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POVZETEK 

Konstruktivizem in pop art sta umetniška sloga 20. stoletja, ki sta s svojimi koncepti ter deli 

prinesla revolucionarne spremembe v umetnost in družbo. Smeri sta nastajali v času velikih 

družbeno-političnih nemirov, ki so pri umetnikih sprožili željo in potrebo po aktivnem 

vključevanju umetnosti v družbo. Konstruktivizem se je začel leta 1915. Njegovi pripadniki 

so takoj uvideli, da bi morala umetnost za časa velikih družbenih sprememb v Rusiji igrati ne 

le estetske, ampak še vse drugačno vlogo. V okviru opredelitve družbeno-ekonomskih 

okoliščin, kot sta npr. ruska revolucija in uvedba Nove ekonomske politike (1921), ki sta 

znatno vplivali na dotlej kapitalistično družbo Rusije, bom predstavila ustvarjalni par V. 

Majakovski in A. Rodčenko. Ta umetnika sta s plakati na sublimen način sporočala kritiko 

kapitalistične družbe. Pop art pa zaživi v 50. letih 20. stoletja v Britaniji in ZDA. Njegovi 

pripadniki so opazovali družbene spremembe, predvsem na področju potrošništva in medijev. 

Opredelila bom tedanje družbene razmere v ZDA, ki so vplivale na razvoj pop arta, in 

predstavila štiri umetnike, ki so s svojimi deli zaznamovali omenjeni umetniški slog. Veliko 

njihovih del je bilo narejenih v obliki plakata ali oglasa, in sicer z elementi potrošniške 

kulture, kot so fotografije izdelkov in likov  iz revij, oglasov ter ostalih medijev.  

Odgovore na raziskovalna vprašanja bom prikazala preko lastnih likovnih izdelkov, v katerih 

sem združila slogovne koncepte konstruktivizma in pop arta. 

 

KLJUČNE BESEDE: Konstruktivizem, Pop art, Rusija, ZDA, plakat, risba, kapitalizem, 

potrošništvo 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Constructivism and Pop Art are art movements of 20th century, which concepts and works 

had brought revolutionary changes in the world of art and society. They had arised in a time 

of great social and political restlessness in which the artists got the idea to became more 

socialy active through art. Constructivism began in 1915. His memebers based in Russia had 

realised that art must have had a much more important role, above aesthetics. Within the 

definition of Russia's socioeconomic circumstances of that time, including the Russian 

Revolution and New Economic Policy (1921) that strongly affected the Russian capitalist 

society, I will present the creative pair V. Mayakovsky and A. Rodchenko. Their works and 

posters contain sublime critique on the capitalist society. Pop Art appeared in Britain and the 

United States in the mid-1950s. His memebers had been observing the social changes made 

by consumerism and the media. I will define the US social circumstances that affected the 

development of Pop Art and present four Pop Art artists whose works marked the art 

movemen. A lot of their works were made like posters or addvertisements, including mass 

media culture elements such as images from magazines, adverts and other media.  

The answers on my research questions are shown through my art posters in which I combined 

stylistic concepts of Constructivism and Pop Art. 

 

KEYWORDS: Constructivism, Pop Art, Russia, USA, poster, drawing, capitalism, 

consumerism 
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1 UVOD 

V 20. stoletju se pojavita umetniška sloga, ki sta v svet umetnosti in tudi v družbo vnesla 

revolucionarne spremembe. Prvi, ki se je začel leta 1915, se imenuje konstruktivizem, drugi 

pa pop art; slednji je zaživel v 50. letih. Konstruktivizem je predstavljal nov, revolucionaren 

umetniški tok, ki je želel slediti tedanji moderni družbi. Zagovarjal je nazore ruske revolucije 

in modernega sveta ter se z namenom družbene koristnosti aktivno vključeval v dogajanje kot 

funkcionalni element. Pop art pa je na drugi strani osnovan na konceptu potrošniške kulture. 

Obe smeri sta bili naravnani v aktivno vključevanje umetnosti v družbo. Umetniki pop arta so 

na subtilen način hkrati in poveličevali kapitalistični napredek in kritizirali vsesplošno 

poplavo potrošnje ter medijske kulture. Likovno gledano so se konstruktivisti ukvarjali z 

moderno konstrukcijo, tradicionalno umetniško kompozicijo pa so odrinili na stran. 

Pripadniki pop arta so pri produkciji svojih del pogosto uporabljali grafični tisk in grafično 

oblikovanje, kjer so poudarjali močne ter udarne barve in konture. Inspiracijo za svoja dela so 

črpali s plakatov in iz medijev ter produktov potrošniške kulture. 

V svojem diplomskem delu bom predstavila konstruktivizem in pop art z umetniškega ter 

družbenega vidika. 

Predvsem me je zanimalo, ali sta obravnavana tokova vsebovala skupne konceptualne točke 

in ideje oz. katere so to bile. Pojasnila bom, kaj so umetniki sporočali s plakati. Preko 

praktičnega likovnega raziskovalnega dela bom poskušala ugotoviti, ali bi nekdaj ustvarjene 

plakate s konstruktivističnimi in pop art koncepti lahko uporabili v družbeno aktivistične 

namene tudi danes, ter posledično, kje najdemo elemente pop arta v sodobnem življenju. 

Odgovore bom prikazala preko svojega likovnega raziskovanja v obliki grafičnih plakatov, v 

katerih za izhodišče uporabljam konstruktivistično risbo, združeno z likovnimi principi pop 

arta.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 RISBA 

Likovno gledano risba določeno obliko grafično prikazuje s črto ali linijo na določeni površini 

(Muhovič in Frelih, 2015). Pri tem gre za človekovo najosnovnejše udejanjanje želje po tem, 

da bi zapisal lastno doživljanje realnega sveta in abstraktne ideje o njem. Za risanje se 

uporabljajo razni materiali. Risba je »osnovni in najelementarnejši likovni impulz, iz katerega 

so se rodile ostale umetnosti« (Zgonik, 1994).  

Zametki človekove izdelave risbe kot njegove naravne akcije so stari že več kot 20.000 let. 

Prvi najdeni primeri tega so jamske stenske risbe s poslikavami živali in ljudi v kraju Lascaux 

v Franciji. Do  danes se je pomen risbe, tako kot tudi vloga umetnika, velikokrat spremenil. 

Risba omogoča umetniku zbiranje informacij, ki prispevajo k njegovemu nadaljnjemu 

razumevanju vizualnega ustvarjanja oblik, struktur in podob. S pomočjo domišljije lahko ob 

risbi pozabimo na pravila, ki nam jih postavlja realni svet. Risbo prepoznamo v slikah in 

grafikah, v kiparstvu pa z linijami rišemo v prostoru (Micklewright, 2005). 

2.2 PLAKAT  

»Plakat je relativno velik potiskan kos lepenke ali papirja, pogosto ilustriran in objavljen z 

namenom, da nekaj oglašuje ali publicira.« (Poster, b. d.). Gre za medij komunikacije, ki kot 

prepričevalno vidno sporočilo služi izpolnjevanju ekonomskih, političnih ali kulturnih 

interesov. Vzrok njegovega razvoja je bila ravno potreba po sporočanju in komuniciranju (Le 

Coultre in Purvis 2003). 

V plakat sta lahko vključena dva načina sporazumevanja. To sta beseda oz. tekst in slika oz. 

podoba, ki vsebujeta tako emotivno kot estetsko funkcijo.  Uporabljen je lahko le eden od 

omenjenih elementov ali pa nastopata oba hkrati. Plakat je običajno del javnega prostora in 

mora zato vsebovati določene prvine, s katerimi bo zagotovo pritegnil pozornost mimoidočih 

in jim predal svoje sporočilo. Njegova prepričljivost in uspešnost predaje informacije sta 

odvisni od originalnosti, jasnosti, neposrednosti ter učinkovite uporabe barve in tipografije. 

Plakat lahko promovira nek dogodek ali določen izdelek, lahko pa celo poziva k oblikovanju 

mnenj in prepričanj (Le Coultre in Purvis 2003). 
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Zametke plakata najdemo v obliki potiskanih javnih obvestil po Evropi že v 15. stoletju. Ob 

koncu 18. stoletja je visokega zasenčil globoki tisk, vendar so za tekstovne predele na plakatu 

še vedno morali ločeno uporabljati reliefni tisk. Izum litografije je omogočil, da sta se lahko 

tako ilustrativni del kot tudi besedilo začela odtiskovati na eni površini skupaj. Pri tem gre za 

pomemben tehnični mejnik za razvoj in oblikovanje plakata. Do omenjenega izuma je prišlo 

leta 1796, ko je nemški dramatik in igralec Alois Senefelder, z namenom da bi poceni objavil 

svoja dela, eksperimentiral pri tiskanju s kamnitih plošč. Litografija je nato omogočila, da se 

je plakate lahko tiskalo v večjih količinah in se je za njihovo izdelavo ter tisk porabilo manj 

časa in denarja kot prej (Le Coultre in Purvis 2003). 

2.3 KONSTRUKTIVIZEM 

Zgodovinsko obdobje Rusije, v katerem je nastajal konstruktivizem, je bilo precej dinamično 

in zelo nemirno. Začetek obravnavane smeri zaznamuje leto 1914, ko sta se začela prva 

svetovna vojna in z njo hiter vsesplošni tehnični napredek. Omenjena dejavnika sta sicer 

postala pravi impulz konstruktivizma šele tri leta kasneje, torej leta 1917, ob izbruhu ruske 

revolucije, ki je vzniknila znotraj ruskega imperija, in sicer z nizom uporov ter nemirov 

(februarska revolucija, obdobje dvovladja in oktobrska revolucija). Nazadnje so prevlado 

dobili boljševiki, ki jih je vodil komunistični revolucionar Vladimir Iljič Lenin. S padcem 

carja Nikolaja II. in z ukinitvijo imperializma, ki naj bi predstavljal izkoriščevalski 

kapitalizem, je Lenin z boljševiki nameraval državi povrniti moč, razvoj, samozadostnost in 

blaginjo. Država je leta 1917 dobila ime Sovjetska federativna socialistična republika. Ta 

tvorba je trajala do leta 1922, ko je nastala Sovjetska zveza. Tik pred njenim nastankom so 

sprejeli Novo ekonomsko politiko oz. NEP. Ta pa je pretresla vse obljube in vrednote, s 

pomočjo katerih so se boljševiki poprej trudili priti na oblast. Sovjetska Rusija je Novo 

ekonomsko politiko sprejela leta 1921 in jo udejanjala do leta 1928. Šlo  je za pretežno 

kapitalistično obdobje, ki je še vedno vladalo v Sovjetski Rusiji in kasneje Sovjetski zvezi. 

Rusija takrat ni bila ravno sodobna država, saj je njena ekonomija še zmeraj slonela na 

kmetijstvu. V primerjavi z zahodnim svetom je bil vsakdanjik ruskega človeka, ki so mu bili 

konstruktivistični predmeti namenjeni, precej primitiven. 

Burger (1974) meni, da ruski konstruktivizem gotovo sodi med zgodovinske avantgarde, saj 

so njegovi umetniki izzivali, in tudi resnično izzvali, ne le formalne konvencije, ampak tudi 

institucije, ki so nosile status avtonomije umetnosti in so bile v rokah meščanske družbe. 

Konstruktivistični pogled na imetje je vključeval idejo, da naj bi v družbi ustvarili 
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nelastninski odnos do (potrošniških) predmetov. Tako naj bi ponudili alternativen in razumljiv 

pogled na želje, ki jih vzbujajo  potrošniške dobrine (Kiaer, C., 2005). 

2.3.1 Socialistični objekt 

Konstruktivisti so se med leti 1920 in 1922 zbirali na Moskovskem Inštitutu umetniške 

kulture, kjer so razglabljali o pomenu ter nalogi svoje umetnosti znotraj države. Ukvarjali so 

se predvsem s pojmom t. i. socialističnega objekta, ki naj bi predstavljal tovariški element 

socialističnega modernega časa. To naj bi bili predmeti, ki bi spodbujali in obstajali v korist 

egalitarne socialistične kulture. Aleksander Rodčenko je marca leta 1921 v 

Konstruktivističnem programu  pozval vse umetnike, naj opustijo nepredmetne slikarske 

eksperimente, ki so bili pionirske narave v prejšnjem desetletju, in se raje posvetijo sovjetski 

industrijski proizvodnji. Po prvi konstruktivistični deklaraciji so teoretiki produktivizma 

INKHUK zelo promovirali masovno produkcijo tehnološko naprednih utilitarnih predmetov; 

to naj bi bila najustreznejša oblika umetniškega delovanja. Najbolj zavzeto in pestro 

produktivistično delovanje je potekalo med leti 1923 in 1925, ko so ustvarjali umetniki 

Vladimir Tatlin, Ljubov Popova, Varva Stepanova in že omenjeni Rodčenko. Leta 1925 je 

slednji obiskal Pariz, od koder je v domovino poslal pismo, v katerem je izrazil nasprotovanje 

zahodnim kapitalističnim objektom, ki jih je poimenoval z izrazom »sužnji«. Podal je idejo, 

naj umetniki ustvarjajo snovne predmete, ki bodo aktivno vključeni oz. bodo obstajali v 

nekem povezovalnem sodelovanju s socialnim življenjem. S tem naj bi ruski konstruktivizem 

daroval svoj izvirni prispevek k zgodovini avantgardnih gibanj 20. stoletja in idejo o 

nekapitalistični družbeni ureditvi. Konstruktivisti so ustvarjali objekte oz. predmete, ki naj bi 

bili s svojo uporabno vrednostjo enakovredni tovariši ljudstvu (Kiaer, 2005). 

2.3.2 Konec abstraktne umetnosti 

Ena od vodilnih osebnosti ruskega konstruktivizma v Sovjetski zvezi je bil V. Tatlin. Razvoj 

konstruktivističnega duha v njegovih delih je prehodil pot od ploskovitih in nato poglobljenih 

reliefov ter visečih kiparskih konstrukcij do načrtov in prototipov za praktične predmete, kot 

sta npr. grelna pečica ter porcelanasta steklenička za dojenčke. Tatlinov ustvarjalni višek oz. 

njegovo najprepoznavnejše delo, ki je duha konstruktivizma dvignilo v utopične in 

idealistične višave, je maketa za spomenik Tretji internacionali, ki je bila narejena med letoma 

1919 in 1920. Tretja internacionala je organizacija, ki so jo ustanovili leta 1919, z namenom, 
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da bi povrnila složnost mednarodnemu socializmu, izmučenemu v nemirih prve svetovne 

vojne in ruske revolucije. Spomenik naj bi bil tudi sedež Kominterne, simbolno pa naj bi 

ponazarjal idejo svetovnega združevanja, energije in napredka. S svojo višino naj bi za sto 

metrov prekosil Eifflov stolp v Parizu in tako predstavljal odgovor nanj; dokazoval naj bi 

tehnični razvoj Sovjetske zveze (Lynton, 1994). 

 

Slika 1: Vladimir Tatlin, Spomenik Tretji Internacionali, 1919-1920, Muzej sodobne 

umetnosti, Stokholm   

Žal je bil to lažni vtis, resnična slika v Rusiji pa nekoliko drugačna. Razloge za razkol lahko 

najdemo v posledicah Leninove takratne Nove ekonomske politike, ki so jo izvajali od leta 

1921. Ker je Rusija potrebovala spodbudo pri razvoju trgovine in proizvodnje, je Lenin z NEP 

omogočil zasebno trgovanje ter lastnino, kar pa je v svetu umetnosti povzročilo osiromašenje 

možnosti in manjšo svobodo iskanja ter raziskovanja inovativnih motivov in izraznih orodij. 

Med Tatlinovimi učenci je bil Rodčenko zelo nadobuden. Bil je vsestranski umetnik, fotograf 

in oblikovalec plakatov ter reklam. Skupaj z ostalimi mojstrovimi učenci je leta 1921 

razstavljal na moskovski razstavi »5 X 5 = 25«. Postavil je serijo podob z naslovom 

»Poslednja slika«, v kateri so tri enobarvne slike, in sicer »Čista rdeča«, »Čista modra« in 

»Čista rumena«. Z njimi je sporočal, da je nastopil konec abstraktne umetnosti (Lynton,  

1994). 

Kot je bilo zapisano že v predhodnih vrsticah, je Rodčenko leta 1925 obiskal Pariz, saj je na 

tamkajšnji Razstavi dekorativne umetnosti pokazal načrt za čitalnico Delavskega krožka.  Ob 

tem obisku je v svojem pismu zapisal: »Svetloba  z vzhoda ni le osvoboditev delavcev, 
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svetloba z vzhoda je nov odnos do ljudi, do žensk, do stvari. Naše stvari v naših rokah morajo 

biti nam enakovredne, naši tovariši, in ne kot tukajšnji temni in tožeči sužnji.« (Kiaer, 2005). 

2.3.3 Področja konstruktivističnega delovanja 

Rodčenko je želel, da umetniških in tehničnih znanj ne bi več usmerjali v larpurlartistično 

umetnost, ampak bi jih uporabljali za praktične potrebe družbe takratnega časa. Menil je, da 

larpurlartistična oblika umetnosti spodbuja razvoj buržoaznega družbenega sloja in obenem 

potrjuje njegove vrednote, kar vodi v nadaljnje kapitalistično izkoriščanje ljudi. Usmerjeni v 

zgoraj navedene družbene cilje oblikovanja so si nekateri umetniki nadeli ime »produktivisti«. 

Želeli so se ločiti od kolegov, ki so konstruktivistične ideje prenašali zgolj v umetniško 

obliko. V korist družbe in njenega razvoja so s svojim oblikovanjem na raznih področjih 

največ prispevali naslednji ustvarjalci: Rodčenko in Vladimir Majakovski na oglaševalskem 

področju, Varva Stepanova in Ljubov Popova pa s kostumografskimi in modnimi tekstilnimi 

deli. Na literarnem področju je reportažno pisanje, ki je vse bolj izrinjalo domišljijsko 

leposlovje, prevzelo vodilno mesto. Pojavil se je dokumentarni film. Konstruktivizem je zelo 

močno vplival  na to zvrst umetnosti. V. I. Lenin je nekoč dejal: »Od vseh umetnosti je film 

za nas najpomembnejši.«. Najbolj znana režiserja v takratni Sovjetski zvezi sta bila Dziga 

Vertov in Sergej M. Eisenstein. S kamero sta ujela realni svet in mu na konstruktivistični 

način dodala dinamiko. Bistven namen njunega dela je bil prikazati realno sliko o svetu. 

Izmišljene podobe zanju niso bile zaželene. Zato sta režiserja dala poudarek montaži in 

prikazovanju dogajanja za kamero. Med njunimi najpogostejšimi motivi so se znašli za tisti 

čas že polpretekli zgodovinski dogodki, ki so se prikazovali v igranih in dokumentarnih 

filmih. Naj omenim Eisensteinovi mednarodni uspešnici Oklepnica Potemkin (1925) in 

Stavka (1924). Med največja oblikovalska imena filmskih plakatov pa sodijo Georgij in 

Vladimir Stenberg, Rodčenko ter Anton Lavinski (Lynton, 1994). 
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Slika 2:Georgij in Vladimir Stenberg, plakat za film Oklepnica Potemkin (Sergej Eisenstein), 

1925 (Fomina, 2017) 

Vertov je v manifestu Mi, ki ga je napisal leta 1922, predstavil idejo, ki se zelo povezuje z 

nazori Rodčenkovih produktivistov. »Mi odkrivamo duše stroja, mi smo zaljubljeni v delavca 

in njegovo delovno mizo, mi smo zaljubljeni v kmeta in njegov traktor, v inženirja in njegovo 

lokomotivo. Mi vnašamo ustvarjalno radost v sleherno mehansko dejavnost. Mi sklepamo mir 

med človekom in strojem. Mi vzgajamo novega človeka.«. To, kar Vertov v besedilu 

izpostavlja in je povezano z idejo »produktivistov«,  je prebuditev odnosa med človekom ter 

strojem; ta odnos naj bi ustvaril delo kot nekaj spodbujajočega in kot nekaj, kar bo 

predstavljalo zadovoljstvo za vse (Lynton, 1994). 

2.3.4 Oglaševanje v Rusiji 

Ruski modernisti so v političnih kampanjah in izražanju naprednih družbenih idej sodelovali s 

svojimi performansi, razstavami ter kreativnimi oblikami plakatov. Junaška leta ruske 

revolucije so dala tem umetnikom nov namen in smisel. Avantgarda je prenesla umetnost na 

ulice in med ljudi na povsem inovativen način.  

Ruski konstruktivisti so v umetnosti iskali nove načine, ki bi bili uporabni tako v industrijske 

kot v propagandne namene. Želeli so se približati proletarskemu sloju in mu dati večje 

možnosti razvoja. K medijem, ki so omogočali uresničevanje teh ciljev, je sodil tudi plakat. 

Ruska revolucija predstavlja pomemben mejnik oz. kar nov začetek v svetu oblikovanja, kjer 
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plakat velja za pomembno orodje. Razvoj plakata in njegovega sloga je potekal vzporedno s 

političnim dogajanjem. Plakat je pomenil orodje, s katerim so oblasti komunicirale z 

večinoma nepismenim prebivalstvom. Tedanji plakati so bili jasni in neposredni. Postali so 

zelo uspešen propagandni medij, s katerim je država množicam predajala vrednote in 

prepričanja komunističnega tipa vladavine (Le Coultre in Purvis 2003). 

Pri plakatu so avtorji pogosto uporabljali fotomontažo, saj je omogočala združevanje podob iz 

različnih kontekstov. Tako so lahko z velikostjo likov še bolj poudarjali kontraste, s katerimi 

so ustvarjali dinamiko in hierarhične odnose med elementi slike. S tem je plakat pridobil 

dodatno moč in prodornost v smislu političnega orodja. Najbolj znan oblikovalec takih 

plakatov je bil vsestranski umetnik Rodčenko (Le Coultre in Purvis 2003).  

Rodčenko (1891-1956) je slikar, kipar in oblikovalec, ki velja za enega pomembnejših 

avtorjev ruskega konstruktivizma in produktivizma. Rodil se je v Sankt Peterburgu v delavski 

družini. Umetnost je študiral na umetniški šoli v Odesi, nato pa se je v Moskvi posvetil še 

študiju industrijske umetnosti. Leta 1916 je srečal Tatlina, ki ga je povabil v umetniške kroge 

avantgarde. Kot njen pripadnik je Rodčenko najprej deloval predvsem kot konstruktivist, 

kasneje tudi kot »produktivist«; usmerjen je bil v industrijsko oblikovanje. Leta 1923 je začel 

intenzivno sodelovati s pesnikom V. Majakovskim (1893-1930), s katerim sta oblikovala 

oglasne plakate (Sarabianov, 2015). 

Rodčenko je v zasnove za svoje fotomontaže na plakatih in v oglasih naredil tudi razne risbe. 

V konstruktivizmu so poleg čistih barv pomembne tudi geometrične oblike in linije. Risbe in 

slike so sestavljene na tako rekoč skoraj inženirski, torej zelo natančen način. Večinoma so 

uporabljali primarne barve, katerim so nato sledile tudi sekundarne. Poudarjeni sta torej linija 

in geometričnost forme, ki ustvarja kompozicijo. Linije so običajno postavljene tako, da 

nakazujejo smeri rasti. Linije in oblike formirajo dinamične odnose. Velikokrat so 

manipulirane, in sicer preko likovnih spremenljivk velikosti, smeri ter ponavljanja. Linije niso 

v statičnih položajih, pač pa se nahajajo v dinamični diagonali. Eden najbolj znanih 

Rodčenkovih oglasov, ki je požel veliko pohval tudi s strani sovjetske vlade, je plakat Knjige 

(1924), ki je bil marejen za založbo Lenz. S kombinacijo gvaša in fotomontaže je umetnik 

združil konstruktivistično geometrično organizacijo linij ter oblik in komplementarne barve, 

rdečo in zeleno ter črno in belo. Oglas vabi ljudstvo, ki je bilo povečini nepismeno, naj se 
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začne udejstvovati v kulturnih in izobraževalnih aktivnostih, na primer pri nakupovanju knjig 

(Sarabianov, 2015) in (Kiaer, 2005). 

 

Slika 3: Aleksander Rodčenko, Različica oblikovane platnice za Zaum Nestroch'e (Aleksej 

Kručonih), 1921, Kolaž, linorez in ilustracija z barvicami, MoMa  

 

Slika 4: Aleksander Rodčenko, oglas Knjige za založbo Lenz, 1924, Gvaš in fotomontaža, 

Zasebna zbirka (Kiaer, 2005) 
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2.3.5 BYT – Vsakdanje življenje 

Beseda »byt« pomeni vsakdanje življenje oz. vsakdanjik. V našem kontekstu zadeva staro, 

torej meščansko obdobje pred revolucijo, ko je bil poudarek na posedovanju predmetov. 

Novyj byt predstavlja novi vsakdanjik, ki so ga ovekovečali konstruktivisti, ko so ustvarjali 

tranzicijske aktivne objekte za svetlo prihodnost socializma. Majakovski in Rodčenko sta 

izražala kritiko meščanskega vsakdanjika. Pesnik v pesmi »O tem« navidezno govori o 

ljubezni in bolečini zaradi ljubimke Lili Brik, sublimno pa izpoveduje svojo kritiko 

malomeščanskega byta. Ideja, ki jo je posebej izpostavil, se glasi, da  komunistični birokrati 

NEP ponovno spodbujajo in promovirajo tradicijo malomeščanstva oz. byta, to pa ogroža 

težko pridobljene politične spremembe, ki so sad dela po revoluciji ter državljanski vojni. 

Avtor hrepeni po duhovnem svetu in kolektivni obliki ljubezni, ki mu pomenita 

dematerializiran novyj byt; ta vključuje tudi mnoge nazore boljševiške misli. Vendar bo 

omenjeni novyj byt lahko obstajal šele, ko bo prišlo do popolnega uničenja starega byta oz. če 

se bo zgodila njegova transformacija v bytije. Bytije je pojem, ki predstavlja višjo spiritualno 

eksistenco in vsebuje korelacije s propagandnimi plakati za novyj byt. Ti izražajo idejo 

prihodnosti socialističnega sveta kot prostora, v katerem bo osebna lastnina, oz. v teh primerih 

gospodinjski aparati, v državni lasti, in sicer za blagor kolektivnosti družbe  (Kiaer, 2005). 

2.3.6 NOVYJ BYT – družbeno osvobajanje 

Koncept novyj byt je bil zamišljen tudi kot osvoboditev ženske v družbi. Nasploh  so 

boljševiki hoteli z revolucijo osvoboditi vse delavce, tako moške kot ženske. Menili so, da je 

družbeno zatiranje ženske posledica kapitalističnega izkoriščanja. Leta 1919 je partija 

ustanovila Zhenotdel, ženski oddelek, ki je bil sicer v svojem bistvu kontradiktoren. Njegova 

glavna naloga je bila učiti in vzgajati ženske v političnem duhu, torej propagirati med njimi 

socializem, hkrati pa naj bi jih zadrževal pri mišljenju, da ne gojijo želja in potreb, ki segajo 

onkraj okvirov skupnosti proletariata. Vodilno mesto v Zhentodelu je za kratek čas zasedala 

boljševistična feministka Aleksandra Kollontaj, ki se je trudila, da bi bile ženske vključene v 

ustvarjanje občinskih institucij (javne čistilnice, vrtci ipd.). Partija je njene cilje označila za 

feministično deviacijo in je problem preoblikovanja byta predala v roke delavcev. 

Boljševizem naj bi se zavzemal za emancipacijo ženske, hkrati pa ga je strašila ideja o 

domnevni posledici tega prizadevanja, ki naj bi se realizirala kot vzgajanje pasivnih in 

politično neizobraženih meščank ter kmetic. V ustvarjanju paradigme novyj byt oz. novi 
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vsakdanjik so žensko v družbi spet postavili v paradoksalen položaj. Menili so, da igra ženska 

osrednjo vlogo na področju vsakdanjega življenja, kjer se vede predvsem kot gospodinja. 

Mislili so tudi, da lahko pride do uresničitve novega byta v socializmu le, če bodo spremenili 

to vlogo ženske oz. če bodo vnesli v njen svet vsaj določene spremembe. Stremeli so k 

osvoboditvi ženske od gospodinjskih opravil in patriarhalnih vidikov zakonske zveze, hkrati 

pa so taisto žensko krivili, da preprečujejo nastanek novega byta, in sicer zaradi svoje 

navezanosti na dom, religijo ter tradicijo in zaradi svoje nagnjenosti k izogibanju uporabnemu 

javnemu delu. Da bi na to področje resnično vnesli določene spremembe, pod pretvezo 

osvoboditve žensk ali kot obliko discipline, so oblastniki svoje ideje sporočali preko 

propagandnih plakatov za novyj byt. Plakat s tekstom  »S tem ko bo izkoreninjen kapitalizem, 

bo proletariat izkoreninil prostitucijo« govori o problematiki ženske neenakopravnosti, za 

katero so boljševiki krivili kapitalizem. Plakat obenem poziva moške delavce, naj prevzamejo 

vlogo moralnih vodij v boju proti prostituciji, ki da ogroža razvoj novega byta, saj slabša 

stanje ženske, predvsem njeno spolno zdravje, posledično pa tudi krha varnost družin. Ženska 

kot prostitutka naj bi bila žrtev gospodarskih okoliščin, socialistična oblast pa se mora s tem 

problemom spopasti. V družbi naj se preneha viktimizacija ženske, slednja pa naj opusti 

prostitucijo. Toda to je v praksi pomenilo tudi, da so ženske vodili v delovna taborišča. Moški 

na plakatu podaja ženski roko, v znamenje svoje podpore na njeni poti iz prostitucije. Oblika 

pomoči, ki bi jo moški lahko nudil ženski, bi bila tudi poroka. To pa je bilo v nasprotju z voljo 

boljševikov, ki so zanikali idejo tradicionalne zakonske zveze, v kateri je moški žensko 

preživljal, jo lastninil in tako postavljal v položaj, spet podoben prostituciji. Visoka figura na 

desni strani plakata ni običajen moški delavec, temveč predstavlja spolno opredeljeno 

reprezentacijo proletarske oblasti, ki si zadaja nalogo, da bo ženski pomagala pri njenem 

reševanju iz zanikrnega položaja v starem vsakdanjiku oz. znotraj starega byta. Menili so, da 

dokler bo ženska kot v starem bytu le skrbela za dom, tako dolgo bo tudi ohranjala svojo željo 

po ustvarjanju osebne materialne lastnine. Proti temu pa so se boljševiki borili. Edini način, 

kako naj bi rešili zagato z bytom, je bil, da ženski popolnoma odvzamejo gospodinjska 

opravila iz družinske sfere in jih predajo v roke socialistične države. Ruski boljševik in 

marksist Lev Trocki se je v svojem eseju »Od stare k novi družini« idejno navezal na znano 

idejo Kollontajeve o obstoju svobodne ljubezni v socializmu. Ideja govori o obliki ljubezni, ki 

ne bo podvržena tradicionalnemu lastninjenju ženske in v kateri slednja ne bo odvisna od 

moškega. Odnos ženske in moškega mora biti osvobojen psiholoških ter fizioloških učinkov 

lastniškega odnosa. Le tako bo lahko ženska v romantičnem odnosu enakovredna, to pa bo 

vodilo do boljšega stanja družine in posledično do enakopravnega položaja ženske kot v 
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družbo aktivno vključene delavke. Po Trockem naj bi bil edini način, kako bi dosegli 

enakopravnost med moškim in žensko, da bi sovjetska ekonomija bogato zacvetela. To naj bi 

osvobodilo družino iz primeža skrbi za materialne dobrine in omogočilo ženski polno 

vključenost v produktivno javno delo, npr. v šivalne trgovine, vrtce, javne čistilnice itd. 

(Kiaer, 2005). 

 

Slika 5: Plakat "S tem ko izkoreninimo kapitalizem, bo proletariat izkoreninil prostitucijo", 

1923, Ruska državna knjižnica, Oddelek za grafiko, Moskva (Kiaer, 2005) 

 

2.3.7 REKLAM-KONSTRUKTOR in sodelovanje Majakovskega ter Rodčenka 

Rodčenko in Majakovski sta leta 1923 združila svoje ustvarjalne moči ter ustvarila oglasno 

oblikovalsko združbo, poimenovano Reklam-Konstruktor. Izdelovala sta oglase in embalažo 
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izdelkov za podjetja, ki so bila v sovjetski državni lasti. Med njunimi glavnimi naročniki je 

bilo podjetje Mossel'prom. V njegovem okviru so delovale razne tovarne, ki so proizvajale 

preproste artikle, kot so npr. cigarete, karamelni bomboni, piškoti in otroške dude. Te izdelke 

so imeli za socialistične, in sicer zaradi tega, ker jih je izdelovalo državno podjetje. Vendar so 

ti produkti dobili pravo avro aktivnega objekta šele takrat, ko jim je bil dodan 

konstruktivistični grafični dizajn. Tako so sovjetski komercialni izdelki s konstruktivističnim 

grafičnim oblikovanjem prejeli pristno avro socialističnega in tovariškega objekta. Preko njih 

naj bi preusmerili pozornost odjemalcev od njihovega predrevolucijskega hotenja po 

potrošniških dobrinah, ki je obstajalo še v času NEP, v bolj kolektivne in zavestne želje po 

objektih socialistične prihodnosti. V svojih prvih plakatih za Reklam-Konstruktor sta 

Rodčenko in Majakovski razkrivala ironično ambivalentnost hkratnega upora in želje 

potrošnikov po predmetih oz. materializmu starega byta. To dvojnost sta skušala prikazati 

tako, da bo služila preobrazbi ljudi za novyj byt (Kiaer, 2005). 

Rodčenkova uporaba figurativnega v fotomontažah predstavlja konstruktivistični projekt 

sistematizacije. Principi geometričnosti in linearnosti, ki so vidni še na drugih področjih 

umetnosti konstruktivizma, so skrbno uporabljeni ter organizirani tudi na fotomontažah. Da bi 

bila tranzicija v socialistično prihodnost kolektivnih predmetov uspešna, se je Rodčenko pri 

ustvarjanju zelo potrudil, kar je bilo velikega pomena. V svojih delih je uspel preko formalne 

kompozicije organizirati predmete in čustvene elemente starega byta v razumljivo zgodbo. 

Uporabil je veliko elementov, ki so značilni za konstruktivizem, npr. ponavljanje 

geometričnih oblik, linearno stopnjevanje in teksturiranje ter skrbno postavljena kompozicija 

na monokromnih ozadjih. Pojem kompozicije je bil v konstruktivističnem likovnem svetu 

velikokrat zapravljen. Ena od pomembnejših razprav o kompoziciji-konstrukciji je potekala 

leta 1921 v sklopu INKHUK, Inštituta za umetnostno kulturo. Rodčenko je v okviru dela 

Konstrukcijska kompozicija št. 5 predstavil idejo o kompoziciji kot odrazu tistega okusa in 

estetike, ki morata biti nadomeščena z novo konstrukcijo ter organizacijo (Kiaer, 2005) in 

(Gubbins, 2016).  

Med prva dela Rodčenka in Majakovskega sodijo reklamni plakati za  trgovino v državni lasti 

GUM (Gosudarstvennyj Universal'nyj Magazin). Reklamni plakat oz. oglas za ženski oddelek 

GUM je bil objavljen v reviji Krasnaja Niva (Rdeče polje, 30. 6. 1923). Majakovski se na 

ironičen način navezuje na kapitalistično potrošnjo in njeno prevzemajočo naravo, ki vabi 

potrošnika k nakupovanju brez razmišljanja. Tekst na plakatu sporoča:« »Tukaj ni prostora za 
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dvom ali razmislek - vse za žensko je le v GUM«. Rodčenko je plakat sestavil iz številnih 

izrezkov ženskih izdelkov, ki so dinamično postavljeni v format, kakor da lebdijo v zraku nad 

žensko figuro. Tudi slog ženske figure je animiran podobno: kakor da bi bila le še eden od 

lebdečih objektov, torej transformirana ali razvrednotena iz človeka v objekt (Kiaer, 2005). 

 

Slika 6: Aleksander Rodčenko in Vladimir Majakovski, Oglas za ženski oddelek v trgovini 

GUM, 1923 (Kiaer, 2005) 

 

1. julija leta 1923 je bil v zelo popularnem časopisu objavljen oglas za moški oddelek GUM, 

ki je sporočal naslednje: »Vse, kar srce, telo ali um potrebujejo - vse za osebo je na razpolago 

v GUM«.  Majakovski se s tem besedilom ironično poigrava s kapitalistično mislijo, da je 

duhovna identiteta meščana le vsota njegovega imetja. Moška figura v sredini žonglira z 

raznimi predmeti, ki predstavljajo atribute meščanskega moškega (ovratnik, metuljček, 

klobuk, ura, pipa, čevlji, pisalo, aktovka, Puškinova knjiga, Big Ben, zložljivi set ščipalk za 

nohte in škatla cigar Pony Post) (Kiaer, 2005). 
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Slika 7: Aleksander Rodčenko in Vladimir Majakovski, Oglas za moški oddelek v trgovini 

GUM v časopisu Izvestiia, 1.7.1923 (Kiaer, 2005) 

 

Ironični slog avtorjev v oglasih za GUM temelji na njunem zavedanju  o prekomerni 

potrošnji, s katero sama ne simpatizirata. Toda njun slog je bil očitno tudi učinkovit, saj je 

uspel v GUM privabiti pripadnike buržoazije NEP, ki so tako trošili svoj denar v državni 

trgovini. V že omenjeni pesmi »O tem« se Majakovski posmehuje meščanski kulturi oz. 

ritualu pitja čaja. Jeseni leta 1923 svoj odnos do tega obreda prenese še na embalažni dizajn 

škatle za čajne piškote Rdeči oktober, ki jih je prodajalo podjetje Mossel'prom. Na karton 

škatle je zapisal pesem, ki življenje meščana prikazuje kot njegovo nenehno vrtenje med 
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obiski. Ker piškotov za goste vedno zmanjka, oglas vabi kupca, naj teče in kupi čajne piškote. 

Ironični ton podajanja v oglasih je bil za umetnika naše obravnave edini možni in sprejemljivi 

način pri izvajanju neokusne naloge komercialnega oglaševanja.  

Sodelovanje Rodčenka in Majakovskega pri oglaševanju ter plakatih razkriva kontrast med 

nazori revolucije in željo ljudi po posedovanju potrošniških predmetov vsakdanjika. 

Rodčenko je preko svojih fotomontaž skušal ti dve sili izostriti, in sicer z namenom 

vzpostavitve bolj organizirane ter obvladane socialistične prihodnosti. Kompromis s 

poslovanjem NEP na začetku Sovjetske zveze, ki je bil zahtevan in sklenjen s strani 

boljševikov, je postavil tradicionalno avantgardno opozicijo do množične kulture v zapleten 

položaj. Rodčenko in Majakovski sta razumela, da morata kot zavestna umetnika na situacijo 

pogledati z drugega zornega kota. Premostila sta svoje protimeščanske pomisleke in sledila 

Leninovemu ukazu, ki je zagovarjal veščino poslovanja. Zato sta ustvarila kopico kritičnih 

avantgardnih del, ki so bila hkrati tudi komercialna. Z njimi sta izzvala modernistični mit, ki 

je zatrjeval, da je avtonomija umetnika možna le, ko je odcepljen od množične kulture. 

Oktobra leta 1923 pa sta v nekaterih oglasih za podjetje Mossel'prom ustvarjala popolnoma 

jasna in neironična sporočila, ki so izražala njuno nasprotovanje NEP. V tem času so cene 

potrošniških izdelkov dosegle najvišje vrednosti, odkar je bil NEP vpeljan. Država je zaprla 

številna privatna podjetja, razpolovila državne kredite, omejila tržne privilegije zasebnih 

podjetnikov NEP in začela z regulacijo cen potrošniških dobrin, predvsem hrane. Naš 

ustvarjalni dvojec  je takrat izdelal dva oglasa, enega za jedilno olje, drugega za kruh (Kiaer, 

2005). 

Prvi pravi tako: »Jedilno olje. Pozor delavske množice. Trikrat cenejše od masla! Bolj 

hranilno od ostalih olj! Nikjer drugje kot v Mossel'promu.«.  

Oglas za kruh pa sporoča: »Delavci. Visoke cene in NEP naj vas ne prestrašijo. Kupite poceni 

kruh. Popusti od 15% dalje. V vseh trgovinah in kioskih Mossel'proma, dva koraka stran od 

vsake hiše.« (Kiaer, 2005). 
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Slika 8: Aleksander Rodčenko in Vladimir Majakovski, Oglasni plakat Mossel'prom jedilno 

olje, 1923, Merrill C. Berman zbirka (Kiaer, 2005) 

 

Slika 9: Aleksander Rodčenko in Vladimir Majakovski, Oglas za Mossel'prom kruh, 1923, 

zasebna zbirka (Kiaer, 2005) 
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Naloga Rodčenka, konstruktivističnega oblikovalca oglasov, je bila, da ustvari fantazijo 

izdelka oz. njegovo lepo podobo, ki bo vzbujala željo po posedovanju, kakor je to veljalo za 

vse moderne predmete in stvari. V ta namen je umetnik uporabil kar nekaj učinkovitih 

grafičnih geometričnih elementov. Vizualni prostor je omejil v geometrično formo, osrednji 

del formata pa je zapolnil z oglaševanim artiklom, ki ga je ujel v geometrično obliko. Obema 

geometričnima oblikama, krogu za olje in obrnjenemu kvadratu za kruh, je dodal rdeče proge, 

ki ustvarjajo učinek, da predmet v centralni obliki izstopa iz celote. Rodčenko je tako združil 

modernistični glamurozni slog s preprostimi, nič kaj posebnimi in uporabnimi izdelki. Če 

primerjamo oglasa za delavce s prejšnjima oglasoma za  meščanski življenjski slog, vidimo 

nekaj formalnih razlik, ki jih je Rodčenko namenoma ustvaril. V oglasih za GUM je figure in 

predmete na format oblikoval kot razmetan skupek, v oglasih za Mossel'prom pa je oglaševani 

artikel postavil v organiziran geometrični red, s katerim je poudaril pomembnost dobrine in ji 

ustvaril dodano vrednost. V obeh oglasih lahko vidimo tipografske in slogovne primere, ki 

bodo postali zaščitni znak dvojice. Naj navedem misel Majakovskega »Nikjer drugje kot v 

Mossel'promu«. Značilna sta tudi celostno konstruktivistično oblikovanje in Rodčenkov klicaj 

v višini dveh vrstic (Kiaer, 2005). 

2.4 POP ART  

2.4.1 Televizija 

20. stoletje je s seboj prineslo ogromno tehnoloških izumov, ki so omogočili razvoj množične 

komunikacije preko fotografije, filma, radija in televizije. Ta sredstva so lažje in hitreje 

dosegala večjo količino ljudi. Nastajala so množična občinstva, katerih pripadniki so z 

omenjenimi sredstvi lahko komunicirali na način, kakršnega dotlej niso poznali. Mediji so 

bralcem sporočali izjemne in aktualne novice, jim posredovali posnetke trenutnih dogajanj ter 

izdajali oglase, ki so nosili politična, ekonomska in potrošniška sporočila. Obenem so 

množična občila postala tudi vir razvedrilnih oddaj. Mediji množične kulture so torej začeli 

prebivati v ameriških domovih. Popularna kultura je vsebovala obljubo oz. vizijo 

demokratične družbe. Njeno ciljno skupino so predstavljali običajni ženske in moški, ne pa 

kakšna višja instanca. Navadni prebivalci sveta so postali bistvo vsega dogajanja (Gopnik, 

2018). 
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Kot je zatrdil Laurence Alloway, se opredelitev kulture spreminja glede na želje in zahteve 

občinstva. Kultura se mora od obravnavanega obdobja dalje razumeti glede na celoto 

človeških aktivnosti, ne pa kot nekaj, kar naj bi manjšina ljudi varovala za prihodnost. 

Posledično je bilo treba množično proizvedeno umetnost sprejeti in je ne zavračati, saj bi to 

pomenilo zanikanje kulture same. Umetnost se je zbližala z množično kulturo in obdržala svoj 

splošni namen, torej komuniciranje (Alloway, 1958). 

Vendar Marshall McLuhan tudi opozarja, da so ljudje hkrati začeli postajati odvisni od 

medijev, kar je omogočalo, da so postajali nadzorovani (Osterwold, 2015). Kot primer moči 

medijev, konkretneje televizije, je mogoče navesti zgodovinsko polemiko med Nikito 

Hruščovom in Richardom Nixonom, poimenovano “Kitchen debate” oz. kuhinjska debata. 

Zgodila se je leta 1959. Dogodek je prenašala televizija. V Moskvi je potekala otvoritev 

ameriške nacionalne razstave, na kateri so Američani razkazovali štiri sodobne kuhinje. V 

dogodek so vključili veliko potrošniških dobrin, od kuhinjskih aparatov do živil, s čimer so 

hoteli promovirati kapitalizem in dokazati visok ameriški življenjski standard. Prireditev je 

bila predvajana po celem svetu, kar je omogočilo globalni vzpon Amerike in ustvarilo 

predstavo o njej kot o pojmu razvite države, kjer so materialne dobrine malih domov 

simbolno enako pomembne kot najbolj reprezentativni simbol, se pravi zastava ZDA 

(Solomon, 2009). 

2.4.2 Doba nemirov 

Protesti v 60. letih 20. stoletja so bili povečini socialna gibanja za mir, človekove pravice in 

pravice manjšin. V njihovem sklopu so pomembno vlogo igrali študenti in kontrakultura 

hipijev. Nasprotovali so avtoritarnemu sistemu in meščanskemu življenju. V obdobju po 2. 

svetovni vojni je namreč prišlo do demografske in ekonomske rasti; zlasti slednja je 

omogočila razcvet blaginje. Tako so prihajale generacije, ki so zrasle v blagostanju. Vedno 

več mladim je bil omogočen vpis na univerzo. Študentska populacija je vse bolj naraščala. 

Televizija, ki je postajala izredno razširjen medij, je novim generacijam oblikovala njihov 

odnos do sveta, hkrati pa jim je omogočala vpogled v aktualna dogajanja. Močno udeležbo 

študentov v raznih protestnih in pacifističnih gibanjih je povzročila vietnamska vojna, ki je 

potekala med leti 1955 in 1975. Televizija, ki jo je tedaj imelo že vsako gospodinjstvo, je 

prenašala posnetke vojnih grozot in ostalih nemirov. V študentskih krogih so te vrste zla 

spodbudila uporniškega duha. Borili so se proti uporabi jedrskega orožja in proti ameriškemu 

sodelovanju v vietnamski vojni, še posebej po letu 1964, ko je prišlo do incidenta v 
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Tonkinškem zalivu. Študenti in intelektualci so z upori zahtevali preoblikovanje starih 

vrednot. Bilo je zelo burno obdobje, v katerem se je družbenopolitična napetost v svetu višala. 

Za tem so se stopnjevale še napetosti hladne vojne, ki je sicer trajala že od leta 1947. Leta 

1962 je kubanska raketna kriza kritično stanje še poglobila. Leto kasneje, torej 1963, je 

Združene države Amerike pretresla smrt njihovega predsednika Johna F. Kennedyja, nad 

katerim je bil storjen atentat. Študenti, akademiki in ostali  so se naprej borili proti uporabi 

jedrskega orožja in proti ameriškemu sodelovanju v vietnamski vojni. Višek protestov in 

nemirov je nastopil leta 1968. Šlo je za leto, ko so se politični in družbeni nemiri ter 

negotovost zaostrili do skrajnosti. Ljudem je bil obljubljen konec vietnamske vojne, vendar je 

istega leta prišlo do več ofenziv v Južnem Vietnamu. Te so vojno le še okrepile. Vsi ti 

dejavniki so povzročili hud odpor in potem upor, ki je zajel celoten svet. Med njimi so bili 

predvsem študenti, feministke, okoljevarstveniki in ljudje, ki so pripadali raznim manjšinam 

(Førland, 2015). Mnogi umetniki pop arta pa so tematizirali vojno nasilje. Med njimi naj 

izpostavim Jamesa Rosenquista in njegovo delo F-111. Leta 1965 je ta umetnik izdelal oljno 

sliko z aluminijastimi  elementi, ki spominja na ogromne oglaševalske plakate. Uporabil je 

močne nasičene barve, med katerimi prevladujejo rdeči odtenki. Delo F-111 vsebuje politično 

temo, saj kritizira ameriški militarizem. Po celotni dolžini slike se razprostira ameriški 

bombnik, na katerem so prikazani še drugi motivi, kot so avtomobilska guma, senčnik za 

plažo, ameriška deklica pod salonskim sušilcem za lase, atomska goba itd. Rosenquist s tem 

delom kritično opominja na nedolžna življenja, ki jih je uničilo vojno nasilje, in na negotovo 

prihodnost mlade generacije. Slika je bila leta 1965 postavljena na vse štiri stene sobe v 

galeriji Leo Castelli v New Yorku (Livingstone, 1990). 
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Slika 10:James Rosenquist, F-111, 1965, Olje in aluminij na platno, 304,8 x 2621,3 cm, 

MoMa, New York  

2.4.3 Umetnost pop arta 

V 50. letih pa se je začela meja med umetnostjo in popularno kulturo rahljati. Jasper Johns in 

Robert Rauschenberg sta s svojimi deli nastopila do sveta bolj agresivno, direktno in ironično 

ter začela vzpostavljati komunikacijo med umetnostjo in življenjem ljudi, ki so bili vpeti v 

množično kulturo. Johns je  za delo »Tri zastave« uporabil enega najbolj reprezentativnih in 

znanih predmetov; to je ameriška zastava, ki je postala glavni motiv podobe. Šlo je za zelo 

drzno potezo, saj je umetnik postavil enega najpomembnejših uradnih nacionalnih simbolov 

pod vprašaj, na mejo med posmeh in glorifikacijo. Rauschenberg pa je ustvarjal razne kolaže 

in asemblaže z uporabo izrezkov in odpadkov, ki so izvirali iz produkcije množične kulture 

(Gopnik, 2018). 
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Slika 11:Jasper Johns, Tri zastave, 1958, enkavstika na platno, 78,4 x 115,6 x 12,7cm, Muzej 

Muzej ameriške umetnosti Whitney, New York (Livingstone, 1990) 

 

Ko so nastopila 60. leta, so se meje med umetnostjo in popularno kulturo ter ameriškim 

vsakdanjikom popolnoma zabrisale oz. prišlo je do popolnega prepleta teh sfer. Umetniško 

smer, ki predstavlja ta preplet, imenujemo pop art. Abstraktni ekspresionizem so umetniki 

zavrnili in v ospredje ponovno postavili realizem, v nekaterih primerih celo hiper realizem. V 

središču so še vedno barve, kakor so bile prej, vendar na drugačen način. Uporabljene barve 

so sedaj svetle, nasičene in sijoče. Potrošniško oglaševanje in njegovi produkti so postali 

sijajni ter spektakularni; ravno takšne so bile tudi barve na slikah. Risba v pop artu ne pride 

toliko do izraza, saj v prvi vrsti nastopa predvsem realistična podoba iz revije, časopisa, 

stripa. Sicer je večina umetnikov slikala z oljem na platno, na sila realističen način, ali tiskala 

v sitotisku. Vzeli so vsakdanje predmete in elemente popularne kulture ter jih postavili v 

popolnoma nov kontekst. Predmetom in njihovim reprezentacijam so odvzeli njihovo 

običajnost ter jim dodali novo pomembnost in skoraj posvečenost, ki je bila v zgodovini sicer 

rezervirana za religijske ikone. Sedaj so običajni predmeti postali prave oboževane ikone. 

Tako so slikarji opozarjali na tematiko vsestranskega pretoka med elitno in množično kulturo. 

Med glavne umetnike, ki so ustvarjali v tej umetniški smeri, spadajo Richard Hamilton, 

Eduardo Paolozzi,  Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein in James Rosenquist. 

Umetniška dela so zaradi svojih vsebinskih elementov izgledala kot pravi oglaševalski panoji 

ali oglasni plakati, čeprav je v resnici velikokrat šlo za oljne slike. Preko tega lahko 

razumemo silno močan vpliv, ki so ga imeli medijski in potrošniški elementi na zaznavo 

občinstva. Pop art je na prvi pogled izgledal kot umetnost, ki poveličuje in promovira 
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potrošništvo, vendar se je za njegovo zunanjo podobo v resnici skrivala prefinjena kritika 

potrošniške družbe (Gopnik, 2018). 

Čeprav za pop art velja, da je bil njegov glavni center New York, se je to umetniško in 

družbeno gibanje v resnici začelo v Britaniji, natančneje v Londonu. V zgodnjih 50. letih so 

se britanski umetniki in intelektualci začeli zavedati, da se njihova kultura spreminja. Evropa 

se je pričela amerikanizirati in kultura je bila vedno bolj pod vplivom novih tehnologij, 

množičnih medijev ter socialnih sprememb. Leta 1952 se je na londonskem Inštitutu sodobne 

umetnosti sestal The Indipendent Group oz. Neodvisna skupina, v kateri so potekali kulturni 

dogodki in neformalne razprave o kulturnih spremembah, ki so vplivale na takratno realnost. 

Med glavnimi sodelujočimi v skupini sta bila Richard Hamilton in Eduardo Paolozzi. Skupina 

se je ukvarjala predvsem z razvojem novih umetniških tehnik, ki so presegale tradicionalne 

reprezentativne oblike, z vplivom in močjo množičnih medijev ter popularne kulture, z 

oglaševanjem itd.  

Že daljnega leta 1947 je Paolozzi  začel ustvarjati kolaže, narejene z izrezki oglasov, revij in 

stripov. Med prvimi kolaži, ki jih je naredil in so postali primer vsebinskih ter formalnih 

asociacij, povezanih s pop artom, je delo »I was a Richman's Plaything«(1947). Vanj je 

vključil žensko figuro oz. pin-up dekle, element vojaškega letala, potrošniške dobrine, kot sta 

Coca Cola in češnjeva pita, ter tekstovne prvine, npr. »real gold«, »true« in »pop«; slednje je 

vstavil v balonček, ki izhaja iz revolverja ali pa iz dekletovih ust. Delo predstavlja komentar, 

ki ironizira družbo blaginje, lahkotno dostopnost dobrin in množično kulturo, ki se poigrava z 

realnostjo oz. konstruira novo realnost ter z njo politiko družbe in amerikanizacijo; ta je preko 

množičnih medijev začela preplavljati svet po 2. svetovni vojni. Obravnavano delo je avtor 

vključil v serijo Bunk, ki jo je predstavil v sklopu predavanj »Indipendent Group«. S tem so 

se začele razvijati teoretične razprave o trivialnosti medijskih podob. Britanski pop je prinašal 

nove načine razumevanja tedanje sodobnosti (Osterwold, 2015). 
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Slika 12:Eduardo Paolozzi, »I was a Rich Man's Plaything«, 1947, kolaž na papir, 35,5 x 

23,5cm, Tate, London (Osterwold, 2015) 

 

2.4.4 Pop art umetniki v ZDA 

Andy Warhol (1928-1987) je bil vodilni vizualni umetnik pop arta,. Rodil se je v 

Pensylvaniji imigrantskim staršem češkega porekla. Na Institute of Technology v Pittsburgu 

je študiral tehnično risanje, nato pa je kot ilustrator in oglaševalski oblikovalec delal po 

naročilih raznih revij. V potrošniški kulturi je videl izziv, s katerim se mora umetnost 

tedanjega časa soočiti. Ukvarjal se je s trivialnostjo vsakdanjika, ki jo je namenoma 

spreminjal v umetnost. Svoja dela je sestavljal iz elementov popularne kulture in umetnine so 

postajale produkt množične proizvodnje. Uporabljal je zelo popularne elemente, od igralcev 

do potrošniških dobrin, ki jih je lahko vsakdo prepoznal. Svoje podobe je Warhol izdeloval z 

akrilom ali oljem na platno ter s tehniko sitotiska, ki je omogočala mnogokratne reprodukcije 

istega motiva. Jemal je komplementarne nasičene barve, ki na v center postavljenih motivih 

ustvarjajo dinamiko.  Z elementom mnogokratne  reprodukcije ali s ponovitvami istega 

motiva oz. iste slike so nastajali različni učinki. Diptih Marilyn, in tudi drugi primeri s 

filmskimi zvezdami, s  ponavljajočimi se reprodukcijami podobe igralke Marilyn Monroe, ki 
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bi lahko šle v neskončnost, poveličuje filmsko ikono, hkrati pa je oseba na sliki tudi 

razčlovečena. (Osterwold, 2015). 

 

Slika 13: Andy Warhol, Diptih Marilyn, 1962, Sitotisk in sintetična polimerna barva na 

platno, 208,3 x 289,6 cm, Tate (Osterwold, 2015) 

 

Warhol je v delu Campbellova juha I z akrilom in sitotiskom na platno poustvaril podobo 

popularne jušne pločevinke Campbell. Ta predmet je na njegovi sliki veliko večji kot v 

realnosti. Umetnik je pločevinki odvzel plehkost vsakdana in jo povzdignil na raven 

umetniškega dela. Warhol, in na splošno ves pop art, se tako poigrava z mislijo, da v sodobni 

družbi potrošniški material ni nič manj pomemben od umetnosti. Potrošniške dobrine so 

postale umetnine (Osterwold, 2015).  
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Slika 14: Andy Warhol, Campbellova juha I, 1968, Akril in sitotisk, 91,5 x 61 cm, Neue 

Galerie, Aachen (Osterwold, 2015) 

Delo Two Dollar Bills  (1962) s pomočjo sitotiska postavlja množico kopij bankovca za dva 

dolarja v vrste po štiri in izmenjuje sprednji ter zadnji del bankovca. To je eden redkejših 

primerov, kjer lahko gledalec natančneje opazuje tudi risbo, ki je bila uporabljena. Obraz 

predsednika Thomasa Jeffersona je narisan skoraj v nekakšnem naivnem idealiziranem načinu 

z uporabo enostavnih konturnih linij. S ponavljajočim nizanjem bankovca in zaradi 

uporabljenega medija je denar na podobi izgubil vrednost ameriškega simbola. Na drugi strani 

pa je objekt pridobil na estetski vrednosti in tako ustvaril popolno umetniško revolucijo 

(Osterwold, 2015). 
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Slika 15: Andy Warhol, Dva dolarja (spredaj in zadaj), 1962, Sitotisk, 210 x 96 cm, Muzej 

Ludwig, Köln (Osterwold, 2015) 

 

Roy Lichtenstein (1923-1997) je slikar pop arta, ki je svoj slog prevzel iz stripov. Vsebina in 

oblika takratnega stripa sta trivializirali osebe ter njihove emocije in dogajanje. Z oljem na 

platno je avtor natančno reproduciral stripovske izseke, vendar je to storil na veliko večjih 

formatih. V tipografiji in slikovitem jeziku stripov je videl povezavo z agresivnostjo, ki so jo 

vsebovala sporočila oglasov. S postavljanjem stripovskih figur v nove kontekste je prikazoval 

sodobne stereotipe družbene realnosti. Čeprav so bile njegove slike izdelane ročno, izgledajo, 

kot bi jih naredil stroj. Tako je Lichtenstein kot umetnik vzpostavljal distanco in hkrati 

prikazal brezosebnost ter brezčutnost, ki so ju množični mediji vnašali v družbo (Archer, 

2002). Najbolj izraziti motivi so postali moška agresivnost in vojno nasilje ter ženske 

čustvene travme iz romantičnih stripov (Osterwold, 2015). V slike je vnašal čiste barve, brez 

modelacij, jasne obrisne linije in prepoznavne stripovske pike. Tako delo Vem … Brad (I 

know…Brad) kot ostale Lichtensteinove podobe ponujajo družbi množičnih medijev plehkost 
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in standardizacijo zaznavanja. S tem ko določeno delo ne sporoča ničesar, pa njegov avtor 

družbi posreduje svojevrstno kritično sporočilo (Livingstone, 1990). 

 

Slika 16: Roy Lichtenstein, »I know…Brad«, 1963, Olje in magna na platno, 168 x 96 cm, 

Neue Galerie, Aachen (Livingstone, 1990) 

 

Claes Oldenburg (1929-) je ameriški pop art umetnik švedskega porekla, ki je najbolj znan 

po svojih velikanskih  kiparskih delih, kjer je kot motive uporabljal popularne potrošniške 

dobrine, od hrane do raznih drugih predmetov. Sprva je slikal v slogu abstraktnega 

ekspresionizma, konec 50. let pa se je že ukvarjal z neodadaističnimimi asemblaži. V začetku 

60. let je začel izdelovati prej omenjene mehke kipe reprodukcij živil in predmetov, ki so bili 

simbol potrošniške družbe (hamburger, šminka, gospodinjski predmeti ipd.). Omembe vredni 

sta serija risb Proposals for Monumental Buildings (1965-69) in kolaži, ki prikazujejo taiste 

risbe. Vzel je običajne predmete in jih s povečavo njihove velikosti postavil v kontekst 

arhitekture, kjer naj bi postali spomeniki ali kar cele zgradbe v realnih krajih. Kolaže je 

sestavljal iz razglednic in izrezkov iz revij. V primeru Lipstics in Picadilly Circus je 

Oldenburg znameniti spomenik Eros zamenjal z velikimi šminkami. V teh delih se je ukvarjal 

s tematiko preteklosti in sedanjosti. Dejanske spomenike z neko kulturno in zgodovinsko 
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vrednostjo je nadomestil z ogromnimi skulpturami reprezentativnih predmetov potrošniške 

kulture, saj sedaj slednji vzpostavljajo nove vrednote (Livingstone, 1990). 

 

Slika 17: Claes Oldenburg, Šminka na Piccadilly Circus, 1966, Kolaž, 25,4 x 20,3 cm, Tate, 

London (Livingstone, 1990) 

 

Tom Wesselmann (1931-2004) je ameriški abstraktni ekspresionist, ki se je v 60. letih začel 

ukvarjati s kolaži. Njegov umetniški  vrstnik Rosenquist (1933-2017) je v svet pop arta vnesel 

ogromne formate, s katerimi je oglasom in plakatom dal dodatno ekspresivno moč. 

Wesselmann je sprva delal z majhnimi formati slik in kolažev, nato pa je preko 

Rosenquistovega »izuma« velikega plakatnega formata začel ustvarjati ogromne kolaže. 

Uporabljal je izrezke iz oglasnih časopisov potrošniške kulture in jih sestavljal v zapletene 

kompozicije. Izbiral je predvsem znane potrošniške artikle; primer tega je Tihožitje #33. V 

tem delu je umetnik prikazal kontrast med močjo in razvitostjo družbe, ki sta simbolizirani v 

potrošniških dobrinah, ter na drugi strani plehkostjo taiste družbe, katere višek so ravno 

objekti potrošništva (Livingstone, 1990).  
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Slika 18: Tom Wesselamnn, Tihožitje #33, 1963, Olje in kolaž na deski, 335,3 x 457,2 cm, 

galerija Didier Imbert, Pariz (Livingstone, 1990) 

 

3 PRAKTIČNI DEL 

Na zastavljena raziskovalna vprašanja sem želela odgovoriti preko svojih praktičnih likovnih 

del. Da bi dobila vse odgovore, sem pridobljena teoretična spoznanja o obeh likovnih smereh 

vključila v sedem plakatov. V njih sem uporabila konstruktivistično risbo in slogovne 

elemente tako konstruktivizma kot pop arta, ki sem jih bila predstavila v teoretičnem delu 

svoje naloge. Za izdelavo plakatov sem se odločila, ker menim, da se ravno v teh izdelkih 

obeh umetniških smeri najbolje opazijo njune konceptualne in slogovne podobnosti. Sklenila 

sem, da bom naredila plakate, v katerih bom združila likovne značilnosti obeh slogov in tako 

dokazala, da med njima obstaja povezanost. 
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Slika 19:Sočno vreme - nakupuj zdaj, 28x41cm 

 

Kompozicijsko sem gornji plakat naredila po zgledu Rodčenkovega oglasa  Knjige, ki je bil 

izdelan za založbo Lenz. Format je razdeljen na dva dela, na levi strani je poudarek na obrazu, 

zgoraj in na desni strani pa je tekst Sočno vreme - nakupuj zdaj. Pri izbiri pisave se nisem 

neposredno zgledovala po Rodčenku, pač pa sem vzela tisto, o kateri menim, da vseeno 

ustreza mojemu plakatu in slogu. Izbrana pisava oz. font je Bauhaus 93. Že njeno ime nam 

pove, da je narejena po slogu Bauhausa, ki je sledil določenim slogovnim in konceptualnim 

smernicam ruskega konstruktivizma. Portret figure, ki je vidna skoraj v profilu, sem narisala s 

črno ostro črto. Njen obraz je mogoče prepoznati, čeprav je število linij majhno. Besedilo na 

plakatu sem postavila na zgornji rob in na sredino formata, proti desni stranici. Uporabila sem 

črno barvo. Vse barve na plakatu so modra, roza, rumena in črna ter bela. Vzela sem odtenke, 

ki spominjajo na močne in žive barve pop arta. Poleg portreta in teksta je na plakatu opaznih 

kar nekaj geometrijskih oblik, kot so krog, v katerem je obraz, štirikotnika z besedama 

»nakupuj« in »zdaj« ter trikotniki. Vse oblike so večinoma obrobljene z belo konturo, kakor 

je delal tudi Rodčenko. Besedilo je postavljeno v modro štirikotno obliko, tik ob odprta usta 

obraza, kakor da bi bil to stripovski oblaček, iz katerega razberemo, kaj nam oseba sporoča. V 

Rodčenkovem oglasu tekst nagovarja in spodbuja ljudi k nakupu knjig ter učenju branja, saj je 

bila večina ljudstva nepismena. Jaz pa sem v svojem plakatu tematizirala sodoben problem, 

kakor je v svojem času napravil Rodčenko. S tekstom »Sončno vreme - nakupuj zdaj« sem 
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ironizirala današnjo potrošniško kulturo, ki spodbuja ljudi k nakupovanju in prekomerni 

potrošnji, s čimer njihovo vlogo zbanalizira na nivo subjektov potrošništva. S tematiko 

potrošnje in potrošništva ter z njuno ironizacijo  sta se ukvarjala tako pop art kot 

konstruktivizem. Geometričnost in linije na plakatu sem povzela po konstruktivizmu, izbor ter 

kombinacijo barvnih odtenkov pa po delih pop arta.  

 

Slika 20:Pop star, 28x41cm 

 

V spodnji levi del plakata sem postavila doprsno figuro, desno od nje pa oblaček z besedilom. 

Nad figuro sem ustvarila manjšo zastavo ZDA, v kateri sem narisala še eno doprsno figuro. V 

ozadju plakata so bele zvezde, ki so nanizane na modri podlagi. Figura v ospredju predstavlja 

aktualnega predsednika ZDA, Donalda Trumpa; naredila sem jo v roza in črni barvi. 

Predsednikov obraz ni realističen kakor preostali deli, ampak je prekrit z belo barvo in 

izmaličen z ostro risbo, ki njegove obrazne poteze le nakazuje. Ob figuri na desni je oblaček 

iz rdečih in belih trakov, katerega obroba je narejena iz črnih povezanih črt z ostrimi robovi. 

Znotraj oblačka sem postavila napis »pop«. Naredila sem ga v fontu Aharoni (krepko), saj se 

mi je slogovno, z določenimi mehkimi deli in ostrimi robovi ter krepko linijo, zdel primeren 

za prevladujoč stil in celosten koncept plakata. Figura ima levo roko s prstom usmerjeno proti 

glavi. S tem sem vzpostavila diagonalo, ki poteka od roke preko glave do oblačka. Videti je, 

kakor da bi predsednik sporočal, da je neumen ali da ima pištolo, s katero bo ustrelil in pri 
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tem bo naredilo »pop«. Besedo »pop« so velikokrat uporabili umetniki v svojih pop art 

fotomontažah; nosila je lahko različne pomene, izhaja pa iz izraza »popular«, ki pomeni 

popularno oz. ljudsko. Zgornji levi pravokotnik tvori zastava ZDA, na kateri je  replika 

podobe obravnavane figure, vendar tokrat nima pokritega obraza. Manjši pravokotnik je s 

svojim formatom v enakem razmerju, v kakršnem je v zastavi manjši modri pravokotnik z 

večjim črtastim pravokotnikom. Torej je celoten plakat oblikovan kot zastava ZDA, z obratno 

postavljenimi elementi zvezd in črt. V delu tematiziram trenutno najpopularnejšo ameriško 

osebo, torej Donalda Trumpa. Zato sem uporabila besedo »pop«, ki bi lahko nakazovala na 

zvok strela; tega naj bi povzročil predsednik z namišljeno pištolo. Lahko pa bi šlo za celosten 

motiv aktualnega ameriškega predsednika, ki s svojimi dejanji in izjavami  postaja pravi »pop 

star« oz. zvezdnik, o katerem govorimo vsi. Plakat, oblikovan kot narobe obrnjena zastava 

ZDA, in replika figure v ozadju, ki nakazuje ponavljanje v neskončnost, ustvarjata občutek 

kaosa ter zmešnjave. Kakor da bi bil ta plakat zastava  nove države, ki ji vlada zvezdnik. Kot 

v delih pop arta ne moremo dobiti dokončne interpretacije umetnikovega sporočila, tudi jaz v 

svojem delu ponujam številne konotacije videnega. V plakat sem vnesla konstruktivistično 

ostro in jasno risbo ter diagonalo, ki nakazuje dinamiko, katero so konstruktivisti prav tako 

ustvarjali. Iz pop arta sem prevzela barvne odtenke, zastavo ZDA in »pop« (omenjena 

elementa sta v delih pop arta velikokrat opazna) ter idejo znane osebe in zvezdništva, ki ji 

jemlje človečnost ter jo postavlja v konstruiran položaj obstoja. Tako D. Trump z vse večjo 

medijsko pozornostjo ne nosi le predsedniške, ampak tudi vlogo zvezdnika. 
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Slika 21: Limonada, 41x28cm 

 

Videli smo, da se je vlogo ženske v družbi tematiziralo tako v konstruktivizmu kot v pop artu. 

Avtorji obeh smeri izpostavljajo problem ženske kot družbenega subjekta, ki ne more sam 

poskrbeti zase; žensko rešuje ali zanjo skrbi moški lik; slednji se ženske istočasno boji in si jo 

zato podreja. Rodčenko in Majakovski sta svojo kritiko bolj sublimno izražala v oglasih za 

ženski oddelek trgovine, Lichtenstein pa je s svojimi stripovskimi odlomki prikazoval 

stereotipno žensko, ki je skrajno emotivna in občutljiva ter podrejena moškemu. 

Moje delo Limonada je postavljeno v centralni kompoziciji, kjer se nahaja črno bela figura oz. 

podoba deklice. Figura je obrobljena s črno linijo, njen obraz pa je prekrit z belo barvo, na 

kateri je risba, ki z ostrimi in jasnimi linijami predstavlja ženski obraz. Na risbi je tudi modra 

lisa, ki je postavljena pod desno oko, kakor da bi bila solza. Deklica ima lase spete v dva 

čopa, na katerih sta sončnici, obarvani z roza barvo. Ozadje je v rumenih tonih z belimi 

pikami; podobno je bele pike uporabljal Lichtenstein. Levo od figure sem postavila debel trak 
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črne barve. V zgornjem desnem kotu je moder okvirček, v katerem se nahaja napis 

»Limonada vsak dan …«. Zanj sem uporabila font Comic Sans MS, ki tipografsko spominja 

na pisavo v stripih, s katerimi se je pri svojem delu ukvarjal tudi Lichtenstein. S plakatom sem 

tematizirala fenomen limonad oz. telenovel. Slednje so k televizijskim ekranom pritegnile 

občinstvo, ki je skoraj v celoti žensko. Predhodno, v prvi dobi filma, je bila ženska podrejena 

moškemu liku, njena usoda pa je bila vloga večno nevarnega, a tudi izkoriščanega subjekta in 

objekta fetišizma (Mark, 1993). S televizijo v modernejši dobi pa se je začel poudarjati ženski 

pogled na svet. Pop kulturo pogosto označujejo kot poženščeno, kar pa ne pomeni, da ima 

ženska enakovreden položaj kot moški. Danes ženske svoj prosti čas v velikem številu 

preživljajo pred televizijo, na kateri si ogledujejo razne telenovele. Pri tem se pogosto zelo 

vživijo v zgodbo in se emotivno navežejo na njene like. Doživljanje gledalk pa se ne ustavi 

pred ekranom, ampak se nadaljuje v vsakdanjem življenju, kjer zelo zavzeto razglabljajo o 

dogajanju v seriji. Ta fenomen naj bi ženski dal določeno moč, saj lahko iz družbeno 

podrejenega položaja, kjer je utišana, spregovori o vsakdanjih problemih in temah, ki so 

prisotne tudi v limonadah. Dinamika njihovih epizod je klasično označena z določenimi liki, 

ki nosijo tipične karakterne in vizualne lastnosti. Osebe  med seboj interaktivno sodelujejo. 

Liki in zgodba so stereotipni in nudijo gledalkam možnost emocionalne identifikacije z 

osrednjim junakom. Tako je ženskam dovoljeno, da izražajo svoje mnenje in emocije ter 

moralne poglede na situacije. Prej naj jim to ne bi bilo dovoljeno (Mark, 1993). Po drugi 

strani menim, da so telenovele na splošno v družbi zelo diskreditirane in kritizirane, zaradi 

česar postane podoba ženske ponovno plehka in podrejena. Zato sem v plakat postavila 

deklico in nad njo risbo, ki naj bi predstavljali točno določen družbeni portret ženske; ta naj bi 

nastopala kot preprosto in jokavo bitje, ki svojo eksistenco zapravlja z gledanjem limonad, in 

to iz dneva v dan. 
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Slika 22: Čakam, 28x41cm 

 

V delu Čakam pa sem upodobila žensko figuro in jo prikazala z ironičnim sporočilom, kakor 

so delali tudi v pop artu. Figura je oblikovana preko črne linijske konstruktivistične risbe. 

Uporabila sem žive in kontrastne barve. Določene med njimi nakazujejo ozadje oz. prostor. 

Rdeča barva pokriva predel, ki predstavlja kavč, na katerem leži ženska oseba v melanholični 

pozi s prekrižanimi nogami. Tukaj se lisa rdeče barve s kontrastnim roza ozadjem spoji z 

žensko nogo, ki poudarja ženstvenost in erotiko. Nad figuro je stripovski oblaček, v katerem 

piše »Čakam«. Beseda je zapisana v pisavi Bauhaus 93, saj vsebuje celoten plakat v linijah 

konstruktivistični slog. Zatorej sem se odločila, da bodo tudi linije črk temu primerne. Ženska 

je tukaj v pasivni vlogi, saj le čaka na nekaj oz. na nekoga. Zaradi njenih prekrižanih nog, ki 

poudarjajo čutnost, si lahko figuro predstavljamo tudi kot golo in čakajočo na moškega. V 

očeh moškega je gola ženska subjekt, ki svojo aktivno osebnost usmerja v pasivno vlogo 

čakajočega objekta. Tako je tudi Amanda Mark napisala, da je ženska skozi celotno dobo 

umetnosti filma predstavljala fetišistični objekt za moško oko (Mark, 1993).  
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Slika 23: Živi svobodno, 41x28cm 

 

V diagonalni kompoziciji se z desne spodaj proti levi zgoraj vrstijo razne geometrične oblike, 

na katerih je fotografija roke, ki z usmerjenim kazalcem kaže proti krogu, v katerem se nahaja 

tekst Živi svobodno. Tudi tukaj sem uporabila pisavo Bauhaus 93, saj s svojim kontrastom 

med mehkimi zavoji in ostrimi robovi dobro povezuje konveksne ter konkavne dele v plakatu. 

Prsti na dlani so postavljeni tako, kakor da nekomu žugajo oz. kot da je dlan pištola, ki je 

izstrelila naboj, ta pa je krog z besedilom. Na roki potekajo jasne linije z ostrimi koti, ki roki 

dodajajo še dodaten vtis agresivnosti in ostrine. Barve na plakatu se vrstijo od rdeče do roza, 

modre in rumene. Prve tri oblike z desne proti levi skupaj z roko lahko zgledajo tudi kot top, 

ki  je izstrelil kroglo z ukazom »Živi svobodno«. Rumeni trikotnik v ozadju, postavljen v 

močni diagonali, pa je videti kot nekakšen žarek ali reflektor. Roka kot pištola ali top gledalcu 

ukazuje oz. mu je izstrelila ukaz, naj živi svobodno. Nekomu ukazovati, naj živi svobodno, je 

svojevrsten paradoks, ki pa je v sodobni potrošniški kulturi zelo prisoten. Preko ideologije o 

lagodnem in hedonističnem življenju oglasi govorijo ljudem, kako morajo živeti in da bodo 
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srečni le, če si bodo privoščili potovanje ali nakupovanje, ki so si ju zelo zaslužili. 

Oglaševalci pa v resnici ne vedo skoraj nič ne o posamezniku ne o njegovih resničnih 

potrebah in željah. Tako sem tematizirala problem ideologije sodobne potrošniške družbe, ki 

na sublimen način manipulira s posameznikom. 

V zadnjih dveh delih se ukvarjam s sodobno problematiko potrošniške kulture, njenih 

izdelkov in biotehnologije ter genskega inženiringa. Monsanto kot ena glavnih družb na 

svojem področju s svojima znanima in najpogosteje uporabljanima izdelkoma, glifosfat 

Roundup in gensko spremenjena soja Roundup Ready, diktira večjemu delu ameriškega 

kmetijstva, posledično pa tudi svetovnemu kmetijstvu, in tako ustvarja nemoralen monopol. 

Sprva sta bila omenjena izdelka javnosti predstavljen kot produkta, ki ne le lajšata kmetu 

delo, temveč tudi skrbita za okolje in prispevata proti globalnemu segrevanju. Čez nekaj let pa 

so začele prihajati na dan posledice, ki so se pokazale kot škodljive za človeka in okolje 

(Robin, 2008). 

 

Slika 24: Naša prihodnost, 41x28cm 
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Slika 25: Zaupaj v bio, 41x28cm 

 

Pri delih Naša prihodnost  in Zaupaj v bio sem izhajala iz konstruktivističnih kompozicij. Pri 

prvem delu sem se zgledovala po plakatih Majakovskega in Rodčenka za oglase GUM, kjer je 

figura v centralni postavitvi, nad njo pa so predmeti, ki vzpostavljajo določeno dinamiko oz. 

odnos do figure.  

»Naša prihodnost« vsebuje fotografijo dojenčka v nakupovalnem vozičku, nad katerim se 

vrstijo mnoge pršilke z insekticidom. Dojenčkova podoba je porisana s črno linijsko risbo v 

konstruktivističnem slogu. Plakat vsebuje veliko močnih in živih barv, predvsem  v ozadju ter 

na pršilkah. Te barve so povezane s pop artom, saj ustvarjajo močan vtis in pritegujejo 

pozornost gledalca. V tem primeru so barve take, da jih hkrati lahko povežemo z ljubkostjo in 

živahnostjo otroške energije ter z nevarnostjo strupa v pršilkah. V sodobnem času nekateri 

biotehnološki velikani genskega inženiringa (npr. Monsanto) in kmetje uporabljajo določena 

sredstva, kot so herbicidi, pesticidi, gensko spremenjena semena itd., na neetičen način; pri 
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tem nastopajo s  pretvezo, da so sredstva namenjena vzdrževanju, ohranjanju in rasti 

kmetijskega pridelka ter da imajo njihovi uporabniki pred očmi tudi skrb za okolje. Žal je čas 

pokazal, da omenjene prakse  prinašajo človeku škodljive posledice, predvsem razne bolezni 

(rak, avtizem, okvare prebavil, alergije itd.) (Robin, 2008). Dojenček kot človekov podmladek 

in simbol prihodnosti je v nakupovalnem vozičku, ki ga pelje proti pršilkam strupa, te pa so 

razvrščene, kot da bi bile na nakupovalnih policah. Hrana in drugi izdelki, ki jih dobimo na 

nakupovalnih policah, so povečini nastali s pomočjo strupov in tako je tudi sam izdelek 

škodljiv. Naši nedolžni prihodnosti, ki jo predstavlja otrok, ponujamo strup, saj ga police 

vsebujejo v obilni meri. Nad dojenčkom je narisana ostra linijska risba, ki nakazuje, kako se 

dojenčkovo telo ostri in zastruplja ter izgublja svojo mehkobo in žar.  

Pri delu »Zaupaj v bio« sem vzela zelo pogosto uporabljano konstruktivistično diagonalno 

kompozicijo, ki ustvarja dramatičen vtis. Font za tekst je Bauhaus 93. Jasna diagonala iz 

pršilke na desni poteka proti levi navzgor. Dinamiko na plakatu še bolj poudarjajo diagonalne 

črte rdeče in roza barve, ki se vrstijo iz pršilk na vse strani. Izbrane barve in diagonale 

ustvarjajo poudarek in učinek ekskluzivnosti pršilke, na katero bi morala biti usmerjena 

pozornost. Na levi strani je tekst »Zaupaj v bio«, čeprav pršilka ne izgleda, kot da vsebuje 

nekaj naravnega in neškodljivega. Ravno nasprotno. Dandanes je zelo popularna fraza, ki 

zagotavlja potrošniku, da je izdelek bio, čeprav ni tako. Svet potrošništva z napisi, kot so 

»bio«, »eko« itd., zlahka manipulira naivne in neozaveščene potrošnike, ki so podrejeni 

sistemu potrošniške kulture ter netočnih informacij. Zato se resnica mojega sporočila razkrije 

z besedilom na desni strani pršilke. Tekst je manjše velikosti, kot da bi se skrival za pršilko, in 

pravi: »Kill kill kill«. Resnica o izdelku je torej v popolnem nasprotju z »bio«, naravnim in 

neškodljivim.  

4 SKLEP OZ. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Konstruktivizem in pop art imata skupne konceptualne točke. Oba sloga sta nastajala v 

obdobju nemirov, na prelomih velikih družbenih sprememb. Konstruktivizem se je rojeval v 

Rusiji med 1. svetovno vojno, višek pa je dosegel ob nastopu oktobrske revolucije. Pop art se 

je sprva formiral v anglosaških deželah, po 2. svetovni vojni, in sicer v obdobju hladne ter 

vietnamske vojne. Obe obdobji sta zaznamovani tudi s precejšnjimi družbenimi 

spremembami, ko je bil poudarek na povrnitvi pomembnosti in moči delavskemu razredu- 

Konstruktivizem se je povezoval z idejo socializma, kjer naj bi vodilno vlogo dobil prav 
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proletariat, pop art pa je vseboval simbolne sestavne dele, ki so takrat formirali družbo, torej 

množične dobrine in kulturo samo. Hkrati sta obe smeri izražali ironijo in ostro kritiko družbe 

ter politike svojega časa. Konstruktivisti so preko plakatov na subtilno ironičen način 

prikazovali nesmisle meščanskega življenja, pop umetniki pa so s svojimi slikami in kolaži, ki 

so izgledali skoraj kot oglasni plakati, kritizirali plehkost potrošniške kulture, svetovno 

politiko ter manipulacijo množičnih medijev. Tako konstruktivizem kot pop art sta prekinila z 

abstraktno umetnostjo in se vrnila k realizmu. To je razvidno iz konstruktivističnih oglasnih 

plakatov in iz slik ter drugih umetniških del pop arta. Oboji umetniki so razumeli moč in 

principe oglaševalskih elementov ter jih preko likovnega jezika izkoriščali v kritične namene. 

Konstruktivisti so plakate uporabljali za oglaševanje potrošniških dobrin in kultnih filmov ter 

za sporočila v družbeno korist. Plakatne osnove pop arta pa niso bile tako močno usmerjene v 

praktične namene. Pripadniki pop arta so svoja sporočila skrivali za tančico nedorečenosti. 

Ideje, ki jih najdemo v njihovih delih, so kritika militarizma, neoimperializma, potrošniške 

družbe in kulture množičnih medijev, ki brišejo mejo med javnim in zasebnim prostorom ter 

ustvarjajo brezosebno družbo, podvrženo manipulaciji.  

Konstruktivisti so plakate uporabljali kot medij, s katerim naj bi komunicirali z družbo, pop 

umetniki pa so s svojimi deli posredno ustvarjali sporočila o družbi in za družbo. Njihovi 

nazori in slogovni elementi so se ohranili do danes. Ker je pop art otrok potrošniške kulture 

oz. je kot zvrst nastal zaradi obstoja potrošništva in medijev, lahko trdim, da ga najdemo tudi 

v sodobnem življenju. In sicer povsod tam, kjer nastajajo novosti na področju potrošništva, 

torej v oglaševanju, časopisih pa tudi v vedno bolj uporabljanih socialnih omrežjih ter 

telefonskih aplikacijah, ki vse bolj obvladujejo način identifikacije posameznika z družbo. 

Pop art je smer, ki nudi umetnikom in vsem ljudem način, kako naj v sodobnosti živijo tako, 

da se bodo naučili kritično zaznavati svet okoli sebe in se nanj aktivno odzivati. Zato menim, 

da plakat v tem slogu lahko tudi danes uporabljamo v družbene in aktivistične namene, s tem 

da ga formiramo na sodoben način, saj se ljudje vedno neposredno povezujemo in črpamo 

informacije iz svoje trenutne sodobnosti.  
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