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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 
Stari paradigmi v grafiki se je z razvojem medijev, materialov in tehnologije pridružila nova 

paradigma. V nalogi je prikazana primerjava med staro in novo grafično paradigmo oz. 

njunimi elementi. Nova in stara paradigma je predstavljena na primeru Thomasa Kilpperja. 

Posamezni elementi so opisani skozi umetnostno zgodovino kot podobe gigantizma po svetu 

ter z različnimi oblikami gigantizma (projekcija, razširjenost z medijem, tisk na tekstil in 

industrijski tisk).  

V magistrsko delo je bilo aktivno vključeno 96 dijakov 1. letnika Šolskega centra Slovenske 

Konjice-Zreče, ki so se izobraževali v šolskem letu 2015/16. Izdelali so matrice, ki so jih 

odtisnili na odpornejši material – tkanino velikih (gigantskih) dimenzij. Glede na program, ki 

so ga obiskovali, so kolektivno sodelovali v skupinski grafiki. Dela so bila predstavljena v 

javnem prostoru. 

Pred izdelavo skupinskega projekta – skupinske grafike so bili dijaki seznanjeni s teoretičnimi 

osnovami grafike v povezavi s tradicionalno paradigmo ter z novimi materiali, s tehnikami in 

posledično z novo paradigmo, ki se pojavlja v sodobni umetnosti. Po izvedeni skupinski 

grafiki je bila z dijaki izvedena anketa o razumevanju tradicionalne in nove paradigme na 

primeru njihovega izdelka. 

V nalogi je predstavljeno, kako učni mediji (razumevanje likovnih pojmov, likovnih 

materialov in pripomočkov) vplivajo na uspešnost reševanja likovne naloge. Za ustvarjanje 

kolektivne grafike so morali timsko sodelovati, si razdeliti delo in si med sabo pomagati. 

Opisano je, kako se dijaki srečujejo z javno pozornostjo, ki jo prinašajo gigantizem, 

kolektivna grafika in prezentacija v javnem prostoru, ter kako so z novo paradigmo v 

umetnosti podarili izdelkom drugo dimenzijo. 

 

Ključne besede 

sodobna grafika, nova paradigma, gigantizem, odpornejši nosilec, kolektivna grafika, 

prezentacija v javnem prostoru 



 



 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

 
The old paradigm in graphic design has been combined with a new one due to the 

development of media, materials and technology. In the thesis we present the comparison 

between the old and the new graphic paradigm and  the elements of both. The new and the old 

paradigm are both manifested  on the case of Thomas Kilpper's design. The individual 

elements are described through the history of art  as the images of gigantism world-wide and 

with different forms of gigantism (projection, the expansion with media,  textile prints and 

industrial printing). 

There were 96 1st year students of Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in the school year 

2015/16 actively participating in the study. The students produced a matrix, that they stamped 

on the more resilient material – fabric of large (giant) dimensions. Depending on the 

programme they attended at the time,  they collectively participated in the group graphic 

creation. The completed works were exhibited and presented in the public space. 

Initially, before the  group project – A Bloc Graphic, the students got familiar with the 

theoretical basics of graphic design in correlation to combining  the traditional paradigm and 

new materials, techniques and, consequently, a new paradigm that is a part of contemporary 

art. After the bloc graphic had been finalized,  a survey was carried out among the students to 

evaluate the comprehension of  the traditional and the new paradigm on the example of their 

own  product. 

It is represented how the media (art concepts understanding,  art materials and accessories 

understanding) affect the level of performance of an art task completion. To be able to create a 

collective graphic work the students had to collaborate within the teams,  the work and help 

had to be shared efficiently and mutually. The thesis also describes how the students embrace 

public attention that the gigantism, collective graphic design and presentation of it in the 

public space  attract, and nevertheless, how their works of art were given another dimension 

by the new paradigm integration into art.  
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1 UVOD 

S sodobnostjo prihaja v družbi in posamezniku do novih premikov ter njihove vpetosti v 

prostor, kar se odraža tudi v sodobni umetnosti. Plujemo z globalizacijskimi in ideološkimi 

tokovi, prepletenimi s tehnologijo, ki nam jo ponuja čas. Vzpostavlja se celoten sklop 

vizualnih medijev, ki so značilni za sodobnost. K temu so pripomogli elektronski mediji v 

vsej svoji razsežnosti (razširjenost, dostopnost, globalnost) in digitalizacija oz. tehnologija, pa 

tudi novi materiali.  

Tako so v likovna dela vključeni številni elementi novih medijev. S sodobno umetnostjo se je 

v umetniški grafiki stari paradigmi pridružila nova. Nove tehnologije, mediji in materiali ter 

drugačno razumevanje so prinesli številne spremembe na področju grafične umetnosti, zato se 

nova in stara paradigma povezujeta in dopolnjujeta. 

Kot primer nove paradigme je v nalogi izpostavljeno delo Thomasa Kilpperja, ki s svojimi 

gigantskimi posegi intervenira v prostor, odtiskuje na tkanine velikih dimenzij ter jih 

predstavlja širši množici na velikih stavbah. 

Seveda posamezne elemente novih paradigem zasledimo že skozi zgodovino umetnosti. 

Gigantizem lahko zasledimo skozi moderno in sodobno umetnost: ruski socializem, abstraktni 

ekspresionizem, land art in instalacija, ki zavzame prostor v celoti. Pojavlja se v več oblikah, 

ki nam jih ponujajo današnji mediji: projekcija, razširjenost z medijem – socialna in družabna 

omrežja, tisk na tekstil, industrijski tisk.  

Že v renesančnih delavnicah so poznali možnosti kolektivnega sodelovanja, ko je mojster 

opravil najpomembnejša dela, vajenci pa pomožna. Ta paradigma se je skozi stoletja 

spreminjala, a bistvo je ostalo enako. Zasledimo tudi študije, v katerih avtor podaja navodila, 

asistenti pa mu pomagajo pri tehnični izvedbi. 

Slikarji so slikali na tkanino že v preteklosti, vendar v grafiki tega ne zasledimo. Odtiskovanje 

na odpornejši nosilec – tkanino je del nove paradigme. Pri tem pa se pojavi nov spekter 

možnosti odtiskovanja. Klasično grafično odtiskovanje namreč lahko zamenjajo nove tehnike, 

pri čemer lahko uporabimo nove in drugačne materiale ter pripomočke. Nastale izdelke lahko 

zaradi svoje velikosti predstavljamo v javnem prostoru, s čimer so na vpogled kritični 

javnosti.  

V magistrsko delo so bili aktivno vključeni dijaki 1. letnika Šolskega centra Slovenske 

Konjice-Zreče, ki so se izobraževali v šolskem letu 2015/16. Izdelali so matrice, ki so jih 

skupinsko odtisnili na odpornejši material – tkanino velikih (gigantskih) dimenzij. Glede na 
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program, ki so ga obiskovali, so kolektivno sodelovali v skupinski grafiki. Dela so bila 

predstavljena tudi v javnem prostoru. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PARADIGMA 

Pojem paradigma je na splošno v slovarjih opredeljen kot vzorec, primer, zgled ali obrazec. 

Sam pojem izvira iz slovnice, v kateri sicer pomeni »vzorec, zgled za sklanjatev ali 

spregatev« (Verbinc, 1991). 

S pojmom paradigma torej opredeljujemo določen način delovanja, v tem primeru ustvarjanja 

na izrazit način in z opaznimi lastnostmi ter značilnostmi, po katerih se zgleduje oz. se 

posnema. Gre torej za koncept delovanja umetnikov. Nova paradigma, ki je povsem drugačna 

od klasičnih, tako v umetnosti ne samo nakazuje, ampak prinaša tudi nove vzorce 

»obnašanja«, kreiranja, izdelovanja in je izhodišče za nova dela. 

 

2.2 GRAFIKA 

Pojem grafika izhaja iz grške besede graphein, kar pomeni pisati, vrezovati. Obsega tehnično 

in likovno področje odtiskovanja (Jesih, 2000). Grafika nam omogoča reprodukcijo. 

Ponovljive oblike naredimo s pomočjo tiskalne plošče, pri čemer lahko uporabljamo različne 

materiale (Tacol, 2013). Grafik na osnovi risbe izdela grafično ploščo ali tiskovno ploščo ali 

matrico. Nanjo nanese tiskarsko barvo, čez katero položi papir. Barva se prenese iz matrice na 

papir, torej grafika nastane z odtisom na matrici. Odtis imenujemo grafični list. Postopek 

lahko z isto matrico večkrat ponovimo, tako nastane več grafičnih listov, ki jih avtor ustrezno 

označi (Pibernik, 2006).  

Odtisi (npr. rok) segajo že v prazgodovino, vendar tukaj še ne moremo govoriti o grafiki. Prvi 

znani grafični listi so nastali po izumu papirja v 2. stol. pr. Kr. na Kitajskem. V Evropi se je v 

srednjem veku (1400–1550) pojavila potreba po nabožnih podobah in s tem reprodukciji, da 

so lahko verniki doma opravljali zasebne pobožnosti. Tehniko lesoreza je v novem veku 

zamenjal bakrorez, okoli leta 1513 pa jedkanica. Sledilo je odkritje mezzotinte leta 1642, 

kasneje akvatinte in leta 1903 litografije. Po letu 1900 je iz ZDA v Evropo prišel sitotisk in s 

tem možnost tehničnih izumov (offset tisk, fotopostopki, računalniško generirana grafika; 

Muhovič, 2015). 
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2.3 PRIMERJAVA MED STARO IN NOVO GRAFIČNO 

PARADIGMO 

2.3.1 Javno – zasebno 

Termin javnega prostora in opis javnega opisuje Belšak (2014). Po njegovi teoriji je »javno« 

po definiciji prostor, ki je vezan na družbeno skupnost in ne na posameznika. Namenjen je 

uporabi in koristi vseh ljudi, vstopa v relacijo z javnostjo ali se nanaša na družbenopolitično 

dejavnost. Ločimo javni urbani prostor (v mestu) in javni naravni prostor (prostor zunaj 

urbaniziranih področij). Termin obravnava umetnost v javnem zunanjem prostoru, zato 

izpušča na primer javne spomenike v notranjščinah, ki so sicer dostopni vsakomur, in 

umetniške akcije v zaprtih javnih prostorih. Prav tako ne obravnava arhitekturne plastike. 

»Javna umetnost« je zelo kompleksna in široka, zato jo v grobem delimo na permanentne 

javne postavitve v javnem prostoru ter na novejše izrazne forme v javnih prostorih in javnih 

komunikacijskih mrežah, običajno z omejenim časom trajanja. Poznamo še novo javno 

umetnost, to so akcije umetnikov kot umetniški aktivizem, s katerimi umetniki zadostijo 

potrebam ljudi v lokalnih skupnostih in prispevajo k reševanju njihovih lokalnih zagat. 

Umetnost v javnem prostoru je namenjena in dostopna vsem ob vsakem dnevnem času in 

vremenu ter brez vstopnin.  

 

Nasprotno javnemu je zasebno. Zasebna umetniška dela so last zbiratelja umetnin in pri njih 

je vpogled v umetnino velikokrat omejen. Zasebno zbirateljstvo se je začelo z razvojem 

meščanstva, ko so meščani sprva želeli stvari za opremljanje prostorov. Tako se je začelo 

namensko zbirateljstvo umetnin (Kemperl, 2011). 

 

2.3.2 Oblikovno – pripovedno 

Pri likovnemu delu lahko razlikujemo in razčlenjujemo med pripovedno-vsebinskim 

izrazilom, likovnim izrazilom in materialno-tehnološkimi sredstvi ter postopki. 

Zanima nas lahko pripovedno-vsebinski pomen, torej semantični vidik vsebine motiva. 

Značilnosti dela so do neke mere pogojene z nazori nekega obdobja. Določene snovi so bile 

popularnejše in značilnejše v določenih zgodovinskih obdobjih. Govorimo lahko o 

mitoloških, religioznih ali zgodovinskih snoveh. Motivi se nanašajo na vsebino, ki jo delo 

predstavlja. V neki zgodbi lahko vizualizira zgodbo. Lahko nam pomaga ohraniti spomin na 

določeno osebo. Motiv se lahko nanaša tudi na upodobitev človeka (avtoportreti, smeški …), 

kar smo naredili z dijaki v gigantski grafiki, opisani v nadaljevanju. Narativnost ob 
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pomanjkanju likovne forme je značilno za sodobno umetnost. Za to umetnost ni več 

pomembno, kako je lepa, ampak koliko družbene kritike sporoča. Bistvo je torej v 

sporočilnosti umetniškega izdelka. 

Že umetniki dvajsetega stoletja so iskali in raziskovali likovni izraz dela (oblikovni). Z 

uvedbo abstraktnega motiva so se osvobodili pripovedne sporočilnosti in se lažje posvetili 

likovni vsebini (npr. Vasilij Kandinski). Raziskujemo lahko barvo in se sprašujemo, kako je 

umetnik dosegel vedrino, otožnost ali dramatičnost kompozicije. Lahko pa raziskujemo tudi 

druga izrazila, ki jih umetnik vključi v kompozicijo, kot so točka, črta, oblika, ploskev in 

prostor (Šuštaršič, Butina, Gleria, Skubin in Zornik, 2007). 

 

2.3.3 Strojno – ročno 

Razlikujemo med industrijsko in umetniško grafiko. Pri industrijski grafiki se tiska in 

razmnožuje s tiskarskimi stroji po predlogah. Takšne grafike je v našem vsakdanu veliko: 

revije, časopisi, letaki, plakati, vzorci na tkaninah, tapetah … Pri tem načinu nastane veliko 

število enakih odtisov.  

Manj odtisov pa izdelajo umetniki pri umetniški ali avtorski grafiki, kjer odtiskujemo ročno 

ali z ročnimi napravami. Avtor je prisoten od začetne ideje do končnega izdelka (Tomšič 

Čerkez, 2010). 

 

2.3.4 Angažirano – intimno 

Poznamo umetnike, ki pri svojem delu angažirano opravljajo delo. To pomeni, da so zelo 

aktivni, zavzeti pri svojem delu, znajo se vživeti v različne situacije tudi drugih ljudi in to 

izražati skozi svoja dela. Po drugi strani pa so intimni umetniki, ki živijo v svojem intimnem 

svetu, so vase zaprti in navzven ne izražajo svojih čustev. Svoja občutja zlijejo v umetniška 

dela. Takšni primeri so Edvard Munch s Krikom iz leta 1893 ali Bolnim otrokom iz leta 1986, 

Paul Gauglin z delom Od kod prihajamo, kdo smo, kam gremo iz leta 1897, Goya Y 

Lucientes s serijo grafičnih listov Los Caprichos (Fantazije) iz let 1793-1797 ter mnogi drugi. 

 

2.3.5 Kritično – kreativno 

Zgodbe in dejanja, ki jih sodobni umetniki doživljajo, so zagotovo vzgib za odzivanje na 

sodobno umetnost. Ampak kreativno delovanje umetnikov je premalo. Že v osnovni šoli pri 

učencih ne razvijamo samo kreativnosti oziroma ustvarjalnosti, nadarjenosti in talenta, ampak 

jih privzgajamo tudi kritično razmišljanje in zmožnost vrednotenja drugih izdelkov.  
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Splošna miselnost večine ljudi je, da kritičnost pomeni nekaj slabega, negativnega. Ampak le 

s kritičnostjo lahko postavljamo meje med boljšimi in slabšimi umetniškimi stvaritvami 

oziroma prestavljamo meje k boljšemu. Le kritiki opozarjajo, utemeljujejo in splošno 

presojajo in ločujejo med pozitivnimi in negativnimi sestavinami. Tako se lahko sodobna 

umetnost razvija. 

 

2.3.6 Kolektiv – avtor 

Posebnost sodobne umetnosti je tudi v sami izdelavi umetniškega dela. Znano je, da so imeli 

skozi zgodovino veliki umetniki svoje pomočnike, ki so pomagali avtorju pri nastajanju 

njegovih del (npr. renesančne delavnice). Tudi v sodobnosti so takšni primeri, ko avtorju 

pomagajo pomočniki, vendar le pri specifičnih delih. To je razvidno iz primera Christa in Jean 

Clauda, ki sta zaposlila profesionalne plezalce za delo na višini visokih stavb. Primer je tudi 

Thomas Kilpper, ki zaradi tehnične izvedbe sam ni mogel odtisniti grafik večjih dimenzij. 

Specifična paradigma v odnosu avtor – kolektiv je razvidna pri umetniku Jeffu Koonsu, kjer 

avtor samo ustvarja ideje, drugi (kolektiv) pa umetniško delo v celoti izdelajo. Avtor sam ne 

sodeluje v fizičnem procesu, zato ima ekipo več asistentov, ki mu pomagajo s tehnično 

izvedbo. 

Vsekakor so zanimivi avtorski kolektivi, v katerih ima oblikovalec koncepta vodilno vlogo. 

Seveda lahko drugi – asistenti podajo tudi svoje ideje, ampak vodilno vlogo ima še vedno 

avtor, ki mora sam ustvariti duhovno substanco. Ustvari jo iz svoje vizije in iz materiala, s 

katerim želi delati.  

Z namenom povezovati umetnike je Roman Makše leta 2001 začel z razstavo v Krškem, h 

kateri je k sodelovanju povabil slikarko Joni Zakonjšek. Taki projekti niso mišljeni kot delitev 

dela, ampak kot vzporednost sporočila in hkrati samostojnost ustvarjalca (Gorupič, 2012). Le 

v tem duhu se lahko sodobna umetnost razvija. 

 

2.3.7 Alternativne forme – grafični list 

Sodobnost grafiki ponuja številne nove možnosti. V povezovanju klasičnih s sodobnimi 

mediji se odpirajo nove možnosti. Vizualni mediji v vsej svoji razširjenosti in digitalizaciji 

vstopajo v širšo množico. Čeprav se alternativne forme odrekajo artefaktu (izdelek ni grafični 

list), se bolj osredotočajo na dogodke in ustvarjajo nove možnosti, ki jih nudi tehnologija.  
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2.3.8 Globalno – lokalno 

Smo del vsesplošne globalizacije tako na področju prava, ekonomije, politike, religije kot tudi 

kulture. Tudi področje umetnosti je del te globalizacije. Mednarodni krogi spodbujajo 

umetniški trg, da pridobijo ekonomsko in kulturno vrednost. V začetku 20. stoletja je 

globalizacija na evropski celini delovala predvsem z novimi avantgardami. V drugi polovici 

20. stoletja, ko se je umetnostno središče prestavilo iz Pariza v New York,  se je mednarodno 

sodelovanje okrepilo. S tem so bila omogočena mednarodna kroženja umetnikov ter videnje 

novih avantgard. Videni primer je Pop Art kot najočitnejši umetniški model zunaj Amerike, ki 

je z množično potrošnjo in proizvodnjo dal predmetu novo oblikovno vrednost. Muzeji 

razvijajo svoje strategije z mednarodnim sodelovanjem in s tem znižujejo stroške in hkrati 

ostajajo konkurenčni. Ob tovrstnem sodelovanju se tudi širijo na različne konce sveta. S tem v 

globalnem sistemu informacij ohranjajo kulturno avtoriteto. Po drugi strani pa »lokalno« meri 

na identiteto nacionalnih izročil. Torej lahko rečemo, da se z mednarodnim kroženjem 

umetniki povezujejo in delujejo med sabo, po drugi strani pa je vsak umetnik nosilec svoje 

lastne profesionalnosti. Rečemo lahko, da so za umetnostni sistem 21. stoletja značilni 

multikulturnost, nadnacionalnost in multimedijskost v čedalje bolj računalniško opremljenem 

okolju (Bonito Oliva, 2004). Tako so se periferna mesta znašla v vlogi centra. Takšen primer 

je nemško mesto Kassel, ki je z manifistacijo Documenta brez predhodne tradicije postalo 

Meka sodobne umetnosti. Namenoma se takšen trend spodbuja tudi z institucijo Evropske 

prestolnice kulture, ki s tem ponudi možnost in priložnost manj prepoznavnim posameznikom 

ali okoljem. Razvoj je prinesel mreženje komunikacijskih tehnologij, zato ne potrebujemo več 

geografskega sidrišča (Pariz, New York). Da si v centru dogajanja, ni več treba, da si fizično 

prisoten, dovolj so mreže, omrežja in prijava na vstopni portal digitalnega ekrana. To 

priložnost so spoznale predvsem mlajše generacije, ki sedaj segajo preko meja v svetu. Eno 

takšnih mest je tudi Slovenija (Frelih in Muhovič, 2012). 
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2.4 GRAFIKA THOMASA KILPPERJA; STARA IN NOVA 

PARADIGMA, ANALIZA  

 

Thomas Kilpper (1956) je nemški umetnik in aktivist, ki živi in ustvarja v Berlinu. Izdeluje 

risbe, skulpture in performanse. V duhu globalizacije, v kateri živimo, je zgradil mobilno 

grafično delavnico, v kateri ustvarja grafike skoraj na vsaki lokaciji. Še posebej znan je po 

linorezih in lesorezih velikih dimenzij v tla. S svojim delom preobraža zgodovinske prostore 

in poslopja. Klipperjeva dela dajejo lesorezu drugačen nivo, saj je njihova velikost gigantska. 

Tako dela postanejo specifična za postavljeno mesto, saj ustvarja »in situ« (na licu mesta). 

Naredi like, podobe ali intervencije, ki jih natisne in postavi v javni prostor. 

Veliko njegovih del je narejenih na tleh v parketne oz. talne podloge. S temi posegi v parket je 

tudi začel svojo kariero. Njegova prva intervencija je bila leta 1997 v prostorih Sovjetske 

vojašnice v Franktfurtu. Sledila je košarkarska dvorana leta 1998. V kantini nekdanjega 

ministrstva za državno varnost Vzhodne Nemčije se je leta 2009 lotil plastičnega linoleja. 

Vklesal je podobe od nacistične Nemčije do digitalne dobe. S tem je predstavil del zgodovine 

obeh nemških držav in ponazoril upor proti sistematičnim krivicam in nadzoru (Delo, 2013). 

Že kot študent Staedel Art School v Frankfurtu je z ogljem risal risbe velikega formata. 

Razmišljal je, kako bi pridobil odpornejši material od papirja. Začetki ustvarjanja v parketu 

segajo v njegov kraj, ko je izvedel, da bodo uničili stavbo, v kateri je bil parket. Vzel je 12-15 

kvadratnih metrov parketa in ga odnesel v svoj atelje, v katerem je ugotovil razsežnost pri 

ponovnem sestavljanju ter prenosu materiala. V trenutku si je premislil, material odnesel 

nazaj ter začel vrezovati vanj. Ker ni imel dovoljenja, so ga izvajalci kmalu prijavili. S 

kaznijo v žepu je moral zapustiti prostor. Zvečer se je s prijateljem vrnil v dvorano in naredil 

odtis. Z izdelkom ni bil najbolj zadovoljen, zato je iskal dvorano, da bi lahko svojo idejo 

izvedel do konca. (Philagrafika Blog, 2014). 
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Slika 1: Umetnik rezlja v parket (Philagrafika Blog, 2014) 

 

V njegovih delih se kažeta socialna in politična nota. Njegov oče, rojen na Kitajskem, je 

okusil grozote 2. svetovne vojne. Tudi njegov ded, ki je bil misijonar na Kitajskem, je bil 

ugrabljen več mesecev (Tate, 2014). Prav zato išče interventne prostore, ki imajo za sabo 

boleče zgodbe preteklosti, hkrati pa so stavbe namenjene uničenju oz. prenavljanju. Vsak 

prostor, v katerega posega, dodobra razišče in se pozanima o njegovi preteklosti. Zakaj tla? 

»Tla so zelo pomembna,« pravi. »Brez njih ne bi mogli ne živeti ne obstajati. Za človeka so 

eden od fundamentalnih elementov. Ko se na njih stoji, se pravzaprav vstopi v umetniško 

delo.« (Delo, Megla, 2013)  

Odtise naredi na velikem formatu. Rad razstavlja na pročeljih zapuščenih stavb poleg 

umetnostnih galerij. Tako prostor, ki ima sicer zasebnega lastnika, postane naenkrat javni in 

namenjen ogledu; tudi za tiste, ki sicer niso obiskovalci galerij. Projekti ne ostanejo zaprti v 

notranjosti prostorov, ampak poskušajo komunicirati z ljudmi v družbi. (Philagrafika Blog, 

2014). 

 

Thomas Kilpper in njegovo delo »State of Control« 

V intervjuju (Kierulf, 2009) in članku na blogu Lily Philipose (2009) je opisano delovanje 

nemškega umetnika Thomas Kilpperja. V svojem projektu »State of Control«, ki je bil na 

ogled v Berlinu poleti leta 2009, je naredil poseg v velikem obsegu v matični stavbi 

nekdanjega ministrstva za državno varnost (zloglasni STASI). Stavba je bila zaprta od leta 

1990, ko je množica ljudi, ki so zagovarjali človekove pravice, vdrla v ta kompleks. Posledice 

tega vdora so vidne še danes, saj so zagovorniki za seboj puščali grafite, ki še danes pričajo o 

dogodku. Stavba je tako v tišini samovala do prihoda umetnika, ki ji je dodal novo vrednost. 
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Kljub odvzetemu pohištvu so bili prostori s strašljivo preteklostjo in tišino idealen prostor za 

izdelavo odlične Kilpperjeve instalacije.  

 

 

Slika 2: Thomas Kilpper, State of Control, 2009, Photo: Neuer Berliner Kunstverein/Jens 

Ziehe 

 

Tako je na 800 kvadratnih metrih, v prostoru, v katerem je bila nekoč jedilnica, na pisarniška 

tla izrezljal linolej in jedilnico pretvoril v ogromen tiskani blok. Pri tem je uporabljal tehniko, 

ki je podobna rezljanju lesa. Najprej je projiciral znane fotografije na rumeno-zelen linolej, 

nato je izrezljal obrise negativnih podob – negative. Na koncu je s črnim črnilom prebarval 

površino, s čimer je (ne)obdelana površina ostala v prvotni barvi linoleja. Ustvarjeno 

nadstropje v 92 slikah prikazuje zgodovinsko retrospektivo različnih državnih nadzornih in 

represivnih delovanj v negativnem pojmu razumevanja vse od nacističnega obdobja naprej do 

sodobne digitalne sedanjosti, pri tem pa vključuje zgodbe o odporu do sistemov nepravičnosti 

v zgodovini razdeljene Nemčije.  

Učinek, ki ga je s tehniko in z barvami, prav tako pa v zgodovinskem spominu dosegel, je bil 

presenetljiv. Podobe, rezljane v tla, so bile hkrati rezljane v spomin posameznikom nemškega 

naroda. Glavne tematike teh spominov in podob so državna varnost, odpor in terorizem. Le 

meje in razlikovanje med temi podobami so namensko zabrisane.  

Celotna ideja za izdelavo se mu je porodila že leta 2006, ko je izvedel za prazno pisarniško 

stavbo nekdanjega ministrstva za državno varnost. Kljub pomislekom lastnikov, nemških 

železnic, ki so ga zavrnili dvakrat, mu je ob lastni vztrajnosti in ob pomoči berlinskega senata, 

ki je projekt finančno podprl, uspelo s projektom. Samo rezljanje je trajalo tri mesece, za 
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odtise pa je ekipa, ki je sodelovala pri projektu, potrebovala še dober mesec dni časa, da so 

lahko sledili urniku in načrtu izdelave do otvoritve razstave. Stavba, v kateri je bila razstava, 

je bila odprta prvič po padcu berlinskega zidu in nasploh prvič za javnost. To je pritegnilo ne 

samo medijsko pozornost, ampak pozornost obiskovalcev nasploh. To, da umetnik ustvarja na 

takšnem zgodovinskem in političnem mestu ter hkrati s tem zagotovi dostop širši množici, se 

je izkazalo za izredno učinkovito. 

Zanimiva je tudi nadaljnja prihodnost stavbe, saj je (v času intervjuja, op.a.) bila ta na prodaj, 

in to izredno poceni. Projektanti so poskušali urediti nekakšno mešanico muzeja, hotela in 

mansarde. Poskušali so zadržati izrezljana tla, vendar to zahteva pogajanja z avtorjem. Tla so 

namreč v lasti lastnika stavbe, umetniška stvaritev pa je avtorjeva. Kljub temu je avtorjeva 

želja, da bi delo ostalo v stavbi takšno, kot je bilo izdelano. 

 

 

Slika 3: Thomas Kilpper, State of Control, 2009, Photo: Neuer Berliner Kunstverein/Jens 

Ziehe 

Thomas Kilpper in njegovo delo v Ljubljani  

V okviru 30. grafičnega bienala z naslovom Prekinitev je leta 2013 prispeval enega od 

umetniških projektov tudi Thomas Kilpper. Na lesenem parketu, ki se je nahajal v Švicariji, je 

pripravil lesorez. Za osnovni motiv je izbral barjansko kolo, ki je na ogled v ljubljanskem 

Mestnem Muzeju in velja za najstarejše kolo na svetu, staro kar 5200 let. »Neverjetno je, da je 

bilo komaj nekaj kilometrov od tu, kjer zdaj ustvarjam, odkrito nekaj takšnega, kot je 

najstarejše kolo na svetu,« je pripovedoval Thomas Kilpper ob obisku v Švicariji, kjer je 
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pripravljal svoj projekt. Zvoki ambientalne industrijske eksperimentalne glasbe so mu kljub 

zasičenemu prašnemu zraku v prostoru vlivali dodatno motivacijo za delo. V intervjuju je 

spregovoril o težaškem fizičnem delu brušenja vzorcev v tla  ter o Švicariji, ki ima pestro 

zgodovino (Delo: Megla, 2013).  

 

Slika 4: Thomas Kilpper v Švicariji (Delo: Megla, 2013) 

Leta 1835 so z godbo in ognjemetom slovesno odprli leseno, kasneje pa zidano gostišče 

Schweizerhaus na vzpetini za Tivolskim gradom. Ime se je usidralo med Ljubljančane in ko 

so kasneje zgradili nov hotel Tivoli, se je ime Švicarija ohranilo. Kmalu je prostor postal 

zbirališče takratnih boemov in umetnikov: Ivana Cankarja, Vladimirja Levstika, Cvetka 

Golarja in drugih. Zbirali so se tudi 1. maja. Ob izbruhu oktobrske revolucije so jo naselili 

ruski emigranti, ki so zbežali iz domovine. V njej je delovala tudi plesno-baletna šola. 

Kasneje je v njej deloval kipar Ivan Zajc, znan kot avtor Prešernovega spomenika v Ljubljani. 

V drugi polovici 20 st. so v njej ustvarjali in delovali mnogi znani umetniki: Karel Putrih, 

Zdenko Kalin, Stojan Batič, Alojzij Kogovšek, Ivan Štrekelj, Drago Tršar, Anton Segulin, 

Dušan Tršar, Boris Prokofjev, Dragica Čadež Lapajne, Janez Lenassi, Julijan Renko, Lujo 

Vodopivec, Maja Mihelič, Ivan Fidler, Jakov Brdar, Jaka Mihelič, Karel Plemenitaš, Irena 

Špendel, Sergej Kapus, France Gruden, Mici Fleger, Staša Simčič, Mik Simčič in drugi. Zdaj 

je Švicarija zaprta in čaka na obnovo. V njej je predviden umetniški center s kiparskimi, 

slikarskimi in bivalnimi ateljeji ter razstavnimi prostori. Nemški umetnik Thomas Kilpper je 

interveniral v lesen parket v enem od ateljejev, v katerih je ustvarjal Dušan Tršar (Delo: 

Megla, 2013). 
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2.5 SODOBNA GRAFIKA Z DOLOČENIMI ELEMENTI 

2.5.1 Gigantizem 

2.5.1.1 Podobe gigantizma po svetu  

Muralisti – Rivera, Siqueiros in Orozco 

V 20-ih letih prejšnjega stoletja je središče ekspresionizma na zahodu bila Mehika. 

Revolucija, ki je tam trajala kar 20 let, je med mladimi umetniki prebudila željo po novem 

nacionalnem stilu. Mehiški muralizem je bil odziv mladih upov, iz katerih se je razvilo 

umetniško gibanje med leti 1920 in 1960. Muralizem je vseboval veliko predkolumbijske 

umetnosti (zahodne umetnosti), hkrati pa je izražal duh revolucije. Predstavniki in inovatorji 

nove zvrsti slikanja so bili Diego Rivera, Jose Clemente Orozco in David Alfaro Siqueiros. 

Izražali so se z velikimi stenskimi poslikavami, za katere sta značilni dvodimenzionalnost in 

dekorativnost. Vsak je imel svoj stil, a osrednja točka je bila Gauguinova simbolična 

umetnost. S to obliko umetnosti so pokazali, da se lahko nezahodne forme združijo z 

zahodnjaško tradicijo (Kemperl, 2011). 

Diego Rivera je skupaj z Davidom Alfaro Siqueirosom, s katerim sta se spoznala leta 1919 v 

Parizu, začel pod pokroviteljstvom in z iniciativo mehiške vlade boj proti nepismenosti in z 

namenom izobraziti prebivalstvo skozi umetnost velikih stenskih poslikav na javnih zidovih. 

Wolfa (1967), osebni znanec Diega Rivere, ga v svojih spominih opisuje takole: Po petnajstih 

letih v Evropi se je Rivera leta 1922 vrnil v Mehiko, kjer je na dvanajstletno brezoblično 

vstajo polagal vse svoje upe (mehiška revolucija se je pričela leta 1910, op .a). Verjel je v 

revolucijo in obljube, ki naj bi jih prinesla1. Njegov oborožitveni repertoar je odstopal od 

klasičnega revolucionarnega arzenala – oborožen je bil z neprebavljeno mešanico španskega 

anarhizma, ruskega terorizma, sovjetskega marksizma, mehiškega agrarizma in pariškega 

studijskega revolucionizma. Opremljen z visoko sofisticirano tehniko in občutljivostjo, s 

spomini na tisočera veličastna dela iz evropskih katedral, palač in galerij, z ljubeznijo do 

domovine in močno odločenostjo, da bo gradil svojo umetnost z zlitjem pariške preciznosti in 

plastičnim nasledstvom njegovega ljudstva na velikih stenskih poslikavah javnih zidov.  

V svojih spominih ob vračanju v domovino opisuje Rivera svojo vrnitev kot ponovno rojstvo. 

Vsepovsod je videl potencialne mojstrovine – v množicah, na trgu, na festivalu, poljih, v 

vsakem sijočem obrazu in otroku. Takrat, torej z vrnitvijo v Mehiko, je začel izvajati vladno 

kulturno politiko. Hkrati s tem je zagovarjal tudi socialno in rasno enakost. V delu je 

                                                 
1 Diego Rivera je bil izreden človekoljub z velikim socialnim čutom in borec za socialno in rasno enakopravnost. 
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združeval zainteresirane umetnike za širjenje mehiške ideologije in humanističnih idealov 

skozi programe stenskih poslikav (Kettenmann, 2005).  

Z njim se je pojavil slogan (Siqueiros) »Ulice bodo naši muzeji«. Hkratna tendenca in želja 

vseh treh protagonistov, predvsem Siqueirosa, je bila, da umetniki, ki so ustvarjali v tistem 

obdobju, obnovijo veze z izvorno umetnostjo svojih dežel ter da v svojih umetninah 

prikazujejo vsakodnevne prizore mestnih ljudi. Tovrstno željo oziroma manifest je med 

bivanjem v Španiji Siqueiros objavil leta 1921 v španskem časopisu Vida Americana 

(Ameriško življeneje) v članku “New Directions for the New Generation of American 

Painters and Sculptors”, v katerem se je zavzel za javno umetnost in odpoved buržujski 

umetnosti, kar bi doprineslo k čim hitrejši socializaciji umetnosti širšim množicam (Divina, 

2000).  

Siqueiros se je iz Evrope s temi objavljenimi idejami vrnil v Mehiko, kjer je organiziral 

posebno Zvezo revolucionarnih slikarjev, kiparjev in graverjev. Hkrati je postal član mehiške 

komunistične partije in je skupaj z Diegom Rivero in Xavierjem Guerrero ustanovil časopis El 

Machete, in to ravno v času svojih prvih muralov (Arslatino, 2014). Rivera je bil v težki 

situaciji, tako politično kot tudi umetniško. Zavrnili so ga v Sovjetski zvezi, ker ni prevzel 

Stalinovih idealov o socialističnem realizmu. Mehiška vlada s političnimi spremembami ni 

več tolerirala sporočil mehiških muralistov. Prav tako je bil prizadet s strani ZDA zaradi 

uničenja muralov v Rockefellerjevem centru. 1934 leta se je Rivera vrnil v Mehiko, kjer je na 

stopnišču Nacionalne palače z motivi mehiškega ljudstva uspešno dokončal velike stenske 

poslikave (Kettenmann, 2005). 

Kljub vpletenosti umetnikov v tedanje politične nemire in posledično vnašanje ideoloških 

vsebin v svoja dela so muralisti pustili poseben pečat v zgodovini umetnosti. S svojimi 

gigantskimi poslikavami v New Yorku, Detroitu in Kaliforniji so vplivali na mnoge umetnike 

v ZDA in po celotni latinski Ameriki (Cockcroft, 1998). 
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Slika 5: Diego Rivera, The History of Mexico: Mexico Tomorrow, 1935, National Palace, 

Mexico City 

 

Socialistični realizem v Rusiji – plakat 

Umetnost socialističnega realizma (umetnost Stalina) je v 30-ih letih prejšnjega stoletja 

nasledila rusko avantgardo. Obrat ruskega socialističnega realizma je bil del enotnega razvoja 

avantgarde v tistih letih. Vzporednice najdemo v umetnosti fašistične Italije, nacionalistične 

Nemčije, pa tudi v francoskem neoklasicizmu, v slikarstvu ameriškega regionalizma, v prozi 

tistega časa, v političnem in reklamnem plakatu … Razlikuje se le v radikalnih metodah 

svojega razširjanja in posledično enotni ustreznosti sloga. Metode socialističnega realizma so 

razvijali v skrajno kompleksnih diskusijah na visoko intelektualni ravni. Napačno izrečene 

besede so udeleženca stale življenje, kar je le še povečalo odgovornost za vsako izrečeno 

besedo. Partijski centralni komite je 23. aprila 1932 ukazal, da je treba razpustiti vsa 

umetniška združenja, ki so po oktobrski revoluciji delovala v Sovjetski zvezi. S tem je odvzel 

moč vodstvu najvplivnejših umetniških organizacij, Ruskemu združenju proletarskih 

pisateljev (RAPP) in Združenju umetnikov revolucionarne Rusije (AHRR). Stalinov režim je 

začel izvajati popoln nadzor nad vsem, pospešili so industrializacijo države, uvedli strogo 

centralistični plan, prisilno kolektivizacijo kmetijstva, odpravili so nove ekonomske politike, 

obračunali z znotrajpartijsko opozicijo, kar je povzročilo rast moči organov državne varnosti. 

Odpravljen je bil zasebni trg umetnin, zato so bili vsi prisiljeni delati za enega samega 

naročnika – državo. Če je kdo vztrajal pri svojem lastnem početju ali kakšnih lastnih 

zaslugah, je bilo to ocenjeno, da je »pametnejši« od partije (in tudi od Stalina), zato so ga 

temu primerno preganjali. Samoumevno je bilo, da so se vodilni člani partije (Molotov, 

Vorošilov, Kaganovič) v svojih govorih o položaju države poleg kmetijskih, industrijskih, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Oktobrska_revolucija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sovjetska_zveza
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političnih in vojaških tem lotevali tudi problemov v umetnosti. Ustvarili so realnost edine 

uradno dovoljene umetnine – socializma. Bili so tudi edini kritiki svojega dela, kar jim je 

dajalo pravico, da so ukazovali vsem producentom različnih zvrsti (Groys, 1999). 

Tako so narekovali, kaj in kako bo kakšno delo narejeno ali izvedeno. Pri tem so vplivali na 

vse zvrsti umetnosti, naj gre za glasbeno, književno, gledališko, plesno ali likovno umetnost. 

Prevzgojili so umetnike, ki naj bi opustili subjektivna vprašanja in vsebine in naj bi se 

posvečali družbenopolitičnim temam na način, ki služi interesom proletariata. Motivika 

krajine in tihožitja je postala manjvredna. Zaželena in visoko cenjena je bila motivika 

herojske borbe, motivika žanrske slike, delo in delovni zanos ter brezpogojni optimizem in 

trdna vera v izgradnjo nove socialistične prihodnosti. V arhitekturi je zlasti slovela po 

pompozni monumentalnosti in klasicističnih formah. S Stalinovo smrtjo se je začel vsesplošni 

propad celostnega umetniškega načrta, kar je proizvedlo sedanjo povprečno vase dvomečo 

sovjetsko kulturo (Groys, 1999). 

Pripadnost revoluciji in s tem stalinizmu so izražali z množičnimi zborovanji, saj so želeli ta 

entuziazem ohranjati, kar so dosegli na različne načine. Poleg plakatov, mural in ogromnih 

dekoracij na stavbah so za prikazovanje revolucionarnih tem uporabljali premikajoče se 

oziroma mobilne table na tovornjakih, tramvajih ali na vozičkih s konjsko vprego. Tretjo 

obletnico oktobrske revolucije so praznovali zelo pompozno z uprizoritvijo zavzetja Zimske 

palače. V ta namen so mobilizirali na tisoče pripadnikov dramskih skupin iz Rdeče armade in 

mornarice. V poznih 30-ih letih je do takrat igrivo vzdušje počasi preraščalo v stroge in 

zlovešče parade korakajočih atletov in vojaških ustrojev, ki so predstavljali Stalinove državne 

obrede, vedno bolj podobne morbidnim nacističnim ceremonijam (Clark, 1997). S plakatom 

kot njegovo edinstveno transparentno komunikacijsko pojavnostjo so želeli povzdigniti 

besede v dejanja. Želeli so dvigniti pismenost v državi. Po podatkih okoli leta 1900 je bilo kar 

55 % vse populacije nepismene. Leta 1926 je bila še vedno polovica ruralnega prebivalstva in 

1/5 urbanega prebivalstva brez osnovnih bralnih veščin. Tako je plakat kot vizualna 

propaganda boljševikom nudil odličen način, da so ljudem s čim manj besedami ponazorili 

pomen. Pomembno dejstvo je tudi, da je bila tiskarska industrija motena zaradi revolucije in 

kasneje državljanske vojne (Bonnell, 1997). 

Šlo je torej hkrati za zahtevo po racionalni uporabi papirja in črnila, ki so ga imeli na voljo 

zaradi stanja industrije v tem času. S plakati so na sicer večji površini materiala dosegli 

sorazmerno več ciljnega prebivalstva, kot bi ga sicer z drugimi sredstvi, npr. z letaki in s 

časopisi. 
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Prvi politični plakati so se pojavili avgusta 1918. V naslednjih treh letih je bilo izdelanih 

približno 3100 različnih posterjev v več kot 450 podjetij. Ruska agencija je v Moskvi, 

Petrogradu in drugih pomembnih mestih izdelovala enake oblike plakatov, na katerih so 

združevali funkcijo časopisa, revije in informacijskega biltena. Vsa pomembna mesta so bila 

dekorirana s plakati, katerih barva, dizajn in domiselna izdelava so popestrili »sivo družbo«. 

Okoli leta 1930 je postala vizualna propaganda bolj intenzivna in razširjena. Vsa izdelava 

plakatov je bila locirana z enim podjetjem Art Departmant of the State Publishing House, ki 

jo je vodil Centralni komite. Če je bila z državljansko vojno naklada plakatov med 25 in 30 

tisoč, se je v 30-ih letih proizvodnja povečala na 100 do 250 tisoč plakatov. Vsak sovjetski 

državljan tako v mestih kot na podeželju se je vizualno soočal s plakatom bodisi v tovarnah in 

kmetijah, v sobah, apartmajih, kočah in spalnicah kjer ga doživljal kot spodbudo ali opomin 

(Bonnell, 1997). 

Poznali (Bernik, 1997) so politične plakate v vlogah spodbujevalca družbenih idej, kulturne 

plakate z močnim gledališkim plakatom in propagandne (reklamne) plakate za tržno 

komuniciranje.  

Prevladovali so politični plakati, na katerih so vpletali posamezne elemente različnih tradicij, 

s katerimi so nedvoumno izražali naravo boljševikov. Pojavile so se nove ikone, 

standardizirane kot podobe upodobljenih herojev (kot svetniki) in njihovih nasprotnikov (kot 

hudič in njegovi pomagači) po točno določenem vzorcu (t. i. podlinnik v cerkveni umetnosti). 

S prvimi plakati je posebno veljavo dobila ikona delavca kot kovača, ki se je kasneje pojavljal 

v kombinaciji z žensko ikono. Vidno mesto ženske ikone se je pojavljalo šele v povezavi s 

kmetijsko kampanjo okoli leta 1930 (Bonnell, 1997).  

V zgodnjem sovjetskem plakatu sta prevladovala predvsem dva vidna umetnika, in sicer 

Dmitri Moor in Viktor Deni. Moor je bil bližje umetniškemu plakatu, medtem ko je Deni 

upodabljal stripe in karikature za časopis ali razglednico. Moorov najvidnejši plakat v času 

revolucije iz leta 1920 je bil Ty zapisalsya dobrovol’tsem? (Si se že prijavil kot 

prostovoljec?), ki je bil inspiracija za večji vpis v Rdečo armado (White, 1988). 
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Slika 6: Dmitri Moor, Ty zapisalsya dobrovol tsem? (Si se že prijavil kot prostovoljec?), 

dvobarvna litografija, 1920, 106 x 71cm, BS 1798 

 

Po revoluciji so bile ustanovljene šole za usposabljanje političnega umetnika in do leta 1930 

se je pojavila nova generacija umetnikov. To so bili Mikhail Kupriianov, Porfirii Krylov in 

Nikolai Sokolov kot skupina Kukryniksy, ki so umetniške izkušnje pridobili pod boljševiškim 

okriljem. Vizualna propaganda je bila zelo centralizirana. Tako so se plakati po letu 1931 

izdelovali v enem samem vladnem oddelku (Bonnell, 1997). 

Na plakatih iz tistega časa je moč opaziti poleg poimenovanja avtorja tudi ime odgovorne 

osebe, zadolžene za vsebino plakata. Gre torej za neke vrste cenzuro nad avtorstvom, ki se je 

izvajala v tistem času in se je vodila iz prej omenjenega vladnega oddelka. 

 

Ameriški abstraktni ekspresionizem – Paul Jackson Pollock 

V obdobju med 1940–1970 je zgodbo o umetnosti obvladovala Amerika. Velik del sveta je bil 

na mnogih področjih in v najrazličnejših oblikah pod ameriškim vplivom. Hamburgerji, 

kavbojke in politični mogotci so s koncem 2. svetovne vojne preplavili Evropo. Kar nekaj 

evropskih umetnikov je vojna leta preživelo v Ameriki, npr. Mondrian, Chagall, Dali, Ernest, 

Moholy Nagy in drugi. Treba je vedeti, da so Američani ob koncu 50-ih let svojo novo 

umetnost vrednotili kot izvozni artikel. Reklamirali so jo po vsem svetu, tudi skozi politiko. 

Hkrati je ekstremistično vedenje umetnikov terjalo pozitivna in negativna odobravanja, kar je 

ustvarjalo podobe nadjunakov, npr. Duchamp (Lyton, 1994).  

Prišlo je do številnih novosti na področju materialov, delovnih metod in stilov. Eden glavnih 

predstavnikov abstraktnega ekspresionizma je bil ameriški slikar Paul Jackson Pollock. Leta 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slikar
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1948 je prvič prestavil t. i. »drip paintings«, ki jih je izdeloval. To so bila velika platna, 

slikana na tleh. V hlevu, kjer je imel svoj atelje, je platna položil na tla, tako da je lahko hodil 

okoli platen z vseh strani ali po njih, pri tem pa je po kapljah in v curkih zlival barvo iz 

pločevinke. Takšne tekočine so zahtevale visoko viskoznost, kar je dosegel z barvami za 

avtomobile, ki so narejene na osnovi smol in tudi cenejše. Uporabljal je ščetke in podaljšane 

palice ali celo injekcijske brizgalke (Emmerlin, 2008). Barvo je zlival iz pločevink, da bi 

dobil podaljšan curek. Fotografije Pollacka pri delu prikazujejo sledove gibanja njegovega 

telesa, vihtenja roke in obračanja zapestja nad platnom. S tem se je odmaknil od figuralike. 

Njegovo izjavo, ki je bila objavljena tik pred razstavo leta 1948 (»Moje slikanje«, Possibilities 

I, zima 1947/48), so kritiki navajali znova in znova: »Ko sem v svojem slikanju, se ne 

zavedam, kaj počnem. Šele po neke vrste 'spoznavnem' obdobju sprevidim, kaj sem 

pravzaprav počel. Nič se ne bojim spreminjanja ali tega, da bi pokvaril podobo itd., ker ima 

slika svoje lastno življenje. Trudim se, da bi presevalo skoznjo. Šele kadar zgubim stik s sliko, 

je končni izid godlja. Sicer pa gre za eno samo harmonijo, za lahkoten neobremenjen daj-dam, 

in slika se posreči.« (Lynton, 1994, str. 230) Kljub temu da so ljudje v njegovih slikah 

zaznavali nasilje, sam to zanika. Pravi, da je to jezik intimnosti.  

Oblike, ki jih vidimo na njegovih slikah, so podvržene notranji dinamiki materiala in tudi 

postopka. Pollock ne stoji križem rok in ničesar ne prepušča naključju, ampak sile barv 

osvobaja, pri čemer jim daje smer in hitrost. Veliko je odvisno od gostote barve, smeri in 

delovanja barv na platnu. S tem ko se Polock predaja takšnemu načinu slikanja, mora imeti 

velika platna. Le ta mu nudijo dovolj veliko površino za borbo, da lahko slika s celim telesom 

in ne samo z rokami. Ta stil so poimenovali akcijsko slikarstvo ali »action painting« (Kemprl, 

2011). 

Svoje slike je nekaj časa opremljal samo s številkami ali pa je naslove kombiniral z 

miroljubnimi opisnimi besedami, kot so Poletje: številka 9A, 1948 ali Ena: številka 31, 1950. 

Po 1950 letu je ugotovil, da so s tem slogom možnosti omejene (Lynton, 1994). V kasnejših 

Pollockovih slikah zopet začutimo sledove oprijemljivih podob in tesnobo, ki je bila prisotna 

pri njegovih starejših delih.  
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Slika 7: Jackson Pollock, One: Number 31, 1950. Olje na platnu, 269.5 x 530.8 cm, Museum 

of modern art, New York 

 

Za doseganje takšnega slikarstva je Pollock potreboval platna velikih dimenzij. Takšne slike 

ne bi mogel ustvariti samo z gibanjem rok in prstov. Le z gibanjem celotnega telesa, s 

premikanjem in plesanjem je zaradi svoje motorike lahko ustvaril takšne slike. Nanje je 

prenesel vso svojo energijo. Ob opazovanju slike, ko ugotavljamo, kje je začetek linij oz. ko 

želimo ugotoviti, katera barva je spodaj in katera zgoraj, nas oko kar samo pelje od točke do 

točke, tako imamo občutek, da se slika premika. In ker je slika velika, ugotovimo, da se ob 

sliki premikamo. Takšne občutke lahko dosežemo le s slikami velikih dimenzij. 

 

Sodobna umetnost Land art 

Po letu 1950 je bila umetnost predstavljena kot nepregledna množica del in dejavnosti, ki so 

imele skupen imenovalec, da niso bile slike, kipi ali grafike. Z odkritjem novega tržišča in 

drugega občinstva so umetniki iskali možnosti, kako bi umetnost znova vključili v sodobno 

družbo kot njen sestavni del. Ena izmed njih je bila tudi land art. S poseganjem v naravo daleč 

stran od galerij so umetniki s svojimi dejanji spreminjajo naravo. Dela so bila minljiva, z 

njimi se ni dalo trgovati. Ostale so le fotografije, ki so zaznamovale njihov obstoj. Hkrati pa 

so si s fotografijami povrnili stroške (Zgodba moderne umetnosti, 1994).  
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Christo in Jeanne-Claude 

Christo in Jeanne-Claude sta umetnika, ki sta umetnost prestavila iz galerije na prosto oz. se 

ukvarjata z umetniškimi posegi v okolje. Zaradi minljivosti materialov in minljivosti 

projektov so posegi monumentalni, kar posebej privablja ljudi. Pokrajina dobi nove 

razsežnosti. Projekte, ki jih pripravljata so neposredno blizu množice ljudi (Journal of 

contemporary art: Christo and Jeanne-Claude). Pravita, da naj bi vsaka zavita stvar pritegnila 

veliko več pozornosti kot nezavita. Prvič sta skupaj sodelovala leta 1961 pri projektu 

»Dockside Packages«. Takrat sta v platno ovila naftne sode in jih privezala z vrvjo (Lailach, 

2007). Nato sta se leta 1962 lotila velikanskega projekta »Iron Curtain« (Železna zavesa), ki 

sta jo sestavila iz železnih sodov. Postavila sta jih enega na drugega med dva zidova. Oblekla 

sta kar nekaj zgradb, med njimi tudi nemški parlament Reichstag. Ta projekt je odlično 

razčlenjen in opisan s filozofskega, estetskega, tehničnega, socialnega, finančnega, urbanega 

zgodovinskega in političnega vidika v knjigi Jacoba Baal-Teshuva z naslovom Christo in 

Jeanne- Claude (1995). Projekt »Gates« (Vrata) sta načrtovala 26 let. Vrata sta postavila brez 

fizičnega pritrjevanja v tla. Plastični okvirji so stali na obteženih jeklenih bazah. Ob koncu 

projekta so tako bili vsi deli industrijsko reciklirani in park je bil povrnjen v prvotno stanje.  

Sodelovala sta še v mnogih drugih projektih, predstavljenih v nadaljevanju. 

 

Slika 8: (Christo and Jeanne-Claude, 2014) »Wrapped Coast« (Ovita obala) v Avstraliji,1968-

69, Photo: Harry Shunk © 1969 Christo 

 

Slika 9: (Christo and Jeanne-Claude, 2014) »Running Fence« (Tekoča ograja) v Kaliforniji 

1972-76, Photo: Wolfgang Volz © 1976 Christo 
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Slika 10: (Christo and Jeanne-Claude, 2014) »Valley Curtain« Dolina v zavesi v Koloradu – 

Rifle, 1970-72, Photo: Wolfgang Volz © 1972 Christo 

 

 

Slika 11: (Christo and Jeanne-Claude, 2014), »Surrounded Islands« (Obdani otoki) na Floridi, 

1980-83, Photo: Wolfgang Volz © 1983 Christo 

 

Jeanne-Claude je leta 2009 umrla, zato pa Christo nadaljuje njuno delo. Že 22 let se ukvarja s 

projektom »Over the river« (Preko reke). Umetnik želi 64 kilometrov dolgo reko s 

prekinitvami prekriti s 1200 kosi prosojne srebrne tkanine. Prekinitve bodo tako dolge od 

nekaj metrov do nekaj kilometrov. Iz zraka bo vidno sijoča površina reke, ki se bo menjavala 

s svetlečo površino blaga in bo sledila toku reke. Njena širina pa bo takšna, kot je širina reke. 

Umetnika sta vse projekte financirala sama in nista sprejemala donacij, prav tako nista 

dovoljevala prostovoljnega dela pri projektih (Christo and Jeanne-Claude, 2014).  

 

»Wrapped Reichstag« – Oviti Reichstag 

V večino del, ki sta jih ustvarila Christo and Jeanne-Claude, je vključen gigantizem kot 

osnovna paradigma ter uporaba tekstilij. Eden izmed njunih projektov je tudi oviti Reichstag, 

kjer gre za dolgo časa načrtovano ogromno arhitekturo, ki sta jo ovila v tekstilije. Ne samo, da 

sta ovila veliko stavbo, ampak sta porabila tudi ogromno tekstilnega materiala.  
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Ta način dela je vključen v pedagoško-raziskovalni del magistrske naloge, zato je ta projekt 

podrobneje opisan. 

 

Slika 12: (Christo and Jeanne-Claude, 2014), Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95, Photo: 

Wolfgang Volz © 1995 Christo 

 

 

Slika 13: (Christo and Jeanne-Claude, 2014), Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95, Photo: 

Wolfgang Volz © 1995 Christo 

 

Saga tega projekta se je začela že septembra leta 1971, ko je Christo dobil poštno kartico od 

Michaela S. Cullena. Ta mu je predlagal, da bi ovila Reichstag ali pa Brandenburška vrata. 

Ker je delal na projektu Valley Curtain, se je šele decembra sestal s Cullinom. Takrat je bilo 

zamišljeno, da bi projekt Reichstag uresničili že leta 1973. Srečala sta se s pomembnimi 

veljaki v Berlinu, vendar takratni čas ni bil naklonjen umetnosti. Zavrnili so ju kar trikrat 

(Baal-Teshuva 1995). 

http://www.christojeanneclaude.net/media/major_reichstag/08.jpg
http://www.christojeanneclaude.net/media/major_reichstag/14.jpg
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Zakaj Berlin? Christo je prihajal iz vzhodnih držav (Bolgarije) in če ne bi bilo hladne vojne, 

on ne bi bil tam (Journal of contemporary art: Christo and Jeanne-Claude, 2014). In ravno v 

Berlinu sta se srečala vzhod in zahod, ločeval pa ju je zid. Šele leta 1994 so v parlamentu 

odobrili projekt. Prvič v zgodovini je parlament odločal o umetnini, in to o delu, ki sploh še ni 

obstajalo. Reichstag je bil zgrajen 1894, zgorel je leta 1933, 1945 je bil skoraj uničen in nato 

ponovno obnovljen v 60-ih; vedno je predstavljal simbol demokracije. Parlament je 

predstavljal veliko več kot samo zgradbo. Bil je izraz upanja in hkrati demokratičnih 

prepričanj. Hkrati pa je bil parlament stavba, ki je pripadala celemu ljudstvu. To ni bila 

katerakoli stavba, ampak je bila edina stavba, v kateri so do tedaj odločali Američani, Sovjeti, 

Angleži, Francozi in obe Nemčiji. Parlament je glasoval o simbolu demokracije. O projektu 

so govorili 70 minut, preden so glasovali. Z 292 glasovi za in 223 glasovi proti so odobrili 

projekt (Baal-Teshuva 1995).  

Christo je kot argument za dovoljenje dejal, da za razliko od kovine, kamna ali lesa tkanina 

zajame fizikalnost vetra in sonca. S tem dajo umetnini novo svežino, hkrati pa ta hitro mine. 

Za dva tedna sta umetnika ovila Reichstag s 100.000 kvadratnimi metri blaga s srebrnim 

sijajem in ga povezala s 16,5 kilometra modrih vrvi. Tkanina iz polipropilena je bila zelo 

močno stkana, zaščitena z aluminijasto površino, ki je nizko gorljiva. Vsaka fasada je bila 

prekrita z 8 po meri narejenimi paneli. Pri tem jima je pomagalo 90 profesionalnih plezalcev 

in 120 drugih delavcev. Na sami zgradbi ni bilo izvedenih nobenih posegov, ki bi zgradbo 

spreminjali. Vse ranljive strukture so bile zaščitene s posebnimi zaščitnimi konstrukcijami.  

Oviti Reichstag je bil zaključen 24. junija 1995. Na ogled je bil 14 dni, 7. julija 1995 pa so 

začeli odstranjevati posamezne dele. Vsi deli so bili reciklirani oz. ponovno uporabljeni. 

Tkanina, povezana z vrvmi, je prikazala skupno (usklajeno) valovanje vertikalnih linij, s 

čimer so se poudarjali struktura, proporci in razmerja zgradbe. Tkanina, materiali in 

konstrukcija skupaj z zgradbo tvorijo tvorbo, ki skupaj predstavlja plašč. Ta plašč odraža luč 

– sonce, oblake, ki spreminjajo barvo glede na dnevni čas. Vse skupaj pa tvori fascinantno 

igro senc, barv, linij horizontale in vertikale (Baal-Teshuva 1995).  

Tkanina ima zgodovinsko vrednost, saj vzorci in prepletanje simbolizirajo slike, freske, 

reliefe, bronaste, kamnite in lesene skulpture; vse materiale od Egipčanov in Grkov do danes. 

To, da je nekaj prekrito, predstavlja mističnost oz. svetost preteklosti. Hkrati pa vse male 

stvari izginejo (okna, vrata), ostane samo osnova, ostane samo bistvo proporcev. Christo je 

pričakoval, da bo to dramatična izkušnja veličastne lepote. S simboliko je povzel na eni strani 

minljivost, ki je predstavljena s tkanino oz. to je samo delo. Na drugi strani pa je trajnost oz. 

večnost, nesmrtnost, kot sama zgradba. In ko bo delo odstranjeno, bo ostala samo zgradba. Po 
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drugi strani pa bodo, kljub temu da dela več ne bo, ostale fotografije, skice, risbe, spomin in 

vse ostalo (Baal-Teshuva 1995).  

Z uporabo tako ranljivih in minljivih materialov postaja potreba po monumentalnosti večja, 

hkrati pa se povečuje želja po videnju takšne stvaritve, ki je jutri ne bo več. Takšnih del ne 

more nihče kupiti, nihče jih ne more imeti, nihče ne more prodajati vstopnic za njihov ogled, 

nihče jih ne more skomercializirati. Iz tega stališča predstavlja to delo tudi svobodo, saj 

predstavlja nasprotje posestvovanju, zato je tako delo od vseh in za vse – to pa hkrati 

predstavlja enakost za vse. To je tudi vzrok, zakaj delo ne more obstati (Baal-Teshuva 1995). 

 

Kiparstvo – instalacija 

V kulturnem prostoru so danes pomembni predvsem vizualni vidiki družbenega življenja. Gre 

za širok razpon vizualnih medijev, kot so oglaševanje, mediji, komuniciranje do 

kiberprostora. Sodobna umetnost odpira prostor za drugačno dojemanje. Klasično kiparstvo je 

že zdavnaj preraslo te meje. Z ruskim konstruktivizmom v 20-ih letih prejšnjega stoletja se je 

kiparski prostor precej spremenil. Ne gre več za obvladovanje kosa skulpture, ki zasede del 

prostora, ki je klasično postavljen na tla, da ga ljudje občudujejo in ogledujejo. Instalacija je 

tridimenzionalno umetniško delo, ki označuje vrsto vizualne umetnosti. Vključuje zvok, 

video, performanse, virtualne situacije in internet. Taka instalacija, kot jo poznamo danes, se 

je razvila v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Postavljena je za določen časovni interval. 

Ilya Kabakov je eden najpomembnejših umetnikov instalacij. Je Rus, ki je imigriral v 

Ameriko leta 1988. S svojo instalacijo Mož, ki je poletel iz stanovanje v vesolje, in Deset 

karakterjev v letih 1981 do 1988 je v času komunizma repliciral tipe javnih stanovanj, ki so 

bila dodeljena državljanom. Vsak od teh desetih prostorov je bil naseljen z namišljeno osebo, 

ki je imela določeno strast do nečesa in je bila lastna samo njemu. V instalaciji Mož, ki je 

poletel iz stanovanje v vesolje, kaže prostor tistega časa, vendar se prebivalcu izpolni želja 

tako, da se je katapultiral skozi strop v vesolje. Pri tem gre za namigovanje med večnima 

tekmicama Ameriko in Rusiji, hkrati pa kaže prostore mračne zgodbe romanopisca 

Dostojevskega. Prikazano je brezupno stanje v takratni komunistični Rusiji, kar se kaže z 

besedili, porušeno sobo in neredom. Edina rešitev je pobeg iz vsakdana, kar je omogočal le 

polet fantazije (Kemprl, 2011).  

 

Instalacijo lahko v povezavi z gigantizmom opredeljujemo kot možnost, ki se razširi na cel 

prostor in ga v celoti zaseda. S tem ko umetnik intervenira v prostor, ga doživlja kot sebi 
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dojemljivo izkušnjo. Hkrati pa gre za skupinsko izkušnjo, saj so v prostoru prisotni še drugi 

ljudje, ki vsak po svoje doživljajo instalacijo. 

 

2.5.1.2 Predstavitev gigantizma 

Skupna točka gigantizma so umetnine velikih dimenzij. Klasično to pomeni umetnine, kot so 

freske, murale, plakati, že prej omenjene velike grafike, land art itd. S pojavom novih medijev 

in globalno dostopnostjo je gigantizem dobil nove razsežnosti, kjer je potencial za seznanjanje 

s širšo množico toliko večji. V teh novih dimenzijah so umetnine dostopne še večji skupini, 

tudi tistim, ki niso »zainteresirani«, torej tudi naključnim skupinam in posameznikom. Cilj 

gigantizma je predstavitev umetniških del širši potencialni množici, da jih kljub naglici časa 

opazi in se nanje hitro odzove. Gigantizem se pojavlja v več oblikah: projekcija, razširjenost z 

medijem – spletna socialna ali družabna omrežja (Facebook, Twitter, YouTube, Picaso, Prezi 

…), tisk na tekstil, industrijski tisk. 

 

Projekcija 

Projekcija nudi možnost predstavitve klasičnega likovnega dela z novim medijem. Pri tem se 

umetniško delo s pomočjo računalnika projicira preko projektorja na zid, ki je lahko kot 

platno, stavba ali kakšen drug arhitekturni element, le da je raven in stabilen. Z oddaljenostjo 

projektorja od projicirane stene se slika veča, kar omogoča poljubne dimenzije umetniških 

del. Prostorske vrednosti, barve in tonske vrednosti dobijo nov pomen, še posebej, če so 

dodani svetlobni efekti in je dogajanje predstavljeno ponoči. Prednost projekcije je v zajemu 

široke množice v času projiciranja, za katero ni nujno, da je namensko prisotna zaradi 

projekcije, ampak je tam zgolj naključno. Pri tem tudi naključni mimoidoči zaradi velikosti 

projekcije (umetniškega dela) tega opazijo.  

Ravno zaradi velikosti umetnine in načina predstavitve, ki zajame tudi naključne mimoidoče 

oz. širšo množico, spada projekcija med oblike gigantizma. 

 

Razširjenost z medijem – spletna socialna ali družabna omrežja (Facebook, Twitter, Instagram 

idr.) 

Spletna socialna ali družabna omrežja so drugačen primer. Avtor lahko jemlje internetni 

prostor socialnega omrežja kot polje za spontano in necenzurirano posredovanje vsebin, 

vizualnih vtisov, izražanje konceptov, komentarjev, humornih domislic ter dokumentiranje 

vsega. Pri tem avtor ne potrebuje izrazito profesionalnega orodja. Preprost mobilni telefon s 

funkcijo fotoaparata, skener in nekaj programov za računalniško obdelavo slik zadostujejo za 



Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki / Doroteja Rušnik Stramšak 

 27 

posredovanje informacij širši publiki. Te informacije so hitre, imajo velik doseg in omogočajo 

hitro odzivnost, hkrati pa tudi kratek rok trajanja in malo pozornosti. Gledalec je prek 

družbenega omrežja interaktivno vključen, lahko se vključuje v pogovor z avtorjem, 

največkrat pa so odzivi, komentarji že kar v prednastavljeni funkciji »všečkam«. Avtor ne 

pričakuje in se niti ne trudi, da bi gledalec to formo globoko doživljal ali občutil. 

Reprodukcija iz realnega v virtualno zgubi prostorsko vrednost, barve, tonske vrednosti, pa 

tudi vonje, ki jih je v realnem prostoru mogoče zaznati (Gorupič, 2012). 

Objave oziroma izražanje prek socialnih ali družabnih omrežij v večini prikazujejo le 

dvodimenzionalno reprodukcijo (sliko) neke umetnine. Pri takšnih objavah je dostopnost 

umetnin večja in lažja, vendar izgubljajo pristnost doživetja objavljene umetnine, razen v 

primeru, ko gre za dejansko umetnino objave. Kot že opisano, v tem virtualnem prostoru 

manjka dimenzija zaznavanja. Košan navaja dejstvo, da takšne digitalne podobe vsiljujejo 

vtis, kot da ne potrebujejo interpretacije. Pravi, da je njihova prisotnost in pojavnost tako 

kratka – ne vzdrži dovolj dolgo, niti je ne moremo zaustaviti, da bi jo z »aparatom« lahko 

ovrednotili ter ji dodelili vlogo in odgovornost (Košan, v: Frelih in Muhovič, 2012). 

Socialna ali družabna omrežja sama po sebi niso povezana z gigantizmom iz vidika velikosti 

objav v klasičnem prostorskem smislu, ampak gre za vidik gigantizma kot možnosti 

predstavitve del širši množici na globalni ravni. 

 

Tisk na tekstil 

»Tiskanje je nanašanje barvil na posamezna mesta tkanine v obliki vzorcev.« (Godec, 1998). 

Skozi zgodovino so se razvijale različne tehnike, prav tako barvila in pomožna sredstva za 

tiskanje tekstila. Barvilo nanašamo na tekstil s tiskarskimi pastami, katerih največji delež je 

zgostilo, ki daje pastam viskoznost ter zadržuje barvilo na želenem mestu blaga. Po tiskanju 

sledi sušenje, fiksiranje ter pranje in ponovno sušenje. Tiskamo tkanine, pletenine in netkane 

tekstilije, prav tako ni nobenih omejitev glede vrste vlaken; to so lahko bombaž, volna, svila, 

sintetična vlakna ter različne mešanice. Tiskamo končne izdelke, polizdelke ali metražno 

blago. Poznamo pet tehnik tiskanja na tekstil in štiri načine tiskanja. Tehnike tiskanja so 

reliefni, globoki, filmski, transferni in digitalni tisk. Načini tiskanja pa so direktni, jedki, 

rezervni in jedko-rezervni tisk. Poleg teh tehnik poznamo še mnoge posebne postopke, kot so 

izžigalni tisk, kosmičasti tisk in krčljivi tisk. 

V praksi se največ uporablja digitalni tisk, ki ga sicer imenujemo tudi kapljični, brizgalni, 

šobni ali inkjet. Tiskalniki tiskajo brez tiskalnih form. Drobne kapljice se brizgajo na blago 

skozi veliko število mikronskih šob. Tiskanje poteka v obeh smereh. Poleg osnovnega nabora 



Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki / Doroteja Rušnik Stramšak 

 28 

barv (turkizna, škrlatna, rumena, črna) so za tiskanje na tekstil potrebne še oranžna, 

zlatorumena, zelena in druge (Forte-Tavčar, 2010).  

Prednosti digitalnega tiska (Forte-Tavčar po Dawsonu, 2010) so: 

- hiter odziv na zahteve kupca, 

- minimalna poraba materiala pri izvedbi vzorčnih tiskov, 

- ni nevarnosti poškodb šablone, 

- število barv je neomejeno, prav tako velikost vzorca, 

- odtisi na blagu so takoj pravi, 

- ni ostanka tiskarske paste, ki bi jo bilo potrebno odstraniti, 

- nanos črnila je mnogo manjši kot pri nanosu filmskega tiska. 

 

Tiskanje na tekstil omogoča uporabo blaga velikih dimenzij. Pravzaprav je edina omejitev 

blaga po širini (odvisno od velikosti tiskarskega stroja), medtem ko je dolžina neomejena 

oziroma omejena z navitostjo blaga na valju. Tako lahko tiskamo blago gigantskih velikosti. 

 

Industrijski tisk 

Z izrazom tiskarstvo v ožjem smislu razumemo razmnoževanje besed in slik v tiskarstvu 

oziroma industriji (Novak, po: Mala splošna enciklopedija, 2004). Kakovost grafičnih 

izdelkov in odtisov je odvisna od tiskarskega stoja – tehnike, kakovosti materiala ter 

kakovosti tiskarske barve. Na kakovost odtisa vplivajo tudi različni tiskovni materiali, čeprav 

so bili odtisi narejeni z isto tiskarsko barvo. Tako je pomembno, da grafik pozna lastnosti in 

sestavo vseh materialov na drugih osnovah (polimeri, aluminij, kombinirani materiali itd.), ki 

služijo za odtiskovanje, in ne samo na papirju. V osnovi razlikujemo štiri klasične tiskarske 

tehnike (Novak, 2004): 

- ploski tisk (planografijo: mokri posredni oz. ofsetni (tudi konvencionalni, op. a.) in suhi 

posredni oz. suhi (tudi brezvodni, op. a.) ofsetni tisk), 

- prepustni tisk (sitotisk), 

- fleksografijo (reliefni ali visoki tisk) in 

- globoki tisk. 

Najsodobnejše tehnike tiska so t. i. digitalne tehnike ali računalniški tisk. Od teh imajo 

najvišjo stopnjo digitalizacije »od računalnika do odtisa« oziroma do digitalne tiskarske 

tehnike brez tiskovne forme tako imenovani NIP tiskarski postopki (non-impact printing). 

Prednost je v direktnem prenosu slike in teksta z računalnika. S tem niso potrebni vmesni 

zamudni postopki, kot so izdelava izhodnega filma, preizkus barv, montaža, izdelava tiskarske 
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plošče in poskusnih odtisov. Največ sta v rabi sistema na osnovi elektrofotografije in kapljični 

tisk. Kot zaključni sloj lahko uporabimo lake, ki po nanašanju puščajo svetlečo ali motno 

plast. Z njimi zaščitimo sliko pred zunanjimi vplivi, preprečujemo drsenje pri nadaljnjih 

predelavah ali pa izboljšamo njen optični videz (Novak, 2004). 

Tiskanje na različne nosilce (ne samo na papir) omogoča široko paleto dejavnosti, še posebej 

v svetu oz. v mestih, kjer je vpadljivost in prenos hitre informacije bistvo potrošniške družbe. 

Tam, kjer ima velikokrat cena prednost pred kakovostjo, se lahko z razvojem nadejamo še 

povečanja industrijskega tiska z namenom pocenitve in poenostavitve, kar lahko povzroči tudi 

slabšo kakovost tiska. 

 

2.5.2 Iz individualne matrice v kolektivno grafiko 

Pedagoški proces v likovni umetnosti tako v osnovni kot tudi v srednji šoli ponuja možnosti 

timskega sodelovanja. To pomeni, da skupina učencev ali dijakov skupaj aktivno izdeluje 

likovni izdelek.  

Pri tem je pomembno, da učenci dobijo tematski ali tudi likovni problem, ki je po možnosti 

povezan z vsakdanjim življenjem. Aktivnost je prenesena na dijake, upošteva se njihove 

interese in sposobnosti. Poudarjena sta izkustveno učenje in kooperativnost, pri čemer ima 

vsak učenec svoje zadolžitve (Novak, 1990). To je sicer nekaj značilnosti projektnega dela, ki 

ga lahko s pridom uporabimo pri likovnem pouku.  

Še posebej pri grafiki v šoli, kjer je po navadi pedagoški proces usmerjen k individualnemu 

izdelku, se kot možnost odpira kolektivna grafika. Vsak učenec individualno izdela svojo 

matrico, ki jih lahko kolektivno odtisnejo na skupni nosilec, npr. na večji papir ali tkanino ali 

kakšen drug nosilec. Pri tem je pomembno timsko sodelovanje ter vodja skupine, ki ima kot 

oblikovalec koncepta vodilno vlogo. Vlogo vodje v skupini lahko prevzame tudi učitelj, ki je 

v tem primeru soavtor likovnega projekta, in s tem nastopa kot oblikovalec koncepta. Njegova 

naloga je, da poda navodila, opazuje, spremlja, aktivno posluša, razjasnjuje in vzpodbuja 

dijake.  

Velikokrat se pri timskem sodelovanju zgodi, da aktivno sodelujejo samo nekateri 

posamezniki v skupini. V našem primeru (glej od poglavja 3.2 dalje) sodelujejo vsi, saj vsak 

posameznik naprej pripravi skico, ki jo skupaj z učiteljem pregledata, nato vsak posameznik 

odtisne svoj del grafike. Vsi skupaj (razred) predstavljajo celoto – gigantsko grafiko. 
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2.5.3 Odtiskovanje na odpornejši nosilec (papir – tkanina) 

Papir 

Po definiciji je papir ploščat, porozen material, ki je v večini sestavljen iz vlaknin rastlinskega 

izvora. Pri tem je osnovna surovina les, ki je sestavljena iz neporoznih vlaknin, vlakna so 

tesno strnjena in večino strogo paralelno uravnana. Le v jedru debla, po katerem potuje hrana, 

so vlakna radialno usmerjena. Za proizvodnjo papirja se uporabljajo vlakna lesa ali enoletnih 

rastlin, iz katerih izdelajo porozen, ploskoven in anizotropen izdelek. Vlakna so naključno 

porazdeljena in prepletena. Pridobljeni papir mora imeti vedno iste lastnosti in kakovost, kar 

dosežejo z mešanjem velikega števila dreves. Različne lastnosti papirja dosežejo glede na 

surovinsko sestavo, proizvodni postopek in dodelavo. V vsakem primeru je značilnost papirja 

da je higroskopičen, neizotropen (nima v vseh smereh enakih lastnosti) in visokoelastičen. 

Poleg papirja obstajata še lepenka in karton, ki sta v osnovi prav tako sestavljena iz lesnih 

vlaken, vendar z drugačnimi postopki dosežejo drugačne lastnosti. Razlikujeta se predvsem 

po gramaturi. Ločimo različne vrste papirjev: razvrstitev papirjev glede na gramaturo, glede 

na sestavo papirja, glede na različno obdelavo površine in razvrstitev papirjev glede na 

uporabnost. Obstajajo različne velikosti formatov papirja, kar je definirano s standardom SIST 

EN 644. Formate papirja dobimo z razpolavljanjem osnovnega oziroma izhodnega papirja. 

Papir uporabljamo za tiskovine (časopisi, revijski papir, papir za tiskanje katalogov, knjig in 

ilustracij), pisalne in risalne liste, za higienske papirje (kozmetični in higienski robčki, 

kuhinjski papirji, plenice, toaletni papir in krep papir), za embalažne papirje, kartone in 

lepenke za embalažo in druge namene ter druge papirje (Novak, 1998). 

Vlaknine in papir so higroskopični materiali, kar pomeni, da iz okolja sprejemajo vlago ali pa 

jo vanj oddajajo. Torej sta temperatura in vlaga zelo pomembna dejavnika. Vsak proizvajalec 

in uporabnik mora poznati klimatske vplive, saj te lastnosti vplivajo na končno uporabnost 

(Novak, 1998).  

 

Papir kot umetniški medij 

Potreba po zapisovanju in informacijah je obstajala že v prazgodovini. Azijci so bili s 

pergamentom resna konkurenca egipčanskemu papirusu, vendar je vseeno papirus izpodrinil 

pergament. Ker je bilo izdelovanje papirja velika skrivnost, je trajalo kar nekaj stoletij, da se 

je znanje izdelave razširilo v druge države sveta. Španci z ročno izdelavo papirja, Italijani pa s 

prvo primitivno papirnico v 13. stoletju so bili začetniki izdelovanja papirja v Evropi. Sprva je 

bil papir namenjen predvsem za prepisovanje evangelarijev v skriptorskih šolah ter hkratnim 
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umetniškim ilustracijam. Kasneje se je s vplivom Martina Luthra potreba po papirju povečala. 

Šele v 17. stoletju v Holandiji lahko govorimo o strojnem izdelovanju papirja (Novak, 2004).  

Danes je papir prisoten povsod. Z njim se srečujejo otroci že od samega začetka, ko so komaj 

sposobni držati pisalo v roki. Otroci, na vsakem koraku iščejo papir, kot da bi imeli potrebo 

po zapisovanju otroške risbe. Osnovnošolci se z različnimi vrstami papirjev srečujejo pri 

likovnemu pouku. Predvsem likovnim ustvarjalcem služi za osnutke ali končne risbe. Še 

posebej v zadnjih 50-ih letih nas obveščanje prek panojev s plakati iz papirja »bombardira« na 

vsakem koraku. Pravzaprav sodobni oglaševalci ne vedo več, kako bi pritegnili potencialne 

kupce. Tako so oglasni panoji vedno večji, vsakokrat malo drugačni. Plakati iz papirja nas 

obveščajo le določen čas. S staranjem papir izgublja kakovost, barve zbledijo in papir začne 

razpadati. 

 

Tkanina 

»Po definiciji so tkanine izdelki tkanja, ki se med seboj razlikujejo po sestavi oziroma po vrsti 

in finosti preje ter po surovini: bombaž, volna, svila, lan, sintetična vlakna itd.« (Orešič, 

1989). Razlikujejo se po gostoti, osnovnih in votkovnih nitih ter po širini. Vezava ima 

največji vpliv na videz tkanine, pri čemer ločimo gladke, progaste, dvo- in večvotkovne ali 

osnovne, kariraste, sukljanke, lasaste, žakarske tkanine in preproge. Tkanine danes niso več 

namenjene samo za oblačila, gospodinjstvo ali dekoracijo, ampak se vedno več uporabljajo v 

tehnične namene. Uporabljajo se gumijasti plašči v avtomobilski industriji, notranjost 

avtomobila je armirana s tekstilijami,v letalski industriji, gradbeništvu … Značilnost tkanin je, 

da morajo imeti določene lastnosti, kot so prožnost, trpežnost, razteznost, toplotna izolacija, 

gladkost, lesk, higroskopičnost itd. Od vsake tkanine ne zahtevamo vseh teh lastnosti, ampak 

je odvisno, za kaj se bo uporabljala. Če od tkanine želimo predvsem, da je trpežna, potem 

uporabljamo materiale in dodatne obdelave, ki to materialu omogočajo. S širjenjem 

civilizacije se širi tudi osnovna potreba po oblačenju, ki jo narekuje moda. Različne modne 

tkanine, sestave, barvni odtenki in druge posebnosti poskrbijo, da se moda vsako leto 

spreminja (Orešič, 1989).  

 

Tkanina kot umetniški medij 

S pojmom »tekstil« se po navadi povezuje oblačila, družino in ženskost. Z oblačili smo 

povezani že od rojstva. Služijo nam kot zaščita, udobje in po njih si ustvarjamo svojo podobo. 

V zadnjih 50-ih letih je veliko umetnikov vključilo tekstil v svoj repertoar ravno zaradi 
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povezav z oblačili. Večina umetnikov raje kot da piše teorijo, to izraža skozi svoje umetniško 

delo s tekstilom (Scott, 2003).  

 

Skozi zgodovino, že od Egipta dalje, se je tekstil vseskozi pojavljal kot platno, na katerega so 

umetniki slikali. Kasneje so tekstilno prejo uporabljali za tapiserije in prte. Modernistični 

umetnik v Bauhausu Anni Albers je zapisal: »Vsak material, vsak proces izdelave in vsaka 

metoda, ročna ali strojna, lahko na koncu privede do umetnosti« (Scot, po: Rowley, 2003). 

Marcel Duchamp je s svojo »readymade« Fontano spremenil pojem skulpture že leta 1917. 

Posegel je po končnem izdelku pisoarju iz vsakdanjega življenja, ga podpisal in postavil kot 

skulpturo. S tem mu je spremenil pomen in tako opremljenega spremenil v umetniški 

predmet. Drugačne materiale so uporabljali mnogi znani umetniki, npr. Robert Rauschenburg, 

Kurt Schwitters, Joseph Cornell, Claes Oldenburg, Joseph Beuys, Louise Bourgeois in drugi. 

 

Umetnica, ki je spremenila kiparski medij, je Magdalena Abakanowicz. V Wikipediji je 

opisana kot poljska umetnica, ki je močno vplivala na razvoj t. i. mehke skulpture in 

prostorskih tkanih objektov. Med leti 1970 in 1980 je v serijo figurativnih in nefigurativnih 

podob vključila kose grobe jute, ki jih je sestavila ali sešila in utrdila s sintetično smolo. 

Postavljena telesa so privotljena, stojijo močno in trdno – heroično, z močjo po preživetju 

(tudi sama je okusila življenje v okupirani Poljski). S tem jim da močno izraznost. Kljub 

mehkim materialom jih utrjuje s smolo, kar jim daje trdnost. Njene skulpture so pogosto 

odražale čustveno dediščino njenega političnega okolja. 

 

Vsaka skulptura je unikatna. Njeno osnovno vodilo, opisano z njenimi besedami (v: Scot, po: 

Constantine, Reuter, 2003), je, da zagovarja tekstilije in naravo: »Vlakna dojemam kot 

osnovni element organskega sveta na našem planetu. Iz vlaken so zgrajeni vsi živi organizmi, 

tako rastline kot človek, naši živci, naš genski zapis, kanali naših ven, naše mišice. Mi smo 

vlaknasta struktura. Naše srce je obdano s koronarnim pleksusom, skupkom prepletajočih se 

žil kot vitalnih niti. Ravnanje z vlakni je ravnanje s skrivnostjo. Kaj lahko nastane iz vlakna, 

ki ga vodi umetnikova roka in njegova intuicija? Kaj je vlakno? Ga vežemo, ga šivamo, ga 

oblikujemo v poljubno formo. Pri bolezni v našem telesu je potrebno, da se koža prereže, da 

dobimo dostop do notranjosti. Kasneje jo moramo zašiti na način, kot bi šivali tkanino. 

Tkanine so naše pokrivalo in naša obleka, narejena z našimi rokami. So zapis naše duše.« 
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Tekstilije so vsesplošno zastopane v umetnosti na način, ki na splošno povezuje vse umetnike 

ravno skozi ta material. Tako so pri umetnikih tekstilije kot material zastopane z novimi 

alternativnimi mediji v svojih tridimenzionalnih skulpturah ali pa umetniki uporabljajo 

tehnike obdelave tekstilij na drugih materialih (Scott, 2003). 

 

Odpornejši medij 

Klasično grafiko največkrat povezujemo v odnosu tiskanega materiala na nosilec, ki je po 

navadi papir. Dimenzije so sorazmerno majhne, saj se klasično tiskanje vrši na grafičnem 

stroju. Kadar pa tiskamo na velikih površinah, papir ni dovolj vzdržljiv medij, še posebej, 

kadar imamo prezentacijo v javnem, negalerijskem prostoru in je pri tem izpostavljena 

vremenskim razmeram temperature, vlage in atmosferskemu onesnaževanju (Opomba: 

Novak, 2004, str. 154: kislost papirja je odgovorna za 85–90 % razgradnje papirja v starih 

knjigah). Tako nam tkanine zaradi svojih lastnosti ponujajo alternativo kot močnejši in bolj 

vzdržljiv medij. Prilagoditi moramo materiale, barvo ter ostale pripomočke, da so odporni na 

zunanje vplive. 

 

2.5.4 Nove tehnike 

Ker je o novih tehnikah že pisala Valentina Nagode v diplomskem delu Stirografija (Nagode, 

2015) sem se odločila, da bom opisala samo dve tehniki. Prva je primer Stirotiska, in sicer 

nitro – papir, kjer tekoči medij Nitro (razredčilo) raztopi stiropor, ki ga odtiskujemo na papir. 

Ta tehnika je bila narejena in objavljena za potrebe študentov. Prvič jo opisuje Frelih (2014). 

Druga tehnika je Neostik – tkanina in je bila uporabljena pri delu z dijaki Šolskega centra 

Slovenske Konjice-Zreče. 

 

1. primer: Opis Stirotiska (nitro – papir)  

Avtor tehnike Styroprint oziroma Stirotisk je Črtomir Frelih. V svoji objavi izhaja iz materiala 

polistirola in pojasni, da poimenuje tehniko Stirotiska po osnovnem materialu styroporu. V 

različnih državah ga poimenujejo različno. V Nemčiji ga poznajo kot Styropor ali Styrodur, v 

Avstrija kot Austrotherm, v Švici kot Sagex, v sosednji Madžarski kot Hungarocell, v ZDA 

mu pravijo Floormate, Jackodur, Lustron, Roofmate, Styrofoam, v špansko govorečih 

področjih Telgopor itd. 

Kot material je cenovno ugoden, lahek za tovorjenje in prenašanje, na voljo v formatu 1m x 

0,5 m, kar je posebej primerno za potrebe grafike velikega formata. Z njim lahko tiskamo v 
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visokem tisku. S čopičem, ki ga namočimo v nitro razredčilo, rišemo po stiropornih ploščah. 

Razredčilo plošče razžre in poglobi porisane površine, pri čemer se postopek hitro konča, saj 

nitro izhlapi. Uporabil je stiropor debeline 2 cm. Na obdelano matrico je z valjem iz penaste 

gume nanesel vodno tiskarsko barvo. Nanj je položil papir (Canson, 250 g/m²) ter ročno s 

težjim gumiranim valjem odtisnil. Ugotovil je, da je ta tehnika primerna predvsem za 

izražanje v velikih potezah brez podrobnosti ter da se lahko odtiskuje tudi na druge nosilce. 

Kot primer je navedel tekstilno blago, vendar bi morali namesto vodnih tiskarskih barv 

uporabiti gostejše zidne akrilne barve (Frelih, 2014). 

 

 

Slika 14: Frelih. Č., Odtis stiroporne plošče na papir, 2014 

 

2. primer: Opis stirotiska (Neostik lepilo – papir) – praktično delo z dijaki Šolskega centra 

Slovenske Konjice-Zreče 

Tako kot v prejšnjem primeru je tudi tukaj nosilec stiropor. Prav tako gre za tehniko visokega 

tiska. Z debelim flomastrom si lahko začrtamo motiv in nato na tanko nanašamo lepilo 

Neostik na porisane površine. Neostik je kontaktno kavčukovo lepilo za lepljenje gume, usnja, 

plute, tekstila, kartona in drugih materialov. Vsebuje določeno količino bencina. Dobavljiv je 

v vseh trgovinah s tehničnimi izdelki. Primeren je za dijake v srednjih šolah. Lepilo v trenutku 

razžre stiropor in tako poglobi njegovo površino. Pomembna je količina nanesenega lepila, saj 

če je lepila preveč, lahko v celoti razžre površino.  

Prednost lepila pred nitro razredčilom je v tem, da je lepilo Neostik pakirano v tubi. Zaradi 

ozkega ustja tube se lažje nadzoruje količina nanesenega lepila. Prav tako se lažje nadzorujejo 

poteze in njene debeline. Še vedno so oblike mehkejše in zato primerne za izražanje v velikih 

potezah brez podrobnosti. Kot slabost se pri delu z lepilom pojavlja neprijeten/dražljiv vonj, 
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zato je potrebno prostor ustrezno zračiti. Tako se priporoča, da se tovrstno delo opravi v 

toplejših mesecih. 

Pri samem delu se uporablja najmanj 2 cm debela stiroporna plošča. Na obdelano matrico z 

valjem za beljenje sten nanesemo barvno mešanico (bela akrilna barva, JUB barvni koncentrat 

ter kalijevo milo). Razmerje barvne mešanice v konkretnem primeru je bilo točno določeno s 

predhodnimi poizkusi. Za platno velikosti 3 x 5 m, na katerem je bila večina modre barve, je 

bilo uporabljeno razmerje: 1,3 l bele Acryl Color, 7 modrih 100 ml tub JUB Dipi koncentrata 

ter 2 dl kalijevega mila. Koncentrat je omogočal ustrezno nasičenost barve. Kalijevo milo je 

bilo dodano, da se je podaljšal čas sušenja barve pri prenosu s stiropora na tkanino. Nato je 

bila na matrico položena tkanina. Odtisnemo ročno (brez grafične stiskalnice) s težjim valjem. 

Kot valj se lahko uporabi kuharski valjar iz aluminija (na katerega so se z lastno težo naslonili 

dijaki) ali kakšen drug primeren valj. Tako se naredi odtis.  

 

 

Slika 15: Barvanje stiroporne plošče 
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Slika 16: Polaganje blaga na matrico 

 

 

Slika 17: Odtiskovanje 
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2.5.5 Predstavitev v javnem, negalerijskem prostoru – intervencija v 

prostor 

Land art (-izem), ki se je razvil konec 70-ih let prejšnjega stoletja, je bil skupen mnogim 

avtorjem (De Maria, Smithson, Robert Morris, Nancy Holt, Long, Penone, Christo, Andy 

Goldsworthy in drugi). Njihovo delo je tematsko povezano, in sicer upodabljajo odnos do 

zemlje in narave, in to na način, pri katerem se umetnost izraža skozi izkušnjo pokrajine in 

narave. Land art je karakteriziran s takojšnjo in neposredno interakcijo s pokrajino, z naravo 

in okoljem. Ne gre samo za fizično umestitev umetnine v prostor oz. za prezentacijo 

umetniškega dela v naravi, ampak vključuje odnos do samega mesta postavitve in izkušnje, ki 

je nad samim delom s poudarkom na pokrajini, v katero je postavljeno (Tufnell, 2006). 

Pri intervencijah v prostor se poudarjata lepota narave in navdušuje nad naravo. Poudarja se 

tudi ekološki vidik ali celo zelo neekološki vidik umetnikov, s čimer ti želijo opozoriti na 

globalne posledice poseganja v naravo.  

Številni umetniki so s svojimi deli pustili pečat v naravi, pri čemer so si pomagali z delovnimi 

stroji. Opravljali so velike posege v naravo in pustili, da čas zabriše sledi, ki jih je naredil 

človek. Tako danes mnogih del ne moremo več videti oz. so od njih ostale samo fotografije. 

Dela so minljiva oz. prepuščena toku narave, ki jih iz leta v leto spreminja. 

Postaviti delo v zunanji prostor je za mnoge avtorje pravi izziv. Ne gre samo za to, kako ta 

dela postaviti, ampak za občutke, ki se pri tem sprožijo, in za smiselnost postavitve nekega 

dela v določen prostor. Predstaviti sebe, se izpostaviti javnosti, pridobiti izkušnjo postavitve v 

zunanjem prostoru, predstaviti kot novost na določenem območju ali celo predstaviti dela kot 

uporabna, npr. za igrala, biti prepoznaven, ponosen in občudovan so samo nekatere izmed 

možnosti, zakaj postaviti delo v zunanji prostor. Pomembna dejavnika sta tudi komunikacija 

in odziv, ki se vzpostavi med gledalcem in delom. Avtor prek svojega dela sporoča svoje 

izkušnje ali sporočilnost. Prek dela lahko vpliva na stališča, vedenje ali celo delovanje 

gledalcev. Vendar mora biti pripravljen na kritiko javnosti ter na pozitivne in negativne 

odzive. 
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Slika 18: Grafike na stavbi Gimnazije Slovenske Konjice 
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3 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

3.1 POTEK RAZISKAVE 

3.1.1 Opredelitev problema 

Zanima me predvsem uspešnost dijakov pri grafični dejavnosti v odnosu med staro in novo 

grafično paradigmo. Dokazati želim, da je grafika lahko aktualna tudi danes z uporabo novih 

materialov in pripomočkov. Po izdelani gigantski grafiki, ki so jo odtisnili dijaki, želim skozi 

anketo preveriti, v kolikšni meri poznajo grafične tehnike iz osnovne šole, katere materiale in 

pripomočke so pri tem že uporabljali, koliko poznajo na novo osvojene likovne pojme, 

ustrezne materiale in nove pripomočke. Pri skupinskemu sodelovanju je bilo spodbujeno 

sodelovalno delo. Z anketo je ugotovljeno tudi, ali dijake moti, da se njihov prispevek grafike 

utaplja v celotni grafiki ter koliko so pri svojem delu radi izpostavljeni medijski pozornosti. Z 

medijsko pozornostjo, ki so jo dijaki bili deležni pri delu in s tovrstno izkušnjo so dobili 

drugačen pogled na sodobno grafiko. 

 

3.1.2 Cilji raziskave 

- izdelati gigantsko grafiko  

Ugotoviti želim:  

- katera je nova paradigma v likovni umetnosti, 

- katera stara paradigma se pojavlja v novi paradigmi (primer Thomas Kilpper), 

- zaradi česa prihaja do nove paradigme, 

- kako učni mediji vplivajo na uspešnost rešitve likovne naloge: 

o razumevanje likovnih pojmov,  

o razumevanje likovnih materialov in pripomočkov, 

- ali so z novo likovno metodo dijaki dovolj motivirani za timsko delo,  

- kako se dijaki srečujejo z medijsko pozornostjo, ki jo prinašajo gigantizem, kolektivna 

grafika in prezentacija v javnem prostoru, 

- kako z novo paradigmo umetnost dobi drugo dimenzijo. 

 

3.1.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalni pristop je kvalitativen v prvem delu nastajanja gigantske grafike. Uporabljena je 

deskriptivna metoda. Izvedena je tudi formalna analiza likovnih del. V drugem delu je 
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uporabljena kvantitativna raziskava, v kateri je uporabljena kavzalno neeksperimentalna 

metoda. Doseženi cilji so empirično preverjeni. 

 

3.1.3.1 Vzorec 

Uporabila sem naključni namenski vzorec. Udeleženi so vsi dijaki 1. letnika, ki so bili vpisani 

v Šolski center Slovenske Konjice-Zreče v šolskem letu 2015/2016. Povprečna starost dijakov 

je med 15 in 16 let. V raziskavi je sodelovalo 42 dijakov 1. letnika Gimnazije Slovenske 

Konjice in 54 dijakov 1. letnika programa strojni tehnik, oblikovalec kovin, inštalater strojnih 

inštalacij ter gastronomsko-turistični tehnik iz Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. 

Raziskava je potekala v sklopu predmeta likovna umetnost.  

 

3.1.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

S pomočjo vprašalnikov je bila analizirana izkušnja dijakov, ki so jo pridobili z raziskovalnim 

delom. Razviden je vpliv nove likovne tehnike, ter kako ta vpliva na njihovo usvajanje 

likovnih pojmov, poznavanje likovnih materialov in pripomočkov.  

Dodana je pedagoška nadgradnja, kjer je iz individualne matrice nastala kolektivna grafika. Iz 

vprašalnika so vidni rezultati, kako medijska pozornost vpliva na dijake in ali so s to izkušnjo 

pridobili drugačen pogled na sodobno grafiko. Podatki so bili pridobljeni junija 2016 po 

končani izdelavi kolektivne grafike. Podatke so pridobili učitelji, ki so učili določeno uro. 

 

3.2 OBDELAVA PODATKOV 

V prvem delu, v katerem so dijaki odtiskovali gigantsko grafiko, so vključeni vsi dijaki, ki so 

obiskovali 1. letnik Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče v letu 2015/2016. Izdelali so 

skupinsko grafiko glede na program oz. razred, ki so ga obiskovali. Rezultati so predstavljeni 

za vsako nastalo delo. Za vsak sklop likovnega dela je bila izvedena formalna analiza dela. V 

drugem delu so prav tako sodelovali vsi dijaki, ki so pomagali narediti odtis. Odgovorili so na 

vprašalnik. Podatki so analizirani.  
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3.2.1 Priprava dela, odtiskovanje, rezultat dela in analiza gigantske grafike 

 

3.2.1.1 Strojni tehniki (1.Sa) in gastronomsko-turistični tehniki (1.Gta) (4-letna 

programa) 

Ta razred sem izbrala kot prvega za tovrsten podvig. Nisem imela izkušenj, kako bo delo 

potekalo. Izhajala sem iz lastnega razmišljanja, da so ti dijaki najprimernejši, saj oba 

programa predstavljata zlato sredino srednješolskega izobraževanja. Dijakov programa 

gastronomsko-turističnih tehnik je bilo 7, 22 je bilo dijakov programa strojni tehnik. Dijakom 

je bila namenjena ena ura za teoretični del. Eno uro so potrebovali za izdelavo skice ter izbor 

najprimernejše. Dve šolski uri sta bili namenjeni izdelavi matrice ter en dan za odtiskovanje. 

 

V teoretičnemu delu smo najprej obnovili osnovnošolsko znanje. Skupaj smo ponovili 

osnovne pojme o grafiki (ideja, izdelava matrice, odtis), vrste grafike (industrijska, 

umetniška) ter razliko med njimi, podpis in različne grafične tehnike. Ker so dobro poznali 

postopke grafike, so se hitro spomnili klasičnih pripomočkov za izdelavo matrice. Nekoliko 

težje in manj idej so imeli, ko sem jih povprašala glede pripomočkov, ki bi jih lahko uporabili 

pri novih pristopih. Predvidevam, da si niso znali predstavljati drugih možnosti. Na primeru 

dela Thomasa Kilpperja sem pojasnila razliko med staro in novo paradigmo, ki z gigantskimi 

posegi v prostor predstavlja sodobno grafiko. Dijaki so ves čas aktivno sodelovali. Predstavila 

sem jim tehniko stirografije na primeru slike Črtomira Freliha (avtorja te tehnike) ter drugo 

možnost, kjer lahko namesto Nitro razredčila uporabimo Neostik. Rezultat je v obeh primerih 

podoben. Ta proces sem jim tudi demonstrirala. 

Glede na to, da Srednja poklicna in strokovna šola Zreče nima svojega logotipa, so morali 

dijaki izdelati skice na to temo. Najboljšo skico smo izbrali in jo po potrebi dodelali. Vsak 

par, ki je skupaj naredil skico, je dobil dve stiroporni plošči v velikosti 0,5 x 1 m. Skico so s 

flumastrom prerisali na stiropor in poglobili z Neostikom. Vsem skupaj sem dodelila eno 

prazno stiroporno ploščo, da so lahko pridobili izkušnjo vlivanja Neostika na stiropor. To se 

je v vseh ostalih primerih izkazalo za koristno, saj so znali Neostik racionalno uporabljati in 

hkrati zadosti poglobiti ploščo. Učilnico smo morali ustrezno zračiti, saj je imel Neostik 

močan, neprijeten vonj in je dražil sluznico. 
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Slika 19: Poglobljene matrice 

 

PRIPRAVA ZA ODTISKOVANJE 

Izdelala sem načrt odtiskovanja. Vedela sem, da pri pouku ne bo časa za pripravo, zato sem 

skrbno izdelala načrt razvrstitve barv ter motivov za našo grafiko. Upoštevati sem morala, da 

bo razvrstitev matric na platnu zrcalna. Prav tako sem popoldan pred tiskanjem ustrezno 

pripravila učilnico. Da so bili vsi trije motivi poravnani v eni vrsti, sem pripravila lesen 

pripomoček – okvir, v katerega so dijaki položili z barvo namazane matrice. Iz učilnice sem 

odstranila stole in nekaj klopi. Ostale klopi sem pripravila tako, da so dijaki lahko nanašali 

barvo na matrico. Zaščitila sem jih s časopisnim papirjem. Prostor po tleh sem zaščitila s 

folijo velikosti 4 x 4 m. Nanjo sem položila lesen okvir ter pripravila blago. Pripravila sem 

barvo v ustreznih količinah. Predvidela sem, da bomo za modri del pri takšni grafiki 

potrebovali: 1,3 l bele Acryl Color, 7 modrih 100 ml tub JUB Dipi koncentrata ter 2 dl 

kalijevega mila in malo vode. Druga barva je oranžna: 0,6 l bele Acryl Color, 2 oranžni 100 

ml tub JUB Dipi koncentrata ter 0,6 dl kalijevega mila. Z barvnim koncentratom sem 

zagotavljala zadostno intenzivnost barve. Kalijevo milo je podaljševalo čas sušenja akrilne 

barve. Za odtiskovanje sem pripravila ustrezne posode, v katere sem nalila barvo, valjčke za 
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barvanje sten ter valjarje, s katerimi so odtiskovali barvo na blago. Za hitrejše sušenje blaga 

so bili pripravljeni trije sušilniki za lase. 

   

   

Slika 20: Priprava učilnice in pripomočkov za delo 

 

Z vodstvom šole sem se dogovorila, da lahko odtiskujemo cel dan. Dijake sem razdelila v pet 

skupin po šest dijakov. Predhodno sem jih obvestila, kdaj bo kdo na vrsti. Odtiskovali smo 1., 

2., 4., 6. in 7. šolsko uro. Po skupinah so odtiskovali svojo matrico. Postopek smo izvajali v 

mesecu aprilu, da smo lahko učilnico ustrezno zračili. Opozorjeni so bili, da akrilne barve ni 

mogoče odstraniti z oblačil. 
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Slika 21: Navodila in nanašanje barve na matrico (1. skupina) 

  

Slika 22: Valjanje z valjarji ter sušenje odtisa s sušilniki 

      

Slika 23: 2. in 3. skupina 
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Slika 24: 4. in 5. skupina 

 

 

Slika 25: Rezultat dela z dijaki 
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Slika 26: Rezultat dela 

 

ANALIZA DELA: 

Delo je narejeno v dimenzijah 3 x 5 metrov. Motivi so postavljeni po navpičnici. V grafiki 

opazimo nizanje različnih motivov, ki so jih ustvarili dijaki. Delo so poimenovali »Možnosti«. 

V vsakem motivu se prepletata dve osnovni področji, po katerih jih izobražuje šola. 

Kombinirali so motiv strojništva in gastronomije. Zgoraj na sredini je motiv fanfatalke, 

polovica privlačne, strastne in zapeljive ženske ter polovica robotske ženske. Motiv ponazarja 

željo po večjem številu žensk oz. dijakinj na tej šoli. Posamezni motiv deluje kot zaključena 

celota, hkrati pa vsi skupaj tvorijo šolo in predstavljajo njih in njihovo delo. V spodnjem 

desnem vogalu je odtisnjen naziv šole, ki deluje kot podpis avtorja. 

Ugotovimo lahko, da je prva vrsta odtisa nekoliko slabša. Ker nihče ni imel izkušenj na tem 

področju (kljub predhodnim poizkusom), dejansko nihče ni vedel, koliko barve bo treba 

nanašati, kako hitro je treba postopek speljati in kako močno odtisniti. Nismo bili najbolje 

pripravljeni na to, da barva prehaja prek tkanine na hrbtno stran in pušča odtise tudi na dlaneh 

in valjarjih. Sicer je odtis zadovoljiv. Pričakovati je bilo, da je neenakomernost barve 

posledica neizkušenosti dijakov. Drugi vzrok neenakomernosti nanosa barve je stiropor, ki 

ima že sam po sebi določeno neenakomerno in grobo reliefno strukturo. 
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Uporabljeni sta bili dve barvi, in sicer modra in oranžna. Vidimo komplementarni kontrast. 

To sta hkrati barvi, ki jih dejansko uporabljamo v našem logotipu Šolskega centra. Bela barva 

(barva tkanine) ostaja tam, kjer je bil stiropor dovolj poglobljen in kjer barva ni prišla v stik s 

tkanino. To posebej izrazito izstopa na modri podlagi. Na oranžni podlagi je ta kontrast 

manjši. Tudi odtis je nekoliko slabši. 

V večini primerov so motivi dvodimenzionalni in ni prostora za globino. Le pri dveh motivih 

na sredini grafike je zaradi rahlega prekrivanja motivov izražena globina. 

 

3.2.1.2 Oblikovalci kovin in inštalaterji strojnih inštalacij (1.a) 

Dijaki iz te skupine imajo v času šolanja samo pol leta predmet likovna umetnost, in sicer po 

dve šolski uri tedensko, zato so bile skice in matrice pripravljene že v januarju, medtem ko so 

bili odtisi narejeni v mesecu maju. Ti dijaki so učno težje vodljivi. Poleg tega so v tem 

razredu tudi dijaki priseljenci, ki ne razumejo slovensko, zato sem se odločila, da bodo imeli 

motiv v velikosti 0,5 x 0,5 m. Prav tako je bil izbran lažji motiv: t.i. smeški, da so lahko 

vključili veliko domišljije. Skozi te like so lahko izražali sebe v sedanjosti in prihodnosti. 

Kasneje se je pri odtiskovanju manjša velikost motiva dejansko pokazala kot veliko težja 

naloga. 

Teoretičnemu delu je bila namenjena ena ura. V vseh štirih razredih je bil teoretični del enako 

izpeljan, zato je podrobneje opisan samo v razredu strojni tehnik in gastronomsko-turistični 

tehnik. Ena ura je bila namenjena za skico. Dijaki so bili spodbujeni k razmišljanju o svojem 

poklicu, o tem, kako vidijo sebe pri urah različnih predmetov, kako se vidijo v šoli danes, 

kateri so njihovi cilji in kaj bodo počeli v prihodnosti. 
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Slika 27: Nekaj primerov različnih skic ter izbrana skica 

 

Dve šolski uri sta bili namenjeni za izdelovanje matrice. Dijaki so bili razdeljeni v tri skupine 

po 9 dijakov. Skupaj je bilo 26 dijakov. Časovna izvedljivost dela se je hkrati pokrivala z 

iztekom polletja oz. zaključkom likovnega predmeta, kar je bilo zelo ustrezno. Zadnji dve uri 

so po skupinah poglabljali matrico stiropora.  

 

POSTOPEK ODTISKOVANJA  

V eni od skupin nam je ostalo še nekaj časa, zato smo naredili poskusni odtis na papir. 

Zmešana je bila bela akrilna barva z barvo Amal – rdeči barvni koncentrat. Odtisa sploh ni 

bilo, saj se je akrilna barva v trenutku posušila. Videle so se samo pikice. Postopek smo zato 

prekinili in ga nismo nadaljevali. 

 

Slika 28: Poizkusni odtis na papir 

 

Raziskane so bile različne možnosti. Akrilna barva je bila osnova, saj je morala biti odporna 

na zunanje vplive (dež, točo, sneg, sonce …). 
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V prvotni barvni mešanici je bila uporabljena JUB Acryl Color barva in Amal (barvni 

koncentrat za pigmentiranje disperzijskih barv). Kljub temu da so bile dodane različne 

količine glicerola, se je barva še vedno prehitro sušila.  

  

Slika 29: Odtis barve v mešanici Acril color, Amal in glicerol na blago 

 

Pri podjetju JUB, kjer sem izvedla poizvedovanje glede uporabe barve, so mi njihovi 

strokovnjaki svetovali, naj kupim njihov Dipi koncentrat, ki se počasneje suši. Hkrati mi je 

mentor svetoval, naj poizkusim še s kalijevim milom. Pripravila sem mešanico bele Acryl 

Color, rdečo tubo JUB Dipi koncentrata ter kalijevega mila. Rezultati so bili veliko boljši. Na 

podlagi rezultatov oz. poizkusov sem sestavila recept za naše odtise (opisano v nadaljevanju). 

 

Slika 30: Poizkusi odtisa v barvni mešanici JUB Acryl Color, JUB Dipi koncentrata ter 

kalijevega mila 

PRIPRAVA ZA ODTISKOVANJE 

Ob koncu šolskega leta imamo prireditev Mavrica. Končna grafika je bila načrtovana kot 

ozadje na tej kulturni prireditvi. Kot soavtor likovnega projekta, kjer ima oblikovalec 

koncepta vodilno vlogo, sem določila, kje bo kateri motiv in v kakšni barvi bo. Izdelan je bil 

načrt odtiskovanja. Ker so dijaki imeli manjše matrice, so se določeni motivi na platnu 

ponovili. Določeni motivi so bili izdelani v večji dimenziji (1 x1 m). 
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Slika 31: Načrt odtiskovanja 

 

Učilnica je bila predhodno pripravljena, kot je bilo že opisano. Pripravljene so bile različne 

barve: rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra in vijolična barva. Glede na količino določene 

barve na platnu je bila pripravljena tudi ustrezna mešanica in količina barve. 

Rdeča barva: 0,6 l bele Acryl Color, 5 rdečih 100 ml tub JUB Dipi koncentrata, 0,6 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 

Oranžna barva: 0,5 l bele Acryl Color, 4 oranžne 100 ml tube JUB Dipi koncentrata, 0,5 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 

Rumena barva: 0,6 l bele Acryl Color, 5 rumenih 100 ml tub JUB Dipi koncentrata, 0,6 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 

Zelena barva: 0,6 l bele Acryl Color, 6 zelenih 100 ml tub JUB Dipi koncentrata, 0,6 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 

Modra barva: 0,6 l bele Acryl Color, 4 modre 100 ml tub JUB Dipi koncentrata, 0,6 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 

Vijolična barva: 0,5 l bele Acryl Color, 4 vijolične 100 ml tube JUB Dipi koncentrata, 0,5 dl 

kalijevega mila ter malo vode. 
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ODTISKOVANJE 

Pri klasičnem postopku grafike je papir spodaj in nanj položimo matrico. V vseh štirih 

primerih odtiskovanja gigantske grafike je bil postopek nekoliko drugačen, saj zaradi velikosti 

blaga in predvsem zaradi ročnega odtiskovanja z valjarji to ni bilo mogoče. V kolikor bi bilo 

valjano po hrbtni strani matrice z blagom spodaj, odtisa ne bi bilo oz. bi bil slabši. Poizkus je 

bil izveden tudi z večjim in težjim valjarjem, vendar rezultat ni bil dober. 

Dijaki so odtiskovali 1., 2., 4., 5. in 7. šolsko uro. Vmesni čas je bil namenjen sušenju blaga. 

 

   

Slika 32: Načrtovanje, nanos barve na matrico in polaganje matrice v okvir 

 

   

Slika 33: Polaganje blaga na matrico 

 



Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki / Doroteja Rušnik Stramšak 

 52 

   

Slika 34: Odtis z valjarji 

 

   

Slika 35: Rezultat odtisa 

 

   

Slika 36: Sušenje 
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Slika 37: Rezultat dela v razredu oblikovalec kovin in inštalater strojnih inštalacij 

 

ANALIZA DELA 

Delo je narejeno v dimenzijah 3 x 5 metrov. Motivi so postavljeni po navpičnici. V grafiki 

opazimo nizanje različnih motivov, ki so jih ustvarili dijaki. Delo so poimenovali »Mavrica«. 

V gigantski grafiki se kot motivi pojavljajo smeški v različni vlogah. Zasledimo lahko 

zaljubljenega, lačnega smeška, delovnega, strojnika, takšnega, ki kuha, slika, igra nogomet, 

poslovnega s kovčkom, takšnega, ki vidi samo denar, smeška, ki se smeji, eden je jezen, drugi 

mežika, tretji bere knjigo, smeška, ki je diplomiral. Motivi so zelo raznovrstni. V svoji 

domišljiji so se dijaki zelo izkazali. V spodnjem delu je odtisnjen naziv šole. Linije so 

velikopotezne brez podrobnosti. Zaradi velikosti motiva 0,5 x 0,5 m se določeni motivi 

ponovijo, da se zapolni prostor na platnu. Odtiskovanje je bilo oteženo predvsem zaradi 

velikosti matrice. Zaradi več manjših odtisov na veliko platno se je povečala možnost napak.  

Odtisi so boljši kot v prejšnjem razredu, saj so dijaki dobili natančnejša navodila. Vsak dijaki 

je odtiskoval večkrat. Opozorjeni so bili na vse pomanjkljivosti, ki bi se lahko zgodile med 

procesom. Na določenih delih so boljši odtisi, drugje nekoliko slabši zaradi neizkušenosti. 

Izkazalo se je, da so ti dijaki boljši praktiki in so te spretnosti pokazali tudi pri odtiskovanju. 

Največja pomanjkljivost se je pokazala pri natančnosti polaganja blaga na matrico, kjer je bil 

stik dveh različnih barv oz. motivov. Zaradi pokrivnosti akrilne barve nad drugo barvo ta 
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natančnost polaganja nekoliko zbledi, saj vsaka naslednja barva na robovih prekrije prejšnji 

motiv. Določena neenakomernost nanosa barve ostaja, saj ima stiropor neenakomerno in 

grobo reliefno strukturo. 

Uporabljene so bile rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra in vijolična barva. Skupaj tvorijo 

mavrico. Vidimo prehajanje toplih barv zgoraj k hladnim barvam spodaj. Na poglobljenih 

delih stiropora, na katerih ni bilo nanosa barve, ostaja bela barva tkanine. Na temnejših barvah 

bel motiv bolj izstopa kot na svetlih. Najslabše je motiv viden na rumeni podlagi. Z 

oddaljenostjo se bel motiv utaplja v rumeni barvi. Na določenih mestih, na katerih ni bilo 

dobro poglobljeno, se je poleg rumene barve prenesel tudi flumaster. Zaradi različnih barv 

dobimo občutek polne grafike. Motivi so ploski in ni prostora za globino. Le pri nekaterih 

motivih grafike je zaradi rahlega prekrivanja v motivu izražena globina. 

 

3.2.1.3 Gimnazijci (1.Ga in 1.Gb razred) 

Proces dela v gimnazijskem programu je bil tako v 1.Ga kot v 1.Gb razredu enak, zato sem 

postopek opisovanja v nalogi združila. Vsako delo sem posebej analizirala. 

 

Za dijake gimnazijskega izobraževanja sem izbrala težji motiv. Izdelati so morali avtoportret. 

Kljub temu da gimnazijci veljajo za elito srednješolskega izobraževanja, to še zdaleč ne 

pomeni, da so vsi likovno nadarjeni. Postopek avtoportreta je bil zato poenostavljen. Pomagali 

so si lahko s fotografijo, ki so jo naredili s svojimi telefoni ali fotoaparati.  

 

V teoretičnemu delu, ki je trajal eno šolsko uro, sem zajela snov, ki sem jo opisala že pri 

programu strojni tehnik in gastronomsko-turistični tehnik. Druga ura se je razlikovala le v 

motivu, kjer sem izhajala iz tega, da naj na fotografiji ujamejo svoje značajske lastnosti. Ta 

ura je bila nadvse zanimiva, saj so lahko uporabljali svoje mobilne telefone. Da so nastale 

želene fotografije, so morali biti popolnoma sproščeni. Zato sem se umaknila in jih prepustila 

njihovim idejam in željam. Opazovala sem jih bolj od daleč. Dovolila sem jim, da gredo iz 

učilnice. Tako so se dijaki slikali na hodniku, v knjižnici, nekateri v učilnici in celo v toaletnih 

prostorih. Neizmerno so se zabavali in smejali. Na voljo je bil tudi šolski fotoaparat. Nekateri 

so s pomočjo projektorja lahko prenašali motive na stiropor, drugi, ki so bili bolj vešči v 

portretih, so prostoročno risali po stiroporu po pred tem narejeni fotografiji. 
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Slika 38: Avtoportreti dijakov 1.Ga in 1.Gb razreda 
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Za izdelavo stiropornih plošč sem za vsak razred porabila tri šolske ure. Tisti, ki matrice niso 

uspeli narediti pri pouku, so lahko prihajali naslednja dva tedna v šolsko knjižnico, kjer so 

lahko med malico dokončali delo. Nekaj dijakov se je dogovorilo s profesorji, da so lahko 

manjkali pri pouku. Po štirje dijaki so izdelovali in poglabljali motiv v velikosti 1 x 2 m. 

Takšna motiva sta bila dva v vsakem razredu. Izbor motiva večjih slik sem naredila glede na 

tipične lastnosti mladih. 

 

PRIPRAVA DELA, UČILNICE TER OSTALIH PRIPOMOČKOV IN ODTISKOVANJE 

Tudi tukaj je potekala priprava podobno kot v prejšnjih dveh primerih. Opisovala bom samo 

značilnosti, ki so bile nekoliko drugačne, ter prikazala nekaj primerov postopka izdelave. V 1. 

Ga razredu je bilo 23 dijakov, v 1.Gb je bilo 19 dijakov. 

Kot moderator tega platna sem izdelala in pripravila poimenski načrt in razvrstila avtoportrete 

po barvi, velikosti in motivu. Paziti in upoštevati sem morala, da bo tudi tukaj končna slika 

zrcalna. 

   

Slika 39: Načrt dela za 1.Ga in 1.Gb razred 

 

Prav tako sem popoldan pred tiskanjem ustrezno pripravila učilnico. Odstranila sem stole in 

nekaj klopi. Ostale klopi sem pripravila tako, da so lahko dijaki nanašali barvo na matrico. 

Zaščitila sem jih z zaščitno folijo. Prostor po tleh sem zaščitila s folijo velikosti 5 x 7 m. 

Nanjo sem položila lesen okvir ter pripravila blago. Pripravila sem barvo v ustreznih 

količinah. Za modri del pri takšni grafiki smo potrebovali 1,3 l bele Acryl Color, 7 modrih 
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100 ml tub JUB Dipi koncentrata ter 2 dl kalijevega mila in malo vode. Druga barva je 

oranžna: 0,6 l bele Acryl Color, 2 oranžni 100 ml tubi JUB Dipi koncentrata ter 0,6 dl 

kalijevega mila. Z vodstvom šole sem se dogovorila, da lahko odtiskujem ves dan. Dijake sem 

razdelila v pet skupin po šest dijakov. Predhodno sem jih obvestila, kdaj bo kdo na vrsti. Za 

razliko od prejšnjih razredov sem ta dva razreda na začetku povabila v učilnico, kjer sem 

vsem skupaj razložila potek dela. Tako so bili dijaki že predhodno seznanjeni s tem, kaj bodo 

delali. Še vedno sem vsaki skupini pred začetkom odtiskovanja ponovno podala navodila. V 

1.Ga razredu smo odtiskovali 1., 2., 3., 4. in 7. šolsko uro v ponedeljek. V 1.Gb razredu smo 

odtiskovali naslednji ponedeljek 1., 3., 4., 5. in 8. šolsko uro. Vodstvo šole je poskrbelo za 

suplence in da je bila učilnica cel dan prosta. Ves čas so nas prihajali opazovat drugi učitelji 

in ostali dijaki, ki jih je zanimalo, kaj se v učilnici dogaja. Dijaki so po skupinah odtiskovali 

svojo matrico. Postopek smo izvajali v mesecu maju, da smo lahko učilnico ustrezno zračili. 
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Slika 40: Proces izdelave gigantske grafike v 1.Ga in 1. Gb razredu 

 

Slika 41: Občudovanje dela v 1.Ga razredu 
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Slika 42: Rezultat dela v 1.Ga razredu 

 

 

ANALIZA DELA V 1.Ga razredu 

Delo je narejeno v dimenzijah 3 x 5 metrov. Motivi so postavljeni po navpičnici. Velikost 

posameznega motiva je 0,5 x 1 m, razen dveh motivov, ki sta v velikosti 1 x 2 m. V grafiki 

opazimo nizanje različnih motivov. Delo so dijaki poimenovali »Mi«. V gigantski grafiki se 

kot motivi pojavljajo avtoportreti, na katerih so dijaki prikazali svojo mladostniško igrivost. 

Inteligenca, razmišljanje, igrivost, kričanje, gremo za zmago, zaljubljenost in še mnogi drugi 

motivi so vsebina grafike. Linije so velikopotezne brez podrobnosti. Na spodnji desni strani je 

odtisnjen naziv šole. 

Odtisi so dobri. Upoštevati je treba vse značilnosti stiropora (površina stiropora), kar pomeni 

da se struktura stiropora prenaša preko barve na blago. Tudi tukaj se je pokazala neizkušenost, 

predvsem pri količini nanašanja barve ter polaganju blaga na matrico. Dijaki so bili ponosni 

na svoj izdelek. 

Uporabljeni sta bili modra in oranžna barva. Na poglobljenih delih stiropora, kjer ni bilo 

nanosa barve, ostaja bela barva tkanine. Na temnejših barvah bel motiv bolj izstopi kot na 

svetlih.  
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Motivi so ploski in ni prostora za globino. Le pri nekaj motivih grafike je zaradi rahlega 

prekrivanja v motivu izražena globina. 

 

 

Slika 43: Rezultat dela v 1.Gb razredu 

 

ANALIZA DELA V 1.Gb razredu 

Delo je narejeno v dimenzijah 3 x 5 m. Motivi so postavljeni po navpičnici. Velikost 

posameznega motiva je 0,5 x 1 m, razen dveh motivov, ki sta v velikosti 1 x 2 m. V grafiki 

opazimo nizanje različnih motivov. Delo so poimenovali »Zmaga«. V grafiki se kot motivi 

pojavljajo avtoportreti, na katerih so dijaki prikazali svojo mladostniško igrivost. Glasba, 

strah, zastraševanje, zapeljivost, mobiteli, zaljubljenost in še mnogi drugi motivi so vsebina 

grafike. Dijaki, učitelji in drugi obiskovalci prepoznajo posamezne dijake po motivu. Ta 

tehnika je primerna za izražanje v velikih potezah brez podrobnosti. Zaznamo debelejše 

mehke linije. Na spodnji levi strani je odtisnjen naziv šole, ki je bil pri odtisu položen narobe, 

zato smo preko njega odtisnili pravilno obrnjen oranžen napis. Zaradi prekrivanja modre, 

oranžne in bele barve je od daleč napis nekoliko slabše viden. Verjetno bi bilo bolje, da bi bila 

podlaga v celoti modra in bi nanjo odtisnili oranžen napis. 
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Odtisi so dobri. Upoštevati je potrebno vse značilne lastnosti stiropora (površina stiropora), 

kar povzroča, da se struktura stiropora prenaša preko barve na blago. Neizkušenost je bila 

opazna predvsem pri količini nanašanja barve ter polaganju blaga na matrico.  

Uporabljeni sta bili modra in oranžna barva. Trije motivi so oranžni, napis je v kombinaciji 

modre in oranžne barve, ostali motivi so modre barve. Na poglobljenih delih stiropora, kjer ni 

bilo nanosa barve, ostaja bela barva tkanine. Na temnejših barvah bel motiv bolj izstopi kot na 

svetlih.  

Motivi so ploski in ni prostora za globino. Lahko bi rekli, da gre za barvno risbo. Le pri nekaj 

motivih grafike je zaradi rahlega prekrivanja v motivu izražena globina.  

 

3.2.1.4 Priprave na razstavo 

Vse štiri grafike sem pustila razprte še cel popoldan po odtisu, da so se sušile. Da niso 

nastajali robovi na platnu, sem blago zvila v rolo in ga tako shranila. 

Na začetku in koncu blaga sem pustila približno 25 cm roba za pritrditev grafik na steno. 

Prvotna ideja je bila, da se zašije zgornji in spodnji rob, skozi katerega se bo nanizala palica. 

Spodaj smo fiksirali aluminijasto palico, ki je po postavitvi zaradi upora vetra udarjala v 

fasado Kulturnega doma. Palico sem nadomestila z debelim laksom, s katerim sem platno 

pričvrstila na žlebove fasade, vendar ga je strgalo. Izkazalo se je, da pri spodnjem robu ne 

more biti nič napeljanega. Najbolje je bilo, da grafika plapola kot zastava. 

   

Slika 44: Šivanje robov na platnu 

 

Prvotno platno smo razstavili samo čez vikend. Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče 

smo gostili Startup vikend socialnih inovacij 2016, na katerem so bili inovatorji iz cele 



Vpliv nove grafične paradigme na delo z dijaki / Doroteja Rušnik Stramšak 

 62 

Slovenije. Na zaključni prireditvi v Kulturnem domu Slovenske Konjice so si ogledali grafiko 

»Mavrico«. Deležni smo bili številnih pohval udeležencev in organizatorjev. 

 

  

Slika 45: Razstava grafike na Startup vikendu v Slovenskih Konjicah 

 

3.2.1.5 Razstave 

V naši bližnji okolici (Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje) sem iskala primerno stavbo, na 

kateri bi lahko predstavila vse štiri grafike. Stavba bi morala biti zadosti visoka in ne bi smela 

zakrivati oken. Žal nisem našla takšne stavbe, zato smo se dogovorili, da v Slovenskih 

Konjicah za kratek čas spremenimo pročelje Kulturnega doma. Z vodstvom Kulturnega doma 

smo se dogovorili, da bo to teden, ko je v Slovenskih Konjicah največ ljudi in največ 

prireditev. Od 15. 6. 2016 do 22. 6. 2016 so se zvrstile številne prireditve: 

 15. 6. 2016 – postavitev grafik Vrtinec mladosti 

 16. 6. 2016 – otvoritev grafik v sklopu Naj mladi  

Občinska prireditev Naj mladi je slovesnost, na kateri župan občine Slovenske Konjice 

odličnim učencem osnovne šole podeli priznanja. V avli kulturnega doma je bila otvoritev 

grafik Vrtinec mladosti in razstava ob 870-letnici prve omembe Konjic. 

 17. 6. 2016 – 17-letka Radia Rogla  
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Prireditev ob zaključku šolskega leta, na kateri nastopajo številni znani glasbeniki.  

 18. 6. 2016 – Jay dance studio s Tanjo Žagar  

Plesne skupine Jay dance studia se predstavijo. Plesalci nastopajo skupaj s Tanjo Žagar.  

 21. 6. 2016 – Občina na poti k nič odpadkom 

 22. 6. 2016 – Gimnazija Slovenske Konjice – prireditev Odsev leta  

Na prireditvi se predstavijo razredi, podelijo se priznanja za izjemne dosežke na državni ravni 

in nagrade za odličen uspeh.  

 23. 6. 2016 – pospravljanje  

 

Utrinki z dogodkov 
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Slika 46: Postavitev grafik 
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Slika 47: Otvoritev razstave Vrtinec mladosti 
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Slika 48: Ples vseh plesalcev s Tanjo Žagar 

 

 

Slika 49: Jay dance studio s Tanjo Žagar 
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Slika 50: Občina na poti k nič odpadkom – osveščali ter spodbujali javnost k sodelovanju 

 

   

Slika 51: Matrice iz stiropora, postavljene v avli kulturnega doma 
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Slika 52: Odsev mladih 

 

Članek »Gigantska grafika v Slovenskih Konjicah« je bil objavljen v Novicah št. 1304 12. 

maja 2016. Prav tako so v Novicah št. 1309 16. junija 2016 objavili članek ob otvoritvi 

razstave. V glasilu občine Zreče Pohorsko srce, letnik VII, leto 2016, št. 14, v katerem so se 

predstavili dijaki Sprednje poklicne in strokovne šole Zreče, je del članka namenjen 

predstavitvi gigantske grafike. Spletna objava (http://www.slovenskekonjice.si/objava/35348) 

je bila v sklopu Občine Slovenske Konjice in Javnega komunalnega podjetja, d. o. o. 

Slovenske Konjice, kjer so v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja v Javni predstavitvi 

Zero Waste zaveze – Občina na poti k nič odpadkom, osveščali ter spodbujali javnost k 

sodelovanju. Ves čas smo objavljali tekoče novice na spletni strani šole (http://www.sc-

konjice-zrece.si/si/index.php/gimnazija/novice?start=9) in šolskega Facebooka. Iz fotografij 

naših grafik je nastala naslovnica Letopisa 2015/16 Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče. 

Na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=3YDocY8LpSg z naslovom Skala 

TV info – aktualno »Naj mladi 2016« je posnet kulturni program ob podelitvi nagrad Naj 

mladi 2016 in otvoritvi razstave grafik ter razstavi ob 870-letnici prve omembe Konjic. 

 

http://www.slovenskekonjice.si/objava/35348
http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/gimnazija/novice?start=9
http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/gimnazija/novice?start=9
https://www.youtube.com/watch?v=3YDocY8LpSg
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Ob začetku šolskega leta v septembru 2016 smo grafike postavili na ogled pred šolo 

Gimnazije Slovenske Konjice. Razstavljene so bile od septembra 2016 do aprila 2017. 

    

 

Slika 53: Razstava grafik na fasadi Gimnazije Slovenske Konjice 
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Slika 54: Pospravljanje grafik na strehi šole 

 

Matrice iz stiropora smo pritrdili na velik karton in jih predstavili na informativnem in 

materinskem dnevu na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah. 

   

Slika 55: Informativni dan na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah 
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Slika 56: Obeležitev materinskega dneva na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah 

 

Prav tako smo uporabili matrice iz stiropora na Gimnaziji in jih pritrdili na stene hodnika 

Gimnazije v Slovenskih Konjicah. 

     

Slika 57: Matrice iz stiropora na hodniku gimnazije  
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V februarju 2017 je Šolski center Slovenske Konjice-Zreče na predvečer slovenskega 

kulturnega praznika na svečani akademiji prejel nagrado za dosežene uspehe na področju 

kulturne dejavnosti v Slovenskih Konjicah; med drugim tudi za grafike, ki smo jih ustvarili. 

 

 

Slika 58: Prejemniki kulturne nagrade 2017 v Slovenskih Konjicah 
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3.2.2 Analiza vprašalnika 

V anketnem vprašalniku (glej Priloga) so bili anketirani dijaki, ki so sodelovali pri izdelavi 

grafike. Nekaj dijakov je na dan anketiranja manjkalo, zato so bili dobljeni rezultati 

analizirani glede na prisotnost dijakov tistega dne. Vseh anketiranih dijakov je bilo 85. V 1.a 

razredu je bilo 23 dijakov. Vsi dijaki so bili moškega spola. V 1.Sa in 1.Gta je bilo 26 dijakov, 

od tega 24 moških in 2 ženski. V 1.Ga je bilo 19 dijakov, od tega 9 moških in 10 žensk. V 

1.Gb je bilo anketiranih 17 dijakov, od tega 7 moških in 10 žensk. Vsi so bili stari 15 ali 16 

let. 

Ob analizi anketnega vprašalnika sem opazila, da so pri nekaterih vprašanjih dijaki obkrožali 

vse elemente v istem stolpcu. Ker so bili dijaki anketirani pri drugih učiteljih, obstaja 

možnost, da niso bili dovolj motivirani za izpolnitev vprašalnikov. 

 

Vprašalnik se začenja z vprašanji o poznavanju grafičnih tehnik. Najprej me je zanimalo, 

koliko se dijaki spomnijo grafičnih tehnik iz osnovne šole in katere materiale ter pripomočke 

so do sedaj uporabljali. 

 

Tabela 1: Poznavanje grafičnih tehnik 

 

 

Iz tabele lahko ugotovimo, da se dijaki še najbolje spomnijo grafične tehnike linoreza, ki so jo 

izdelovali v zadnji triadi osnovne šole. Kar 77 dijakov se jo je spomnilo. Spomnili so se še na 

tisk s pečatniki, kartonski tisk, monotipijo in suho iglo. Dva dijaka sta poznala kolagrafijo. 

Ostalih navedenih tehnik grafike (lesorez, jedkanica, rezervaš in vernis-mou) dijaki ne 

poznajo ali se jih ne spomnijo. 
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Dijaki so glede na poznane tehnike našteli materiale, s katerimi so do sedaj delali različne 

grafike, in njihove pripadajoče pripomočke. Našteli so šilo, dleto, iglo, škarje, svinčnik, 

barvo, nožek, valjček, DAS maso, linolej, glina, karton, papir in krompir. 

 

V naslednjem vprašanju sem želela preveriti, ali poznajo elemente razlike med staro in novo 

paradigmo.  

 

Tabela 2: Našteti elementi, ki so jih izbrali kot novo paradigmo. 

 

Ugotovimo lahko, da so dijaki dobro prepoznali elemente, ki spadajo k novi paradigmi. 

Objavo na Facebooku so s kar 96 % določili kot novo paradigmo. V preteklosti ni bilo 

družabnih medijev niti spletnih socialnih omrežij. Danes dijaki to področje dobro poznajo in 

ga uporabljajo vsak dan, zato so ta element ob predstavitvi nove in stare paradigme hitro 

ponotranjili. Prav tako so prepoznali elemente tiskanje na tkanino (87 %), kolektivna grafika 

(88 %) in Neostik lepilo (99 %) kot novo paradigmo. Pri postopku izdelave gigantske grafike 

so pridobili novo izkušnjo, saj so delali s popolnoma drugačnimi elementi (materiali in 

pripomočki) kot v preteklosti. Te elemente so ponotranjili že pri teoretičnemu delu. Zanimiv 

je podatek, da uvrščajo Mekol lepilo (86 %) v novo paradigmo. S to grafično tehniko v 

osnovni šoli niso bili seznanjeni niti je večina ne pozna. Že ko sem jo pri teoretičnemu delu 

omenjala, so se temu čudili, zato so jo v večini uvrstili kot novo paradigmo. Nekoliko manj 
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odstotkov je dosegel element sporočilnost izdelka (81 %). Kljub temu da sem jo na začetku v 

teoretičnemu delu opredelila kot novo paradigmo, so se pri vprašalniku nekateri drugače 

odločali. Verjetno tega pojma niso vsi dobro ponotranjili, prav tako niso vsi povezali vsebine 

izdelka z ustrezno sporočilnostjo. Velika večina se jih je odločila, da element vizualni mediji 

(95 %) spada v novo paradigmo. Verjetno je to posledica časa (razvoj tehničnih sredstev), v 

katerem živimo, saj smo nenehno v stiku z vizualnimi mediji. Samo majhen odstotek dijakov 

je elemente razstava v galeriji (8 %), tiskanje na papir (2 %), nožki (6 %) in škarje (8 %) 

opredelilo kot novo paradigmo. 

 

V naslednjem vprašanju me je zanimalo, s katerimi elementi so se srečali pri odtiskovanju 

skupinske grafike. 

 

Tabela 3: Uporabljeni elementi za grafiko 

 

Glede na to, da so vsi dijaki aktivno sodelovali, saj je vsak izdelal svojo matrico in jo sam 

odtiskoval, sem bila presenečena nad dobljenimi rezultati. Kar 17 % dijakov je menilo, da so 

bile grafike razstavljene v galerijskem prostoru, čeprav so vsi videli, da so visele na pročelju 

kulturnega doma. Res pa je, da smo v notranjosti kulturnega doma razstavili matrice iz 

stiropora. Mogoče prihaja do tako velikega odstopanja ravno zaradi razstavljanja matric v 

notranjem prostoru. Dijaki so menili, da so matrice lahko končni likovni izdelki.  
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Drugi podatek, ki me je presenetil, je bil, da skoraj 10 % dijakov meni, da so uporabljali 

Mekol lepilo. Vsi so stiropor poglabljali z Neostikom, pri delu smo imeli na široko odprta 

okna, saj se je zaradi lepila širil neprijeten vonj, a kljub vsemu 10 % dijakov meni, da so 

uporabljali Mekol. Menim, da niso bili dovolj pozorni ob podatkih »Neostik« ali »Mekol«. 

Videli so predvsem besedo »lepilo« in jo označili.  

Največ dijakov (95 %) je potrdilo, da smo odtiskovali na tkanino, 93 % dijakov je menilo, da 

smo uporabljali Neostik za poglobitev stiropora. Da smo kolektivno sodelovali, je menilo 85 

% dijakov, 86 % jih je menilo, da smo objavili na Facebooku, 86 % dijakov, da smo uporabili 

vizualne medije. Menim, da so dijaki nove likovne pojme ponotranjili in jih razumeli. Prav 

tako menim, da razumejo, s katerimi likovnimi materiali in pripomočki so delali in da so jih 

znali v praktičnemu primeru uporabiti. 

To vprašanje je bilo bolj na koncu vprašalnika. Pri analizi se je pokazalo, da je kar nekaj 

dijakov v celoti označilo celoten stolpič navzdol, zato je možno tudi, da je pri temu vprašanju 

nekoliko večja napaka kot pri ostalih. 

 

Dijake sem z naslednjim vprašanjem vprašala, ali jih moti, da se njihov osebni prispevek 

utaplja v skupinski grafiki. 

 

Tabela 4: Osebni prispevek v kolektivi grafiki 

 

Iz tabele je razvidno, da večine dijakov ne moti, da so vsi skupaj odtiskovali en izdelek. Tudi 

ko sem podrobneje pregledala po posameznih razredih, ni bilo veliko dijakov, ki bi jih to 

motilo. 
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Pri naslednjem vprašanju sem iskala odgovore na vprašanje ali se radi fotografirajo in slike 

objavljajo na socialnih omrežjih ter če bi želeli oz. ali so objavili grafični odtis na njihovem 

socialnem omrežju. 

 

Tabela 5: Objave na socialnem omrežju 

 

Iz Tabele 5 je razvidno, da se 23 % dijakov rado fotografira in objavlja svoje slike na 

socialnem omrežju. Iz nadaljnjih dveh stolpcev je razvidno, da so ti dijaki želeli oz. so 

objavili grafike na spletu. 

 

V zadnjem vprašanju sem jih vprašala, ali želijo svoj izdelek deliti z javnostjo oz. razstaviti na 

javnem prostoru izven šole. 
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Tabela 6: Razstava na javnem prostoru 

 

Če pogledamo le rezultat vseh razredov skupaj, lahko ugotovimo, da 61 % dijakov želi, da se 

grafike predstavijo na javnem prostoru, medtem ko 39 % dijakov tega ne želi. Ker je med 

posameznimi razredi precej velika razlika, sem predstavila to vprašanje po posameznih 

razredih (Tabela 6). Ugotovimo, da je v razredih 1.a (65 %), 1.Ga (79 %) in 1.Gb (71 %) 

dijakov, ki želijo, da se grafike predstavijo na javnem prostoru, torej večina. Pri razredu 1.Sa 

in 1.Gta pa je ta podatek ravno obraten. Kar 62 % dijakov ne želi, da bi se njihova grafika 

objavila. Ti dijaki so med vsemi odtiskovali prvi. Že med tiskanjem niso pokazali več 

zanimanja, kot je bilo potrebno. Res pa je, da tudi sama nisem imela občutka, kako bo vse 

potekalo in na kaj naj bomo pozorni. V vseh ostalih razredih je bilo lažje in dijaki so kazali 

veliko večjo željo po ustvarjanju.  
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3.3 SKLEP 

 

V pedagoškem delu smo v štirih razredih izdelali štiri gigantske grafike. Prvo grafiko 

»Možnosti« sem izvedla v razredih 1.Sa in 1.Gta, v katerih sta združena razreda strojni tehnik 

in gastronomsko-turistični tehnik. V tej grafiki so se na začetku pri prvih šestih dijakih 

pojavljale težave z odtisom. Kasneje teh težav ni bilo. Odtiskovali so plošče 1 x 1 m. Drugo 

grafiko »Mavrica« so izdelali dijaki 1.a razreda. To so bili oblikovalci kovin in inštalaterji 

strojnih inštalacij. Imeli so najzahtevnejšo nalogo, saj so bile stiroporne plošče – matrice za 

polovico manjše. Torej samo 0,5 x 0,5 m. Poleg tega so odtiskovali v različnih barvah, zato je 

bilo delo še bolj oteženo, predvsem na robovih barv, kjer so morali biti motivi poravnani v 

ravno vrsto. Dijaki so se odlično odrezali. Čutila se je njihova pripravljenost in pomoč za 

delo. Vsak dijak je odtiskoval večkrat. Tretjo grafiko so izdelali gimnazijci 1.Ga razreda. 

Poimenovali so jo »Mi«. Tudi tukaj se je čutila odlična klima, dijaki je delo zanimalo in hkrati 

so v njem uživali. Zadnjo grafiko so izdelali dijaki 1.Gb razreda programa gimnazije. Kljub 

temu da so vsi dijaki odtiskovali prvič, so sproščeno in prizadevno opravljali svoje delo. Pri 

zadnjem odtisu v zadnji skupini je dijak narobe obrnil matrico – poznal se je padec 

koncentracije tik pred koncem dela. Narobe obrnjen napis smo popravili tako, da so dijaki 

preko njega odtisnili oranžen napis. S tem je prišlo do odstopanja od prvotnega barvnega 

načrta. Kot celota je bilo boljše, saj oranžen napis izstopa na modri podlagi, vendar se z 

oddaljenostjo od motiva ta napis vedno slabše vidi. Delo so poimenovali »Zmaga«. 

Vse štiri grafike so bile razstavljene na pročelju Kulturnega doma Slovenske Konjice, kjer 

smo jih razvili v okviru razstave z naslovom »Vrtinec mladosti«. Ker smo prekrili okna 

kulturnega doma in s tem zakrili dnevno svetlobo v knjižnici, so pročelje doma krasile le en 

teden. Vendar je bil to teden, v katerem se je pred kulturnim domom odvilo največ prireditev 

na prostem. Odzivi javnosti so bili navdušujoči. Prejela sem številne čestitke, prav tako tudi 

naša direktorica. Razstavo smo ponovili na Gimnaziji Slovenske Konjice. Grafike so od 

septembra 2016 do aprila 2017 krasile podobo šole. 

 

Kot oblikovalka koncepta sem dijake usmerjala in določila njihovo vlogo. Izdelovali so v 

velikih, gigantskih dimenzijah, in sicer 3 x 5 m. Poskrbela sem za pravilen postopek 

odtiskovanja in dijakom predstavila nove možnosti grafičnih tehnik. Iz individualne matrice 

so odtiskovali v skupinsko, kolektivno grafiko. Odpornejši nosilec – bombažna tkanina – ter 

ustrezna akrilna barva sta omogočali, da so grafike vzdržale vse vremenske razmere in bile 
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lahko tako dolgo na zunanji razstavi. Grafike sem ustrezno pripravila (sešila robove) ter jih 

postavila v javnem prostoru. Poskrbela sem za medijsko vidnost in prepoznavnost ter 

prikazala nove, zanimive možnosti v grafiki. Uporabili smo nove tehnike, tehnologije, 

materiale in pripomočke oziroma novo paradigmo v likovni umetnosti. 

 

Thomas Kilpper je nemški umetnik, ki s svojimi linorezi in lesorezi velikih dimenzij posega v 

tla. S svojim delom preobrazi zgodovinske prostore in poslopja. Kilpperjeva dela dajejo 

lesorezu drugačen nivo, saj je njihova velikost gigantska. Tako dela postanejo specifična za 

postavljeno mesto, saj ustvarja »in situ« (na licu mesta). Naredi like, podobe ali intervencije, 

ki jih natisne in postavi v javni prostor. Včasih naredi gigantske grafike samo za določen čas, 

včasih pa za trajno. Z izdelavo grafik smo tako kot Kilpper uporabili velike dimenzije 

(gigantska grafika) in delno preobrazili poslopja (kulturni dom in šolo). Kot je Kilpper pri 

delu imel pomočnike, so v tem delu bili pomočniki dijaki, ki so bili hkrati avtorji 

individualnih matric. S tem smo individualne dele pretopili v skupinski končni izdelek, 

vendar grafike nismo ustvarjali »in situ«. 

 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se s pojavom pop arta in z vpeljavo sitotiska začela 

pojavljati vprašanja o sodobni umetniški grafiki. Ta vprašanja si postavljamo tudi dandanes in 

ves čas preverjamo njihove odgovore. Novi paradigmi botrujeta čas in njene spremembe. 

Novi ustvarjalni pristopi so precej spremenili naše dojemanje sveta, in to predvsem po zaslugi 

digitalne tehnologije. To nas žene k novim, posodobljenim grafičnim tehnikam, posegamo po 

novih, drugačnih materialih (stiropor), drugačnih pripomočkih (Neostik lepilo, razredčilo …). 

Razvoj prinaša digitalizacijo, prehod na tridimenzionalna umetniška dela, lasersko skeniranje 

in analizo podatkov ter globalno umetnost. Človek širi svoja znanja. Vendar grafika ostaja 

dolgotrajen proces, ki vključuje poznavanje različnega mehansko-kemičnega znanja in 

spretnosti. Velikokrat razmišljamo o tem, kaj bo nastalo, in v resnici čakamo na mogoče celo 

nedoločen izid. Na koncu nas lahko rezultat zelo preseneti. 

 

Učni mediji vplivajo na uspešnost rešitve likovne naloge. Z anketnim vprašalnikom sem 

potrdila, da dijaki poznajo tehnike, s katerimi so se srečevali že v osnovni šoli. Poznajo tudi 

pripadajoče materiale in pripomočke za delo. Grafičnih tehnik, s katerimi se niso srečevali, 

niso poznali. V teoretičnem delu jim je bilo predstavljeno delo Thomasa Kilpperja. Nova 

paradigma je v njih vzbudila radovednost in odprla prostor za nove možnosti. Nove likovne 

pojme so najprej ponotranjili. To je vodilo do njihovega drugačnega razmišljanje in kritičnih 
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vprašanj, ki se s tem pojavijo. Pojavila se je lastna motiviranost do dela in spodbujena je bila 

domišljija, ki omogoča neskončno rešitev. Sicer imajo lastne izkušnje prednost, vendar so bili 

v našem primeru vsi dijaki izenačeni, saj je bila vsem ta tehnika nova. Lastne izkušnje so bile 

dobrodošle le tistim, ki so se že ukvarjali s slikopleskarstvom. Teh dijakov ni bilo veliko. 

Pripravljeni so bili deliti svoje znanje, izkušnje z drugimi, jim pomagati in jih usmerjati. Z 

razumevanjem novih likovnih pojmov, likovnih materialov in pripomočkov, ki so jih spoznali 

med delom, so v anketnem vprašalniku znali umestiti elemente nove paradigme. 

 

V procesu postopka izdelave matric in kasneje odtiskovanja so bili nekateri dijaki nad delom 

navdušeni. Dijaki večinoma obožujejo timsko delo. Po eni strani so bili navdušeni nad 

velikostjo takšnega izdelka, po drugi strani jih je prevzel skupinski duh in tudi možnost, da so 

drug drugemu pomagali in prenašali izkušnje. 

Motiviranost in navdušenje za izdelavo sta prišla do izraza tudi pri dijakih priseljencih 

programa oblikovalci kovin. Ti pri nekaterih predmetih niso aktivni, tukaj pa so bili. 

Čeprav velikokrat slišimo, da se za timskim sodelovanjem posamezniki skrijejo za delom 

drugega, v našem primeru to ni bilo mogoče. Vsak dijak je moral razviti svojo idejo, jo 

ustrezno pripraviti in izdelati. Timsko delo jim je omogočalo druženje, usklajeno delo in večjo 

sproščenost pri delu. Lahko potrdim, da je nova likovna metoda spodbudila tudi večjo 

motivacijo za delo. 

 

Dijakov ni motilo, da so vsi skupaj odtiskovali en izdelek. Imeli so občutek, da se njihovo 

individualno delo ni utapljalo v celoti. Kljub skupinski grafiki je vsakdo lahko pokazal in 

povedal: »To sem jaz naredil!«.  

Približno tretjina dijakov se rada fotografira in objavlja svoje slike na socialnem omrežju. Ti 

dijaki so želeli oz. so objavili nastale grafike tudi na svojih straneh. 

Mnenja dijakov o predstavitvi v javnem prostoru so različna. Približno 70 % gimnazijcev, 

oblikovalcev kovin in inštalaterjev strojnih inštalacij je želelo predstaviti svoje grafike na 

javnem prostoru. V razredu gastronomije in strojnega tehnika jih kar 62 % tega ni želelo. 

Razliko pripisujem predvsem njihovemu značaju in zanimanju za likovno področje. 

 

Naše razumevanje sodobne grafike je nenehno na preizkušnji. Pred našimi očmi se zlivajo, 

prehajajo in brišejo robovi umetnosti. A vendar dela ostajajo. Zgodovina nas uči, da nič ni 

večno niti pozabljeno. Včasih dela po mnogih letih privrejo na plano in se prikažejo v novem 

času, v novi luči, v novi tehniki in na novih materialih. Človek se izraža skozi besede, dejanja 
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in skozi likovna dela. S tem ima možnost, da skozi natisnjene podobe izraža svoj notranji 

svet, pomisleke in dvome o družbi skozi staro in novo paradigmo.  

Nova paradigma je danes prisotna. Z njo premikamo meje sedanjosti. Kdo ve, kaj bo prinesla 

prihodnost? Mogoče bomo z novo tehnologijo nekoč brali misli drugih, mogoče bomo znali 

potovati skozi čas, mogoče se bomo počasneje starali, dlje živeli. Nekaj pa je zagotovo. 

Vedno so bile in bodo nove možnosti. Tudi v grafiki. Ni se bati, da bi se izgubila nekje vmes. 

Mogoče bo dobila novo preobleko, mogoče drugačne poglede, vendar bo navdihovala mnoge 

med in za nami. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

V likovna dela se vključujejo številni elementi novih medijev. S sodobno umetnostjo se je v 

umetniški grafiki stari paradigmi pridružila nova paradigma. Nove tehnologije, novi mediji in 

materiali ter drugačno razumevanje so prinesli številne spremembe na področju grafične 

umetnosti. Tako se nova in stara paradigma povezujeta in dopolnjujeta. 

Kot primer nove paradigme je v nalogi izpostavljeno delo Thomasa Kilpperja, ki s svojimi 

gigantskimi posegi posega v prostor, odtiskuje na tkanine velikih dimenzij ter jih predstavlja 

širši množici na velikih stavbah. 

V magistrsko delo so bili aktivno vključeni dijaki 1. letnika Šolskega centra Slovenske 

Konjice-Zreče, ki so se izobraževali v šolskem letu 2015/16. Izdelali so matrice, ki so jih 

skupinsko odtisnili na odpornejši material – tkanino velikih (gigantskih) dimenzij. Glede na 

program, ki so ga obiskovali, so kolektivno sodelovali v skupinski grafiki. Izdelali so štiri 

velike grafike. Dela so bila predstavljena na pročelju Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah 

ter na šoli Gimnazije Slovenske Konjice. Kot likovni pedagog oz. kot moderator gigantske 

grafike sem hkrati tudi soavtorica likovnega projekta, saj sem vodila dijake skozi proces. 

Novi paradigmi botrujeta čas in njene spremembe. Novosti, predvsem na digitalnem področju, 

nas vodijo k posodobljenim grafičnim tehnikam. Posledično posegamo po novih, drugačnih 

materialih (stiropor), drugačnih pripomočkih (Neostik lepilo, razredčilo …). Razvoj prinaša 

digitalizacijo, prehod na tridimenzionalna umetniška dela, lasersko skeniranje in analizo 

podatkov, globalno umetnost. Vse to omogoča vedno nove možnosti ustvarjanja. 

Nova paradigma je v dijakih vzbudila radovednost, razum in čustva ter nove možnosti 

izražanja. Nove likovne pojme so ponotranjili. To je vodilo do njihovega drugačnega 

razmišljanje in kritičnega spraševanja. Pojavila se je njihova lastna motiviranost za delo, do 

izraza je prišla njihova domišljija. Dijaki so bili pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje z 

drugimi, jim pomagati in jih usmerjati. Z razumevanjem novih likovnih pojmov ter likovnih 

materialov in pripomočkov, ki so jih spoznali med delom, so znali v anketnem vprašalniku 

umestiti elemente nove paradigme. 

Velikokrat slišimo, da se za timskim sodelovanjem posamezniki skrijejo za delom drugega, 

vendar v našem primeru to ni bilo mogoče. Vsak dijak je moral razviti svojo idejo, jo ustrezno 

pripraviti in izdelati. Timsko delo jim je omogočalo druženje, usklajeno delo in večjo 

sproščenost pri delu. Lahko potrdim, da je nova likovna metoda izboljšala tudi motivacijo za 

delo. Dijakov ni motilo, da so vsi skupaj odtiskovali en izdelek.  
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Približno tretjina dijakov se rada fotografira in objavlja svoje slike na socialnem omrežju. Ti 

dijaki so želeli oz. so objavili nastale grafike tudi na svojem spletu. Različna pa so mnenja 

dijakov o prezentaciji v javnem prostoru. Razliko pripisujem predvsem njihovemu značaju in 

zanimanju za likovno področje. 

Dokler bo človek imel možnost izražanja, bo skozi natisnjene podobe izražal svoj notranji 

svet. Nova paradigma je prisotna v sodobni grafiki in s tem so odprte nove možnosti. Čeprav 

živimo v čedalje bolj virtualnem svetu naših iphonov, ipadov in še katere tehnologije, 

sprejmimo novosti kot del nove paradigme.  
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6 PRILOGA 

 
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE 

ANONIMNI VPRAŠALNIK ZA DIJAKE 
Spoštovani dijaki! 
V okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani opravljam raziskavo 
o novih paradigmah v grafiki. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri realizaciji 
raziskovalne naloge. Podatke bom uporabila samo v ta namen. 
Pozorno preberite trditve in obkrožite črko pred ustreznim odgovorom ali ga 
napišite. Za sodelovanje in odgovore se vam iskreno zahvaljujem! 

 
SOCIODEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 

1. Spol:  

a) Ženski 

b) Moški 

 

2. Smer izobraževanja:  

a) Oblikovalec kovin-orodjar 

b) Inštalater strojnih inštalacij 

c) Strojni tehnik 

d) Gastronomsko-turistični tehnik 

e) Gimnazijec 

 

3. Starost: 

13 14 15 16 17 

 
LIKOVNA VPRAŠANJA O NOVI PARADIGMI V GRAFIKI 

 
4. Naštejte, s katerimi grafičnimi tehnikami ste se srečali že v osnovni šoli 

(možnih je več odgovorov): 

a) linorez 

b) lesorez 

c) kolagrafija 

d) suha igla 

e) jedkanica 

f) rezervaš 

g) vernis-mou 

h) monotipija 

i) kartonski tisk 

j) tiski s pečati 

k) drugo:______________ 

 

 

5. Naštejte, katere materiale in pripomočke ste do sedaj uporabljali pri grafičnih 

tehnikah (brez zadnjega odtiskovanja, ki smo ga izvedli v šoli): 

_____________________________________________________________ 
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6. Kateri od naštetih elementov spadajo med novo paradigmo v sodobni 

umetnosti? 

 Da Ne 

Razstava v galeriji    

Objava na Facebooku   

Tiskanje na tkanino   

Kolektivna grafika   

Tiskanje na papir   

Nožki   

Škarje    

»Neostik« lepilo   

»Mekol« lepilo   

Sporočilnost izdelka   

Vizualni mediji   

 
7. Katere elemente ste uporabili pri izdelavi vaše skupinske grafike? 

 Da Ne 

Razstava v galeriji   

Objava na Facebooku   

Tiskanje na tkanino   

Kolektivna grafika   

Tiskanje na papir   

Nožki   

Škarje    

»Neostik« lepilo   

»Mekol« lepilo   

Sporočilnost izdelka   

Vizualni mediji   

 

8. Vaši občutki in medijska pozornost v povezavi z odtisom v šoli 

 Da Ne 

Ali radi sprejmete nove izzive v likovni dejavnosti?   

Ali vas moti, da se vaš osebni prispevek v grafiki 
utaplja v kolektivni grafiki? 

  

Ali se radi fotografirate in slike objavljate na 
socialnih omrežjih? 

  

Ali bi želeli vaš grafični odtis objaviti na vašem 
socialnem omrežju? 

  

Ali ste vaš grafični odtis objavili na vašem 
socialnem omrežju? 

  

Ali bi želeli, da je vaš grafični odtis razstavljen na 
javnem prostoru izven šole? 

  

 

 


