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POVZETEK 

 

Knjiga umetnika je zanimivo samostojno umetniško delo, ki se je razvilo z drugimi sodobnimi 

umetniškimi praksami v šestdesetih letih dvajsetega stoletja. S to obliko sem se srečala v 

četrtem letniku svojega študija in se odločila, da bo to snov raziskovanja kot način izražanja 

tudi v diplomski nalogi. Raziskala sem njene oblike, razvoj skozi zgodovino, njen vpliv na 

celotno umetnost. Predstavila sem umetniško skupino OHO, ki je bila bistvenega pomena za 

njen razvoj na Slovenskem. 

Med osebnim raziskovanjem umetniškega dela sem se srečala tudi s pojmom 

dokumentiranja kot konceptom, ki podaja podatke in beleži dejanja, dogodke. Je glaven 

način umetniškega ustvarjanja v mojem delu Pot. Eden izmed umetnikov, ki je dokumentiral 

svoja dela, je Richard Long, začetnik zemeljske umetnosti, ki sem ga vključila v svoje 

diplomsko delo. 

Knjiga umetnika združuje zvrsti umetnosti v celoto in ponuja svobodne rešitve in način 

osebnega izpovedovanja, kar sem vključila tudi v pedagoški del, v katerem sem predstavila 

izvedeni uri na temo knjige umetnika na Srednji zdravstveni šoli. To je ena od mnogih rešitev 

likovnega izražanja, ki je dijakom nova in za to zelo motivirajoča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: knjiga umetnika, dokumentacija, skupina OHO, Richard Long, umetniško 

delo, svobodno izražanje, mešani mediji 

  



 
 

ABSTRACT 

Artist's book is very interesting independent work of art, that has developed with other 

contemporary art  practices in the sixties in the twentieth century. I discovered this form of art 

in the fourth year of my studies so I decided that this will be my material for research as a 

mean of expression  in this thesis. I explored its shapes, development through history, its 

impact on the entire art. I presented the art group OHO, which was essential for artist's book 

development in Slovenia. 

During my personal exploration of the artistic work, I also encountered with a concept of 

documentation, which provides information and records actions and events. It is the main 

method of artistic expression in my work Path. One of the artists who documented his works 

is Richard Long, a pioneer of land art, which I have included in my thesis. 

Artist's Book combines the genres of art in the entity and presents artistic freedom and a way 

of expressing one's individuality and subjectivity, which I also included in my academic 

lecture on The secondary school of nursing in Ljubljana with the theme of artists' book. This 

is one of many solutions of artistic expression that is new to students and for this very 

motivational. 
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UVOD 

 

Vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja prevladuje konceptualna umetnost, ki šokira 

občinstvo s svojo svobodo, kritičnostjo ali nevsakdanjim razmišljanjem. Poleg konceptualne 

umetnosti, ready-made, instalacij, okoljske umetnosti, telesne umetnosti, performansov, 

besedne umetnosti se je razvilo tudi področje knjige umetnika, ki je imelo v razširjanju 

umetnosti pomembno vlogo. Njena vsebina ne obravnava le tem družbe, temveč je lahko 

tudi izrazito osebna, kot je moje praktično delo knjiga umetnika Pot. Združuje tudi različne 

medije, ki se med seboj podpirajo in tvorijo celoto.  

Knjiga umetnika me je kot likovni objekt interaktivnega komuniciranja pritegnila in bom za to 

v diplomskem delu seznanila s pojmom knjige umetnika. Raziskala bom, kako se je razvijala 

skozi zgodovino v obliko, ki je razširjena danes. Predstavila bom obliko koncepta mapiranja 

in umetnika, ki sta se posvetila tej obliki. V likovno-praktičnem delu se bom posvetila 

oblikovanju knjige umetnika v smislu koncepta, mojim vzrokom za izbiro teme, njenemu 

razvijanju ter prostorsko časovni povezavi. Vizualni podobi, o izbiri barv, velikosti in 

oblikovanju v celoto v smislu povezanosti in pestrosti ter končni vezavi. V končnem  

likovno-pedagoškem delu bom predstavila učno uro namenjeno srednji poklicni šoli, s katero 

sem jim predstavila pojem knjige umetnika z različnimi, zanimivimi pristopi, video posnetki, 

odgovarjanjem na vprašanja in vključevanja drugih sodobnih likovnih praks, kot sta besedna 

umetnost in fotografija. 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kaj je knjiga umetnika? 

- Kdaj se prvič pojavi in kdo je njen avtor? 

- Kakšen je pomen razvoja knjige umetnika za likovno umetnost? 

- Kakšna je vloga mapiranja pri oblikovanju knjige umetnika? 

- Kakšen pomen imata barva in velikost na tovrstno likovno delo? 

- Katere likovne tehnike so primerne za oblikovanje knjige umetnika pri pouku likovne 

umetnosti? 

- Ali učenci objektivno ovrednotijo knjige umetnika? 
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LIKOVNO-TEORETIČNI DEL  

 

Knjiga umetnika  

 

Glavni knjižničar muzeja sodobne umetnosti v New Yorku, Clive Phillpot, je za definicijo 

knjige umetnika rekel, da je to knjiga, katere avtor je umetnik. Umetniška kritičarka Lucy 

Lippard poimenuje definicijo knjige umetnika kot delo, ki je umetnost sama, narejeno v 

mediju knjige in je pogosto izdano s strani avtorja. (Artists books in the university libraries, 

1991)  

Nekateri umetniki se izključno odločijo le za medij knjige, prav tako pa tudi ilustratorji, 

tipografi, pisatelji, pesniki in knjigovezi. (Artists' Books, b.d.) 

 

V poznih petdesetih letih 20. stoletja je bila knjiga umetnika sprejeta kot oblika umetnosti. 

Njeno bistvo je koncept, ki je prikazan predvsem na vizualen način, kot samostojno likovno 

delo, ki se publicira, natisne in razmnoži v nekaj kopijah ali na tisoče, lahko pa je tudi unikat. 

Določiti število kopij je težka naloga, saj ne morejo vnaprej predvideti povpraševanja. 

Pomemben je tudi kontekst kopiranja umetnosti, ker naj bi bila unikatna, tako pa se knjige 

umetnika lahko zamenja z albumi, skicirkami, ilustracijami, čeprav vključuje te načine. S 

klasičnimi knjigami ima lahko skupno: obliko (snovnost), dizajn, format ali funkcijo. Velikost je 

odvisna od želja avtorja, lahko so zelo majhni ali veliki formati. Pri oblikovanju imamo veliko 

možnosti, največkrat so knjige klasično vezane s šivi, lahko pa so to posamezne strani, 

strgane strani ali kolažne strani, narejene iz časopisov, recikliranega papirja, kartona, 

plastike, blaga. Oblikovana je lahko tudi iz plakata, tako da je zvita v knjigo, ki jo gledalec 

ponovno razpre, ali v druge različne oblike npr. v kovček, ovojnico, mape, dokumente spete v 

spiralo ali s sponkami. Združuje lahko različne medije, tehnike in tehnologije. (Thurmann-

Jajes, 2010)  

 

Knjigi umetnika so dodane različne priloge, kot so zapisi, fotografije, zgoščenke, avdio zapisi, 

posterji ali majhni predmeti, ki poudarijo namen vsebine in njeno unikatnost. (Thurmann-

Jajes, 2010) 
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Poznamo veliko oblik knjige umetnika, so v različnih formah na primer: pop-up knjige, 

leporellos, razglednice, koledarji ali skicirke. Avtorica Anne Thurmann-Jajes razdeli knjigo 

umetnika v primarne in sekundarne podforme. Pod primarne šteje asemblaž, koledar, flip-

book, leporello, majhne knjige, knjige objekta, foto knjige, pop-up book, razglednice, posterje, 

skicirke, klasične knjige umetnika.  

Pod sekundarne vključuje umetniško oblikovane platnice knjig, kataloge razstav, prispevke. 

(Thurmann-Jajes, 2010)  

 

 

Carousel  

Avtor: Maria Pisano 

Naslov: Tempo Allegro 

Leto: 2008 

 

Vir: http://mariagpisano.com/?page_id=95 

 

 

 

 

 

Leporello 

Avtor: Ed Ruscha 

Naslov: Every Building on Sunset  

Strip/A Leporello Book 

Leto: 1966 

 

Vir: https://auctions.bidsquare.com/view-auctions/catalog/id/404/lot/148469 

 

 

 

 

 

 

Flip book  

Avtor: Manuel Acevedo 

Naslov: Latticetropic Series 

Leto: 2014 

Vir: https://www.wavehill.org/arts/artists/manuel-acevedo/ 

http://mariagpisano.com/?page_id=95
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Knjiga objekta 

Avtor: Gerda Ritzmann 

Naslov: Buchobjekt-7-21 

Leto: 2009 

 

 

 

Vir: http://gallery.artistsbook.lt/artists-books/gerda-ritzmann-buchobjekt-7-21/ 

 

 

 

 

Pop-up book 

 

Avtor: Vicoria Browne 

Naslov: Dark Matter 

Leto: 2008 

 

 

Vir: https://bookleteer.com/blog/2011/09/london-art-book-fair-picks/ 

 

 

 

V četrt stoletja od začetka razvoja so se načini oblikovanja knjige umetnika razširili in razvili 

na veliko načinov zaradi različnih vplivov ter predhodnikov, vendar so določene neke 

smernice. Knjiga umetnika je lahko v celoti iz slik, besedila ali umetnik združi oboje. Knjige 

lahko vključujejo poezijo, ki je upodobljena besedno, slikovno in plansko. Ena izmed 

možnosti oblikovanja je kolažna tehnika, ki niza slike, fotografije ali besedila drugih avtorjev. 

(Artists' books, b.d.)  

 

Večina knjig umetnika je narejena po evropskem načinu branja od leve proti desni, lahko pa 

je namen avtorja, da je gledalec tisti, ki se odloči, kako bo bral knjigo ali je oblikovana tako, 

da ga celo odvrača od klasičnega načina branja. Nekateri avtorji vključujejo že izdane knjige 

in jih preoblikujejo v nova dela. Lahko jih oblikujejo tudi na ta način, da se sprašujemo, ali jim 

lahko sploh rečemo knjige. Te vrste knjig imenujejo knjige objekta (bookworks in book 

objects), lahko so vezane s sponkami, obroči ali čim drugim ali so nevezane in položene v 

škatlo, steklenico ali pa razrezane v razne oblike ali raztresene po prostoru. 
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Tiste, ki ohranjajo tradicionalno, jih imenujejo knjiga objekta ali knjiga skulpture (book art ali 

bookworks). (Artists' books, b.d.)  

Delo je unikatno, ko avtor oblikuje vizualni del in vsebino ter je tudi izdelava njegovo delo. 

Umetnik lahko začne že z izdelavo papirja ali kartona za knjigo. Pod unikatno štejemo delo, 

čeprav umetnik uporabi zvezek, beležko ali na kakršen koli način spete liste, vendar mora biti 

vsebina njegovo ročno delo. Unikatne knjige, ki jih avtor naredi v seriji, se razlikujejo v 

detajlih, tako da je vsaka knjiga edinstvena.  

Avtorske knjige umetnika pa se razlikujejo po tem, da so natisnjene v tiskarnah, vendar po 

zahtevah avtorja, saj on oblikuje zunanjo podobo. V eni knjigi umetnika se lahko poveže več 

avtorjev. (Bašin, 2010).   
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Razvoj knjige umetnika  

Breda Škrjanec (2010, 7) trdi, da so se knjige umetnika, ki jih poznamo danes, začele širiti 

šele v dvajsetem stoletju, prej so se pojavljale le ilustrirane knjige in bibliografske knjižne 

izdaje. Ime knjiga umetnika je bilo sprejeto v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. 

Umetnike je privlačila raznolikost tehnik in združitev umetnosti, dokumentacije ter literature. 

 

Že v zgodovini so umetniki pri pisanju rokopisov kot medij uporabljali knjigo. Umetnike so 

povezovali z besedili že od rokopisov iz srednjega veka. Zgodnji cerkveni zapisi so 

vključevali umetniške ilustracije z namenom, da bi obogatili besedila za tiste, ki so znali brati, 

tisti, ki niso, pa bi lažje razumeli. Pri knjigi umetnika, kot je poznamo sedaj, je večinoma 

ustvarjalec slike in teksta umetnik sam. (Artists' Books)(Artists books in the university 

libraries, 1991)  

 

Predhodnike knjig umetnika najdemo v delih Williama Blaka iz konca 18. stoletja, v katerih je 

prav tako združil besedilo in slike. V teh delih najdemo prve oblike vizualne literature, na 

primer renesančne knjige grbov ali likovne pesmi.  

(Artists books in the university libraries, 1991) 

   

    

Naslov: Songs of Innocence and Experience 

Avtor: William Blake 

Leto: 1794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.bl.uk/works/songs-of-innocence-and-experience 

 

 

 

V 20. stoletju so umetniki pogosto ilustrirali besedila, risali ali oblikovali formate za izdana 

literarna dela. V tem času je bilo največ del Matissa, Picassa in Chagalla.    

(Artists books in the university libraries, 1991)  

http://www.bl.uk/works/songs-of-innocence-and-experience
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Za še enega pomembnega začetnika knjige umetnika velja tudi livre d'artiste (livre de 

peintre) na začetku 20. stoletja, v Franciji, z ilustriranimi knjigami. Razlikujejo se po tem, da 

so umetniki tiskali svoje izdelke in ne izdelkov drugih umetniških oblikovalcev. Pomemben 

predstavnik je bil Ambroise Vollard, ki je najel litografa Pierra Bonnarda, da je ilustriral pesmi 

Paula Verlaina, Parallelementa, ki so bile objavljene 1900 v Parizu. Takšne knjige so bile v 

omejenih serijah, saj so bile razkošne, uporabljali so kvaliteten papir in posebne grafične 

preše. Večinoma so bila nevezane, da so jih lahko razstavljali, če jih je kdo naročil, so jih 

zvezali. Vollard se je povezal z veliko umetniki, veliko založnikov mu je sledilo in se 

povezovalo z umetniki, ki so si jih izbrali sami, tako je nastalo veliko del, ki jih hranijo v 

Nacionalni umetniški knjižnici. (Artists' Books, b.d.)    

  

Za začetnika, katerega dela so bolj podobna sodobnim knjigam umetnika, lahko štejemo 

Marcela Duchampa po letu 1930. En primer je The Green Box iz leta 1934, velika škatla je 

vsebovala zapise not in diagramov za njegovo delo »Large Glass«. Njegovo drugo delo, 

Rrose Selavy iz 1939, je bila majhna neilustrirana knjiga, ki je vsebovala erotične besedne 

igre. (Artists books in the university libraries, 1991) 

 

Eden najbolj znanih umetnikov je bil Američan Ed Ruscha z delom Twentysix Gasoline 

Stations leta 1962. (Artists books in the university libraries, 1991)  

V svojem delu je prikazal pot iz Los Angelesa do Oklahome, na Route 66, s šestindvajsetimi 

fotografijami črpalk. Z delom ni želel reproducirati fotografije, temveč je bilo to samostojno 

umetniško delo. Čeprav je delo podobno knjigi s serialnostjo in listanjem, je delo glavno za 

razvoj knjige umetnika. Knjige je izdal v neomejenih izdajah za nizko ceno, da bi dosegel čim 

večji krog občinstva. (Artists' Books, b.d.)   

 

 

Avtor: Edward Ruscha 

Naslov: Twentysix  

Gasoline Stations 

Leto: 1962 

 

 

 

 

Vir:  

http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-

stations-1963 

http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963
http://www.tate.org.uk/about/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963
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Poleg Eda Rusche je znan tudi Dieter Roth, švicarsko-nemški umetnik. K razvoju knjige 

umetnika je prispeval s preiskovanjem knjige same. Vezane knjige je razčlenil in raziskoval, 

kar je postalo bistvo knjige. Rezal je luknje v strani, da so se skozi luknje videle spodnje 

strani, s tem je dobil vzorce. V svojih delih je uporabljal najdene materiale in iz njih delal 

kolaže, kar so uporabili tudi poznejši umetniki. (Artists' Books, b.d.) 

 

Avtor: Dieter Roth 

Naslov: Daily mirror book 

Leto: 1961 

Mere: 2 x 2cm 

 

 

 

 

            Vir. http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/daily-mirror-book/index.html 

 

 

 

 

Knjige umetnika so bile sprejete po letu 1960 z drugo konceptualno umetnostjo. Razširile so 

se med letoma 1980 in 1990, ko so ta medij avtorji začeli uporabljati za samo izražanje, kar 

še vedno počnemo. Tehnike, ki jih uporabljajo za izdelavo knjig umetnika, ostajajo raznolike, 

odločajo se za tradicionalne in hkrati še vedno eksperimentirajo. Majhne založbe in 

posamezniki spodbujajo tipografski tisk in ročno izdelane knjige. Nekateri umetniki se 

odločajo za računalniško obdelavo fotografij, preden jih namnožijo, medtem ko jih drugi samo 

fotokopirajo. (Artists' Books, b.d.)  
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Pomen razvoja knjige umetnika za likovno umetnost 

 

Knjiga umetnika se je začela širiti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z namenom 

osamosvajanja oblike umetnosti od galerijskega sistema. Poceni izdelava in reprodukcija 

knjig umetnika, saj ni več vezana na podporo knjižnic ali galerij, omogočata upor proti 

ekonomski moči umetnostnega trga in hkrati produkciji dragih omejenih serij knjig umetnika, 

ki nam niso zlahka na voljo. Knjige so bile cenovno ugodne in zaradi tega dostopne večjim 

množicam, na tak način so najbolj ekonomično in efektivno širili umetnost ter idejo. Na 

začetku oblikovanja knjige umetnika so bile namnožene v velikih nakladah in prodane pod 

desetimi dolarji. Avtorji knjig umetnika so sedaj imeli popoln nadzor nad celotno izdelavo, kar 

je posledično spodbudilo nastanek novih založb. (Artists' Books in the University Libraries, 

1991) 

 

Tako kot v evropski civilizaciji se tudi v evropski umetnostni zgodovini postavljajo neka 

pravila, kanoni, merila, ki so v nekem času ideal, ki jih potem kršimo, zaobidemo. To je veljalo 

tudi za knjigo, ko so preoblikovali najpomembnejšega nosilca informacije. Vendar s tem, ko 

kršimo pravila, sprožimo nove standardizacije in poskrbimo za razvijanje. Hkrati obstajajo 

dela, ki se držijo pravil, in tista, ki jih kršijo. Negiranje pravil je lahko komaj opazno ali veliko v 

tolikšni meri, da jih ni mogoče spregledati, kar velja za knjigo umetnika, ki je nosilec sporočila 

in s svojo novo podobo tudi sporočilo samo. S knjigo umetnika so našli nov svoboden način 

izražanja, izpovedovanja in združevanje različnih umetnostnih smeri v celoto. (Bašin, 2010) 
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Razvoj knjige umetnika v Sloveniji 

 

Prva knjiga umetnika v Sloveniji je bila Artikel: Knjiga iz leta 1966 Marka Pogačnika. 

Narejena je bila ročno in izdana samozaložniško v majhnih nakladah. (Slovenske knjige 

umetnika pot končujejo v Los Angelesu, 2016) 

Knjigi umetnika so se v Sloveniji posvetili člani skupine OHO, to so Geister Plamen, 

Matanovič, Pogačnik, Zagoričnik in Hanžek. Ustvarjanju te zvrsti so se pozneje pridružili 

umetniki Robi Caglič, A. Š. Kralj, Andrej Štular in Ifigenija Zagoričnik, ki so OHO-jevcem 

sledili ali jih presegali z drugačnimi rešitvami.   

Največ avtorskih knjig je bilo natisnjenih v neformalnih založbah, kot so OHO, Gong F. 

Zagoričnika, Škuc ali v samozaložbah npr. Hanžek. Profesionalno je avtorske knjige izdajala 

založba Znamenja D. Pirjevca. Nekatera dela so izšla kot zborniki pri konceptualnih gibanjih, 

primer so zborniki Westeast Zagoričnika. (Bašin, 2010) 

Knjige umetnika hranijo galerije, knjižnice, starinarnice, najdemo jih tudi na dražbah. Kar 800 

avtorskih knjig, med njimi tudi knjige umetnika hrani Mednarodni grafični center v študijskem 

kabinetu, kjer si jih lahko ogleda kdorkoli. Od 2003 knjige umetnika izdaja tudi edini neodvisni 

založnik Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., ki jih tudi predstavlja na tujih sejmih knjig umetnika.  

(Knjige kot umetniška dela, 2011) (Grad Tivoli: Mednarodni grafični likovni center, b.d.) 

 

 

Zakaj knjige umetnika niso vedno hranjene v muzejih? 

Prvi razlog je, da se imenujejo knjige in knjižnice zbirajo knjige, drugi razlog je ta, da nimajo 

take vrednosti, da bi bile v muzejski zbirki. Prva dela, ko se je knjiga umetnika začela 

razvijati, pridobivajo vrednost zaradi prepoznavnosti. V knjižnicah se jih lahko uporablja, v 

muzejih so lahko samo videne od daleč ali v steklenih vitrinah, kar pa ni njihov prvotni 

namen. (Artists books in the university libraries, 1991) 

Največ knjig umetnika je hranjenih v angleškem muzeju Victoria & Albert Museum v njihovi 

knjižnici The National Art Library, v njej najdemo tudi knjige iz drugih držav. (Artists books, 

b.d)  
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Dokumentacija kot oblika koncepta 

Dokumentacija (= arhiviranje, mapiranje, zbiranje) je kopičenje, klasifikacija in podajanje 

podatkov ali zabeleženje dejanja, dogodka. Najpogostejša dokumentacija je katalog 

razstave.   

V 1960. letih so bili nagnjeni k dematerializaciji umetnosti in širjenju vizualne umetnosti, za to 

je bila dokumentacija prisiljena stopiti korak naprej od kataloga razstav in se je razvila v nov 

žanr knjige umetnika. Ker so umetniška dela postajala kratkotrajna, je dokumentacija postala 

umetnost. Primerna je, kadar nekega dela ne moremo videti v celoti in si ga lahko v celoti 

predstavljamo le zaradi dokumentacije. Knjiga postane edino trajna sled likovnega dela. 

Taka knjiga je sprejeta kot umetnost, tudi ob njeni odsotnosti. (Lauf in Phillpot, 1998) 

Umetniško delo je samo sebi namen, medtem ko je namen dokumenta usluga nečemu. 

Erwin Panofsky poimenuje umetniško delo kot primarno, v katerem umetnik raziskuje, 

dokument pa je sekundarnega pomena in orodje raziskovanja. V nekaterih primerih je tudi 

delo lahko vir informacije, vendar je potem tudi obravnavan kot dokument.   

V 1960. je bilo inovativno umetniško ustvarjanje, ki je sovpadalo z zbiranjem in urejanjem 

podatkov. Dela so raznolika, ker si avtorji niso zaupali koncepta svojih del in s tem zagotovili 

svoj oseben žig v svetu umetnosti.  

S tem umetnost ne zahteva več tradicionalnega ustvarjanja novih objektov, temveč je njeno 

bistvo komuniciranje med umetnostjo in nasprotno dokumentacijo. Tako papir postane 

najbolj primeren medij za besede in fotografije, s katerimi prikažemo informacije.  

Dokumentacija je nenamensko vplivala na velike spremembe umetnosti med 1960 in 1970 

ter je prišla še bolj do izraza po letu 1990.  

Teoretika Clive Phillpot in Ulises Carrion sta veliko pripomogla k prepoznavnosti knjige 

umetnika. Predstavila sta bookwork, knjigo umetnika in nam jo pomagala razločiti od 

dokumentov. 

Poznamo dve obliki dokumentacije v knjigi umetnika, ena je brez estetske vrednosti in je njen 

namen zgolj dokumentacija umetnosti, njena trajnost. Pri drugi obliki je dokumentacija oblika 

umetnosti. (Thurmann-Jajes, 2010) 
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Richard Long 

V svojo diplomsko delo sem Richarda Longa vključila zaradi dokumentiranja del. 

Angleškega kiparja, fotografa in slikarja povezujemo z obliko zemeljske umetnosti (angl. 

Land art). Zaslovel je v 1970. letih s skulpturami narejenimi med njegovimi dolgimi pohodi. 

Kot drugim umetnikom v šestdesetih letih prejšnjega stoletja mu je bila pomembna ideja 

dela. V naravi je puščal sledi, s katerimi je pričal, da je bil tam, ki jih je sčasoma narava 

uničila. Ustvarjal je enostavna dela, osnovnih geometričnih oblik, največkrat linij in krogov. 

Večji pomen v svojih umetninah pripisuje vidni sledi izražanja, ustvarjanja, kot prikazu same 

pokrajine. (Richard Long born 1945, b.d.)   

 

Raziskuje tudi naravo in svoj odnos z njo. S hojo pokaže svojo idejo o času in prostoru, po 

njegovem mnenju lahko skulptura seže tako daleč kot oko, kamne v liniji povezuje s 

prihodnostjo. V delih išče svobodo gibanja in izražanja ter sožitje, ravnovesje z naravo, ki se 

stalno spreminja zaradi vremenskih pojavov in negativnih vplivov človeka.  

Posvečal se je prostoru zunaj galerije, kjer je ustvarjal skulpture in tudi galerijskemu prostoru, 

kjer lahko vidimo njegove risbe, fotografije in tekste, razstavljene kot individualna dela. Dela 

v naravi burijo našo domišljijo, tista v galerijah pa delujejo na naša čutila neposredno. 

(Richard Long: Time and Space, 2015)  

 

Dela v naravi sestavlja iz naravnih materialov – kamnov, naplavljenega lesa ali blata, ki jih 

oblikuje v oblike in v naravo ne posega s kopanjem, konstruiranjem, kot drugi land artisti, kot 

so Robert Smithson, Robert Morris, Walter De Maria. Iz blata, skrilavca, perja, borovih iglic, 

palic in drugih naravnih materialov ustvarja dela za galerijski prostor ali zasebne zbirke, saj 

na ta način najlažje izrazi osebne izkušnje, pridobljene skozi ta potovanja. Material postane 

metafora poti, ki je v linijah, krogih in spiralah razpeta čez celotno steno galerije in s tem 

prikaže dejanske prepotovane razdalje. Te poti so dokumentirane povezave avtorja z naravo. 

(Richard Long, Red Slate Circle, 2016)  

Med potjo si je postavil cilj, ki mu je sledil celoten čas ustvarjanja, sledil je poti ob reki, ali se 

odločil za konstantno smer skozi pokrajino, ne glede na to, kam ga bo vodila. (Richard Long, 

Red Slate Circle, 2016) 
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Dokumentiranje 

Hoja je zanj način zaznavanja in sprejemanja, umetnost so zaradi tega postala potovanja, na 

katerih se njegova sled oziroma skulptura z oddaljenostjo od tega potovanja briše, saj jo je 

ustvaril z enostavnimi posegi, označbami. (Richard Long: Time and Space, 2015) 

Svoja potovanja skozi pokrajine držav Anglije, Avstralije, Irske, Škotske, gorovja Nepala, 

Japonske, ravnine Afrike, Mehike in Bolivije je dokumentiral s fotografijami, zemljevidi, 

seznami pojmov ali besedili, ki jih opisujejo skulpture in njegove izkušnje, ideje, stališča, saj 

ta izginejo ali pustijo komaj vidne sledi in so njegove estetične dokumentacije edino, kar priča 

o skulpturah. (Richard Long, Red Slate Circle, 2016) 

 

Dela: 

 

A Line Made by Walking (1967, London, Tate) 

To delo je naredil, ko je bil še študent in z njim pokazal, da je lahko potovanje tudi umetnost. 

S fotografijo je dokumentiral sled, ki jo je naredil v zelenico, ko se je po isti poti sprehajal sem 

in tja. V naravo ni drugače posegal, zato je tudi ta sled sčasoma izginila. Po tem projektu je 

poti razširil na neposeljene dele po celem svetu. 

(Richard Long born 1945, b.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.tate.org.uk/art/artists/richard-long-1525 
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Red Slate Circle (1980, Guggenheim Museum, New York) 

Delo sestavlja 474 kamnov iz kamnoloma New York. Monumentalno delo odseva spiralo 

muzeja Guggenheim in prikaže podobo Velikega kanjona, jezer in kamnitih poti, ki vodijo v 

daljavo. V delu prikaže tudi svojo povezanost z naravo in oživitev spomina na njeno lepoto. 

Krog meri 853,4 cm    

(Richard Long Red Slate Circle, 2016)  

 

 

 

 

 

Vir: https://www.guggenheim.org/artwork/2543 

 

 

 

River Avon Mud Crescent, New York, 2011 

 Preizkušal je meje slikarstva z metanjem mokrega blata ob steno, kamor ga je vrgel z roko. 

Fasciniral ga je odnos primarne geste narejene z roko in formalna ter elegantna sled na 

steni. (Richard Long: Time and Space, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.arnolfini.org.uk/whatson/richard-long-time-and-space 



15 
 

Skupina OHO  

 

Njihovo delo je bilo pomembno za razvoj knjige umetnika na Slovenskem.   

Skupina OHO je slovenska skupina umetnikov, ki so delovali med 1966–1971. Leta 1963 so 

Marjan Ciglič, Iztok Geister in Marko Pogačnik oblikovali prvo številko gimnazijskega glasila 

Plamenica in z njeno vsebino sprožili burne reakcije, celo pri mnogih državnih institucijah. 

Takrat so spoznali moč umetniškega dela in se za to odločili nadaljevati svoje delo. Začeli so 

z Manifestom OHO, avtorjev Geistra in Pogačnika, objavljenim v glasilu Tribuna. Ime OHO 

so si izbrali, da bi poudarili družbeno zapostavljeno senzibilnost, ki se skriva v tej besedi, oho 

in oko. (Bašin, Lokar in Seliškar, 2005)   

Med letoma 1966 in 1968 so bili člani Tomaž Brejc, Iztok Geister Plamen, Matjaž Hanžek, 

Aleš Kermavner, Vojin Kovač, Lado Kralj, Naško Križnar, Rastko Močnik, Braco Rotar, 

Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, Rudi Šeligo, Marko Švabič, Franci Zagoričnik in Slavoj 

Žižek, med njimi tudi literati, filmski ustvarjalci, likovni teoretiki in umetniki, združeni v 

radikalno in provokativno gibanje. (OHO, b.d.)  

Njihove projekte sta objavljali revija Problem in časopis Tribuna, s katerimi so prikazali teme 

s pomočjo režije knjige ali vizualne, tipografske, zvočne poezije. (Bašin idr., 2005)   

 

 

 

Obdobja ustvarjanja skupine OHO 

 

V prvi fazi je bila njihova glavna ideja reizem, zavračali so superiornost človeka nad stvarmi, 

objekti in podpirali demokratičen odnos, da lahko stvari doživimo. Dela so poimenovali 

»artikli«, saj so upodabljali potrošnjo, za to so uporabljali serijske postopke, kot so odlivanje 

ali odtiskovanje, da so bili avtorsko anonimni. V tem obdobju so izvajali tudi hepeninge in 

akcije. Najbolj znano delo je bila živa skulptura Triglav, Milenka Matanovića, Davida Neza in 

Draga Dellabernardina iz 1968. (OHO, b.d.) 

Druga faza je trajala med 1969 in 1970, v tem obdobju so se člani skupine spremenili, ostali 

so Pogačnik, Matanović, Nez in brata Šalamun. Vodilno načelo je bila siromašna umetnost (= 

arte povera), razstavljali so vsakdanje materiale. Ukvarjali so se z bodyartom, performansom 

in landartom. Velik poudarek je bil na landartu in ekologiji, saj so umetnost prestavili iz galerij 
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v naravo in se skušali povezati z njo. Eno izmed teh del je Žito in vrvica avtorja Matanovića iz 

leta 1969. (OHO, b.d.) 

V zadnji fazi med 1970 in 1971 je bilo glavno vodilo konceptualizem. Eno izmed del je bil 

Projekt telepatske komunikacije. Zadnji skupni projekt je bila Družina v Šempasu od 1971 do 

1979, po tem so nadaljevali samostojno. (OHO, b.d.) 

 

 

Knjige umetnika skupine OHO 

Skupina OHO je odkrivala nove možnosti umetniškega ustvarjanja, ena izmed teh je bila tudi 

konkretna režija knjige, kot osvobojenega predmeta. Ta dela so bila eksperiment, igra, 

večinoma v majhnih nakladah, ki so pri ljudstvu vzbujale negativno kritiko zaradi drugačnosti, 

ker naj bi bil tekst edini nosilec ideje v knjigi. Pri skupini OHO je tekst obstajal kot komentar, 

predstavitev, reizem ali zagovor, znotraj ali zunaj knjige. (Bašin idr., 2005) 

 

 

Dela: 

Knjiga OHO  

Delo iz leta 1966, ki je dalo ime skupini, združuje risbe Marka Pogačnika in pesmi Iztoka 

Geisterja Plamna. Ima večdimenzionalno strukturo, ki spodbudi bralčeve vizualne in tudi 

taktilne sposobnosti, najprej jo mora razpreti in nato jo lista krožno. Proces listanja je 

zasnovan kot neskončen, saj knjiga nima ne začetka ne konca. (MG+MSUM zbirke, b.d.) 

  

Umetnik: Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen 

Naslov: OHO 

Leto nastanka: 1966 

Mere: 29.5 x 10.5 

Material: karton, papir 

Tehnika: ciklostil 
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Knjiga z obročkom 

 Delo sestavljajo preluknjane strani, brez teksta in slik. Umetnik pravi, da je to evidentna 

poezija, ki je skrbno premišljena, ker bralcu zagotavlja odkrivanje možnosti vizualnih odkritij 

in dinamičnost listanja, kar pa mu vzbuja neknjižne občutke obvladovanja knjige. 

(MG+MSUM zbirke, b.d.) 

 

Umetnik: Marko Pogačnik 

Naslov: Knjiga z obročkom 

Leto nastanka: 1967 

Mere: 19.5 x 13 

Material: karton, kovinski obroček 

Tehnika: perforiranje 

 

 

Embrionalna knjiga 

Ima osem strani, na katerih piše na primer prva stran, čeprav je tretja ali srednje strani ni. S 

tem je želel nasprotovati rabi slovenske besede stran. 

Umetnik: Iztok Geister Plamen 

Naslov: Embrionalna knjiga 

Leto nastanka: 1966 

Mere: 14.3 x 21 

Material: papir 

Tehnika: ciklostil 
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LIKOVNO-PRAKTIČNI DEL       

 

Moja knjiga 

Moj začetek spoznavanja in ustvarjanja knjige umetnika se je pričel na začetku četrtega 

letnika z načrtovanjem našega raziskovanja za tekoče šolsko leto, ko me je profesor usmeril, 

naj skušam z nečim osebnim, v kar se lahko vživim. Tako sem za rdečo nit svoje knjige 

umetnika izbrala vsakodnevno pot z vlakom in vsem, kar je povezano s tem, vozovnica, 

notranjost vagona, vzorci, tiri, postaje, potniki, pogled skozi okno, moje početje med potjo in 

počutje. 

S pričetkom ustvarjanja in razmišljanjem o svojem delu sem spoznala, da mi sama pot do 

mojega kraja bivanja ni dovolj pomembna, osebna, če je ne povežem s svojim domom, 

družino in vezjo, ki jo imam z mamo, ki sem jo imela z očetom. Zato sem se odločila, da Pot 

ne bo zgolj dokumentiranje prevoza in vsega, kar je s tem povezano, saj vključuje tudi mojo 

življenjsko pot kot izkušnjo, ko se vsakodnevno vračam v svoj kraj in k mojim spominom, ki 

me vežejo na dom, predvsem na mojega očeta, ki je preminil pred dvema letoma. Zato mi 

moj dom pomeni še več. 

 

Vsebina 

Naslovnica prikazuje skupno fotografijo z mojim očetom Jožetom, ko smo bili na počitnicah v 

Ankaranu in me je v zabaviščnem parku peljal na avtomobilčke. Na naslednji strani sledi moj 

prstni odtis kot podpis. 

Moja vsakodnevna pot v času študijskega leta, ko se vračam domov, se začne s prvo postajo 

na Ljubljanski železniški postaji, glavno postajo Ljubljana, na kateri čakam, da vlak spelje 

proti Litiji. Naslednje postaje sledijo Ljubljana Polje in Ljubljana Zalog, nato Laze, Jevnica, 

Kresnice in Litija.  

Kot sem že omenila, je prevozno sredstvo vlak, ki je včasih novejši Siemens, s katerim 

vožnja traja 35 minut, če vlak nima zamude, včasih pa se peljem(o) tudi s »Coupejem«, ki 

ima kabine za šest ljudi ali pa starejšo »gomulko«, ki ima razdelke s sedeži za štiri osebe. K 

tej poti spada tudi pogled skozi okno, ki ga spremljam, ko nimam veliko obveznosti, ki me 

čakajo ali ko sem utrujena, drugače pa izkoristim čas za pisanje refleksij, nalog, branje 

obvezne literature ali učenje za izpite. Del vožnje so tudi ljudje, ki se vsakodnevno menjajo, 
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nekateri obrazi so novi, drugih pa se navadiš, ker jih pogosto videvaš, navežeš stike ali pa jih 

vzpostaviš z že poznanimi. Pogosta spremnica poti je prepolnost vlakov, včasih se zgodi, da 

so vlaki tako polni in je tako zasedeno, da ne prideš več na vlak ali pa imaš zelo malo 

prostora, takrat sprevodnik niti ne preverja kupljenih vozovnic.  

Ta del knjige sem zapolnila s fotografijami postaj, praznim vlakom, mojo vozovnico, glavnim 

logom Slovenskih železnic, vzorcem, ki ga vidimo na sedežih. 

Na zadnji postaji me do doma loči še deset minut hoje ob glavni cesti, čez most na desni 

breg reke Save, v center Litije, mimo občine, športne dvorane in trgovine Špar, kar sem prav 

tako dokumentirala s fotografijami in priložila tudi zemljevid.  

Zgodbo sem nadaljevala s fotografijo doma, pri katerem me vežejo spomini na očeta, ki je 

preminul 23. 8. 2014, dodala sem najine skupne fotografije dogodkov iz otroštva do bližnjih 

preteklih let, saj sem želela pokazati vez, ki je bila med nama, kar dobro prikazuje fotografija, 

na kateri sem bila še dojenček, kjer vidimo, kako so se najini prsti prepletli.  

Nadaljevala sem z zemljevidom in fotografijami deset minut hoje oddaljenega pokopališča, ki 

ga z mamo pogosto obiščeva, da prižgeva svečo in neseva cvetje. 

V zadnjem delu knjigo sestavljajo osebni predmeti, ki me spominjajo nanj ali predmeti, ki 

spominjajo na dejavnosti, hobije, ki so predstavljali velik del njegovega življenja. Izmed 

osebnih predmetov sem dodala uro, ki jo je vedno nosil za vikende in posebne priložnosti, ki 

sem jo dobila jaz, saj je ta predmet zame največji spomin nanj. Naslednji izmed njegovih 

osebnih predmetov je tudi temno modra zobna ščetka, ki sva jo imeli še več kot leto v 

kopalnici, poleg najinih. V kompletu ščetk je bila njegova vedno temno modra, mamina 

temno zelena in moja svetlo modra, česar ne bom pozabila. Vključila sem tudi Renaultovo 

haljo, ki jo je imel vedno oblečeno v mehanični delavnici, ki je bila pod stanovanjem in sem ju 

z mamo zaradi tega vedno najprej zagledala, ko sem prišla domov iz osnovne, srednje šole 

in na koncu tudi fakultete. Zaradi spomina, da je bil večino svojega časa v delavnici, tudi ko 

se je delovni čas že končal, sem odtisnila pnevmatiko in s tem vključila še dobesedno sled. 

Vključila sem tudi njegovo črno kapo, ki jo je nosil, ko je zunaj že postajalo mrzlo in se je 

bližala zima. Na njegovo delo in dobre ročne spretnosti me spomni maketa avtomobila, ki jo 

je iz pločevine izdelal sam, vendar ni našel časa, da bi jo dokončal. Eden izmed mnogih 

hobijev je bil sudoku, ki ga je reševal še posebej v njegovih zadnjih letih, zaradi bolezni in 

operacij, ki so ga oslabile. 

Pot sem zaključila z našimi skupnimi fotografijami, ki so v spomin ujeli naše skupne trenutke.  
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Barva in velikost  

V delu prevladuje bela barva strani, čeprav so fotografije barvne. Bela barva predstavlja dve 

skrajnosti, na primer začetek ali konec, je pa tudi barva prehoda, kar izhaja iz opazovanja 

narave, kot barva vzhoda in zahoda, ko nebesni svod izgine ali se pojavi. V azijskih državah 

bela barva pomeni smrt in žalovanje. Pripisujemo ji pomen čistosti, nedolžnosti, poveličanja, 

brezčasnosti, popolnosti, dobrote, reinkarnacije, simbolizira znanost. V beli se srečujeta 

življenje in smrt. Knjiga za to deluje lahkotna, brezčasna, dematerializirana, v njej je tema 

žalovanja in smrti. (Chevalier, Gheerbrant, 1993) 

Med stranmi in fotografijami je nasprotje velikosti, barv ter nekajkrat tudi smeri postavitve. 

Knjiga ima klasično pravokotno obliko in pokončno usmerjenost, ki nam da občutek tople, 

mirnosti. Slikovna ploskev na straneh se večinoma nahaja na zgornjem srednjem delu, zato 

fotografije delujejo lahkotne, osvobojene. 

Velikost celotne knjige je A5, medtem ko so fotografije večinoma 3x4 centimetre, z izjemo 

tistih, na katerih je pomembno besedilo, na primer vozovnica ali zemljevid. Zaradi tega knjiga 

deluje bolj intimno, osebno. 

Slikovna ploskev je v primerjavi s celotnim formatom knjige precej manjša. Naše doživljanje 

glede na velikost določata velikost človeka in prostorski križ. Dela, ki so v velikosti, da jih 

lahko držimo v rokah, so nam obvladljiva, ne le telesno, ampak tudi psihično, saj likovni 

prostor ni agresiven, nas ne vsrkava v likovni prostor tega umetniškega dela in imamo 

možnost mirnega doživljanja, saj se nam ni potrebno premikati po prostoru, da bi si ogledali 

celotno delo. (Butina, 1997) 

 

 

Tehnika 

Večino knjige umetnika Pot sestavljajo fotografije, ki dokumentirajo okolico na poti do doma 

in pokopališča. Vključila sem tudi risbo, narisano s svinčnikom. 

Knjigo sem želela v celoti narediti sama, zato sem fotografije zvrstila v Wordovem 

dokumentu in jih na to pravilno fotokopirala. Papir, ki sem ga uporabila, je malce debelejši od 

pisarniškega. Prvič sem se preizkusila v vezavi knjige, na spletu sem poiskala različne 

načine vezanja, a sem se na koncu odločila za klasično, saj se mi zdi, da je najbolj primerna 

za tematiko, ki jo obravnavam.  
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Vir: Katja Gospeti, osebni arhiv 
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Povezava s Freudom  

 

Umetniško delo v nastajanju je vedno v nekem odnosu do gledalca. Nastaja kot sporočilo, ki 

ga mora nekdo prejeti. Umetniško ustvarjanje je po Freudu podobno otroški igri, v obeh 

primerih človek ustvarja svoj svet po svojih željah, da popravi nezadovoljivo resničnost. 

Z razkrivanjem fantazij povzročimo pri drugih neugodje, umetniki pa nam posredujejo osebne 

fantazije na način, da doživimo ugodje. Uživanje ob dojemanju umetnine je mogoče za to, 

ker ločimo ustvarjeni svet od resničnosti.  

Fantazijo sproži dogodek iz sedanjosti, ki se oblikuje na vzorcu iz preteklosti, zaradi 

neizpolnjenih potlačenih želja. Usmerjena je v prihodnost, kot nekaj. kar se bo zgodilo. 

Odnosi se navidezno preoblikujejo in delujejo kot izpolnitev želje.  

Poleg fantazij in ustvarjanja lahko tudi sanje predstavljajo izpolnjeno željo. Freud jih povezuje 

še z nevrozo. Le umetnost je družbena, drugi načini ostanejo skriti posameznikom. 

Fantaziranje se dogaja pri vseh, za to lahko uživamo v umetnosti, ker imamo podobne 

fantazije in se delno poistovetimo z umetnikom. (Zupan, 2012) 

Svojo delo sem želela povezati s svojim spominom in vezjo, ki sem jo imela do očeta. Po 

profesorjevi predlagani diplomski nalogi Daniele Zupan o knjigi umetnika skozi Freudovo 

psihoanalizo, sem se zavedela, da sem podzavestno to naredila zaradi neuresničene želje, 

da bi se oče pozdravil in bil še vedno z nama. S knjigo Pot sem popravila nezadovoljeno 

resničnost in atija ponovno vključila v svojo vsakodnevno pot. Željo mi je podzavest tudi 

nekajkrat izpolnila, ko sem sanjala našo družino na morju ali v kateri drugi srečni situaciji. 
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LIKOVNO-PEDAGOŠKI DEL 

 

 

Učno uro sem izvedla v 1. letniku Srednje zdravstvene šole v Ljubljani v okviru prakse, pri 

predmetu likovna umetnost. V učno uro sem vključila pridobljeno znanje raziskovanja za 

diplomsko delo o knjigi umetnika. Povezala sem jo tudi s svojim praktičnim delom, ki je zelo 

osebno in jim izbrala likovni motiv »To sem jaz«. V praktično delo sem vključila mnogo 

različnih tehnik in jim tako naredila nalogo kar se da svobodno za različne ideje in pristope.  

 

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost 

 

Učno uro sem pričela tako, da sem se najprej predstavila, nato pa napeljala na knjigo 

umetnika, ali vedo, kaj to je. Pomagala sem jim z videoposnetkom, ki prikaže različne oblike 

knjige umetnika. Pogovorili smo se o tem, kaj so videli in kako bi oblikovali definicijo knjige 

umetnika.  

V osrednjem delu sem povedala nekaj več o tej zvrsti umetnosti ob PowerPoint predstavitvi. 

Omenila sem, da je delo enakovredno drugim umetniškim delom (risbi, sliki, grafiki, kipu …), 

sredstvu, knjigi, formatom, nakladam in združevanju različnih materialov, tehnik in tehnologij, 

pri katerih sem jih vključila, da so jih nekaj našteli.  

Na kratko sem povedala, kdaj se je pojavila in razloge za to, kdaj je postala priznana zvrst. 

Skupaj smo ponovili snov sodobnih likovnih praks. Nato sem jim predstavila prvi deli 

Twentysix gasoline stations in Daily Mirror.  

V nadaljevanju sem jim ob napovedi naloge predstavila oblike knjig umetnika, tudi z 

didaktičnimi primeri, med katerimi so si izbrali svojo obliko za likovno nalogo. V svoji knjigi so 

se na različne načine predstavili, z avtoportretom, besedno umetnostjo, ki sem jim jo 

predstavila s kratkim video posnetkom. Vključili so svoje cilje, načela, mnenja, hobije, želje, 

kaj jih moti. Preden so pričeli z delom, sem jim demonstrirala oblikovanja knjige same v 

oblikah harmonike, vrtiljaka in bolj klasičnega vezanja z nitmi. 
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Refleksija izvajane ure 

 

Pri uri smo raziskali enega od konceptualnih pristopov, to je oblikovanje knjige umetnika. 

Tema menim, da je bila primerna, saj so knjige umetnika dostikrat osebne, hkrati je to tudi 

tema sodobnih likovnih praks. Pritegnila sem jih z videoposnetki, njihovim vključevanjem v 

razlago in novim likovnim pristopom v knjigo umetnika. 

Motiv je bil primeren za njihovo starost, saj se v tem obdobju ukvarjajo s svojo samopodobo, 

novim okoljem, postavljanjem ciljev, tema jim je bila zanimiva, ker so vključili svoje izkušnje. 

S pomočjo knjige umetnika so se poglobili vase in razmislili, kako bi se v tistem trenutku 

predstavili, kaj jim je pomembno, katere so njihove prioritete, Pritegnila jih je celotna izdelava 

knjig, ker jim je bila na začetku procesa dana možnost odločitve o obliki knjige, ki so jo sami 

tudi izdelali, jim je pa to vzelo kar nekaj časa, a sem se zaradi tega odločila za manjše 

formate in na tak način kompenzirala s časom. 

Nekaterim je knjigo umetnika uspelo dokončati, drugim ne, vendar sem se odločila, da jih 

pustim ustvarjati do konca ure, saj jim je bila naloga všeč in so jo vneto delali, zaradi tega 

vrednotenja del nismo izvedli, kar je bilo eno od raziskovalnih vprašanj. Za takšno zahtevno 

nalogo bi morala določiti več ur, vendar sem nalogo izvedla v okviru prakse in sem imela 

zanjo na voljo le dve uri. 

Želela sem jim omogočiti veliko izbiro oblikovanja knjige s tehnikami, ki jim ne bi vzele preveč 

časa, na izbiro so imeli flomastre, svinčnike, škarje, revije in časopise. Tehnika risanja in 

kolaža se mi zdi najbolj primerna za to nalogo, saj ne vzame veliko časa za pripravo in 

razdelitev materiala ter potrebščin, hkrati pa je to direkten medij, ni potrebno čakati, da se 

suši, dijaki lahko takoj nadaljujejo z naslednjimi stranmi ali se vračajo na prejšnje. Na ta 

način lahko izrazijo svoje ideje na mnogo različnih načinov. Zaradi vseh teh razlogov bi rekla, 

da so to primerne tehnike oblikovanja knjige umetnika pri pouku likovne umetnosti. 
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Analiza del dijakov 

 

Likovni izdelek I 

Dijak se je odločil za klasično vezavo knjige. Najprej je izrezal šest listov v velikosti 15 x 10,5 

cm, ki jih je zvezal čisto na koncu ure, ko je oblikoval še vsebino knjige. Naslovnico 

sestavljajo linije, ki jih je narisal s pomočjo črnega flomastra, njen naslov je njegovo ime, ki je 

napisano z rumeno barvo. Na naslednji strani je upodobljen avtoportret, oči in usta si je 

cenzuriral. Ena od strani je tudi word art, ki je narisan kot nekak stroj s črno barvo, besede je 

označil z izstopajočo rumeno, ki jo je uporabil že na naslovnici. Na tej strani je želel 

spregovoriti o ljudeh, ki navzven delujejo popolni, navznoter pa to ni tako, pravi, da ljudje 

obstajajo brez smisla. Vse strani so zelo poenotene z načinom artikulacije, uporabo linij in 

tudi barvno, saj prevladuje črna linija, med katerimi je manj rumene in za to bolj izstopa.  

 

Vir: Katja Gospeti, osebni arhiv 

 

Likovni izdelek II 

Dijakinja je oblikovala knjigo umetnika v obliki harmonike, kjer ima ena stranica velikost  

8 x 10 cm. Na svojem portretu si je prekrila obraz, ker je hotela pokazati to, da ne izstopa, je 

pa poleg sebe narisala oblaček poln različnih oblik, ki nas asociirajo na njene različne hobije. 

Na preostalih straneh lahko vidimo veliko različnih verzov, na časopis je narisala drevo 

sestavljeno iz besed, ki ga obkrožajo ptice v letu, skupaj tvorijo sporočilo, da si sami krojimo 

življenje in da je življenje vredno živeti. Dotaknila se je tudi drugačnosti, saj nekateri niso 

sprejeti in da je pomembna notranjost in ne zunanjost. 
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Vir: Katja Gospeti, osebni arhiv 

 

 

Likovni izdelek III 

 Naslednja knjiga je v obliki vrtiljaka, prav tako v velikosti 8 x 10 cm. Celotno delo je zelo 

barvno usklajeno, prevladujejo črna, rdeča in bela barva. Na naslovnici je dijakinja napisala 

»Me« v angleščini, kar pomeni jaz. V delu je predvsem s fotografijami prikazala svoje hobije, 

ki so potovanje, raziskovanje, različni športi, druženje in spoznavanje novih ljudi. Na zadnji 

strani je ženska z ribami, kar predstavlja njen horoskop, ki jo opisuje. 

 

 

Vir: Katja Gospeti, osebni arhiv 
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Likovni izdelek IV 

Tudi to delo je v obliki vrtiljaka. Na njeni naslovnici piše »Keep smiling buraz«, ker je vesela 

oseba. V knjigi se izmenjujeta linija in ploskovna risba s flomastrom, največkrat kar v črni 

barvi. Prikazala je svoje konjičke, branje, ljubezen do živali. Na eni izmed strani je narisala 

ptice, ki ponazarjajo svobodo, saj pravi, da rada živi svobodno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Katja Gospeti, osebni arhiv 
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SKLEP 

 

V likovno-teoretskem delu svoje diplomske naloge sem predstavila definicijo knjige umetnika 

s strani različnih avtorjev, saj ni neke enotne. V nadaljevanju sem predstavila različne oblike 

knjig umetnika ter njihovo raznolikost v uporabi medijev, tehnik, načinov vezanja in uporabo 

del drugih umetnikov. Predstavila sem razliko med unikatnim in avtorskim delom. 

Skozi zgodovino razvoja knjige umetnika sem predstavila različne avtorje, najprej sem 

omenila Williama Blaka s konca 18. stoletja, ki je prvi združil besedilo in slike. V Franciji na 

začetku 20. stoletja moramo omeniti Livre d'artiste, saj so se posvetili ilustriranim knjigam, ki 

so jih tiskali sami. Najbolj podoben približek knjigam umetnika, kot jih poznamo sedaj, so bile 

knjige Marcela Duchampa po letu 1930. Za začetnika knjige umetnika štejejo Eda Ruscho z 

delom Twentysix Gasoline Stations iz leta 1962 in njegovega sodobnika Dietra Rotha z Daily 

mirror book iz 1961.   

Prva knjiga umetnika na Slovenskem je bila knjiga Marka Pogačnika Artikel: Knjiga iz leta 

1966. Pri soustvarjanju knjige umetnika je imela veliko vlogo tudi skupina OHO.  

 

Pomembno vlogo je imela knjiga umetnika za razvoj likovne umetnosti, saj se je začela širiti 

po letu 1960, z željo upora proti ekonomski moči umetnostnega trga in reprodukciji dragih 

serij. Ta smer umetnosti se je s poceni izdelavo in reprodukcijo množično razširila v veliko 

večji meri, kot umetnost do takrat. To je vplivalo tudi na nastanek novih založb.   

Z razvojem knjige umetnika moramo poudariti tudi to, da so preoblikovali najpomembnejšega 

nosilca informacije, ki postane subjekt. Oblikovali so nov medij za svobodno izražanje, v 

katerem lahko združimo druge smeri umetnosti v celoto.  

V nadaljevanju sem predstavila dokumentacijo kot obliko koncepta knjige, saj sem tudi sama 

dokumentirala svojo pot z vlakom in v svojem kraju v praktičnem delu. Richard Long je 

umetnik, čigar dela temeljijo na dokumentaciji. Kot pomembne avtorje za razvoj knjige na 

Slovenskem sem predstavila tudi skupino OHO in nekaj njihovih knjig umetnika. 

Moj praktični del opisuje, kako sem se preizkusila v celotnem procesu oblikovanja knjige 

umetnika kot unikata, ki je v celoti moje delo. Razloge za svojo temo sem podprla tudi s 

Freudom in njegovo teorijo o neizpolnjenih željah. V tem delu sem tudi s teorijo podprla, kako 

barva in velikost spremenita doživljanje umetniškega dela. 

V zadnjem delu diplomske naloge sem predstavila učni uri na temo knjige, ki sem ju izvedla 

na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Vključila sem tudi štiri zanimive izdelke dijakov, ki so 

različnih oblik knjige umetnika, v katerih so izrazili različne ideje in načine izražanja, ki jih je 
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ta naloga omogočala. Uri sem izvedla v okviru prakse in imela za to na voljo le dve šolski uri, 

kar ni dovolj za tako kompleksno delo, vsem dijakom žal ni uspelo dokončati del. 

Na zadnjo zastavljeno hipotezo v dispoziciji »S tehniko mapiranja je umetniško delo obenem 

osebni dnevnik«, na katero še nisem odgovorila, odgovarjam z besedami Brede Škrjanec 

(2013) v intervjuju (#24_Artist’s book / Knjiga umetnika_2. 4. 2013): »Za neke zvrsti lahko 

rečemo, da ne morejo biti knjige umetnikov, ampak z vsemi temi zvrstmi se lahko poigrava, 

parafrazira, apropirira, spreminja. Ko gre za klasifikacijo pa zvrsti, ki so vizualne, niso knjige 

umetnika. Z elementi znotraj zvrsti se lahko preigrava, a rezultat mora biti nekaj drugega. Ne 

zgolj dnevnik, katalog ali pa monografska produkcija nekega umetniškega opusa. Ne more 

biti knjiga o umetnosti. To so druge zvrsti knjig, ki nimajo dodane vrednosti oziroma 

dodanega sporočila, ki naj bi ga knjiga umetnika prinašala.« 
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