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POVZETEK 

V naši skupni državi Jugoslaviji se je po smrt Josipa Broza Tita, maja 1980  začel spreminjati 

družbeni red, kar je med drugim vplivalo tudi na ustvarjanje plakatov. Slednji je bil eden od 

dejavnikov za spremembe, ki so sledile.  

Teoretični del diplomske naloge so navdihnila dela Novega kolektivizma (plakatna afera), 

naslovnice časopisa Mladine iz tistega časa in dela slovenskih grafičnih oblikovalcev, ki so 

imeli pomembno vlogo v tistem obdobju. S svojim kritičnim pogledom na družbeno stvarnost 

v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so močno vplivali na javno mnenje.  

Izbrala sem plakate pomembnih avtorjev, ki v svojih delih opisujejo različne teme in uvajajo 

različne pristope: retroprincip, minimalizem, tipografski pristop, kolaž, barvni kontrast, 

resemantizacija simbolov,… 

Praktični del zajema transformacijo plakatov iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega 

stoletja, katerih angažirana sporočila sem postavila v današnji čas in se nanašajo na probleme 

strpnosti, alkoholizma, meja, odnosov, iskanja možnosti,.. Uporabila sem kombinacijo kolaža 

in risbe, ki mi omogoča najboljši dialog z gledalcem. 

KLJUČNE BESEDE:  

• 20. stoletje 

• Angažirani plakat 

• Kolaž 

• Kritika družbe 

• Vizualno sporočilo 

• Retroprincip 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Public welfare in Yugoslavia started to decay after Josip Broz Tito's death in May 1980. New 

conditions influenced posters and that was one of the causes for changes that followed. 

A theory was inspired by Novi kolektivizem (poster affair), covers of Mladina magazine, 

designed by Slovenian graphic designers, who had an important role in that time. Their critical 

view influenced public opinion in the eighties and nineties of the last century. 

I chose posters of different important authors of that time, who described different topics and 

started new approaches to poster art work; a retroprinciple, minimalism, a typographic 

approach, a collage, a colour contrast, a resemantization of symbols,… 

The practical part of the paper presents the transformation of engaged messages from the past 

to present. They represent big society problems such as tolerance, alcoholism, borders, 

relationships, finding options and some others. I have used the combination of drawring and 

collage for better communication with a viewer.  
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1. UVOD 
Plakat danes nima iste funkcije kot jo je imel v preteklem stoletju. Njegov namen ni več le 

šokirati ali ozaveščati gledalca temveč prodaja in marketing. Pri prebiranju pomembnih 

slovenskih grafičnih oblikovalcev kot so Novak, Bavčer in člani Novega kolektivizma sem 

ugotovila, da je lahko plakat odličen medij za predstavitev kritičnega pogleda na današnjo 

družbo. Angažirani plakat je vrsta plakata, ki opozarja na anomalije v družbi. Plakat tako s 

konstruktivnim dialogom med slikovnim in tipografskim delom dosega interakcijo med 

gledalcem in vsebino. Značilnost angažiranega plakata je brisanje meje med javnim in 

zasebnim, saj je osebno tudi politično.  

2. O PLAKATU 

2.1. SPLOŠNA OPREDELITEV PLAKATA 
Plakati so umetniški izdelki, ki vzpostavljajo sodobne govorice grafičnega oblikovanja ter 

pričajo o prenosu znanja, trendov in pristopov. Služijo izpolnjevanju ekonomskih, političnih ali 

kulturnih interesov. Zanje obstajata dve stranki: naročnik in oblikovalec, ki ustvarjata sporočilo 

namenjeno tretji, v postopku ustvarjanja  neudeleženi osebi – javnosti. (Požar, 2015) Naloga 

oblikovalca ali oblikovalke plakatov je, da z znanjem in ustvarjalnostjo skozi plakat odraža 

aktualne družbeno-politične razmere. Vendar ta odgovornost ni le socialne narave, temveč tudi 

strokovne, bistvo je ustvariti popolno plakatno sporočilo. Slednje nastaja v odnosih med 

sporočilom in obliko, sodelovanju med črkami in sliko, duhovitostjo, intuicijo in nenazadnje 

tudi v energiji, ki jo plakati prenašajo na gledalca. (Predan, 2009)  

Zgodovinsko gledano je plakat komunikacijsko najbolj zgovoren. Gre za besedno-slikovni 

medijski kanal s semantičnim nabojem, ki se sprošča v njegovi sporočilnosti. In prav 

transparentna komunikacijska pojavnost  je njegova edinstvenost. Poznamo tri vrste plakatov, 

ki jih delimo glede na problem s katerim se ukvarjajo: tržno-komunikacijski, kulturno- 

gledališki in politični, oziroma angažirani plakat. (Bernik, 1997) Tako je plakat vedno služil 

kot dopolnitev drugim načinom sporočanja. Pa vendar je potrebno poudariti, da ni bil namenjen 

le  prenašanju sporočil. S sprejemnikom je komuniciral tudi na ozaveščajoč način predvsem v 

določenih plakatnih zvrsteh – političnem in družbenopolitičnih okoliščinah. (Požar, 2015) 

Zanimivost te veje plakatov je, da so sporočilno nedvoumni in so berljivi na prvi pogled. 

Različnost artikulacij se pri tem vzpostavlja prvenstveno v okvirih individualnih pristopov, 

slogovnih usmeritev in likovnega nagovora. (Jenko, 2011) Govor je tako zožen na  bistvo 

sporočila in gledalcu ponuja možnost osebnega razmisleka o vsebini in načinu sporočanja. 

(Bernik, 1989) 
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Slovenski plakat je bil na visokem nivoju tako doma kot v Jugoslaviji, saj je bil eden redkih 

plakatov, ki ni zapadel v postmodernistični manirizem, ki je marsikje po svetu docela 

zaznamoval tudi plakatno izraznost in je očiten na vseh področjih likovnega ustvarjanja. 

(Bernik, 1997) Vera Horvat Pintarić poudarja, da se kljub trudu ne moremo obnašati 

depolitizirajoče in uporabljati zgolj estetskih meril, saj vse razsežnosti plakata dosežemo šele z 

določitvijo vsebine, ki je zmeraj na nek način moralna. (Bernik, 1989) V 21. stoletju lahko 

trdimo, da plakat nima več takšne vloge kot jo je imel v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. 

stoletja, a še vedno ostaja klasična in specifična oblika vidnega prostora. Ali pa za primerjavo 

ob osvoboditvi Slovenije, 1991, ko se je zgodil razmah na področju medijev, kar je zagotavljalo 

svobodo komuniciranja. Predvsem v drugi polovici devetdesetih let, ko je grafično oblikovanje 

preplavil slogovni pluralizem in s tem ponudil še bolj različne in kompleksne vsebine 

ustvarjanja. Hkrati se je dogajalo tudi spreminjanje globalnih trendov in vnašanje lokalnih ali 

regionalnih posebnosti. Posameznik je lahko v paleti slogov odkril sebi najustreznejšega. 

(Požar, 2015) Čar in izziv oblikovanja plakatov je prav v poigravanju z neštetimi možnostmi 

znotraj izbrane teme in z globalnimi konotacijami ob katerih nisi prisiljen se odreči lokalni 

tradiciji. (Jenko, 2011) 

2.2. OPREDELITEV POLITIČNEGA PLAKATA 
Današnji plakat, ki naj bi bil povezan s socialno-politično vsebino je naslednik tistih prvih, na 

roko napisanih protestnih napisov. Od nekdaj plakat velja za začetnika in enega glavnih medijev 

upora. Še vedno pa zanj velja, da je njegov prvobitni namen protestna sporočilnost in ne 

ugajanje. (Predan, 2009) O političnem plakatu govorimo kot o plakatu v vlogi spodbujevalca 

vsakršnih družbenih idej. V njem se danes zrcalijo pozitivne ali negativne strani družbene 

ureditve in prav ta zgovornost pomenljivo poudarja njegovo izrazno udarnost in družbeno 

umeščenost. (Bernik, 1997) Tudi v času Jugoslavije so se na plakatu pojavljala različna 

politična dogajanja. Pa vendar je bilo v tem času več poudarka na tržnem in kulturnem plakatu 

in s tem izgubljen likovni razvoj. (Požar, 2015) Družbena angažiranost je od sredine šestdesetih 

let 20. stoletja aktivirala najrazličnejša alternativna gibanja in s tem drastično pripomogla k 

razvoju političnega plakata z izpostavljeno protestno noto. (Jenko, 2011) Danes pa politični 

plakat nastaja kampanjsko in je docela podvržen strankarskim ideologijam, kar je privedlo do 

njegove neprepričljivosti. Govorimo namreč o propagandi posameznikov in njihovih obrazov 

ter manj o propagandi določenih idej. Gre za otožne in nedomišljene slogane s portretno 

fotografijo in prav tu tiči razlog, zakaj danes ne moremo izpostaviti oblikovalcev, ki bi se 

političnemu plakatu v večji meri ustvarjalno posvečali. (Bernik, 1997) V času socializma je bila 
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torej naročnik političnega plakata država, danes, v kapitalističnem svetu, pa to postanejo 

sindikati, politične stranke in civilna gibanja. Vendar je dobro poudariti, da je moč plakata 

sorazmerna z močjo intelektualne elite posameznega gibanja, stranke, saj v nasprotnem primeru 

plakat ne doseže svojega namena in izkoristi vseh svojih potencialov. Globalizacija, 

neusmiljena kapitalizacija trga, hiter tehnološki razvoj, uničevanje naravnih virov, potrošništvo 

in revščina bodo sprožali vedno nove oblike protesta, kjer se največkrat pojavlja spontana 

oblika izražanja nestrinjanja in oporekanja – aktivistično- protestni plakat.  (Požar 2015)  

2.3. DOGODKI PRED 80 IN 90 LETI 20. STOLETJA SO VPLIVALI NA RAZVOJ 

PLAKATA KASNEJE 
Prva izšolana slovenska grafična oblikovalca sta Peter Kocijanič in Janez Trpin, ki sta končala 

šolanje v tujini. Prvi je že leta 1934 uporabil fotografijo na plakatu za XXII. Zagrebački zbor, 

kasneje imenovan tudi Zagrebački velesajam. Prav rabo fotografije na plakatu so v dvajsetih 

letih uveljavili ruski konstruktivisti in na Bauhausu delujoči umetniki. Na slovenskem ozemlju 

je poleg že omenjenih med pomembnejšimi Avgust Černigoj, saj je bil prvi, ki je zavestno 

radikalno propagiral in realiziral nove avantgardne ideje ne da bi to zavestno ločeval od 

umetnosti. (Požar, 2015) 

Politični plakati se po letu 1948 pričnejo krčiti. V ospredju so plakati za oglaševanje prireditev. 

(Bernik, 1989) Kar se tiče političnega plakata so to obdobje zaznamovali poskusi vsiljevanja 

vzorcev socialističnega realizma in neposrednega vplivanja na umetniško proizvodnjo s strani 

vladajoče politične stranke, Komunistične partije Jugoslavije. Obdobje je bilo kratko, saj po 

razpustitvi agitpropa, leta 1952 sledi obdobje šibkega ideološkega nadzora, razpravljanje o 

umetniških kriterijih pa se prestavi iz političnega v kulturni prostor. (Zgonik, 2009) Vendar se 

vloga in pomen političnega plakata nista bistveno spremenili. Oblast je namreč že pred tem 

letom jasno začrtala vsebino in dosegla popolno izginotje svobodne politične propagande in 

protestne agitacije. Vse okoliščine so privedle do tega, da se je politični plakat pričel uporabljati 

le ob volitvah in podobnih političnih manifestacijah. Bolj prisoten je bil socialno angažirani 

plakat, ki je bil v socializmu bistven dejavnik obveščanja in angažiranja ljudstva. Takrat se je 

zgodil razmah s solidarnostjo obarvanih plakatov, kar je ustrezalo tudi sistemu, ki je poudarjal  

skrb za sočloveka. Teme, ki so se jih takšni plakati dotikali so bile previdnost v prometu, 

alkohol, … (Požar, 2015) 

K vsesplošnemu razvoj plakata na Slovenskem je pripomogla razstava švicarskega plakata in 

pregledna razstava slovenskega tiska. Oboje se je zgodilo okoli leta 1952 in povzročilo, da je 

1979 nastala pregledna razstava Slovenske likovne umetnosti od 1945 do 1978. Na tej razstavi 
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je bilo oblikovanje vizualnih komunikacij prvič ovrednoteno v celostnem likovnem kontekstu. 

(Bernik, 1989) 

Rez prevlade socialno angažiranega plakata so naredili študentski nemiri ob koncu šestdesetih 

let. Študentje so organizirali protestne shode v Ljubljani leta 1968, 1970 in 1971. Na shodih so 

uporabljali ročno izdelane protestne razglase in s tem obudili angažirana politična sporočila. 

Medijsko so bili shodi izredno podprti s strani Tribune, ki si je utirala pot s plakatom na katerem 

študent meče molotovko. Na tem plakatu so bili povezani formalni pristopi z vsebino. Hkrati je 

za slogovno prepoznavnost veljalo, da so eni izmed začetnikov kršenja modernističnih pravil. 

(Požar, 2015) 

Po študentskih demonstracijah in v začetku sedemdesetih (ta leta zaznamujejo politični 

obračuni z liberalno usmerjenimi komunisti, ki so se zavzemali za v svet odprt gospodarski 

sistem) je bilo jasno, da bodo politične organizacije pod Zvezo komunistov Slovenije za 

pridobivanje članov morale uporabiti bolj inovativen in privlačnejši pristop. Inovativni so bili 

predvsem v Novi Gorici, kjer je Zveza socialistične Slovenije, zaradi pomanjkanja denarja 

osnovne podatke natisnila čez polo časopisne strani Mladine. Tako so formulirali primeren 

postmodernistični, estetski odgovor prevladujočemu in ustaljenemu formalizmu partijske 

znakovnosti in njenih političnih vsebin. (Požar, 2015) 

2.4. POLITIČNI PLAKAT 80. IN 90. LETA 20. STOLETJA 
S ponovno uveljavitvijo propagandne vloge političnega plakata se je slovenski narod 

neposredno soočal že med »pomladnim« osamosvajanjem leta 1988. Leta 1990 pa so ga zopet 

uporabili za oglaševanje političnih akcij in volitev. Takrat se je po idejni in konceptualni 

šibkosti jasno kazala njegova polstoletna odsotnost. Še leta 1996 se je kazala nedodelanost 

slovenskega plakata s tem pa je poudarjala še ne dozorelost komunikacije med politiko in njeno 

bazo, ki je, razbrano iz plakatov, bila takrat naivna. Povedano drugače, plakat in komunikacija 

plakata je bila propagandistično zmanipulirana in ideološko šibka.  (Bernik, 1997) Tako se je 

politični plakat počasi prebijal in postajal najbolj razširjena zvrst plakata v drugi polovici 20. 

stoletja. Nadzor države sicer takrat ni pojenjal, je pa slabel pri drugih plakatnih zvrsteh, kar je 

privedlo do tega, da so nekateri kulturni in gledališki plakati  časoma prevzeli vlogo nosilcev 

političnih sporočil oziroma kritiko le- teh. Zanimivo je, da je država na kulturnih plakatih ostro 

kritiko sistema, ki se je počasi začel rušiti dopuščala ali celo materialno podpirala, saj je šlo za 

državne ustanove, zavode ali organizacije, ki so se financirale iz državnega proračuna. Leta 

1980 je na primer Matjaž Vipotnik oblikoval plakate za Slovensko mladinsko gledališče, ki je 

takrat nastopilo s t.i. političnim gledališčem. Istega leta se je zgodil prelom še v Trbovljah, kjer 
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je bila ustanovljena skupina Laibach, iz katere se je kasneje razvila skupina Neue Slowenishe 

Kunst (NSK). Vipotnikova ikonografija za kulturne plakate skupine Laibach je bila nosilka 

aktualnih političnih tem, ki so transformirale takratni politični diskurz in na plakatih ponovno 

vzpostavljale angažirana politična sporočila. Kasneje je NSK za svoje plakatne potrebe 

ustanovila oblikovalsko skupino Novi kolektivizem. Oblikovanje Novega kolektivizma je 

temeljilo na kolažiranju različnih zgodovinsko umetniških slogov, kar je prinašalo 

postmodernistični likovni jezik, ki so ga tudi družbeno aktualizirali, ga postavili v kontekst 

sodobnosti in s tem obudili protestno vlogo političnih plakatov. Počasi so se formirale 

značilnosti plakata osemdesetih let. Naštete so naslednje lastnosti: v prostoru lebdeče 

geometrične 3D oblike ali črke, ornamentalni vzorci, kombiniranje različnih črkovnih vrst, 

nespoštovanje modernističnih pravil stroge postavitve besedila v stolpiče in leve poravnave ali 

pretirana perspektiva oziroma popolna odsotnost le- te. (Požar, 2015) Gre za žanrsko pestrost, 

ki je značilna za sodobni plakat po svetu. Plakat je bil takrat fizično dokaj redek. Izjema, ki 

potrjuje pravilo, so mestna središča, polna plakatov ob kakšnem večjem dogajanju. Plakat pa je 

prav takrat pridobival na svoji razsežnosti, saj polemično angažiral slovensko in jugoslovansko 

javnost. (Bernik, 1989) Osemdeseta so bila torej zastavljena skozi prevrednotenje klenih 

partijskih simbolov, ki so ključno zaznamovala celotno plakatno ustvarjanje ne le znotraj 

političnih plakatnih zvrsti. In prav to je izkoristil Novi kolektivizem, ki je s kolažiranjem 

fotografij, simbolov in drugih elementov iz različnih tematik ustvarjal nove medsebojne odnose 

in pomene. (Požar,2015) Delali so na retro-principu, ki so ga oglaševali kot svoj metodološki 

postopek. Postavljali so svoja stališča do tradicionalnih umetnosti s katerimi so trdili, da je 

potrebno odkriti in ovrednotiti zgodovino ter vrniti moč institucijam. Prav s plakatom Dan 

mladosti, ki je povzročil politično afero, so dosegli željeno glede na svoja stališča, povzročili 

so polemiko, vznemirili javnost. Sama razprava okoli njihovih plakatov pa kaže popolno 

otopelost javnosti do plakatnih sporočil politične vsebine. (Bernik, 1989) Njihova sporočila 

namenoma niso bila jasna in nedvoumna. Na kratko lahko zatrdimo, da so uresničili politični 

in kulturni plakat. Prav to preoblikovanje, citiranje že obstoječega pa je nekaj kar gre v 

devetdesetih v korak z novimi tehnološkimi zmožnostmi. Poleg tehnološkega razvoja se je v 

devetdesetih začela spreminjati tudi družbena ureditev. Pričakovalo se je, da so se odprle vse 

možnosti, tudi za plakat. Aktivistični plakat je tako v devetdesetih dobil možnost svobodnega 

in raznovrstnega razvoja, ki jih pred tem ni imel. Političnost pa je še vedno odmevala v drugih 

plakatnih zvrsteh, predvsem v kulturnem. V 20. stoletju se je tako plakat izpostavil kot 

avtonomni medij, katerega propagandna moč je močno vplivala na družbene spremembe, ne 

glede na zvrst in dosegljivost v javnem prostoru.  (Požar, 2015) 
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2.5. PLAKATNA AFERA 
Zgodba o plakatu, ki ga je leta 1987, ob Dnevu mladosti, zasnoval Novi kolektivizem. S 

plakatom so razkrili praznost takratne ideologije in prikazali moč plakata. (Požar, 2015) 

Zveza socialistične mladine Jugoslavije je namreč 

vsako leto pripravila koncept proslave ob Dnevu 

mladosti. Po krožnem sistemu je bila tisto leto za 

izvedbo na vrsti Zveza socialistične mladine Slovenije 

(dalje: ZSMS), ki je razpisala anonimni javni razpis 

na katerega se je prijavil tudi Novi kolektivizem s 

svojim plakatom. Republiška izbirna komisija, 

sestavljena iz likovnih strokovnjakov in politikov 

Jožef Školič, Mojmir Ocvirk, Borut Šuklje, Igor 

Vidmar in Meta Sobnikar, je izbrala prav ta plakat. 

(Krečič, Stepančič, Strlič, Vurnik, 2009) Vendar so 

kmalu po objavi plakata v medijih ugotovili, da gre za 

plagiat nacistične slike Richarda Kleina iz leta 1936. 

(Požar, 2015) Vendar je plakat vzbudil takšne 

posledice, kot jih ni pričakoval nihče, ne naročnik, ne 

ustvarjalci plakata. (Novi kolektivizem, 1999)  Proti 

avtorjem plakata je bila podana prijava javnemu tožilcu, na sami obravnavi so zaslišali člane 

komisije, med njimi so se nekateri izgovarjali, da so osnutek plakata izbrali, ker jim je bil všeč, 

niso pa se zavedali, da gre za preoblikovan nacistični plakat. Ljubljansko javno tožilstvo je tako 

slabo leto kasneje, 11. februarja 1988 ovadbo zavrglo. Takšna razsodba bi bila leto prej 

nemogoča, a prav to je bil odraz novih političnih sprememb in premikov v slovenskem in 

jugoslovanskem prostoru po smrti vrhovnega poveljnika vojske, države in partije Josipa Broza 

Tita. Plakat izraža totalitarno ikonografijo, a v danem trenutku le ta ni bila spoznana tako, 

temveč kot simbolika socialistične mladine, ki jo vodi bratstvo in enotnost, kar vsako leto 

proslavlja prav štafeta mladosti. (Krečič idr., 2009)  

Na samem plakatu namreč lahko opazimo, da so bili uporabljeni tako elementi zgodovinskih 

avantgard, socializma in fašizma. (Krečič idr., 2009) Prvotni nacistični simboli, ki jih v rokah 

drži atletsko grajen, v daljavo zazrt mlad mišičnjak, so bili zamenjani z državnimi in 

nacionalnimi simboli. Žareča bakla je bila zamenjana s štafetno palico v obliki Plečnikove 

zasnove slovenskega parlamenta, nacistično zastavo je zamenjala z jugoslovanska, v ozadju pa 

Slika 1: Plakat Novega kolektivizma za Dan 
mladosti, 1987 (Krečič, Stepančič, Strlič in Vurnik, 
2009, str. 10) 
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je bil upodobljen Triglav in v slogu Slovenskega poročevalca, na dan osvoboditve Ljubljane 

oblikovan napis Dan mladosti. Plakat je še vedno ohranjal heroični duh povojnega 

socialističnega režima. Atletski tip mladeniča je namreč poosebljal ideale socializma: elan, 

mladost in energijo. Novi kolektivizem je s svojo retrogardno metodo soočil in povezal enake 

propagandne metode in vzbudil učinkovit potujitveni učinek. Če povzamemo, so bila ravno leta 

te afere, osemdeseta, čas razkrivanja in rušenja nekaterih socialističnih mitov. Tako je bil ta 

plakat pravi odgovor na politično in gospodarsko krizo ter opozorilo na rigidnost 

jugoslovanskega socialističnega sistema. In prav dejstvo, da so šli skozi roke in oči političnih 

komisij prav vsi plakati in druga dela, ki bi bila morebiti neustrezna takratnemu režimu, prilije 

izboru tega plakata dodatno olje na ogenj. Novi kolektivizem je tako z zavestno manipulacijo 

pokazal, kakšno moč ima množično vidno sporočilo, kot je plakat. (Požar, 2015) Kot na primer 

sam naziv procesa: afera, saj so z enim plakatom sprožili več sto člankov, komentarjev, analiz, 

kolumn in drugih medijskih prispevkov, ki so bičali njih kot avtorje, komisijo in ZSMS. Prišli 

so do stopnje posploševanja krivde in uporabe različnih besed za kritiziranje plakata: plagiat, 

nacistični plagiat, zloraba umetnosti, podtikanje z namenom. (Krečič idr., 2009) Z medijsko 

pozornostjo, zgodbami in plakatom so   postavili ogledalo takratni oblastni strukturi, a je imelo 

to dejanje tudi daljnosežne posledice. S slednjimi smo se začeli soočati po osamosvojitvi. 

(Požar, 2015)  

Vendar ta plakat ni bil edini, skupaj z njim je bil izdelan še en osnutek, ki je bil kasneje 

uporabljen za javno tribuno in koncert v študentskem naselju 25.maja 1987. Tudi ta plakat, 

imenovan Naš 25 maj 1987, prikazuje  postavnega mladeniča s simboli slovenstva, kar seveda 

v skupnosti večih narodnosti ni bilo zaželeno. S tem plakatom se je zaključila serija treh 

plakatov, ki so s svojo nacistično in socialistično ikonografijo izrazito burili duhove 

komunističnih sil in povzročali rušenje lastnih mitov v Jugoslaviji. (Požar, 2015) 

Plakata s svojimi elementi povezujeta mainstreamovsko in alternativno dogajanje v Sloveniji v 

osemdesetih letih in napovedujeta politične spremembe, ki bodo sledile. Politične razmere v 

Jugoslaviji so se kmalu po plakatni aferi začele zaostrovati, kar je le še stopnjevala revija 

Mladina, ki je z zaostrovanjem političnih in gospodarskih vprašanj postala aktivni rušilni člen. 

Naslovnice in plakati so bili vizualna kritika vse bolj perečih takratnih problemov in ravno zato 

je bil učinek vseh teh medijev močan, večina se je namreč z njimi identificirala. (Požar, 2015) 

Dodatno olje na ogenj je prililo še javno tožilstvo, ki je ob zaključku primera zapisalo, da zbrani 

podatki ne utemeljujejo domneve sramotenja SFRJ temveč je prišlo le do problema pri 
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odčitavanju plakata. (Novi kolektivizem, 1999) Takrat je plakat po skoraj štiridesetih letih 

znova dobil aktivistično vlogo nasprotnika obstoječega režima. (Požar, 2015)  

3. OPREDELITEV PROBLEMA 
Plakat je prepričljivo vidno sporočilo, ki služi izpolnjevanju ekonomskih, političnih ali 

kulturnih interesov. Pa vendar je danes naš svet prenasičen s plakati. V preteklosti je bila 

posebnost plakata v njegovi komunikaciji, zaradi česar je bil večkrat različno razumljen. 

Opažam, da plakati nimajo več prvotnega pomena – šokirati in ozaveščati, ostala jim je le še 

marketinška naloga, zaradi katere pa imajo na publiko precej majhen vpliv. Danes na primer 

politični plakat sloni na otožnih sloganih in portretni fotografiji, kar je uporabljeno za 

samopromocijo kandidatov različnih strank. Včasih pa so imeli plakati umetniško vrednost in 

so vzpostavljali komunikacijo ter pričali o pristopih in trendih sodobnega grafičnega 

oblikovanja. In prav ta sprememba v namembnosti plakata je povzročila, da je današnji manj 

prepričljiv in premalo izrazit. Izgubil je torej vlogo spodbujevalca različnih idej in vpliva v 

družbi. 

4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Ukvarjala se bom z vprašanji, ki se navezujejo tako na materiale, ki jih bom uporabljala, kot na 

povezavo slike, formata, besedila. Sledila bom slednjim vprašanjem: 

Kako združiti različne materiale v tehniki kolaža? 

Kako vzpostaviti primerno povezavo med sliko in besedilom? 

Kako oblikovati slogan? 

Kako oblikovanje prilagoditi formatu? 

Kako pri ustvarjanju vzpostaviti primerno komunikacijo med barvami? 

Ali lahko različne barvne ploskve dajejo različno sporočilo? 

Koliko elementov lahko vsebuje plakat, da bo ravno prav izzivalen in sporočilen? 

Kako razporediti elemente po formatu, upoštevajoč teorijo smeri? 

5. METODA 
Projekt bom izpeljala s pomočjo pregleda plakata 80ih in 90ih let 20. stoletja. Med spoznanimi 

deli bom izbrala nekaj plakatov, ki bodo inspiracija za moje delo. Pri svojem delu bom 

uporabila deskriptivno metodo, s katero bom opisala svoja in dela izbranih avtorjev. Določene 
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elemente in plakate bom med seboj primerjala, tako bom uporabila tudi primerjalno metodo. V 

primeru analize izbranih avtorjev pa se bom ukvarjala tudi s formalno likovno analizo, katere 

vedenje mi bo pomagalo pri snovanju projekta. 

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA: IZBRANI PLAKATI IN ODMEV V 

SEDANJOSTI 

6.1.  MATJAŽ VIPOTNIK (1944 - 2016), EST CE QUE L'AVENIR EST DEJA VENU? 

ali Sto let po Marxu, 1984 
Politično angažirano vsebino gledaliških del je s provokativno in pretanjeno poetiko metaforike 

prenesel tudi na plakate. Njegovo poigravanje s sredstvi formalne degradacije znakov sega 

nazaj v sedemdeseta, a je pravi politični naboj pridobilo šele na plakatih SMG. Poglavitni 

ikonografski vir je bila partijska ikonografija, ki jo je vrgel s prestola nedotakljivosti in 

ideološkega poveličevanja socialističnega sistema. (Požar, 2015) 

Poleg resemantizacije simbolov 

je šel Vipotnik še dlje. Ob 

stoletnici smrti Karla Marxa je v 

Mariboru zasnoval ta kolažni 

plakat. Marxa je s tem delom 

postavil v sodobnost. Teza, da so 

plakati produkt časa in prostora v 

tem primeru povsem drži. Marxa 

je tako postavil na kolo ovitega v 

rdeči šal in z granitno kocko 

spodaj desno. Kolo tako 

nakazuje na nova ekološka 

gibanja, ki so jih pri nas sprožila študentska gibanja okoli leta 1972 v Ljubljani. Prav tako je 

vzporednica s študenti tudi granitna kocka, ki nakazuje na študentske demonstracije (1968) 

oziroma v prenesenem pomenu, kaže populacijo, ki se upira in ne sprejema obstoječega, temveč 

zahteva spremembe. Raba rdeče barve je polemična, saj je prav ta barva nosilka velikih idej, ki 

so bile skozi zgodovino večkrat zlorabljene. Prav to je razlog, da vzbuja negativna čustva, saj 

je kot barva revolucije, kot na primer v komunizmu: zatiranje individualnosti in nesvobodno 

izražanje drugačnosti. (Požar, 2015) 

Slika 2: Matjaž Vipotnik, Est ce que l'avenir est deja venu?, 1984 (Požar, 2015, 
str. 234) 
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Vipotnika niso nikoli omejevali modernistični kanoni, iz njih je izhajal in jih celo nadgrajeval. 

Kar mu je uspelo z njegovo samosvojo vizualno govorico s katero je vzpostavljal nova pravila 

in izhodišča ter s tem vplival na veliko mlajših oblikovalcev. (Požar, 2015) 

6.1.1. NA MLADIH SVET STOJI 

Pregovor pravi, da na mladih svet stoji, v Sloveniji pa že vrsto let na vodilnih mestih ene in iste 

politike, ki so že nekakšne ikone.  

V vertikalnem formatu je uporabljena tipografija imenovana War is over v črni barvi, zaradi 

strukture in teksture tipografije deluje težko in je kot podstavek svetilki. Slednja kot prva 

pritegne gledalčev pogled in predstavlja najtežji element v kompoziciji. Skupaj z besedilom 

tvori močno horizontalno smer, katero razbija vertikala. Vertikalno smer tvorijo linije različnih 

debelin, ki upodabljajo dim in portret starejšega politika. Linije so v format prinesle razgibanost 

in skupaj tvorijo organske forme. V predelu dima zaznamo na formatu največjo številčnost in 

gostoto. Medtem ko likovna spremenljivka velikost v tem predelu variira on majhnih do večjih 

črt. Portret z nezaključenostjo linij diha in dovoljuje vstopanje prostora skozi njega. Deluje kot, 

da lebdi nad svetilko, kar le še pojasnjuje portretov položaj nad svetilko in gre za harmonijo,  

barvno in oblikovno ter ponavljanje, ki ga zaznamo predvsem v linijah pri dimu.  
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Slika 3: Na mladih svet stoji (osebni arhiv) 
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6.2. MATJAŽ VIPOTNIK (1944 – 2016), Plakatni triptih za predstavo Balkon, 

SMG, 1987/88  
V osemdesetih letih vodilni ustvarjalec - Vipotnik je s 

svojimi deli in z njihovo večpomenskostjo prinesel 

kompleksno grajeno in angažirano sporočilno 

simbolno govorico. Slednja se odreka strogemu 

ideološkemu pristopu in daje svežino in inovativen 

grafični jezik. (Požar, 2015) Triptih za predstavo 

Balkon kaže zavedanje Vipotnika o vplivu plakata. Bil 

je eden prvih ustvarjalcev, ki se je zavedal te 

konsistenčne vsebnosti vidnih sporočil. K uporabi 

njegove sveže domišljene ikonografije, vsestranske 

izrazne 

intenzivnosti 

in razprtosti 

so mu 

pomagala 

predvsem 

naročila 

gledaliških 

ustanov. 

Njegovi 

naročniki so 

bile namreč 

najnaprednejše gledališke ustanove z najvišjimi 

umetniškimi cilji. (Bernik, 2007)  

Matjaž Vipotnik je tudi v tem delu uporabil 

vgrajevanje svojih kritičnih idej v vsebino vidnih 

sporočil. (Bernik, 2007) Za dosežek svojih idej je 

uporabil množico odkritih in prikritih kontrastov. 

Slika 5: Matjaž Vipotnik, Plakatni triptih za 
predstavo Balkon, 1987/88 (Požar, 2015, str. 245) 

Slika 4: Matjaž Vipotnik, Plakatni triptih za 
predstavo Balkon, 1987/88(Požar, 2015, str. 245) 

Slika 6: Matjaž Vipotnik, Plakatni triptih za 
predstavo Balkon, 1987/88 (Požar, 2015, str. 245) 
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Sprva opazimo barvni in svetlostni kontrast, ki je prikazan s črno belimi podobami. Sledi mu 

kontrast golote in zakritosti človeškega telesa, kontrast funkcij, ki jih posamezne podobe 

prikazujejo. Vsi kontrasti privedejo do šoka za gledalca. S plakati prihaja v ospredje govorica 

telesa in njen vpliv na prostor v katerega je postavljeno. Likovni prostor je ostal prazen, a hkrati 

teatralično prizorišče, kjer je vidno sporočilo na prvem mestu. S tem je pridobil svojo 

večpomensko idejno formatiranje in razprl repertoar referenčnih znakov, simbolov in metafor. 

Prikazal je družbene razpoke, idejni pluralizem in protislovnost družbenih razmer. (Bernik, 

2007) Prav na zadnjo skupaj z njegovo osvobojeno kritično jedkostjo se bom opirala pri svojih 

delih. 

6.2.1. PISS or PEACE 

S tem plakatom sem želela ustvariti kritiko cerkvene institucije. Vzrok za to je predvsem odnos 

država-cerkev, ki že vrsto let ostaja nespremenjen. Cerkev, ki bi morala predstavljati zavetje in 

ponujati oporo in vero ljudem, ljudi tretira kot marionete in se umešava v njihova intimna 

življenja. Postaja podaljšana roka države. Cilj plakata je opozoriti kritičnega in zvedavega 

gledalca, da cerkev še vedno ni ločena od države.  

Uporaba znanih simbolov, znakov omogoča enostavno branje plakata. Še danes morda lahko 

trdimo, da čedalje pogosteje, določene slovenske hiše v kot pri jedilni mizi postavijo razpelo z 

Jezusom. Prav ta križ se povezuje s poveličevanjem. Ker je Jezus zapustil ta svet na križu, 

smisel križanja povezujemo s trpljenjem in posledično poveličevanjem. Visenje razpela v kotu 

jedilnice nakazuje na željo postati posnemovalec Boga. (Grabner-Haider in Krašovec, 1984) 

V preteklih letih, a ne toliko nazaj, so se v Sloveniji pojavljale določene obtožbe cerkve začenši 

z denarjem, nepotizmom, otrocih župnikov in na koncu, a vendar najbolj moralno in versko 

nesprejemljivo pedofilijo. Slovenski narod je izredno potrpežljiv, dajemo nove in nove 

možnosti našim voditeljem tako političnim kot verskim, a navadnim smrtnikom takšnih 

ugodnosti, kot so nova možnost, nov začetek ne damo, pa čeprav naša vera z Jezusom, 

gledajočim z razpela, na čelu uči prav to. In prav to odločnost, ko trdo stojimo na svojih tleh in 

verjamemo v nekaj sem želela prikazati s provokativnim kolažem, ki kaže na spremenjeno 

obzorje. Slika je bila posneta na znani turistični točki nad Bledom s pogledom na celotno 

Blejsko jezero s cerkvico na otočku. Postavitev nog pa ne kaže le na odločenost posameznika, 

pomemben element med nogami je cerkev, ki lahko tam stoji nenamerno ali pa z ogromnim 

namenom. Tu pa je še napis na križu, ki je v osnovi INRI, kar pomeni judovski kralj, kralj sveta. 

(Grabner-Haider in Krašovec, 1984). Plakat tako deluje provokativno in vzpodbuja razmišljanje 

gledalca.  
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Kot ostali plakati, je tudi tu uporabljena črna kontura z različno ravno prostoročno linijo. 

Uporabila sem odprte linije, ki kažejo na odprtine v sistemu, če jih najdemo jih lahko obrnemo 

sebi v prid, ne da bi se kdo s tem obremenjeval. Močne besede na vrhu križa so zapisane s tanjšo 

in nežnejšo konturo, kot kontrast njihovemu pomenu in roganjem tradicionalnem napisu na 

križu. Konturno risbo pa zaobjamem z zgovorno fotografijo, ki je v manj nasičenih in pestrih 

barvnih tonih in ustvarja zgovoren svetlo-temni barvni kontrast. Same barve ne ponujajo 

prostorskega učinka, a ga na fotografiji pridobimo z velikostjo posameznih delov. Ogromna, 

najbližja objekta sta torej zadnjica in noge, vendar sta v temnejših odtenkih, kot bi bilo 

primerno, če bi si želeli prostorski učinek barve. Plakat upravlja tako z organskimi kot 

anorganskimi oblikami, ki se prepletajo do željenega učinka. Od tuzemskega do vzpostavitve 

božanskosti objektov, čigar lastnosti si danes posamezniki dovoljujemo pripisovati samim sebi.  

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Anja Oset, diplomska naloga 
 

15 
 

 

 

 

Slika 7: Piss or Peace (osebni arhiv) 
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6.3. RANKO NOVAK (1948 - ), S CrOatia S, 1991  
Ranko Novak je v osemdesetih letih sodeloval pri plakatu za 9. kongres ZKS, za katerega je 

bilo značilno, da dosega visok kulturni nivo oglaševanja. Z omenjenim plakatom so ustvarjalci 

obudili avantgardne oblikovalske govorice 

in postavili temelje postmodernističnemu 

pluralizmu, kar je nekaj let kasneje na nov 

način predstavil Novi kolektivizem. (Požar, 

2000) Kot eden vodilnih in najuspešnejših 

oblikovalcev plakata na Slovenskem je 

Novak v prvi polovici osemdesetih let s 

svojimi deli vpeljal minimalizem in dosegel 

popolno dekonstrukcijo, kjer je vpeljal 

preoblikovanje in degradacijo simbolov.. 

Degradacijo, tokrat narodnega simbola, je 

prikazal na plakatu S CrOatia S, kjer je na 

beli podlagi rdeča šahovnica, ki je narodni 

simbol Hrvaške in katera iz preprostih 

kvadratov prehaja v prostore iz katerih teče 

kri. Nad šahovnico pa najdemo napis v črni 

barvi S CrOatia S. Rdeča nas v tem primeru 

spomni na znan rek: »Heute rot, morgen 

tot.«, kar bi lahko prevedli v: »Danes živ, jutri mrtev.«, drug pomen rdeče pa se v tem kontekstu 

navezuje na  vzpostavitev bele, črne in rdeče barve na format. Z belo si namreč predstavljata 

nasprotje. Rdeča opisuje moč, aktivnost medtem ko je bela simbol miru in nedolžnosti. Na 

Kitajskem pa jo postavljajo nasproti črni in beli, za kateri pravijo, da sta ženski barvi, rdeča pa 

je zanje moška barva. (Kovačev, 1997) T.i. protestni plakat je bil torej ustvarjen kot odziv na 

izbruh vojne na področju bivše Jugoslavije in je nakazoval nestrinjanje z balkansko morijo in 

kaže na visoko stopnjo tolerantnosti. Podobno je ustvaril svoj plakat tudi Simon Sernec. (Požar, 

2000) 

 

 

Slika 8: Ranko Novak, S CrOatia, 1991 (Bernik, 1997, str. 75) 
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6.3.1. MEJA 

Morsko in kopensko mejo med bivšima Jugoslovanskima državama, Slovenijo in Hrvaško je 

junija 2017 razglasilo in določilo arbitražno sodišče v Haagu. Prej, novembra 2009, sta državi 

že podpisali arbitražni sporazum, a vse do 2017 ni bila meja natančno določena. Po 

osamosvojitvi obeh držav so se namreč zaradi nedoločenih meja pričeli teritorialni spori. Kar 

pa je predvsem v Sloveniji ljudstvu dovolj poznano, saj se ob nedoločeni meji med sosedoma 

kregamo že za nekaj vej žive meje, ki sega čez navidezno teritorialno mejo, katero občasno 

brišemo, prirejamo in rišemo čez noč. 

Plakat je tradicionalne centralne kompozicije. V njem so uporabljene vse barve kot na 

izhodiščnem plakatu rdeča in črna na beli podlagi. Gre za različne vrste linij, ki sem jih pridobila 

tako s kolažem kot z risbo. Od ostalih plakatov ustvarjenih v tej diplomski nalogi se razlikuje 

po tem, da je poleg kolaža in risbe s črnim markerjem kombinirana tudi risba s svinčnikom, kar 

pripomore k zgodbi, ki jo gledalcu ponuja plakat. Linje, ki sem jih uporabila so proste in 

aktivne, torej navidezno zajemajo celoten prostor. Neprekinjene in prekinjene se izmenjujejo 

zgodbi primerno. Določena linija, torej meja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ohranja polno, 

neprekinjeno linijo in rdečo barvo, ki lahko simbolizira tako zadovoljstvo kot agresivnost, 

nemir, napetost in sovražnost. Potem pa je tu še črtkana črta, ki nakazuje prostor za spremembe 

in okvirno idejo, kje bi morala meja stati, a jo svinčnik in radirka še oblikujeta. Smeri narekujeta 

prav svinčnik in radirka, prvi deluje, kot da napada zemljevid Slovenije, medtem ko radirka, 

zardi svojega vodoravnega položaja, deluje izredno uravnovešeno in neaktivno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                      Anja Oset, diplomska naloga 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Meja (osebni arhiv) 
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6.4. MAJA GSPAN VIČIČ (1965 - ), SCREW THIS, 1995  
Med vidnimi oblikovalci plakatov takratne mlajše generacije oblikovalcev, ki se je začela 

uveljavljati na začetku 

devetdesetih let je tudi Maja Gspan 

Vičič. Maja se je v devetdesetih 

kot članica Ženskega centra 

Metelkova mesto ukvarjala s 

problematiko ženskih vprašanj. 

Plakat Screw this iz leta 1995 je 

oblikovala za forum o ženskah, 

kjer je bila sprejeta tudi konvencija 

o odpravi vseh oblik 

diskriminacije proti ženskam, ki je 

potekal v Pekingu. Gre za tipografski plakat z jasnim in neposrednim sporočilom. V vizualno 

zgodbo je vključila množico najbolj značilnih izrazov za žensko, od vsakdanjih psovk do 

ljubkovalnih, stereotipnih izrazov v stilu A woman's place is at home, ki so stisnjeni v 

stiskalnici, ki nadnje ustvarja dodaten pritisk. Pri tem plakatu Maje Gspan Vičič opazimo tisto 

nekaj, kar ločuje ideološki plakat od aktivistično družbenokritičnega, preraščanje časovnega. 

Plakat postane nesmrten in ne pride iz mode. (Požar, 2015) 

6.4.1. PRITISK PATIČKE 

Ob vsakih volitvah se pojavijo različne obljube tako posameznikov kot strank. Leto 2018 so 

zaznamovale parlamentarne volitve, za katere so si določene stranke pripravljale teren že v času 

predsedniških volitev 2017. Ena takšnih strank je ponujala velike obljube tudi za mlade, katerim 

bi pomagali reševati bivanjsko problematiko, jim ponudili stanovanja, da se bodo lahko 

reproducirali in v pečici pekli potičko. To pa ni edina tradicionalna zahteva, ki jo mladi slišimo 

v času razvijanja svojega samostojnega življenja. Vsak doživi vsaj enkrat ta prepad med 

generacijami, večinoma vsi slišimo vsaj enkrat: »Ko sem jaz bil toliko star kot ti sem že…« ali 

pa »Najprej štal'ca pol pa krav'ca.« Prav slednjo slišimo večinoma ambiciozni mladi, ki včasih 

kakšen tradicionalni korak preskočimo.  

Pritisk, ki ga nad nami ustvarja tradicija in tradicionalno razmišljanje, predstavlja kolažni del 

plakata. Različni fonti pa ustvarjajo različnost stavkov, s katerimi se mladi srečamo. Celotna 

postavitev stoji rahlo levo v formatu, kar nakazuje vstopno smer in smer branja v naši kulturi. 

Tradicionalno likovno gledano so torej velike, pomembnejše stvari na levi strani in prav tu 

Slika 10: Maja Gspan Vičič, Screw this, 1995 (Bernik, 1997, str. 40) 
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stojijo vsi reki, nad katere izvaja pritisk že potička nad njimi. Likovna teža na tem plakatu je 

centralizirana na besedilu, kateremu dodatno težo daje še barva, različna velikost črk in besed 

ter gostota, saj so vse besede, stavki postavljeni skupaj, zgoščeni v nepravilen kavdrat. Kot že 

omenjeno ima veliko vlogo gostota. Gostota na plakatu je namreč odvisna od črke pisav, ki so 

oblikovane tako, da se oblike črk po širini med seboj izredno razlikujejo. Pisave, ki so bolj 

zgoščene delujejo bližje in temneje. Gostota se ne pojavlja le med posameznimi fonti temveč 

tudi med samimi razdaljami med vrsticami, kar (ne)hote ustvarja tudi videz globine prostora. 

Uporabila sem različno tipografijo in sicer serifne in brez serifne črke, kar je v nasprotju z 

jasnostjo in nazornostjo, ki naj bi jo plakat upošteval. S pomočjo uporabljene tipografije semna 

ustvarila kaos na formatu.  Na tem plakatu se mi zdi pomemben tudi odnos med polnim in 

praznim ter organskim in anorganskim. Organski del je potica, ki načeloma deluje mehkeje kot 

besedilo pod njo, a zaradi zgoščenosti organskih sestavin dopušča predstavljanje zadostne teže, 

ki lahko preoblikuje neorganske oblike besedila. Slednje je postavljeno vodoravno, kar izraža 

strogost, uravnoteženost, trdo oporo in obvladanje položaja, kakršen občutek nam želi okolica 

s takšnimi stavki ponuditi.  
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Slika 11: Pritisk patičke (osebni arhiv) 
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6.5. NOVI KOLEKTIVIZEM, naslovnica Mladina, št. 21, 28.5.1988 
Naslovnica Mladine, št. 21 prikazuje bistvo med 

letoma 1980 in 1990 -  let demokratičnih 

sprememb in propada socializma. Na ustvarjanje 

Novega kolektivizma je vplival Matjaž Vipotnik, 

kar ta naslovnica še posebno dobro prikazuje. V 

takratnem času je namreč Mladina poleg 

študentskega časopisa Tribune veljala za medij, ki 

je podajal ostre kritike, razgaljal tabuje in rušil 

mite. Njene naslovnice so kot takratni plakati 

nosile rdečo nit izzivalnosti, udarnosti in 

protestnega sporočila. (Požar, 2000) Rdeča barva, 

ki je na naslovnici ne primanjkuje in je 

Vipotnikova značilnost,  je le ena izmed 

podobnostmi ustvarjanja. Z rdečo je Vipotnik 

ustvarjal izzivalno in uporniško okolje, kar doseže 

tudi Novi kolektivizem. Poleg rdeče barve je 

mogoče podobnosti ustvarjalcev zaznati že pri 

osnovi, kjer je fotografija osnova plakata ter pri uporabi simbolov nacizma in socializma. 

(Bernik, 2007) Novi kolektivizem v svojem ustvarjanju ponovno odkriva in ovrednoti 

zgodovino. Tako ne uporablja simbolov za prikaz povsem tradicionalnega pristopa kot je 

glorifikacija preteklosti pri nacistični politični propagandi ter propaganda napredka in lepše 

prihodnosti za socializem. Ohranja pa uporabo kulta osebnosti – Josipa Broza Tita. (Požar, 

2000) Pa vendar, dela Novega kolektivizma govorijo sama zase. (Novi kolektivizem, 1999) 

6.5.1. OD VSEH PA OD NIKOGAR 

Dokler si uspešen te želijo vsi, a se za tvojim hrbtom ogromno govori. Podobne stvari so v 

intervjujih povedali že mnogi dobri slovenski športniki in kmalu po njihovi nadvse uspešni 

karieri so se besede izkazale za resnične, pri določenih morda še preveč nežne glede na končni 

izid.  

Kult osebnosti v Sloveniji postanejo v času zmag prav naši športniki in v tem plakatu sem se 

poslužila ravno tega. Tako so se na naših tleh izmenjevali mnogi kulti osebnosti, ki so kmalu 

po svojih velikih uspehih izgubili tudi ta žlahtni naslov. Trenutni  kult osebnosti je znani 

košarkar Goran Dragič.  

Slika 12: Novi kolektivizem, naslovnica Mladina, št. 21, 
28.5.1988 (Novi kolektivizem, 1999, str. 77) 
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Kot kult osebnosti tudi s svojo velikostjo in osrednjo postavitvijo prevzame vso likovno težo 

formata nase. Vse ostale smeri elementov na plakatu so tako podrejene tej obliki. Tako roke kot 

raztrgana slovenska zastava. Kombinacija risbe in kolaža je prisotna tudi tukaj. Roke, ki grabijo 

dres so risane s konturo, saj omogoča izmenjevanje polnega in praznega prostora, kar simbolno 

izredno ustreza vsebini. Roke se med seboj prekrivajo, kar izraža dinamiko in agresivnost. 

Kompatibilna velikost kot kult osebnost je slovenska zastava, ki kaže na tradicijo in 

nacionalnost, a je le-ta raztrgana, zaradi različnih polemik, da dva najboljša košarkarja 

slovenske reprezentance naj ne bi bila Slovenca.  
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Slika 13: Od vseh pa od nikogar (osebni arhiv) 
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6.6. ZDRAVKO PAPIČ (1953 – 2013), ROBERT BOTTERI, J.B.T.Z. Samo milijon 

nas je…, 1989 
Plakat izraža Papičevo ustvarjalno rdečo nit; svežina, barvna slikovitost in anekdotičnost. 

Govorimo o izredno koherentni in oblikovalsko dovršeni obliki plakata na Slovenskem. 

Komunikacija poteka na razgibani in slikoviti, a hkrati urejeni plakatni formi. Pri plakatu 

J.B.Z.Z. Samo milijon nas je… opazimo prehod od 

portreta k povsem znakovnemu izrisu, tu ustvarjalec 

poda nov pomen že znanim simbolom. A hkrati 

moramo poudariti, da je Papičevo ustvarjanje 

prežeto z osebno likovno interpretacijo. Umetnik 

namreč do teme o svoji državi ne more ostati 

objektiven in je v vsakem delu nekaj intimnega. 

(Papič, 1992) 

Soočanje z ustvarjalčevimi oblikovalskimi 

rešitvami, še posebej tistimi, ki spadajo med odkrita 

politična sporočila, kot J.B.Z.Z., nas popelje v 

transformacije forme, v kritično mišljenje in kot s 

tem plakatom celo potencira, oziroma izostri naš 

pogled na družbo in njene razpoke. (Papič, 1992) 

Z minimalistično likovno rešitvijo zgošča bogat 

pomenski naboj in postavlja mejo med 

angažiranostjo in distanciranostjo ter med propagandno gesto in poetičnostjo. Uporablja malo 

vizualnih sredstev, celoten plakat je v črno belem kontrastu in njegov glavni učinek prihaja iz 

belih pik na črni podlagi. Prav črno beli kontrast pa tu sporoča še nekaj drugega kot pri 

Vipotnikovem triptihu. Gre za skromnost, kar s svojim civilnodružbenim značajem, prikazuje 

naročnika, ki je bil v tem primeru Odbor za varstvo človekovih pravic. Hkrati ustvarja 

maksimalni kontrast med svetlobo in temo, silami dobrega, stranjo opozicije in teme, celotnega 

sistema. Opozicija je tu prikazana kot bele pike na črnem ozadju.  Kljub temu, da je to likovno 

teoretsko izredno vidno pa je osnovna ideja plakata izhodišče iz štirih začetnic, ki same po sebi 

pomenijo formulo z vsebino.  Začetnice na plakatu delujejo kot spomin na ljudi, nejasnost, 

zabrisanosti teh štirih podob pa opozarja na možnost, da afera ni zaključena in se bo štirici 

pridružil še kdo, kar simbolizira raztegnjenost treh pik v mnogopičje. Na slednje so nakazovale 

tudi dejanske govorice v takratnem času, da je aretacija četverice šele začetek. To nas lahko 

Slika 14: Zdravko Papič, Robert Botteri, J.B.T.Z. Samo 
milijon nas je..., 1989 (Bernik, 1997, str. 88) 
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privede do razmišljanja, da so pike le mesta, štiri so že zasedena in glede na to, da je Slovencev 

»samo milijon« lahko, da se zasedejo vsa. Glede na napis »samo milijon« pa plakat deluje tudi 

ironično in izzivalno poziva sistem, naj zaprejo vse, ki si upajo oporekati sistemu. In s tem se 

vrnemo nazaj k simboliki svetlobe in teme. (Papič, 1992) 

6.6.1. PIJANA KURA 

Svetovna zdravstvena organizacija je opravila raziskavo po kateri se Slovenija uvršča med sedem držav 

z najmanjšim deležem moških na svetu, ki v zadnjem letu niso pili alkohola. (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje. Alkohol v Sloveniji. Ljubljana: NIJZ, 2014). Kljub temu najpogostejšemu družbenemu 

problemu, ki pušča  vidne posledice na zdravstvenem in ekonomskem področju imamo v Sloveniji vsi 

mladi in stari visoko toleranco do alkoholizma. Slovenci pijemo ko se nekdo rodi, ko nekdo umre, ko se 

poroči, ko praznujemo rojstni dan, … dejansko ob  vsaki  najmanjši priložnosti  imamo pripravljen nabor 

alkoholnih pijač. Zato se prenekateri komik pošali na račun našega naroda rekoč, da smo odlični 

športniki, ki imamo svoj nacionalni šport, dvigovanje kozarca. Da o rednem razgibavanju po gorcah, kjer 

vsak pravi Slovenec goji svojo trto in le peščica njih iz tega ne prideluje alkohola, sploh ne govorimo.  

Tako je nastal kolaž, ki tematizira alkoholizem. Risba prikazuje stilizirani zemljevid Slovenije, ki 

prekriva del grozda. Kolažni del pa kaže na simbol Slovenije, kokoš, kateri v kljun teče kapljica rujnega. 

Linijska stilizacija risanih objektov deluje kot ozadje za osrednji del zgodbe. Tekstura kokoši je resnična 

in stimulira gledalca. V samem formatu se ponujajo vse tri smeri, vodoravna, navpična in poševna. 

Stičišče pomembnih diagonal je na sredini toka vina, kar ustvarja za gledalca fokusno točko. Elementi so 

večinoma posamični in edini element z večjo gostota je grozd, kjer najdemo tudi ponavljanje elementov,  

vendar s tem ne pridobiva velike likovne teže. Kompozicija je prosta in ne centralna, saj se elementi 

razprostirajo po celotnem formatu. Plakat združuje harmonija funkcije in vsebine. V zgornjem delu 

plakata najdemo predmete, ki so povezani z namembnostjo, torej funkcijo. Vsi segmenti skupaj tvorijo 

povezavo na simbolni ravni in s tem harmonijo vsebine.  
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Slika 15: Pijana kura (osebni arhiv) 
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6.7. NOVI KOLEKTIVIZEM, Krvava gruda, plodna zemlja, 4.7.1991 
Gre za vojni plakat, ki ga je Novi kolektivizem oblikoval v negotovem času, kakšen bo izid 

devetdnevne vojne, ko se je 

jugoslovansko vodstvo in armada z 

orožjem trudili Sloveniji preprečiti 

samostojnost. V tem času sta nastala še 

dva podobna plakata; Buy Victory (28 

Junij, 1991) in Ja se hoću boriti za novu 

Evropu! (29 november, 1991). (Požar, 

2015) Gre za obdobje, ko v Srednji in 

Vzhodni Evropi pade komunizem in 

pride do razpada Jugoslavije. 

Oblikovalci so takrat pričeli s 

posnemanjem mobilizacijskih vojnih 

plakatov iz prvi in druge svetovne vojne 

v stilu ameriških in angleških vojnih 

plakatov, kot je: Your country needs you 

ali domobranskih plakatov, ki so 

agresivno pozivali z geslom: Tudi ti! 

(Požar, 2000) 

6.7.1. Ti'n'Deer 

Tinder je socialna medmrežna platforma za spoznavanje ljudi. Danes se mnogi, zaradi tempa 

težko ustavijo in spoznajo svoje potencialne bodoče partnerje zunaj svojega urnika, zato je ta 

platforma izredno priročna in jo uporablja veliko število ljudi različnih starosti. Govorimo lahko 

o negotovem času za ljudi, ki iščejo razmerja in ta negotovost se dodatno stopnjuje, saj so 

razlogi za pridružitev na to platformo različni.  

Plakat je montaža različnih motivov, ki so središčno zaporedno postavljeni v plakatni format. 

Gre za preplet kolaža z risbo, katero narekujejo konture različnih debelin in prekrivanja. Linije 

so proste in na določenih mestih prekinjene, kar daje plakatu prostor za dihanje in možgane 

zaposli, da dopolnijo črto v celotno obliko. Poenostavljanje in odpiranje oblik daje plakatu 

preprosto, a hkrati eksaktno noto. Po drugi strani pa je tu še oblika znaka Tinder, ki deluje kot 

predrugačena solza, kar se sklada z ugotovitvami psihologov, ki so z raziskavo ugotovili, da 

ljudje rdečo barvo večinoma povezujemo z okroglo obliko in solza je delno okrogle oblike.  

Slika 16: Novi kolektivizem, Krvava gruda, plodna zemlja, 4.7.1991 
(Novi kolektivizem, 1999, str. 94) 
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V upodobitvi sem uporabila simbole, katerih pomen sem večinoma obdržala in se igrala z 

naslovom ter samim imenom aplikacije. Osrednja, rdeče barvana oblika je znak Tinder, ki daje 

prepoznavnost aplikaciji in ozaveščenega gledalca spomni na njihove izkušnje. Simbolika barv, 

ki so uporabljene v znaku govori o čisti nasladi, strasti in čutni ljubezni. Govorimo namreč ne 

le o čisti rdeči barvi, temveč o mešanici le-te z dodatki rumene in modre. (Kovačev, 1997) 

Potem je tu še Stefan Borota, ki je dal rdeči nov pomen, ki predstavlja represijo režima in ne 

dopušča neodvisnega izražanja posameznikov.  Celoten znak obarvan v rdeče lahko razumemo 

tudi kot pomik globoko nazaj v zgodovino, kjer so si partnerje še izbirali po izgledu in z ozkim 

namenom – za reprodukcijo. Ali je torej današnja družba na temo odnosov napredovala ali 

nazadovala? 

Pod njim je upodobljena  roka, ki je uporabljena na podoben način kot v zgodovini – Tudi ti!, 

We want you to join,… pa vendar sem se z vsemi znaki odmaknila iz slovenskega ustvarjalnega 

prostora. Sama aplikacija omogoča določen prostor v katerem se lahko posameznik ob 

spoznavanju novih oseb giblje, mnogi med udeleženci iščejo skok čez plot, zato je simbol 

pridobil rogove, saj si želimo na Tinder tudi tebe, ki boš nataknil nekomu rogove – sebi, 

partnerju ali tretji osebi.  Že iz časa Grkov in Rimljanov velja jelen za simbol ljubezni, saj se ta 

mirna žival v času parjenja popolnoma spremeni,  ljubezen jo povsem zaslepi. (Germ, 2006) 

Rogovje pa so pogosto uporabljali tudi sodelavci Novega kolektivizma, umetniška skupina 

Irwin. Z uporabo rogovja v svojem delu Kapital Irwin poudari slovensko tradicijo in jelena kot 

nacionalni simbol. Tako ima rogovje dva pomena ljubezenskega in tradicionalnega, ki pa je z 

uporabo aplikacij kot je Tinder zradiran. (Anđelković, 2015) 

Tu pa je še igranje z besedo.  Ko povežemo vse elemente plakata in naslov aplikacije Tinder, 

nas nehote poveže z idejo po delni amerikanizaciji naslova, ki pred nas postavlja dejstvo, da 

lahko na takšni platformi kupimo mačka v žaklju, ali recimo raje jelena. Tako se plakat imenuje 

Ti and Deer – Ti in jelen.  
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Slika 17: Ti'n'Deer (osebni arhiv) 
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6.8. SIMON SERNEC (1959 - ), No, no more War in Croatia, 1991 
Simon Sernec se poslužuje oblikovno drugačne podobe plakata, za kar mnogi kritiki krivijo 

lokacijo njegovega ustvarjanja, Zasavje, kjer je bila v tistem času močna socialistična delavska 

tradicija. Sernec v svojih plakatih združuje trdno ikonografijo socrealizma, ki jo prikaže s 

fotografijami ali črno-belim sitotiskom ter ironično obarvanim podtonom, ki ga doda tej 

anahronistični podobi s kolažiranjem oziroma montažnim  ali risarskim načinom strukturiranja 

vizualnega izraza. Prav omenjeno je uporabil tudi pri tem provokativnim plakatu. Fotografija 

spominja na znano delo Edvarda Munka Krik, kateremu doda tipografijo, ki na gledalca naredi 

dodaten, še agresivnejši pritisk. S pogledom na ta plakat lahko občutimo stisko oseb, ki se jih 

je vojna na Hrvaškem dotaknila. (Požar, 2000) 

 

Slika 18: Simon Serec, No no more War in Croatia, 1991 (Bernik, 1997, str. 92 in 93) 
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6.8.1. MODNO JE RAZSTRELITI 

Potrošniška družba danes skrbi le zase in za svoje potrebe in želi svet rešiti s kupovanjem 

različnih stvari, katerih delež je namenjen v dobrodelne namene. Znana športna znamka je 

pričela z izdelovanjem oblačil iz plastike najdene v  morju, kar so ljudje množično kupovali in 

metali stran svoja prejšnja oblačila. Ta ista znamka ustvarja obutev in tekstil ob prodaji katerih 

gre določen znesek za raziskave o raku na dojkah in sodeluje ob različnih humanitarnih akcijah. 

Verujejo v potrošništvo in zmožnost le tega, da reši ljudstvo. Podobno pa razmišljajo tudi 

pripadniki različnih verstev, ki trdijo, da bo ljudstvo nekaj rešilo – vsako ljudstvo nekaj 

drugega. Tako se iz podobnih razlogov – rešitev ljudstva - na svetudogaja oboje – teroristični 

napadi in potrošništvo v dobrodelne namene.  

Plakatni format je zapolnjen s kombinacijo kolaža in risbe. Kolažni del predstavlja potrošniško 

družbo, ki bo slej ko prejzaradi prenasičenosti z nakupljenimi stvarmi eksplodirala. Uporabljene 

pa so predvsem športni izdelki, ki jih lahko enostavno povežemo z enim bolj znanih 

terorističnih napadov, v Bostonu na maratonu leta 2013. Tekstil, ki je predstavljen na plakatu 

kaže na raznolikost barv in zgodb vseh ljudi vključenih v obe zgodbi, ki jih plakat sproža pri 

gledalcu. Osrednje mesto na plakatu zaseda stilizirana bomba. Kombinacija različno nasičenih, 

pestrih barv ustvarja lahkotno vzdušje, ki ga zamori črno – bela bomba ujeta v trenutku 

eksplozije. Na plakatu najdemo mnogo likovnih spremenljivk in prostorski ključ prekrivanja. 

Prekrivanje se pojavlja že med tekstilom, a v prvem planu ostane bomba, ki jo ob strani 

prekrivajo manjši deli tekstila. Na plakatu najdemo vse likovne spremenljivke. Število in 

gostota ustvarjata težo na levi strani plakata in jo popeljeta v desno smer. Smeri tekstila so 

različne, zato ne moremo govoriti le o eni smeri, vendar lahko govorimo o poustvarjanju kaosa. 

Torej, lahko govorimo o kompozicijskem odnosu kaosu. Vse smeri skupaj delujejo zelo 

dinamično, kar le še stopnjuje diagonalni položaj osrednjega objekta, bombe, ki je postavljena 

od levo spodaj do desno zgoraj. Bomba kot osrednji predmet je tudi največji objekt na formatu. 

Tekstura se pojavlja na samem tekstilu, ki nakazuje na material tekstila.  Kompozicija je prosta, 

kot se za kaos spodobi.  
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Slika 19: Modno je razstreliti (osebni arhiv) 
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6.9.  ZDRAVKO PAPIČ (1953 – 2013), Vsaka partija … ima svoj konec … vsaka 

Mladina … ima svoj lepši jutri, 1989 
V drugi polovici osemdesetih let začne za Mladino oblikovati Zdravko Papič. Izpod njegovih 

rok nastaja vizualna kritika, ki kaže na postmodernistični koncept grafičnega oblikovanja. Kot 

poljski diplomant je 

veljal za tistega, ki zna 

postaviti na plakatu 

kritiko, ki bo hkrati 

domiselna, sproščena, a 

pikra in dvoumne 

vsebine. Tudi v plakatu 

Vsaka MLADINA…, 

Vsaka partija … prikaže 

duhovit grafični izraz, 

kjer ustvari občutek 

dogajanja z barvo in 

obrazno mimiko 

udeležencev. (Požar, 2000) Poustvarja konec partije z rivalstvom okoli osrednje osebe na 

plakatu in daje občutek prihodnosti in pričakovanja na delu plakata z Mladino. Na tem plakatu 

osrednjo osebo poudari še z barvo in prida občutek religioznosti, kot svetlobo, ki pada na osebe 

s prihodnostjo in proti kateri zre. Predstavi upanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Zdravko Papič, Vsaka partija … ima svoj konec … vsaka Mladina … ima svoj lepši 
jutri, 1989 (Bernik, 1997, str. 84 in 85) 
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6.9.1. BEG MOŽGANOV 

Leta 2015 so naredili raziskavo, ki je pokazala, da več kot 13.000 državljanov Slovenije rojenih 

v Sloveniji in starih med 25 in 39 let živi v tujini. Večina med njimi ima terciarno izobrazbo. 

Razlogi za selitev v tujino so različni, a vendar slovenski šolski sistem ponuja visoko 

kvalificirane osebe, ki brez večjih težav najdejo zaposlitev v tujini. K temu dodatno pripomore 

tudi odprtost Slovenije za različne projekte, kjer lahko že kot srednješolci spoznavamo tuje 

države in one nas. Ali torej za vsakega od nas obstaja obljubljena dežela?  

Tanke konture ustvarjajo risbo možganov in mišljenja. Dopolnjujejo jih prazni prostori in s tem 

ustvarjajo svojstven ritem celotnega plakata. Pomembna spremenljivka na tem plakatu je 

število. Stripovsko stiliziranih simbolov mišljenja, oblakov, je pet, kar je natanko toliko kolikor 

imamo ljudje prstov in kolikor je temeljnih elementov vzhodne filozofije (voda, ogenj, zrak, 

zemlja in les), ki je nam oddaljena, a jo kot mladi, ki iščejo nove možnosti kmalu vidimo kot 

možnost za življenje. Prav teh pet oblakov je praznih, kar pripomore k spoznanju, da v risbi v 

tem plakatu najdemo igranje polnega in praznega prostora. Stilizirani možgani imajo mnogo 

centralno usmerjenih linij, ki delujejo narejene v hitrih potezah in s tem ustvarjajo občutek 

gibanja, aktivnosti. K temu pripomore tudi enostaven ritem, imenovan variirana repeticija, gre 

za ponavljanje določenih lastnosti enakih enot in hkrati spreminjanje ostalih lastnosti. V tem 

primeru ponavljam oblike in smer, vendar spreminjam velikosti in jih prilagajam potrebam 

večje oblike. S tem ritmom, gostoto linij in prevlado črt ter velikostjo ustvarim dominacijo nad 

ostalimi elementi kompozicije in postavim centralno, navpično kompozicijo. Slednjo 

minimalno razbijem v kombinaciji z rdečim napisom, ki povzema dogajanje na plakatu in daje 

občutek zapečatenosti ideje in same aktivnosti. Risbi dodan kolažni element, tekaške noge, 

kršijo pravila likovnega izražanja, kjer v smeri gibanja, dovoljuješ dodaten, odprt prostor. Ta 

prostor je odprt minimalno in noge tečejo proti robu. Prostor, ki je sicer odprt in ima možnost 

gibanja ima nekje svojo mejo, zaključek. V primeru, da želimo pot nadaljevati, moramo 

prečkati to mejo, tako kot pri begu možganov. Ko prečkamo mejo svoje države se nam odpre 

nov format v katerem se lahko gibljemo.  
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Slika 20: Beg možganov (osebni arhiv) 
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6.10. DUŠAN MANDIČ (1954 - ) , ALDO IVANČIČ (1959 - ), MAGNUS, 1984 
Dušan Mandič je na začetku deloval v Disku FV, gre za prostor, ki ga je med 1980 in 1985 

vodila skupina FV 112/15, ki je hkrati 

inicirala subkulturno gibanje z lastno 

umetniško in kulturno produkcijo. V tem 

prostoru je decembra 1981 skupina Laibach 

pripravila svojo prvo multimedijsko 

razstavo v Ljubljani in tam sta se kasneje 

oblikovali njegovi skupini R Irwin S in 

Irwin. Takrat je bil Dušan Mandič 

specializant ALU in je bil z nekaj 

razstavami in teoretskimi spisi o sodobni 

umetnosti še najbolj tesno povezan s FV.  

Sam plakat Magnus je nastal kot glavni 

plakat za festival. Poleg naslova se pojavlja 

tudi opis homoseksualnosti in kulture in 

prav intimno življenje je bil osrednji del 

ustvarjanja Dušana Mandiča. S sodobno 

word art, s fotokopiranjem in ikonografijo 

pornografije in drugače spolno usmerjenih 

je izražal nestrinjanje s takratno dominantno slovensko likovno umetnostjo. (Krečič idr., 2009) 

6.10.1. LGBT  

Ta plakat je bil inspiriran s strani zgoraj predstavljenega plakata in ostalega ustvarjanja Dušana 

Mandića v Zgornji Šiški, kjer je grafitiral na steni, nasičeni z več plastmi grafitov in plakatov, 

napis: »1968 is over, 1983 is over, future is between our legs.« 

Ne sprejemanje LGBT oziroma v zadnjem času LGBTQ oseb je že nekaj časa pereč problem 

povsod po svetu. Ravno zato je se ta plakat predstavlja v tujem jeziku. V Sloveniji imamo 

neprofitno organizacijo Legebitra, ki izvaja različne delavnice in projekte za LGBT osebe, 

pomaga pri ozaveščanju in nakazuje pot k strpnosti, ki je v Sloveniji do perifernih skupin 

primanjkuje.  

V ospredju je zopet kombinacija bele, črne in rdeče barve. Škornji rdeče barve izhajajo iz 

znanega filma in istoimenskega muzikala Kinky boots, kjer se transvestit srečuje ne le s težavo 

o nesprejetosti temveč tudi s prilagojenostjo osnovnih življenjskih potrebščin za potrebe 

Slika 21: Dušan Mandič, Aldo Ivančič, Magnus, 1984 (Požar, 
2015, str. 313) 
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drugačne konstitucije – škornji s peto. Rdeča zanj predstavlja simbol seksualnosti in 

izzivalnosti. Kombinacija rdeče in črne pa plakatu doda kontrast, ki na beli podlagi bode v oči. 

Gre za tipografski plakat, saj je osrednjega pomena napis: »Can you accept Kinky boots?«, ki 

izzivalno pozove gledalca, da pomisli o svoji strpnosti do omenjene problematike. Dodatno ga 

k razmisleku vzpodbudijo še razbitine ženskega in moškega simbola pod škornjem. Tudi v tem 

plakatu je pomembna likovna spremenljivka velikosti, saj so osrednjega pomena rdeči škornji 

, ki z ostalimi elementi tipografije in simbolov spola narekujejo prosto kompozicijo. Na plakatu 

se pojavljata tudi dve števili – dva škornja in dva simbola. Število dve prikazuje kontrast na 

začetku med moškim in žensko, hkrati pa naj bi veljalo kot žensko število, a je število dve pod 

škornjem razbito na več manjših koščkov in dopuščajo opustitev stroge delitve. Na plakat poleg 

velikosti in števila vplivajo še spremenljivke gostote, ki se pojavlja predvsem pod peto škornja. 

Tam se zgoščajo razbiti deli simbolov. Pomembne so tudi različne smeri. Najbolj očitne so 

smeri, ki jih nakazujeta simbola, tu je zanimivost ta, da smeri tvorita izreden pomen za plakat, 

za samo zgodbo pa sta dokaj irelevantni. Potem pa so tu še smeri pisave, vodoravno, narekuje 

stagnacijo, mir in smer škornjev, navpično, ki je v kontrastu s simbolnim pomenom števila dve, 

simbol moškosti, nosilnosti, obvladanja položaja. Likovna teža je torej postavljena v levi del 

formata z osrednjo obliko in drobljenjem manjših, a gostih segmentov. Za razliko od ostalih 

plakatov v tem izpostavim tudi teksturo. Rdeči škornji ponujajo efekt bleščanja in nas 

stimulirajo. Dajejo občutek, da gre za hrapav in bleščeč tekstil, ki učinkuje razkošno, bogato in 

čutno, kot si želim, da bi na gledalca deloval celoten plakat.  
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Slika 22: LGBT (osebni arhiv) 
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7. PONOVNO ROJSTVO PLAKATA 
Kar je ustvaril Novi kolektivizem je postopek recikliranja in montaže s katerim konstruirajo 

ikonografski element iz zgodovine slovenske in svetovne umetnosti. Prav ta reciklaža znaka in 

simbola je tista, ki proizvaja estetsko vrednost (Novi kolektivizem, 1999) To pa sem želela 

ustvariti s svojimi deli tudi sama. Sprva z reciklažo elementov, ki jih družba pozna in so ji blizu, 

nato s ponovno uporabo plakatov, ki so že odslužili svojemu namenu. NK si je privzel pravico 

do razpolaganja z lastnim utelešenjem in podal nevarno razmerje med skoraj naturalistično 

izkušnjo v dojemanju sveta in med nedolžno. (Novi kolektivizem, 1999) Na to sem se navezala 

tudi sama, saj sem uporabila tako že znane, t.i. nedolžne simbole in jih nadgradila z osebnim, 

političnim ali lokalnim elementom. Tako sem reciklirala simbole in elemente. To pa je hkrati 

sama politika NK: rezultat recikliranih, prevzetih in na novo obdelanih mehanizmov vizualne 

umetnosti. In kot navede tožilstvo v primeru Plakatne afere je vse to le način umetniškega 

izražanja, katerega smisel je portretiranje že obstoječega likovnega izdelka. (Novi 

kolektivizem, 1999) Njihov način se imenuje retroprincip/retroavantgarda. Že sam izraz je 

protisloven, saj retro napoveduje pomik v preteklost, avantagrada pa v prihodnost. Gre za 

recikliranje preteklih oblik delovanja z velikim poudarkom na družbenih in političnih 

vprašanjih ter okoliščinah, ki so privedle do takšnih družbenih funkcij, oblasti in njenih 

institucij. (Zgonik, 2009) Ta retroprincip pa sem želela uporabiti tudi sama in sicer po principu: 

nekaj starega, kar imam namen reciklirati in nekaj novega, kar bo aktualno še čez nekaj let. 

Nov, aktualiziran politični plakat, ki je natisnjen na nasprotni strani že odsluženega plakata za 

kulturni dogodek. S tem sem želela opozoriti na zaskrbljujočo ekološko situacijo, natančneje, 

na problematiko uporabe papirja. Strategija, ki sem jo zavzela je uporaba odpadnih materialov 

(fotografij, plakatov). S podobnimi strategijami so se umetniki začeli ukvarjati koncem 

devetdesetih let, izvzemši Novi kolektivizem, ki je to zgodbo prenesel v javnost že prej. 

(Zgonik, 2009) 

Na enem samem B1 formatu zasledimo politični in kulturni plakat, kakor je bilo značilno za 

konec osemdesetih let, na primer Vipotnik in njegov plakat ob stoletnici smrti Marxa. Potem 

imamo tu še osebno noto in rekonstrukcijo same ideje. Star plakat je torej doživel reciklažo. 
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8. SKLEP 
Pri pisanju in ustvarjanju diplomske naloge sem bila v dilemi kaj je primerno, kaj lahko 

upodobim. Zelo so mi pomagale vse informacije, ki sem jih našla v prebrani literaturi. Osnova 

ustvarjanja diplomske naloge in ustvarjanja lastnih del je bil podatek, da so predvsem v 

devetdesetih letih plakati temeljili na najbolj izpostavljenih globalnih problemih; nasilje, vojna, 

begunstvo, rasizem, spolna diskriminacija. Presenetilo me je dejstvo, da se izpostavljeni 

globalni problemi takratnega časa ne razlikujejo od naših, sedaj in so še vedno aktualni. Za 

plakat, ki je aktualen je ključno, da je vanj vpeljano kritično razmišljanje. Ne le ustvarjalca 

plakata temveč tudi gledalca, ki bo plakat bral vedno na drugačen način. K temu pripomorejo 

predvsem uporabljeni simboli. Slednji so zaradi uporabe v novem kontekstu, kot socialistični v 

obdobju osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja ponudili novo angažirano govorico 

političnega plakata v Sloveniji. Na plakatih sem uporabila aktualne teme, ki se tičejo našega 

vsakdana. Vgrajevanje kritičnih idej v vsebino vizualnih sporočil na preprost način ponuja 

enotnost v slogu in obliki vseh plakatov. Želela sem biti kritična tudi do same sebe, zato sem 

plakate natisnila na nasprotno stran plakatov, ki so oglaševali dogodek, katerega sem, kot 

takratna predsednica študentskega kluba ustvarila s svojo ekipo. Saj je bilo to leto tisto, ko sem 

svoji kritični naravi dodala piko na i in ugotovila, da bodo določena vprašanja, kljub 

prizadevanju k reševanju ostala aktualna, nerešena, predvsem zaradi stereotipnih in 

tradicionalnih odnosov posameznikov do problemov. In družbo ustvarjamo posamezniki.  
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