem razmišljaš?
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1.5.2  Kakovost vsebin v spletnih medijih

Lahkotnost uporabe in dostopnost spleta sta nam omogočila tudi zelo aktivno sodelovanje 
pri ustvarjanju spletnih vsebin. Odsotnost urednika, kot ga poznamo pri tiskanih časopisih, 
prelaga odgovornost odločanja o verodostojnosti vsebin na bralca samega. Demokratičnost 
medija izenači strokovno in amatersko mnenje, zato je potrebno ustvarjanje in zahtevanje 
visokih standardov komuniciranja tudi na spletu. 

Naivnost bralca je v plakatu prikazana v prispodobi deklice. Poenotenje prostora, kjer se 
srečujejo strokovna in laična mnenja, pa je prikazano kot prispodoba muzejskega prostora, 
kjer se srečajo muzejski eksponati in logotip Twitterja – spletnega orodja za izmenjavanje 
kratkih misli, tvitov (prosti prevod avtorja: čivkov). 
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Plakat: Navadni čivk
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1.5.3  Novo obdobje računalniških iger v resničnem svetu

Računalniške igrice nas že dolgo navdušujejo s simuliranjem resničnosti v virtualnem svetu. 
Prihod Pokemon Go aplikacije je nov mejnik v poglavju računalniških igric oziroma aplikacij. 
Igra namreč združuje virtualni in resnični svet. Preko kamere pametnega telefona se na 
zaslonu združita izsek iz realnosti in virtualna manipulacija. Ker se dogajanje igre prenese v 
realno okolje, ki pa ga igralec spremlja preko zaslona, ves svoj senzorični ustroj usmeri samo

v izrez zaslona in odmisli vse ostalo. Že v prvem mesecu je bilo igranje te igre vzrok mnogih 
nesreč. V resničnem svetu uporabljamo vse senzorje, ki jih imajo pametni telefoni, povsem pa 
zanemarimo svoje senzorične sposobnosti. Enak način obnašanja se pojavi pri navigacijskih 
napravah, ko slepo sledimo navodilom naprave, v podrejeno vlogo pa postavimo lastne čute.

Lahkotnost manipulacije sem v plakatih ponazoril z balonom namesto glave. »Baloon head« je 
angleški slengovski izraz za nekoga, ki ne razmišlja.
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Plakat: Sprehod po mestu  
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1.6	 Pomen	likovnovizualne	pismenosti	 
v	času	dominance	brezbesedilnega	
sporočanja

V vsakdanjem življenju se neprestano opredeljujemo do vizualnih pojavov okoli nas, od mode, 
tiskanih in elektronskih medijev do oglaševanja in prehrane. (Zgonik, 2013:34)

Podatki iz območja vizualnega so lahko sprožilci najrazličnejših miselnih konceptov, ki 
opredeljujejo sodobno družbo. Tisti, ki bo razumel vizualni nagovor sporočil in ga znal z 
ustvarjalnim gledanjem kritično brati, bo imel prednost, in to v obeh vlogah, tako takrat, ko bo 
vsebine posredoval, kot takrat, ko jih bo sprejemal. (Zgonik, 2013:40)

Družba 21. stoletja je vizualno orientirana družba in veščina branja in formiranja 
likovnovizualnih sporočil, t. i. likovnovizualna pismenost, je ena osnovnih veščin sodobnega 
človeka.

Likovnovizualna pismenost spodbuja ustvarjalno mišljenje, ki je sinonim za kritično mišljenje, 
saj poglobljeno opazovanje spodbuja oblikovanje samostojnih sklepov, pri katerih nas vodi 
ustvarjalni vzgib, s katerim pozitivno ali negativno vrednotimo pojave, ki nas obdajajo. 
(Zgonik, 2013:34)

Gledalec mora razviti sposobnosti za branje in ustvarjanje podob, s pomočjo katerih se je 
sposoben izmakniti manipulacijam. Bolj kot se veča količina podob in hitrost, s katero se mora 
spopasti naš pogled, bolj usposobljenega gledalca potrebujemo, da se lahko kritično sooča z 
njimi.

Likovnovizualna pismenost je opredeljena kot sposobnost interpretacije pomena informacij, 
predstavljenih v obliki podobe. Podobe torej lahko beremo in pomena podob se lahko učimo 
preko učenja branja. (Tomšič Čerkez, 2013:30)

V zahodnem kulturnem okolju in izobraževanju je posebej priviligiran verbalni jezik, ki ima 
pomembno funkcijo pri razvoju abstraktnega, logičnega in diskurzivnega mišljenja. (Selan, 
2013:41)

Tradicionalno vrednotenje je polagalo več vrednosti in kredibilnosti informaciji, ki smo jo 
prebrali iz besed, kot tisti, ki smo jo brali iz slik. Branje knjige je verodostojno, branje stripa 
pač ne. Očitek »Raje kaj preberi, ne glej samo slik.« izhaja iz tradicionalnega pojmovanja 
podobe kot spremljevalca, podrejenega besedi. Vendar velik del naše komunikacije poteka 
v podobah, v likovnem jeziku. Likovni jezik je temelj likovnega opismenjevanja in likovne 
pismenosti oz. kompetence. (Selan, 2013:41)

Likovnovizualne pismenosti se ne naučimo zgolj pri enem predmetu v šoli. Razvija se v 
prepletu več področij delovanja človeka. Tako kot se s samim fizičnim dejanjem gledanja 
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ukvarja več strok in znanstvenih področij, tudi razumevanje in dojemanje vizualnega poteka 
na več ravneh človekovega delovanja.

Osnova likovne pismenosti je likovni jezik, s katerim se večina sreča v našem izobraževalnem 
sistemu pri predmetu Likovna umetnost. Pa vendar se tako vizualnega kot likovnega učimo 
multidisciplinarno. Vedenje in zavedanje o likovnovizualnem poteka prek družboslovnih 
in naravoslovnih znanj. Velja tudi obratno. Zavest o pomenu likovnovizualne komunikacije 
mora preiti v podajanje znanj tudi na teh področjih. Ne samo da se naučimo likovnega jezika 
pri umetnosti, vedenje, da je likovnovizualno pomemben del zaznavanja človeka, moramo 
integrirati tudi v načine poučevanja na nelikovnih področjih.

Podatke hitreje in lažje razumemo preko podobe. Te nam pomagajo razumeti stvari. Enako pa 
moramo znati svoje misli prevesti v podobo. Souporaba verbalnega in vizualnega jezika nas 
bogati. Tako kot je pomembno poznavanje zakonitosti verbalnega jezika, je pomembno tudi, 
da se naučimo kakovostno uporabljati likovni jezik.

V likovnem izražanju je likovni jezik katalizator mišljenja in ustvarjanja. Likovno lahko misli 
samo tisti, ki likovno deluje v likovnem jeziku. (Selan, 2013:44)
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2. PEDAGOŠKO-EMPIRIČNI	DEL
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2.1 Uvod 

Po učnem načrtu se učenci srečajo z oblikovanjem, grafičnim oblikovanjem in oblikovanjem 
plakata v osmem razredu pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 2, kar pomeni, da so 
predhodno že spoznali osnovne pojme likovnega snovanja, ki tvorijo likovnoteoretično osnovo 
za ustvarjanje plakata. Tako se lahko oblikovanja plakata lotevajo tudi v širšem kontekstu 
pomena, moči in predvsem vseprisotnosti oblikovanja oz. vizualnih komunikacij v družbi. 
Poleg moči, ki jo imajo sredstva javnega vizualnega komuniciranja v določenem okolju, lahko 
zaznajo tudi vpliv na oblikovanje prepričanj in vrednot družbe s pomočjo vizualnih sporočil. 
(Ule in Kline, 1996; Flajšman, 2009)

Učenci v tem obdobju vzpostavljajo tudi odnos do svoje okolice. (Učni načrt, 2004; Berce-
Golob, 1993; Zupančič, 2006) So v obdobju izoblikovanja in tudi argumentiranja lastnih 
mnenj, razvijanja svetovnega nazora. Vsakodnevno vzpostavljajo odnos s svojo bližnjo in širšo 
okolico. Zavestno gradijo svojo podobo in svoja lastna mnenja. (Učni načrt, 2004; Zupančič, 
2006) V času pojava družabnih medijev se v tem procesu znajdejo še prej in bolj intenzivno. 
Vsako njihovo sporočilo na družabnih omrežjih je vizualno sporočilo, s katerim podajajo svoje 
mnenje, svoja prepričanja in vrednote, gradijo svojo javno podobo. (Furedi, 2014)

Zavedanje o likovnih zakonitostih vizualnih sporočil ustvari kritičen odnos v branju in 
snovanju vizualnih sporočil in omogoči njihovo razumevanje. Likovna pismenost je izhodišče 
za zavedanje pomena kakovostne vizualne komunikacije in bariera za manipuliranje s slabimi, 
nekakovostnimi sporočili. (Zgonik, 2013; Prevodnik, 2013; Flajšman, 2009)

Kompleksnost komuniciranja učenci zaznavajo v medosebnih odnosih. Soočajo se z različnimi 
kodi komuniciranja, tako verbalnimi in neverbalnimi kot tudi s šumi v komunikacijah. 
Vizualno komuniciranje sestavljajo podobna pravila, kot jih poznamo pri medosebnem 
komuniciranju, pa vendar se kodi komuniciranja spreminjajo. Tako kot pri učenju govora ali 
branja tudi pri učenju likovne pismenosti potrebujemo vajo in izkušnje. (Bamford, 2003; Selan, 
2013). S snovanjem plakata razvijajo smisel za oblikovanje estetskega vizualnega sporočila in 
razvijajo kritičen odnos do vizualnih komunikacij. (Učni načrt, 2004:13)

Pri pripravi učne naloge oblikovanja plakata v osmem razredu smo si za izhodišče postavili 
motiviranje učencev za vzpostavitev kritičnega odnosa do svoje okolice in jim kot izziv 
postavili vizualiziranje njihovega pogleda oziroma sporočila v obliki apelno močnega plakata, 
ki naj bi učinkovito nagovoril njihove vrstnike. Največji izziv pa je bilo snovanje tega sporočila 
v univerzalnem neverbalnem sporočilu – podobi.
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2.2	 Učna	priprava
Datum: 18. 5. 2016 Šolsko leto: 2015/16

Šola: OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana

Učitelj likovne vzgoje: Vito Cof; mentor: Andrej Pohleven

Predmet: Likovno snovanje II.

Okvirni čas obravnavanega 
področja:

4 šolske ure

Razred: 8.

Likovno področje: slikarstvo

Likovna naloga: oblikovanje plakata z upoštevanjem načel likovnega reda – poudarek na dominaciji in 
kontrastu 

Likovna tehnika: kolaž

Likovni materiali in 
pripomočki:

lepenka, barvni papirji, lepilo, škarje, tempera barve, čopič, svinčnik, barvni svinčniki, 
tuš

Likovni motiv: Izbrani družbeni problem

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija

Oblike dela: frontalna, skupinska

Učni mediji in pripomočki: primeri različnih plakatov

Medpredmetne povezave: zgodovina, slovenščina

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij

Vrsta učne ure: uvodna, nadaljevalna, kombinirana

Literatura in drugi viri: -   Bernik, S. (1989). Plakat & znak: Vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja 
vidnih sporočil. Ljubljana: ČGP Delo.

-   Flajšman, B. (2009). Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje. Ljubljana: Debora.

-   Istenič, B. (2008). Oblikovanje plakata. Likovna vzgoja 9(43–44), 30–35.

-   Milani, A. (2015). No Words Posters. Rochester: RIT Press.

-   Sernec, S. (2008/2009). Plakat kot likovni medij. Likovna vzgoja, 9/10(45-46), 38–42.

-   Tacol, T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2011). Likovno snovanje II - učbenik za 8. razred 
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora.

-   Zupančič, T. (2006). Metoda likovnopedagoškega koncepta: priročnik za učitelje. 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

-   Tacol, T., Karim, S., Frelih, Č., Rimele, O., Kramberger, A., Klančnik, R., Markočič, 
V., Puvar ,R., Šimenc – Mihalič, I. (2004). Učni načrt za izbirni predmet LIKOVNO 
SNOVANJE. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo.

Cilji / učenci:  - spoznajo področje uporabne (industrijske) grafike,

- spoznajo pojem grafično oblikovanje, grafični oblikovalec, vidna sporočila (vizualne 
komunikacije), 

- opredelijo namen plakata,

- predstavijo plakat po vsebini in glede na obravnavani načeli likovnega reda 
(dominacija in kontrast),

- razvijajo zmožnost za samostojno oblikovanje lastnih zamisli,

- izdelajo plakat.
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Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, pripomočki 

UVODNI DEL 

S pomočjo projekcije vzpostavi razgovor o 
vseprisotnosti grafičnega oblikovanja.

Preko primerov, 
podanih na 
projekciji, sami 
iščejo dodatne 
primere grafičnega 
oblikovanja v 
svojem okolju.

Opozori jih na njihovo vsakodnevno 
izvajanje grafičnega oblikovanja.

Poskušajo opisati 
primere, ko sami 
oblikujejo vizualna 
sporočila.

OSREDNJI DEL

Posredovanje vsebine

Izpostavi plakat, kot najbolj prepoznaven 
izdelek grafičnega oblikovanja.

Ugotavljajo, kje 
vse se srečujejo s 
plakatom in kako 
pogosto (javni 
prostori, ulica, ...).

Preko igre »pictionary« izpostavi pomen 
prepleta več udeležencev v procesu 
nastajanja in branja plakata. (naročnik, 
oblikovalec, gledalec)

Učitelj povabi učenca k tabli in mu izroči 
listek z napisanim sporočilom, ki ga 
učenec nariše na tablo (npr. Laž ima 
kratke noge. Za dežjem vedno posije 
sonce.).

Preko igre 
»pictionary« vidijo 
pomen prenosa 
verbalnega sporočila 
v vizualno sporočilo 
in pomembnost 
razumljivosti 
sporočila gledalcu. 

Učenci poskušajo 
razbrati narisano 
sporočilo.

Učitelj na primerih plakatov izpostavi glavna 
elementa plakatnega sporočila (slika, 
beseda). Ob primerih plakatov pokaže 
sedem načel likovnega reda (razmerje, 
ravnovesje, dominacija, enotnost, ritem, 
kontrast, harmonija; podrobneje razloži 
načeli dominacije in kontrasta).

Dominacija (prevlada) – določeni likovni 
elementi, spremenljivke, deli kompozicije 
prevladajo nad preostalimi, ki so potisnjeni 
v drugi plan. Lahko ruši ali vzpostavlja 
harmoničnost, usmerja pozornost, določa 
hierarhijo ali pomembnost med deli 
kompozicije. Nastane kot nasprotje, izjema, 
poudarek, vodilo ... Je prva in najočitnejša 
stvar, ki jo opazimo pri sliki, kipu, dizajnu in 
arhitekturi.

Poskušajo razbrati 
jasnost sporočila 
glede na razmerje 
slike in besedila v 
plakatu.

1

 3

 5

 2

 4

 6

9

8

7

10
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Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, pripomočki 

Kontrast je odnos med nasprotji 
(skrajnostmi) v likovnih elementih in 
spremenljivkah (svetlo-temno, veliko-
majhno, blizu-daleč ...). Z njim poudarjamo 
napetost, razgibanost, dramatičnost v 
oblikah in motivih.

Na primerih 
plakatov 
spoznavajo 
načeli likovnega 
reda - kontrast in 
dominacijo. 

Dominacija: 
najprej opazimo 
belega goloba, 
šele potem 
drobne oblike 
(orožje, vojaki) 
iz katerih je 
sestavljen.

Kontrast:

- svetlo-temno,
- vsebinski 
kontrast.

Dominacija:  
črna linija – 
zaradi močnega 
kontrasta s 
svetlo podlago 
in spremembe 
smeri

Kontrast:

- svetlo-temno,
- kontrast smeri
- kontrast oblike 
(razgiban 
napis in trd, 
težak črn lik, ki 
se prelomi).

Učitelj usmeri pogovor in razmišljanje o 
današnjih vrednotah in o tematikah, s 
katerimi se srečujejo preko medijev
(diskriminacija, ekologija, potrošništvo, 
varnost v prometu, odvisnosti, ...).

Sodelujejo v 
pogovoru.

Napoved likovne naloge

Pojasni, da bodo učenci v paru izdelali 
plakat na eno od zgoraj navedenih 
tematik. 

Opozori jih, da je slikovna podoba nosilec 
plakata in da je tako plakatno sporočilo 
širše razumljivo in preide okvire jezika. Na 
primerih pokaže načeli likovnega reda –
kontrast in dominacijo. 

Gledajo primere 
in izpostavljajo 
jasnost sporočila. 
Prepoznavajo, 
kako oblikovalec 
izkorišča načela 
likovnega reda
za sporočilnost 
plakata (kontrast in 
dominacija).  

18

Varnost v 
prometu 
(Razne naprave 
odvračajo pozornost 
udeležencev v 
prometu.) 

19

Ekologija 
(Levi: z izsekavanjem 
gozdov uničujemo sami 
sebe; desni: vsi smo del 
tega sveta, zato bi ljudje 
morali živeti v sožitju z 
naravo.)

16

14

17

15

13

1211
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Učitelj Učenci Učne metode, sredstva, pripomočki 

Preko slikovnih primerov jih usmeri v 
razmišljanje o plakatnem sporočilu brez 
besedilnega dela.

Zaradi lažjega in hitrejšega ustvarjanja 
razdeli učence v skupine po dva.

Usmeri potek dela: snovanje koncepta 
sporočila, snovanje idejne zasnove 
sporočila in priprava na izvedbo.

Razdelijo se po 
parih.

Preko razgovora 
najprej zapišejo 
tematiko in okvirno 
opredelijo sporočilo. 
Po pogovoru z 
učiteljem skicirajo 
likovno zasnovo 
plakata.

Ozaveščanje 
o škodljivosti 
kajenja

Ekologija 
(Človek je prikazan 
kot dimnik - kot glavni 
onesnaževalec.)

22

Porazdelitev 
bogastva

24

25

Diskriminacija

23

Ekologija 
(Levi: s segrevanjem 
planeta živa bitja 
izgubljajo življenjski 
prostor; desni: 
metafora - sekira, iz 
katere poganja nova 
vejica. Sekira je orodje 
človeka, s katerim 
drevo uničimo. Iz nje 
poganja novo drevo - 
narava se bo obnovila, 
človek s pretiranim 
izkoriščanjem narave 
škodi predvsem sebi.)

26

Plakata proti 
vojni
(Levi: kritika »vojne 
za mir«; desni: v vojni 
nihče ne zmaga.)

27

Agresivno 
potrošništvo  
(Nakupovalni voziček 
kot divja zver z ostrimi 
zobmi; rdeča barva to 
še poudari.)

Likovno izražanje

Učence pri delu spodbuja in jim pomaga 
pri reševanju likovnih problemov. 

Izdelujejo likovni 
izdelek.

SKLEPNI DEL

Z učenci oblikuje merila za vrednotenje:

- izvirnost idejne rešitve,

- upoštevanje načel likovnega reda – 
kontrasta in dominacije,

- jasnost sporočila,

- tehnična izvedba.

Z vzpostavljanjem 
meril za vrednotenje 
ponovijo osvojeno 
znanje.

Zapiše ocene in uredi razstavo izdelkov.  Učenci razstavijo dela in jih vrednotijo.

2120
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2.3	 Analiza	pedagoškega	dela

Likovno nalogo smo izvedli v dveh blok urah z dvotedenskim zamikom. Zaradi pomanjkanja 
časa je učitelj učencem omogočil delo tudi med uro Likovne umetnosti. Učenci so imeli takoj 
po razlagi možnost procesa skupinskega kreativnega »brainstorminga«. Skupaj smo zapisali 
na tablo tematike, ki jih zanimajo, potem pa so se v parih lotili idejne zasnove oziroma skice. 
Ta del je bil ključen za konceptualno zasnovo sporočila, za katerega so imeli dovolj časa in 
so se mu zelo temeljito posvetili. Dvotedenski premor do naslednje ure, ki je bila namenjena 
izvedbi, je bil koristen za analiziranje in pomisleke. Zadnja ura je bila namenjena izvedbi in 
vrednotenju. 

Učni načrt omogoča izvedbo plakata s pomočjo računalnika, a smo zaradi slabše opremljenosti 
šole z ustrezno programsko in strojno opremo kot tudi zaradi različnega računalniškega 
predznanja učencev nalogo zasnovali v tehniki kolaža, ki pa, tudi zaradi večjega formata, 
zahteva določen čas za izvedbo.

Dobro predznanje učencev nam je omogočalo, da smo se v prvem delu bolj osredotočili 
na razmišljanje o vseprisotnosti oblikovanja in pomenu vloge oblikovalca kot prevajalca 
naročnikovega sporočila v vizualno zanimivo sporočilo, ki je razumljivo za gledalca. Ob 
slikovnih primerih smo ponovili načela likovnega reda (razmerje, ravnovesje, dominacija, 
enotnost, ritem, kontrast, harmonija) in se podrobneje posvetili načelu dominacije in 
kontrasta. Ob dobrem predznanju učencev o osnovah likovnega snovanja (likovne prvine, 
likovne spremenljivke, načela likovnega reda) smo se lahko bolj posvetil analiziranju samega 
sporočila glede na besedilni in slikovni del in na izrazno in univerzalno pomensko moč 
slikovne podobe.

Učenci so skozi celoten proces dobro sodelovali. Predvsem se je njihovo predznanje pokazalo 
pri analiziranju predstavljenih plakatov, ki so jim bili razumljivi. Tako smo pojma dominacija 
in kontrast zgolj ponovili in ju izpostavili kot načina za snovanje učinkovitega sporočila.

Snovanje ideje v parih je bilo za tiste, ki so še iskali svoje ideje, lažje, več težav so imeli tisti, 
ki so bili zelo jasni v svojih idejah in so se zato težje prilagodili skupinskemu delu. Situacije, 
prilagajanja, odnos med učenci idr. spominja na skupinsko ustvarjanje, kot ga poznamo pri 
delu v oblikovalskih agencijah.

Likovni pedagog v začetku šolskega leta z namensko zbranimi sredstvi priskrbi likovni 
material, ki je na voljo učencem pri ustvarjanju. Praksa v razredu je, da si učenci material, ki 
ga potrebujejo, sami izberejo med dobro poznanim materialom, ki jim je ves čas na razpolago. 
Zaznali smo senzibilnost učencev pri poznavanju teh materialov in posledično pri razmišljanju 
o materialih že v fazi snovanja. 

Učenci so izhajali iz papirja formata 50 x 70 cm v črni, beli, sivi in rjavi barvi. Največ jih je za 
osnovo izbralo črno barvo, ki že sama podaja občutek globine in sugerira ton sporočila. Pri 
izvedbi je prevladovala tehnika kolaža in risanje z barvnim svinčnikom.

Pred zaključkom učne ure smo skupaj pregledali in ovrednotili nastale likovne izdelke.
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Že v procesu ustvarjanja je večina učencev zelo dobro sodelovala, zato so lažje prepoznali 
sporočilnost plakatov. Nekateri učenci pa so bili nezadovoljni, ker niso uspeli povsem 
realizirati svojih idej.

Skupina se je izkazala kot dorasla nalogi in vešča v poznavanju likovnih tehnik, kar je 
botrovalo dobrim končnim izdelkom. Blizu jim je bila tako družbeno angažirana tematika 
plakatnega sporočila kot tudi samo področje vizualnih komunikacij. Pri izpostavljanju 
tematik so se izkazali kot skupina z zelo jasnimi prepričanji in predvsem kot zelo aktivni in 
konstruktivni sogovorniki.

2.3.1	 Dela	učencev
Likovna naloga oblikovanje plakata z upoštevanjem načel likovnega reda s poudarkom 
na dominaciji in kontrastu ni bila najlažja, predvsem zaradi usmeritev, da naj se učenci 
osredotočijo na slikovno sporočilo in poskušajo opustiti besedilni del plakata. To navodilo 
je najprej predstavljalo oviro, vendar so v procesu razmišljanja in zbiranja idej učenci kmalu 
ugotovili, da je zahtevnejše oblikovati dober in učinkovit napis kot pa to sporočilo ponazoriti s 
simbolom oziroma s podobo.

Med snovanjem idejne zasnove so učenci dobro sodelovali tako znotraj dvojic kot širše. 
Predvsem so se izkazali v preizkušanju idejnih zasnov pri drugih parih ter se tako izognili 
nedorečenosti idej in s tem komunikacijskim šumom oziroma potencialnim preveč 
kompleksnim idejam.

Pri sami izvedbi dela se je pokazala različna spretnost posameznih parov. Nekateri pari so 
oblikovali preveč preprosto sporočilo, drugi prezahtevno. Predvsem pa se je pri likovni nalogi 
izkazala zanimivost oblikovalskega razmišljanja kot stimulativnega načina dela, ki učence 
nauči nekaterih miselnih procesov, ki jim lahko koristijo tudi na drugih področjih (zlasti  
zmožnost vizualiziranja idej, inovativnost v prikazovanju in realizaciji ideje in skupinsko 
ustvarjalno razmišljanje).
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2.3.1.1 LIKOVNO DELO 1

Tematika: porast revščine

Osnovna ideja: Izhodišče je 
infografični prikaz; prikazuje 
rast števila prebivalstva, ki 
živi pod pragom revščine, 
s senco – lupo čez sliko 
razkošnega počivalnika.

Izvedba: kolaž, tempera, tuš

Plakat temelji na močnem simbolizmu. Nosi močno izhodiščno zgodbo oziroma idejo, 
ki je podana zelo subtilno in se brez dodatne razlage sporočila ne razbere povsem. Kljub 
temu plakatno sporočilo podaja pravilen kontekst vsebine in s tehnično izvedbo nadgradi 
emocionalno sporočilo.

Učenki sta upoštevali obe obravnavani načeli likovnega reda in ju izkoristili. Ustvarjen je 
močan kontrast med lepim, bleščečim delom počivalnika in umazanim, raztrganim delom, ki 
količinsko dominira na formatu (kontrast tekstur, kontrast svetlosti).

V “bogatem delu” plakata so materiali počivalnika iz strukturiranega velurnega papirja, zlat tuš 
pa ta del še dodatno bogati; čez “revni del” je nalepljen paus papir, ki ta del posivi.

Plakat sledi navodilu in ostaja povsem brez besedila. Motiv je premišljeno izbran (simbolika 
počivalnika – razkošen kos pohištva, katerega edina vloga je užitek, udobje), pri izvedbi pa 
sta učenki pokazali izjemno kreativnost pri izbiri materialov. Na žalost pa je časovna omejitev 
izvedbe onemogočala dokončanje dela.

Delo kaže visoko zrelost učenk v razmišljanju pri snovanju ideje kot tudi dobro poznavanje 
likovnih tehnik.
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2.3.1.2 LIKOVNO DELO 2

Tematika: nošenje krzna in 
zaščita živali

Osnovna ideja: šokiranje z 
zamenjavo vlog. Kako bi bila 
videti žival, ki nosi človeško 
kožo?

Izvedba: kolaž, barvni 
svinčniki, tempera

Plakat uporabi enega najmočnejših nagovorov – obrnjene perspektive gledanja. Motiv 
leoparda, oblečenega v človeško kožo, je zelo zgovoren in sporočilo jasno, zato je besedilni 
nagovor odveč. Pa vendar sta avtorici plakata menili, da besedilo okrepi in poudari sporočilo.

Glede na tematiko, ki pogosto šokira s krvavečim krznom, sta avtorici uporabili bolj eleganten 
in emocionalno močnejši pristop. Gledalca nagovarjata s podobo človeškega telesa, ki 
dominira na formatu. Močan vsebinski kontrast kože, ki običajno nosi obleko, tokrat pa 
postane obleka, vzbuja nelagodje, kar je glavni namen sporočila.
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2.3.1.3 LIKOVNI DELI 3 IN 4

Tematika: odvisnost od drog

Osnovna ideja: prikaz škodljivih posledic 
uživanja drog z simbolnim elementom - 
senco smrti.

Izvedba: kolaž, barvni svinčniki, tempera

Droge so – poleg rasizma – tema, o kateri 
so imeli učenci najbolj izoblikovana 
mnenja, za izvedbo pa sta se odločila 
dva para. Oba plakata temeljita na 
opozarjanju škodljivega učinka, torej na 
opominjanju s simboli smrti. Simboli 
smrti so ponazorjeni kot senca križa 
oziroma dim v obliki lobanje, kot tiha 
grožnja.

Plakat z injekcijo je dopolnjen z napisom, 
ki je bil v tem primeru nujen, saj 
sporočilo ni bilo povsem jasno. Dobro 
sta izkoriščena dinamika diagonale (smer 
navzgor, rast) in položaj sence kot ključni 
del motiva, ki s smerjo navzdol prekine 
gibanje vzpenjajoče diagonale.

Centralna kompozicija je dobro izhodišče 
pri drugem plakatu, pozornost gledalca 
pa usmeri samo na žlico kot element, ki 
najbolj izstopa. Boljšo sporočilnost bi 
avtorja dosegla s preusmeritvijo pogleda 
na dim v obliki smrtne glave, ki bi moral 
zavzemati večji prostor (med sabo se 
nista povsem uspela uskladiti – prvi 
učenec je pozornost posvetil risanju v 
dimu skrite lobanje, drugi pa je izrisal 
in izrezal vžigalnik in žlico). Prikaz je 
zato kompozicijsko slabši, deluje prazno, 
nedokončano.
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2.3.1.4 LIKOVNO DELO 5

Tematika: prometna varnost

Osnovna ideja: prikaz posledic, ob 
neupoštevanju prometnih pravil.

Izvedba: kolaž, tempera

Podobno kot pri plakatih z drogami tudi ta 
prikaz temelji na opozarjanju na šokantne 
posledice neupoštevanja prometnih pravil.

Izkorišča pomen prometnega znaka stop, 
njegovo pripovedno moč in opozorilnost 
rdeče barve. V madežu krvi pa učinek 
debele plasti tempere naredi primeren 
učinek plastičnosti prikaza luže krvi. 
Dominira rdeč prometni znak z napisom 
STOP na temni podlagi. Ostra oblika 
znaka, ki opozarja, in mehka, razgibana 
vijuga, ki nakazuje na nepremišljenost, 
podajata dober kontrast, tako v obliki kot 
vsebinsko.
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2.3.1.5 LIKOVNI DELI 6 IN 7

Tematika: vpliv Amerike na svet 
in nadzor

Osnovna ideja: Vpliv ameriškega 
gospodarstva in politike na 
celoten svet je prikazan s 
prekritjem planeta Zemlje z 
ameriško zastavo.

Nadzor nad prebivalstvom kot 
posledica boja proti terorizmu 
je prikazan podobno kot v 
računalniških igricah, kjer se 
pojavlja nadziranje igralca s 
helikopterji in napis »We are 
watching you.« (Opazujemo te.)

Izvedba: barvni svinčniki

Avtorja sta začela snovati idejo skupaj, izhodišče je bila Amerika in njen vpliv. Pri snovanju 
ideje sta se odločila, da bosta izvedla vsak svojo različico v manjšem formatu.

Prvi plakat uporabi metaforični prikaz ovitja Zemlje z ameriško zastavo. Prikazana je 
dramatična kompozicija s poudarkom na osvetlitvi. Učenec dobro pozna tehniko barvnega 
svinčnika in je učinkovito izkoristil črno barvo papirja.

Za podoben likovni pristop se je odločil tudi drugi učenec. Za motiv je povzel prizor 
helikopterskega pregona s snopom luči z zapisom.

Četudi gre za bolj predvidljive motive, povzete po popularnih medijih, je izvedba korektna in 
sporočilo učinkovito.
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2.3.1.6 LIKOVNO DELO 8

Tematika: ekologija – izkoriščanje naravnih 
bogastev

Osnovna ideja: pretirano izkoriščanje 
naravnih bogastev je prikazano kot iztiskanje 
vsebine iz tube - Zemlje

Izvedba: tempera, kolaž, barvni svinčniki

Na formatu dominira svetla Zemlja neobičajne 
oblike. Učenki sta Zemljo metaforično 
spremenili v tubo, iz katere iztiskamo vsebino. 
Sporočilo sta nadgradili z besedilom: Včasih 
je bila Zemlja okrogla. Napis s krožno obliko, 
ki nakazuje obliko Zemlje nekoč, poudari 
sporočilo plakata.

Pri izvedbi sta imeli učenki težavo s prikazom 
Zemlje kot tube, ki pa sta jo s pomočjo 
nasvetov dobro izpeljali.

2.3.1.7 LIKOVNO DELO 9

Tematika: rasizem

Osnovna ideja: pomen izhodišča gledanja. 
Vidimo črne črte na belem ali bele črte na 
črnem? Glavno sporočilo plakata je opozorilo 
na rasno razlikovanje; podton sporočila črte 
kot črtne kode pa simbolizira množično 
potrošnjo, ki spodbuja izkoriščanje poceni 
delovne sile v državah tretjega sveta.

Izvedba: tuš

Učenca sta učinkovito pokazala na problem 
razlikovanja barve kože. Presenetila sta tudi 
s podtonom in širino razmišljanja. Rešitev je 
kompozicijsko enostavna in statična. Ritem 
ustvarjajo bele in črne površine različnih 
debelin, ki si naključno sledijo. Besedilno 
sporočilo je skrito med črte in deluje kot 
element presenečenja.

Od obravnavanih načel likovnega reda sta upoštevala kontrast (svetlostni in količinski). O 
načelu dominacije tu ne moremo govoriti, saj plakat idejno izenačuje pomembnost tonsko 
različnih površin. Če bi prevladal en element, bi to povsem spremenilo sporočilo plakata.
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2.4	 Zaključek

Učenci se o načelih grafičnega oblikovanja v okviru izbirnega predmeta Likovno snovanje 
srečajo, ko že poznajo osnove likovnega jezika (likovne prvine in likovne spremenljivke) ter jih 
po načelih likovnega reda združujejo v likovno kompozicijo in pri tem izkoriščajo značilnosti 
različnih likovnih tehnik.

Srečajo se z izzivom vizualne komunikacije – kako oblikovati učinkovito vizualno sporočilo, 
ki bo opazno in razumljivo. Ta proces je lažji, če imajo dobro likovno predznanje, ki jim 
omogoča, da se bolj posvetijo sporočilu in izkoriščajo poznavanje likovnih tehnik in materialov 
kot sredstev za doseganje cilja.

Učencem je bilo blizu razmišljanje o načelih grafičnega oblikovanja. Pri tej starosti (13 do 14 let) 
so zelo dojemljivi za dogajanje v okolju, v katerem živijo, kar se je pokazalo že pri napovedi 
likovne naloge, kjer so aktivno sodelovali in razumeli vse prikazane družbeno angažirane 
plakate. Kreativni proces iskanja ideje in rešitve v parih pa je bil tudi dobra spodbuda za 
skupinsko delo in za razvijanje asociativnega razmišljanja. Spoznavanje z načeli grafičnega 
oblikovanja jih opomni na pomen vizualnega okolja, v katerem so, in na njihovo vlogo in 
odnos do teh sporočil. Poleg tega uzavestijo, kakšno moč ima vizualno komuniciranje v 
današnji družbi in da lahko z likovnim izražanjem pokažejo na probleme sodobne družbe. Ob 
znanju, kako oblikovati dobro vizualno sporočilo, ki je opazno, razumljivo in zapomljivo, pa je 
pomembno tudi, da razvijajo kritičen odnos do vizualnih sporočil, s katerimi je okolje vse bolj 
nasičeno.
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