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Izvleček
Namen diplomskega dela z naslovom Oblikovanje nekonvencionalne eksperimentalne
knjige je bil raziskati in analizirati smernice ter konvencijo na področju oblikovanja knjig in
s tem oblikovati eksperimentalno knjigo, ki od teh smernic odstopa.
V teoretičnem delu smo se poglobili v konvencijo oblikovanja knjig in povzeli kako in v
kakšni obliki se elementi knjig najpogosteje pojavljajo. Cilj je bil razčleniti, kaj je večini
knjig na knjižnih policah skupnega in katere so smernice, katerih se oblikovalci knjig
držijo. Konvencionalno knjigo smo primerjali tudi z drugo platjo – s knjigo umetnika
in eksperimentalnimi knjigami, pri katerih smo zaradi narave eksperimentalnega
dela izpostavili filozofijo wabi-sabi. Nato smo tudi sami zasnovali in oblikovali
nekonvencionalno eksperimentalno knjigo z naslovom Single Stream z izzivom določiti, kaj
pri eksperimentalni knjigi ohraniti in kaj spremeniti, da ustvarimo oblikovno sprejemljivo
kombinacijo.
Ključne besede: oblikovanje knjige, eksperimentalna knjiga, tipografija, grafična dodelava,
knjigoveštvo

Abstract
The purpose of the diploma thesis Designing an unconventional experimental book was
to research and analyze directives and convention in the field of book design, followed by
designing an experimental book which would differ from what is considered conventional.
In the theoretical part, we have deep-dived into convention of book design and
summarized how and in what way the elements of a typical book normally appear. Our
goal was to evaluate what most of the books in bookstores have in common and what are
the guidelines which their designers decided to stick to. A conventional book was then
compared to its opposite – with artist’s books and experimental books, amongst which
we have pointed out the wabi-sabi philosophy in regards to the nature of the theme of the
thesis. Afterwards, we have planned and designed an unconventional experimental book
called Single Stream by ourselves, with our main goal to determine what is worth keeping
from the book design convention and what to change in order to create a fulfilling design
combination.
Keywords: book design, experimental book, typography, graphic finishing, bookbinding
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Uvod

Trenutne trende v oblikovanju knjig je težko posplošiti dokler to ostaja stalno gibajoče
področje s stalno spremenljivimi stilističnimi pristopi. V porasti storitev osredotočenih
na zadovoljstvo končnega uporabnika, je potrebno slediti času in se dan za dnem
prilagajati trgu potrošnikov, ki sestoji iz kupcev knjig, ki so obenem poglavitna gonilna
sila nastajanja vedno novih knjig na trgu potrošnikov. Konvencija glede oblike knjige
ni nastala čez noč, temveč lahko izvor pisane besede seže vse do Mezopotamije,
so se smernice in uveljavljene prakse postavljale leta in leta. Na svetu je vsak dan
več kot 7,25 milijarde potencialnih bralcev (1), ki tekom vzgoje, izobrazbe in dela
premnogokrat v roke vzamejo knjigo.
Po statističnih podatkih podjetja Google, je bilo leta 2010 na svetu 130 milijonov
knjig. (2) Ob tej številki se nam poraja vrsta vprašanj – koliko izmed teh knjig je
ustrezalo smernicam, priporočilom in uveljavljenim praksam na področju oblikovanja
knjig? Katere so bile oblikovno bolj in katere manj uspešne? Kakšen je pri tem odnos
z vsebino? Tovrstna vprašanja so preobširna, da bi nanje odgovorili, vendar lahko
predpostavimo, da se število knjig, ki od smernic odstopajo, iz leta v leto veča.
Kako knjiga lahko odstopa od norme, v kakšni meri in kakteri obliki, smo raziskali v
diplomskem delu, ki se v teoretičnem delu poglobi v konvencijo, ki je skozi stoletja
prisotnosti knjige dodobra zasajena v družbo. Pred pričetkom oblikovnega dela smo
se za potrebe oblikovanja dobre osnove in poznavanja področja izven konvencije
seznanili s primeri v svetu knjige umetnika in eksperimentalnih knjig. V diplomskem
delu smo skozi filozofijo wabi-sabi in larpurlartističnega vzgiba oblikovali izdelek,
ki odstopa od klasičnih po svojem namenu, vsebini, prelomu, tipografiji, izdelavi in
dodelavi.
Pred začetkom pisanja diplomskega dela smo si zastavili sledeča raziskovalna
vprašanja:
•

Kakšna je konvencionalno oblikovana knjiga?

•

Kako eksperimentalna knjiga odstopa od konvencije?

•

Kakšni so dobri primeri nekonvencionalnih knjig?

•

Ali je eksperimentalna knjiga tudi knjiga umetnika?

•

Kako se lotiti oblikovanja nekonvencionalne eksperimentalne knjige in priti do
končnega izdelka?
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2 Teoretični del
2.1 Konvencionalne knjige
2.1.1 Sestava konvencionalne knjige
2.1.1.1 Sestavni deli in struktura

Knjigo kot celoto sestavljajo trije glavni deli: knjižni blok (ki je lahko sestavljen iz
zgibanih, znešenih ali zašitih knjigoveških pol), platnice (mehke ali trde platnice z
ustreznim prevlečnim materialom) in vezni ter okrasni elementi (kot so okrazna vrvica,
gaza, kazalna vrvica, krep papir, …).
Celotna sestava je predstavljena na sliki 1: 1) knjižni blok, 2) stranski zarobek, 3) knjižni
rob, 4) spojni list, 5) gaza, 6) okrasna vrvica, 7) krep papir ali cevka, 8) kazalna vrvica,
9) lepenka, 10) spodnji zarobek, 11) hrbet platnice z odstavo, 12) hrbtni vložek, 13)
odstava med lepenko in hrbtnim vložkom in 14) zgornji zarobek. (3)

Slika 1: Knjiga in njeni sestavni deli (3)

Večini knjig so vsebinsko skupni sledeči elementi: naslovna stran, zahvala, posvetilo,
predgovor, kazalo (npr. vsebinsko in slikovno), členitev po poglavjih, paginacija (mrtva
ali živa), kolofon, splošni založniški podatki itd. Seveda je vse odvisno od vrste knjig o
kateri je govora (kakor opisano v poglavju 2.1.2), vendar skorajda ne najdemo knjige
namenjeni komercialni prodaji, ki ne bi imela vsaj naslovne strani, kazala, paginacije in
vzpostavljene hierarhije. (4, 5)
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2.1.1.2 Format

Format je po-

Papir prihaja na trg bodisi v obliki rol, zvitkov ali listov. Že od Gutenbergovih časov

gojen z naravo

so knjige večinoma tiskane v pokončnem pravokotnem formatu, ki se naslanjajo na

knjige, tradi-

pravilo zlatega reza (1 : 1,618) – renesančne ideje idealnega razmerja. Tudi sodeč po

cijo in trendi,

raziskavah Jana Tschicholda zgornja trditev drži – večina knjig izdanih med letoma

in nenazadnje
s papirjem in
vrsto tiska. (7)

1550 in 1770 se tega razmerja drži skorajda do milimetra natančno. (6) Skozi zgodovino
so se za določitev formata knjige dobro izkazala sledeča razmerja: Fibonaccijeve
sekvence (1 : 2, 2 : 3, 3 : 5 in 5 : 8, ki se najbolj približa zlatemu rezu), racionalna razmerja
(4 : 4 za večje formate knjig in 5 : 9), iracionalna razmerja (1 : √2,
1 : √3) in klasično razmerje zlatega reza. (7)
Velikokrat je format določen že preden oblikovalec začne z delom. Papirničarji in
tiskarji so standardizirali oblike knjig, kar je pomenilo tudi standardizacijo formatov.
Odstopanje od določenih in široko uveljavljenih smernic v praksi pomeni, da je format
nepraktičen in predvsem dražji. Večje produkcijske stroške pa si avtor v želji po čim
večjem dosegu in zaslužku redko lahko privošči. Če želi avtor od standardnih formatov
odstopati, se izdelek seveda občutno podraži. Knjige se navadno tiskajo na tiskarske
pole, kamor lahko postavimo po 8 ali 16 strani na vsako stran pole, kakor je prikazano
na sliki 2. (3, 6) Z leti je napredovala tudi knjigoveška dodelava, zato 24, 36 in 64 strani
na knjigoveških polah ni več nobena neznanka. (8) S tem zagotovimo najmanjšo
možno izgubo in odpadek.

Slika 2: Osnovna knjigoveška pola za 16 strani s trikratnim križnim zgibom (levo) in 32 strani s
štirikratnim križnim zgibom (desno) (3)

Glede na gramaturo in voluminoznost papirja lahko opredelimo število zgibov.
Najpogostejši strojni zgibi so križni, paralelni, kombinirani, cikcak, ovijalni in okenski
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zgib. Papir z gramaturo do 60 g/m² lahko zgibamo štirikrat križno, kar tvori 32 strani.
Do 120 g/m² – trikrat križno kar tvori 16 strani. Do 150 g/m² lahko zgibamo dvakrat
križno, skupno dobimo 8 strani. (3) V ZDA so običajne mere knjig 5 × 8 palcev ali 6 ⁄
× 9 ¼ palcev (6), najbolj pogosta razmerja stranic pa so še danes 2 : 3 ali 3 : 4 (4), ko
govorimo o porezanem formatu.

2.1.1.3 Papir

Papir je polstena plast razmeroma majhnih in kratkih, naključno prepletenih vlaken, z
vodo, polnili in zrakom med njimi. Skupek papirja tvori knjižni blok, uporabi pa se tudi
za različne zaščitne ovitke, prevleke za platnice, spojne liste in podobno. Izbira papirja
je ključnega pomena pri oblikovanju fizične podobe knjige. Glede na surovinsko
sestavo poznamo lesni, brezlesni in reciklirani papir; glede na površinsko obdelavo
premazni, satinirani in glajeni papir; glede na videz površine pa visoko sijajni, sijajni,
polsijajni, mat in pigmentirani. Glede na zgoraj naštete materiale lahko nastanejo
raznorazne kombinacije. Za razliko od lesnega papirja brezlesni papirji vsebujejo manj
kot 5 % lesovine. V naravni obliki so nepremazni in zaradi majhne vsebnosti lignina (ali
ničelne) ne porumenijo, poleg tega pa imajo tudi večjo mehansko jakost. (3, 9)
Knjižni papir je v veliki večini primerov narejen na predpostavki, da bo knjiga
pokončnega formata. V skladu s tem poteka tudi tek vlaken. Papir se vedno lažje
prepogiba v smeri teka vlaken. V primeru ležečega formata na papirju, ki se sicer
uporablja za tisk pokončnega formata, bi počeli ravno nasprotno in hitro bi lahko prišlo
do zvijanja knjige ali kodranja listov, česar si pri končnem izdelku oblikovalec ne želi.
Seveda se v takšni situaciji lahko naroči drugačen papir, vendar tudi tukaj pride do
logističnih težav in dodatnih stroškov, kar za avtorja in založnika predstavlja dodatno
breme in nevšečnost, v kolikor gre za velike naklade namenjene veleprodaji. (9)
Papir izberemo glede na tehniko tiska in glede na vsebino končnega izdelka.
Vpliva tudi, če bo v tiskovini prisotno bodisi veliko besedila, grafik s preprostimi
minimalističnimi linijami ali morda bogatih barvnih fotografij. Upoštevati moramo
potrebno debelino papirja, saj si pri branju bralec ne želi videti na drugo stran, niti
ob močni svetlobi. Za najboljšo globino fotografij je najboljša izbira premazni papir,
ki knjigam bogatimi z barvnimi fotografijami zagotovi najboljši rezultat. Če besedila
ni veliko, je primeren tudi visoko sijajni ali sijajni papir (ki je za branje manj primeren

4

zaradi motečih odbojev). (7) Pomemben vidik pri izbiri papirja poleg tiska in namena
knjige je tudi vprašanje življenjske dobe. Če želimo, da je knjiga obstojna in odporna
na vpliv časa, je najboljša izbira arhivski papir. (10)

2.1.1.4 Zrcalo, mreža in robovi

Zrcalo strani (imenovano tudi format stavka) je velikost potiskane ploskve brez mrtve
paginacije in podaljškov. (4) Prva stvar, ki jo vidimo, ko odpremo konvencionalno
knjigo, je zrcalna simetrija. Tudi če elemente na straneh postavimo asimetrično, ne
moremo zanikati simetrične oblike knjige – kjer se oblika ene strani zrcalno sklada z
drugo stranjo. Temu primerno se je uveljavilo upoštevanje osi zrcaljenja. (7) Pri zrcalu
se je vzpostavila konvencija, ki pravi, da morajo knjige namenjene večkratnemu branju
vizualno delovati kot celota. Zato je odmik od roba hrbta manjši od zunanjega in
posledično besedilo leži bližje skupaj in se simetrično dopolnjuje. Kljub temu se mora
oblikovalec zavedati, da večji kot je obseg knjige in večja kot je gramatura papirja,
več prostora naj bi pustil na notranjem robu ob hrbtu. (4) Zgornji odmik je navadno
manjši od spodnjega, ki je največji od vseh. Odmik od uveljavljene prakse je viden
kot nekonvencionalen in nepraktičen. Asimetrični slog, ki je veliko bolj dinamičen,
dandanes povezujemo z modernizmom 20. stoletja in sodobnim oblikovanjem. (11)
Čeprav je bil v še času Jana Tschicholda povezan s »kulturnim boljševizmom« (ang.
cultural Bolshevism) in nosil negativen prizvok, je le nekaj desetletij kasneje postal
viden kot slog kapitalizma (ki je bil takrat v razmahu). (7)
Praktične in konvencionalne usmeritve za zasnovo zrcala so največkrat smernice in
diagrami Rennerja, Rosavira in Tschicholda. Renner predpostavlja, da je za format
»normalne« knjige najboljša izbira zrcala v razmerju 2 : 3 : 4 : 6 (od notranjega,
zgornjega, zunanjega in spodnjega roba). Če so razmiki večji, lahko zmanjšamo odmik
od zunanjega roba do razmerja 2 : 3 : 5 : 6 oziroma odmik zrcala od zunanjega roba
povečamo na 2 : 3 : 4 : 5 kadar so razmiki manjši. (7) Sistem je prikazan na sliki 3.
Jan Tschichold je zagovarjal Villardov diagram, s katerim lahko brez mer strukturiramo
zrcalo s pomočjo razdelitve dveh strani po diagonalah. (7) V raziskavi in pregledu
književnih del je Tschichold potrdil, da so najbolj razširjene knjige formata 2 : 3 z
zrcalom v razmerju 2 : 3 : 4 : 6. Kasneje je v svojih delih navajal, da je razmerje 2 : 3
osnovno izhodišče za oblikovanje moderne knjige. (12) Sistem je prikazan na sliki 4.
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Slika 3: Konstrukcija zrcala po Rennerju (7)

Slika 4: Konstrukcija zrcala po Tschicholdu (7)
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V primeru mehko vezanih knjig so robovi zrcala še nekoliko manjši, da je lahko na
vsaki strani knjige največja možna količina besedila. Z večjim številom znakov na vsaki
strani se zniža strošek proizvodnje, kar je pri knjigah mehke vezave velikokrat glavni
cilj. Ilustrirane knjige imajo navadno večje robove, ki dajo ilustracijam več svobode.
(11), Ker je oblikovalec velikokrat prisiljen v prilagajanje vsebine na račun vnaprej
določenega obsega knjižnega dela, je priporočljivo, da se v takem primeru prilagaja
velikost pisave in ne zrcala, (4) ki stranem zagotavlja stabilnost in urejenost.
Ko se oblikovalec ukvarja s prelomom, je zanj eden izmed ključnih elementov
določitev mreže, ki je pripomoček za strukturiranje in postavitev elementov po
formatu, ki ustvari videz enotnosti in usklajenosti tekom celotnega knjižnega dela. V
knjigah se najprej oblikuje dvostranska razporeditev, s čimer dobimo najboljši vtis o
odnosu med levo in desno stranjo, ki ju moramo uravnovesiti. (11) Kaj je v oblikovanju
knjig ustaljena praksa v postavitvi mreže je težko določiti. Jan Tschichold je, leta 1928, v
knjigi Nova tipografija, označil mrežo »tradicionalnih« knjig za neprivlačno in odprl pot
novemu modernističnemu pristopu določitve mreže. (13) Katera je prava izbira mreže,
je relativno in močno odvisno od obdobja ustvarjanja in oblikovalskega sloga.

Slika 5: Tschicholdova primerjava manuskriptne in modernistične mreže (13)

Danes poznamo več uveljavljenih vrst mrež: simetrično, asimetrično, modularno (ki je
zopet lahko simetrična ali asimetrična), sestavljeno (ang. compound grid), horizontalno,
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vertikalno, poševno mrežo in kombinacije naštetih. (14) Drugi viri navajajo še
hierarhično mrežo, stolpično in vrstično mrežo, formatu prilagajočo mrežo in klasično
mrežo, ki jo poimenujejo manuskriptna mreža, za katero sta značilna po dva stolpca na
stran med katerima je velik razmak. (15)

2.1.1.5 Tipografija

Dober obli-

Računalniško stavljenje in namizno založništvo sta spremenila svet. Ne le v cenovnem

kovalec se ne

smislu, temveč tudi v svoji širini. Kar naenkrat oblikovalec knjig ni bil več omejen samo

samo spozna

na določen in ozek nabor črkovnih vrst, temveč je imel na voljo goro le-teh. Še en

na tipografijo,
je tudi dober
bralec, ki počutje

revolucionarni korak je bil razvoj in vpeljava PostScripta, najbolj razširjenega jezika
za opis strani, s katerim je pisana beseda postala še bolj tekoča in prilagajoča okolici.
Nekoč je časovna omejitev dopuščala le manjše popravke prostora med črkovnimi

v besedilu izrazi

znaki, prilagajanje znakov in ligatur pa le redko. S PostScriptom so se možnosti široko

skozi primerno

odprle. (6, 8) Ko ima oblikovalec na voljo toliko možnosti, je izbira črkovne vrste toliko

črkovno vrsto. (7)

težja, zato je potrebno pisavi nameniti veliko pozornosti in svoje možnosti preizkušati,
dokler ne pride do primerne kombinacije. Pri tem je zopet priporočljivo upoštevati
konvencionalna pravila tipografije – na papirju v daljših besedilih je najbolje uporabiti
pisave s serifi z okoli 65 znakov na vrstico in celotno besedilo poravnati na levo
naslonilo (ko govorimo o latinici). (6) Po stoletjih prakse se je v stroki uveljavilo, da
klasicistične (ali modern) pisave bolj ustrezajo gladkemu papirju, med tem ko starejše
pisave bolje delujejo na mehkejšem, z ligninom bogatim papirjem rumenega odtenka.
(7) Črkovne vrste za glavno besedilo so v veliki meri namenjene neprekinjenemu in
daljšemu branju, pri tem pa so se skozi leta najbolj obnesle črkovne vrste, ki veljajo
za »klasične«, kot so bembo, garamond in caslon, poleg teh pa še janson monotype,
jenson, minion, palatino, sabon, saj vse zagotavljajo dobro berljivost in čitljivost.
(11, 16) Vsak oblikovalec bi se moral zavedati, da z vpeljavo nepričakovane črkovne
vrste povzroči, da bralec več pozornosti nameni izgledu besedila kot pa vsebini. Ker
je primarni namen knjig da so brane, si tega oblikovalec, v primeru konvencionalnih
knjig, ne sme privoščiti. (7)
Poglavja v knjigi se ločujejo s hierarhijo naslovov, ki oblikovno izražajo svojo stopnjo.
V besedilu je priporočljiva uporaba več različic črkovnih vrst za poudarke, pri čemer
je skorajda vedno glavno besedilo postavljeno v normalni različici pisave, ki je branju
najprijaznejša. Za poudarke je priporočljiva uporaba drugih oblikovnih različic iste
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črkovne vrste. V oblikovanju knjižnih del se je uveljavilo pravilo, da je najugodneje
kombinirati največ dve črkovni vrsti, ki sta oblikovno različni (pisava s serifi in linearna
pisava), kar pride predvsem prav pri razlikovanju med glavnim besedilom in naslovi, s
čimer oblikovalec tvori logično hierarhijo v besedilu in vzpostavi jasno strukturo. (17)
Vseeno mora biti oblikovalec pozoren, da razmik ni prevelik, saj lahko v nasprotnem
primeru ustvarimo videz nezaželenih belih pasov. Tovrstna protioblika pa »vzbuja
pozornost in zmanjšuje veljavo sive vrstice, ki je določilna za čitljivost«. (18)

2.1.1.6 Vezava

Mehanizacija, ki je močno olajšala proces izdelave knjig v masovnem smislu, je do
vezave knjig prišla šele konec 19. stoletja. (8) Poznamo različne načine ročne, strojno-ročne in strojne vezave: broširano, šivano z žico, šivano-broširano, vezano s spiralo,
z lepljenim hrbtom ter platno, polplatno, italijansko vezavo in tako dalje. (17)
Takšnih vrst je lahko tudi ročna vezava, le da je avtor lahko pri ročnem šivanju veliko
bolj ustvarjalen. Priljubljene so na primer japonska, pamfletna, koptska, kanadska
in polkanadska vezava. (19) Glede na izbran tiskovni material in vezavo je včasih
potrebno nekoliko prilagoditi odmike od hrbta knjige, kjer je treba še posebno paziti,
da besedilo na notranjih robovih, zaradi vezave v bližini hrbta, ne bi trpelo. (7)
Platnice knjig so večinoma izdelane iz lepenke, zato so toge in neupogljive za razliko
od brošur, zato to vrsto vezave imenujemo trda vezava. Pri mehki vezavi zadostuje,
da se platnica nalepi na hrbet brošure, med tem ko trda vezava zahteva lepljenje na
gazo in spojni list. Praviloma se knjige odpirajo brez težav ravno zato, ker platnice niso
lepljene neposredno na hrbet. Najboljše odpiranje dosežemo s šivanjem skozi hrbet
ali ob njem in s šivanjem z nitjo ali žico skozi hrbet. Bistvena razlika med brošuro in
knjigo je tudi razmerje velikosti knjižnega bloka in platnic. Knjige imajo platnice nekaj
milimetrov večje od knjižnega bloka, brošure pa so enako velike kot platice. (3)
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2.1.1.7 Platnice in ščitni ovitek

Izdelava platnic je zopet nov, samostojen proces s prirezovanjem, pripravo prevleke,
potiskom in naposled vplatničenje s knjižnim blokom. Knjižne platnice se delijo na
enodelne platnice (na primer kartonske platnice za brošure, lahko so votle, vatirane
ali kombinacija) in večdelne platnice s prevlečnim papirjem ali drugim materialom,
ki je lahko potiskan ali površinsko oplemeniten. Pri ročnem tisku platnic (ki je v
današnjem času vse bolj redek) največkrat posegajo po slepem tisku, reliefnem tisku,
hladnem tisku s knjigoveškimi barvami ali vročem tisku s folijo. (3) Platnice so obvezni
sestavni del vsake knjige in so navadno izdelane ločeno od knjižnega bloka. Običajno
se razlikujejo tudi v materialu. Lepenka (najpogosteje uporabljen material) je lahko
prevlečena z različnimi materiali: s potiskanim in plastificiranim papirjem, platnom,
usnjem, umetno maso ali z nadomestki naštetih materialov. (5) Najpogostejše
uporabljene sive knjigoveške lepenke se da tudi vleči, žlebiti, izrezovati, izsekovati in
vtiskovati, kar jih naredi nadvse uporabne kot platnice knjig. (20)
Smiselno je, da imajo platnice na svojem hrbtu ime knjižnega dela. Osnovne
informacije o vsebini knjižnega bloka odtisnemo na platnice z vročim tiskom ali pa
prevlečni material že prej potiskamo. (5) Če so knjige pokončne, potem besedilo na
hrbtu knjige običajno teče od spodaj navzgor. Izjema so knjige velikega formata, ki
jih polagamo na knjižne police s platnico navzgor. Da lahko takoj preberemo naslov,
mora biti besedilo temu primerno postavljeno. Knjige velikega obsega imajo navadno
zaobljen hrbet, zaradi česar se knjiga lepše odpira in platnice niso izpostavljene
tolikšni fizični obremenitvi zaradi odpiranja. Širina hrbta naj bi bila vsaj 3 milimetre, s
čimer zagotovimo še vedno sprejemljivo čitljivost. Platnice velikokrat prevzamejo tudi
vlogo ščitnega ovitka, ki varuje knjigo pred mehanskimi poškodbami in umazanijo. (7)
Dandanes so močno razširjene knjige z mehko vezavo, pri katerih je kakor pri brošurah
velikost platnic enaka velikosti knjižnega bloka. (5)
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Ščitni ovitek nosi informacije o knjigi, jo ščiti ter oglašuje. Sam po sebi nima omejitev.
Je podaljšek knjige, a vendar mora biti oblikovno povezan in združevati samega sebe
s knjigo v smiselno celoto. (7) Ovite so predvsem knjige, ki so vezane v celo platno ali
polplatno. Ščitni ovitek je večinoma potiskan z naslovom knjige in imenom avtorja ter
z različnimi naslovnicami, ki služijo kot močno marketinško orodje. (3)
Pregovor »ne

Na knjižnih policah se mora najbolj truditi za pozornost prav platnica (oziroma v

sodi knjige po

veliko primerih ščitni ovitek). Še vedno velja prepričanje, da bo knjiga s preprosto

platnicah« je
treba vzeti bolj
metaforično
kot pa
dobesedno.

in dolgočasno zunanjostjo verjetno takšna tudi znotraj. Po besedah Alana Powersa
platnice predstavljajo skrit eroticizem, ki bralcu govorijo »vzemi me, tvoja sem.«
Zunanji videz knjige je najpomembnejši dejavnik pri njeni sposobnosti, da pritegne
pozornost možnih kupcev, ki pri nakupu pregledajo tisoče platnic na policah knjigarn.
Iz tega razloga je iz avtorjevega stališča toliko bolj pomembno, da njegovo delo izstopa
iz poplave knjig. Prodajne in marketinške ekipe velikokrat stremijo k logiki »glasnejša
kot je naslovnica, več je možnosti, da knjiga uspe«. (12)
Koncept privlačnih platnic je relativno nov. Zanj mnogi štejejo šele uspeh zbirke
Penguin Classic, leta 1935. To so dokazali tudi z uspehom v poznih devetdesetih, ko so
prenovo podobe serije Modern Classics in njenih platnic s pomočjo aktualnih in mladih
oblikovalcev znova podrli prodajne rekorde. (12)
Tradicionalno so bile knjige s trdimi platnicami iz vidika proizvodnje vredne več in
temu primerno bolj bogato oblikovane. Vseeno so se trendi usmerili v izdajo mehkih
platnic, ki so z razmahom marketinških dejavnosti postale velik uspeh. Kljub temu
da se Evropa obrača v smer ožjih zrcal in papirnatih platnic, pa se Severna Amerika
še vedno poslužuje tradicionalnih knjig, ki so v očeh bralcev še vedno videne kot
kvalitetnejše. (12)
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2.1.1.8 Tisk

Ob koncu drugega tisočletja je bil ofsetni tisk najbolj razširjena tiskarska tehnika.
Več kot 75 % vseh tiskovin na svetu so natisnili prav z ofsetnim tiskom. Danes je
ofset močno razširjen zaradi napredka vse do digitaliziranih ofsetnih strojev. Na
ofsetnih strojih je mogoče skorajda vse – večbarvno tiskanje, obojestranski tisk v
enem prehodu, oplemenitenje, sušenje odtisov in dodelava tiskovin neposredno na
tiskarskem stroju. (21) Ofsetni tisk ima veliko prednost pri tisku velikih naklad, med
tem ko je pri tisku manjših naklad velikokrat nesmiseln, predvsem zaradi stroškov.
Zaradi tega že od konca tisočletja trendi silijo v smer digitalnega tiska, pri katerem
so napredki na kakovosti večbarvnega tiska in hitrosti ogromni. Danes tisk celotnih
naklad knjig z digitalnim tiskom ni več nič nevsakdanjega. Knjiga je pri tem lahko
v celoti računalniško pripravljena skupaj s slikovnim materialom in besedilom,
tudi montaža se opravi računalniško. S tem je mogoče pri tisku izogniti kopirnim
predlogam, ročni montaži in okolju neprijaznim kemičnim procesom. (8)

2.1.2

Vrste konvencionalnih knjig

Glede na vrsto besedila, ki je umeščeno v knjigo, je potrebno prilagoditi celotno obliko
knjige – od formata pa do izbora pisave.
Knjige za

Pri knjigah namenjenih daljšemu branju (novelah, romanih, …) je zaželen format, ki

daljše branje

se z lahkoto prilega v roko ter je praktičen za prenašanje in rokovanje. Najpogostejši
je ozek in visok format, mehak in upogljiv papir, ki ni ne preveč in ne premalo bel,
kjer vrstica vsebuje nekje med 45 in 65 črk, pri čemer je pisava berljiva in brezčasna
črkovna vrsta v primerni velikosti za branje. Pri tipografiji je potrebno upoštevati
vsa pravila mikro- in makrotipografije, od pankrtov in vdov pa do uporabe ločil. V
kategorijo namenjeno daljšemu branju ne uvrščamo Biblije, ki ima poleg daljšega
branja še mnogo drugih funkcij. (7)

Poezija

Daljša besedila silijo k simetriji, drugače pa je pri poeziji, kjer je veliko razgibanosti ter
razlik v dolžinah verzov, kitic in pesmih samih. Najpogostejše so sredinsko poravnane
individualne pesmi na vsaki strani, ki tovrstne neuravnovešenosti še najbolje omilijo.
(7)
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Dramska dela

Pri dramskih delih je odvisno, ali gre za klasično ali moderno delo. Moderna dela
po obliki velikokrat odstopajo od konvencije, zato poleg jasnega ločevanja vlog in
didaskalij ostrejših pravil ni. (7)

Ilustrirane
knjige

Pri ilustrirani literaturi je zaželeno, da ilustrator in tipograf delujeta skupaj, v idealnem
primeru pa naj bi se ti dve vlogi strnili v isto osebo. Le tako se delu lahko zagotovi
celovito podobo. Slikanice in knjige za otroke so spet nov specifičen primer, ki izstopa
z velikimi stopnjami pisave in močno ločenimi besedami in vrsticami. Na ta način so
črkovne podobe zares videne kot samostojne enote in se hkrati povezujejo v besede,
kar je cilj otroških slikanic in knjig. S starostjo in izboljšanjem bralnih sposobnosti se
lahko velikost manjša in količina besedila veča, saj naj bi nekje v 5. razredu šole otrok
že osvojil bralne navade. (7) Ilustrirane knjige so tudi ene redkih, ki si že same po sebi
lahko privoščijo strukturo brez mreže, saj je besedilo lahko interpretirano kot del
grafične upodobitve ali ilustracije. (13)

Znanstvene
knjige

Pri znanstvenih knjigah je ključnega pomena hierarhija besedila in vsebine, kjer se
pojavlja razgiban nabor različic pisav – kar močno pomaga pri razčlenjevanju vsebine
in vzpostavljanju hierarhije. To pripomore k spremembi načina branja – znanstvene
knjige nikdar ne beremo na isti način kot roman. Za pestrost in čim bolj bogato razlago
vsebine so pogosto dodane tabele, slikovni material in grafikoni. (7)

Referenčne
knjige

V referenčnih besedilih (kot so slovarji, enciklopedije, leksikoni itd.) bralec išče točno
določeno ključno besedo. S tem razlogom mora biti tipografija zelo dobro organizirana
in prilagojena dejstvu, da bo bralec besedilo zgolj preletel namesto bral. Pri tem je
smiselno poiskati dober način za ločevanje različnih terminov in uveljaviti celovit
sistem razlikovanja in hierarhije. (7)

Učbeniki

Učbenike hitro prepoznamo po opredelitvi področja in ciljne skupine, ki ju lahko
razberemo iz naslova in platnic. Oblikovanje s tipografijo na čelo je v pomembno, ker
mora bralca omrežiti. To zahteva veliko barv, slikovnega materiala, načinov razlikovanja
med različnimi deli besedila glede na funkcijo in namen. (7)

Knjige o
umetnosti

Knjige o umetnosti zahtevajo daljši premislek glede formata, da bi bile slike, risbe,
grafična dela in skulpture v dvodimenzionalni reprodukciji (v obliki knjige in slikovnega
materiala v knjigi), kjer je format omejen, vidne kar se da natančno. Smernica v praksi
je, da mora bralec prikazano delo videti v celoti, če je knjiga razprto postavljena na
mizo, bralec pa pri tem sedi v normalnem položaju. Pri višjih knjigah je potrebno
paziti ali bodo lahko ležale na knjižnih policah ter prilagoditi velikost pisave, ki mora
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biti ustrezna razdalji bralčevega očesa in knjige. (7) Zahtevnejša knjižna dela kot so
monografije slikarjev, velikokrat zahtevajo večbarvi tisk, saj le tako lahko zagotovimo
kvalitetno reprodukcijo vseh barvnih tonov. Najpogostejši je šestbarvni tisk (ang.
hexachrome), ki je sicer pogosteje uporabljen za embalažo, pri katerem z dvema
dodatnima barvama mnogo natančneje ujamemo original. (8)

2.1.3

Pristopi k oblikovanju knjige

Zgodnji koraki načrtovanja knjige okvirno zajemajo tri korake. Najprej analiziramo
obstoječe poti in širša konvencionalna pravila pristopa do oblikovanja knjig. Na
podlagi tega lahko načrtujemo oblikovalski osnutek in nazadnje osmislimo naravo
vsebine in njeno strukturo. (13)
Okvirno se oblikovalec lahko posluži štirih pristopov k oblikovanju knjige, v praksi pa
se le redko osredotočimo zgolj na enega. Ločimo dokumentacijski pristop, analitični
pristop, konceptualni in pa ekspresivni pristop. (13)
Dokumentacijski pristop

Grafično oblikovanje vedno temelji na dokumentaciji, predvsem v začetnih fazah.
Brez nje ne bi obstajale knjige, revije, časopisi, embalaža niti spletne strani. Brez
dokumentacije lahko posplošeno rečemo, da vizualna komunikacija ni stabilna. V fazi
dokumentacije združujemo materiale vseh vrst, ki nam bodo služili pri formulaciji
končnega izdelka, pa naj bodo to zvočni, slikovni, besedni ali kakšni drugi viri. V
začetku oblikovanja knjige nastopi dokumentacija kot izhodiščna faza, ko imamo
pripravljen manuskript. Ta je nato urejen, reorganiziran in postavljen v končno obliko
na različne načine. (13)

Analitični
pristop

Analitični pristop je kot analitično razmišljanje prisoten v vsakem procesu oblikovanja
knjig. Z njim težimo po strukturi vsebine. Analitični pristop je rojen iz čistega
racionalizma – v masi informacij skušamo poiskati in iz nje izluščiti vzorce. Te nato
strukturiramo glede na hierarhijo in zaporedja sledenja podatkov. (13)

Konceptualni
pristop

Konceptualni pristop teži k iskanju trdnega koncepta, ki predaja sporočilo knjige.
Tovrsten pristop je v večini primerov potreben pri oblikovanju serije knjig ali vsebin, ki
se navezujejo druga na drugo. (13)
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Ekspresivni

Ekspresivni pristop k oblikovanju knjig je rojen iz čustvene vpletenosti avtorja ali

pristop

oblikovalca. Pristop vodijo nagon, čustva in strasti oblikovalca, in je zato striktno
subjektiven pristop osnovan na podlagi avtorjevega notranjega sveta. Zaradi narave
tega pristopa je v večini primerov avtor knjige tudi njen oblikovalec, saj lahko sicer
pride do prevelikih nasprotij in napačne razlage vsebine. (13)
V proces nastajanja knjig je navadno vpletenih več ljudi in tudi končni izdelek je
produkt procesa medsebojnega sodelovanja. V primeru snovanja eksperimentalnih
knjig, ki temeljijo na močnem ekspresivnem pristopu, pa se velikokrat vloge avtorja,
pravnih agentov, založnika, urednika, lektorja, oblikovalca, knjigoveza, knjigotržca,
tiskarja itd., zlijejo v eno samo osebo. (13)

2.1.4

Izdelava konvencionalne knjige

Ko je knjiga konceptualno, vsebinsko, tipografsko in oblikovno že dokončana v
digitalni obliki, je čas za montažo strani. Datoteke morajo biti pred tem primerno
pripravljene v skladu s tiskarjevimi navodili. Pred samim tiskom v tiskarni pripravijo
poskusni odtis, glede na katerega se pripravijo morebitne popravke. V založbi nato
revizor ali tehnični urednik pregleda ustreznost montaže in najpomembnejše elemente
(naslovne strani, kolofon, pagine). (5) V konvencionalni proizvodnji knjig gre za večje
naklade, pri čemer je najbolj smiseln ofsetni tisk. (17) Knjige običajno tiskamo na enoin večbarvnih tiskarskih strojih za ofsetni tisk na pole. Vse stiskane pole in ovitek se
končno zberejo v knjigoveznici, ki je bodisi znotraj tiskarne, bodisi storitev zunanjega
izvajalca. V knjigoveznici se pole zgibajo, znašajo, šivajo ali lepijo v knjižni blok, ki ga
nadzorujemo preko signatur in paginacije. (5)
Pri ročni izdelavi knjižnega bloka sledi šivanje z veznimi elementi – bodisi platnenimi
trakovi ali z vrvico. Za tem se hrbet bloka lepi in poreže, ko se lepilo dobro osuši.
Poljubno se lahko odločimo za obliko hrbta, ki je lahko raven, okrogel, poloblikovan
(hrbet oblikovan v stiskalnici in s kladivom, ob tem pa sta platnici 1 cm oddaljeni od
hrbta knjige) ali oblikovan (enak postopek kot pri poloblikovanem, le da je oddaljenost
tolikšna, kakršna je debelina lepenke). Če ima knjižni blok predvidene še dodatne
vezne elemente ali okrasne elemente, se jih doda po tej fazi.
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Pri strojnem šivanju je proces relativno avtomatiziran in, kot samo ime pove, poteka
na strojih. Tam se pripravijo knjigoveške pole, se strojno porežejo, zgibajo, vlagajo
in znašajo v knjižni blok s pomočjo pomožnih transportnih enot, na strojih pa lahko
poteka tudi žlebljenje platnic. Poznamo več vrst strojnega šivanja, na primer spenjanje
z žico, šivanje z nitjo, spiralna vezava, varjeno šivanje, spenjanje itd.) in več vrst strojnih
šivov (navadni, izmenični ali izmenični šiv s prešivalno nitjo). Na stroju prav tako poteka
tudi izdelava in lepljenje platnic. (3) Končanemu knjižnemu bloku se doda kartonski
ovitek za broširano izvedbo ali trde platnice za trdo vezane knjige. (5)

2.2 Nekonvencionalne knjige
2.2.1 Knjiga umetnika

Knjiga umetnika je relativen pojem in zanj ne obstaja točna definicija. Nekateri pravijo,
da je knjiga umetnika knjiga, katere avtor je umetnik, drugi pa zagovarjajo stališče, da
je knjiga umetnika avtorsko delo, ki je samo po sebi umetnost, vendar izraženo v obliki
knjige. (22) Prvi definiciji nasprotuje tudi strokovnjakinja na področju knjige umetnika
Johanna Drucker, ki pravi, da v današnjem svetu vendarle ne velja prepričanje
francoskega dadaista Marcela Duchampa, po kateri je umetnost vse, za kar se umetnik
odloči, da umetnost je. (23)
Knjiga umetnika vsekakor ni neznanka v svetu, saj so »v zgodovini umetnosti
dvajsetega stoletja … knjigo umetnika kot medij uporabljali številni umetniki in
umetniške skupine, od ruske avantgarde, futurizma, dadaizma, do fluxusa, poparta,
konceptualnih umetnikov (pri nas npr. edicije skupine OHO) do današnjih dni.« (24)
V porastu knjig umetnikov v 20. stoletju so se prav gotovo postavile norme, kakšna
knjiga umetnika je, kaj je njena sporočilnost in kako je oblikovana. Ena izmed močnih
karakteristik, ki združuje področje knjig umetnikov je, da so prežete z osebnim
pristopom in so po sporočilnosti izrazito subjektivne. Kar nič preseneča, glede na
dejstvo, da tovrstne knjige predstavljajo prosto pot pri izražanju mnenja, fantazij, misli,
idej, zgodb in sanj. (22) Četudi knjiga umetnika izraža močno notranje doživljanje, pa
mora biti kljub vsemu še vedno knjiga po oblikii. (23)
Avtorji knjig umetnika se strinjajo, da je knjiga umetnika brez občinstva tudi brez
vrednosti. Da avtor pride do prepoznavnosti in občinstva, je potrebno vložiti veliko
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časa, denarja in truda poleg izdelave knjige tudi v muzealce in zbiratelje, ki so stik z
zunanjim svetom in naslednjim poznavalcem, ki ga bo priporočil. (25)
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli muzeji in galerije odpirati posebne
oddelke namenjene zgolj knjigam umetnikov in s tem se je tudi dokončno zoblikoval
pojem knjige umetnika. Danes se ta prelom odraža v razstavljenih knjigah, ki so
»bralcu« včasih težko dostopne zaradi posebnih pogojev hranjenja, ali pa je rokovanje
s knjigo nadzorovano in poteka s posebnimi pripomočki, ki zagotavljajo čim manjšo
obrabo. (22) (na primer rokavice, lupa itd.). Alternativo temu v današnjem času
prinašajo virtualni in digitalni nadomestki približevanja in ogledovanja dela.

2.2.2 Eksperimentalna knjiga

Eksperimentalne knjige je težko definirati, saj splošno eksperimentalna umetnost
in eksperimentalno oblikovanje v našem prostoru nista razširjena in se o njih, poleg
redkih alternativnih medijev in izvajalcev, malo govori. (26) Nasprotno pa je v tujini
relativno razširjena eksperimentalna literatura (ang. experimental literature), pod katero
nekateri štejejo tudi eksperimentalno pisanje smislu nekonvencionalnega pristopa k
pripovedništvu in strukturi pisanja. Velikokrat avtorji tovrstne literature posežejo tudi k
eksperimentalni rešitvi oblikovanja knjige – ta pa sloni na inovaciji in vpeljevanju novih
tehnik. (27)
Eksperimentalne knjige so posebni primeri v svetu knjig. Njihovo (ponovno) rojstvo
sega v čas, ko je bila ideja o unikatni knjigi zaradi pojava tiska, strojnega stavljenja
in posledično industrijska proizvodnja knjig, ironična. Idejo je oživil William Morris s
svojim podjetjem Kelmscott Press. (4) Eksperimentalna knjiga ni več samo uporaben
predmet, temveč umetnina, ki obstaja sama zaradi sebe. Kar se tiče tipografije, tiska
in dodelave, njena oblika velikokrat spominja na oglaševalske izdelke. V najboljših
primerih eksperimentalna knjiga izziva, vzbuja čustva in razkriva nove dimenzije. (7).
Eksperimentalna knjiga se nanaša predvsem na oblikovanje – tudi v angleškem jeziku
se besedna zveza »eksperimentalna knjiga« (ang. experimental book) pojavlja občutno
bolj redko kot pa termin »oblikovanje eksperimentalne knjige« (ang. experimental book
design). Samostojno smo 12. 6. 2017 na spletnem brskalniku Google preverili, da ima
slednji iskalni izraz kar 17 500 000 več rezultatov. Pri eksperimentalnih knjigah lahko iz
tega sklepamo, da gre za knjige, ki so oblikovane na eksperimentalen način
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(z eksperimentalnimi tehnikami in pristopi). To lahko pomeni eksperimentalne formate
in mreže, vpeljavo akcidenčnih pisav v telo besedila, kjer si lahko privoščimo igrivost
pred berljivostjo; uporabo materialov, ki niso klasičen papir ali lepenka; nadomeščanje
branja z drugimi funkcionalnostmi, ki zahtevajo druga čutila ali interpretacijo itd.
V današnji družbi se povečuje težnja k oblikovanju knjig v nekonvencionalnih
formatih z netipičnimi formati in tehnikami tiska, saj so takšni izdelki na oko
privlačni t. i. oblikovno pismenim (ang. design literate) končnim uporabnikom. V
večjem delu so tovrstne knjige oblikovane za oblikovalce, zato morajo vsi oblikovni
elementi (postavitev, prelom, tipografija in grafični elementi) toliko bolj zadovoljiti
najzahtevnejše in najbolj kritične kupce knjig. (12) Slovensko območje je idealno
tržišče za majhne naklade knjig, vendar je pri nas možnost tiska na zahtevo veliko
premalo izkoriščena, (8) temu primerno je na našem trgu tudi manj nekonvencionalnih
eksperimentalnih knjig.

2.2.3 Filozofija wabi-sabi v nekonvencionalnih knjigah

»Wabi-sabi umetnost uporablja naravne materiale, ustvarjeni predmeti pa nikoli niso
zloščeni, povsem dodelani ali čisti, da bi se zdeli novi, temveč so na različne načine
patinirani z namenom, da bi izražali trajanje časa. Teksture so grobe, v njih so vidni naravni
cikli nastajanja in fragmentacije. Tukaj ni nobenih ornamentov, avtorskega piljenja oblik,
temveč naravno sprejemanje nepopolnosti.« (28)
Kot dobro povzame Klara Zalokar v svoji diplomski nalogi, se je »Soetsu Yanagi,
japonski filozof … v sredini 20. stoletja ukvarjal z raziskovanjem ročno narejenih
izdelkov anonimnih obrtnikov, predvsem lončarjev. V nepravilnih vsakdanjih posodah
za riž je odkrival in razlagal subtilno lepoto skromnega, enostavnega in nevsiljivega, ki
jo najbolje opiše japonski izraz shibui (tudi wabi-sabi)«. (29)
Filozofija wabi-sabi se v nekaterih pogledih dobro ujame s konceptom knjige umetnika
in eksperimentalne knjige. V resnici pa je na koncu vse odvisno od avtorja – ali bo
delo izoblikoval do potankosti brez sledu človeških pomanjkljivosti ali pa jih bo pustil
izražene skozi končni objekt. Odličen primer iz sveta knjig je knjiga Alexa Bakkerja z
naslovom Wabi-Sabi (na sliki 6), ki filozofijo pooseblja na ravni potiskanega papirja,
platnic in šivov. (30)
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Slika 6: Eksperimentalna knjiga na podlagi filozofije wabi-sabi Alexa Bakkereja (30)
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3
3.1

Eksperimentalni del
Cilji in pristop k eksperimentalnemu delu

Pri izdelavi eksperimentalne knjige Single Stream smo po temeljiti raziskavi o
konvenciji v izdelavi in oblikovanju knjig šli skozi sledeče faze:
•

vsebinski pregled in analiza besedila,

•

izbira materialov, tehnik in oblikovnih rešitev,

•

priprava oblikovne zasnove, skic in predogledih sličic,

•

akcijsko slikanje,

•

skeniranje in retuširanje ilustracij,

•

načrtovanje preloma in platnic,

•

tisk, grafična dodelava platnic in ročno šivanje,

•

fotografiranje produkta.

Pri oblikovanju knjige smo se poslužili poznavanja konvencije in smernic v svetu
oblikovanja knjig. Naš cilj je bil stopiti korak od ustaljenih praks in ustvariti unikaten,
oseben in večen projekt z globljim pomenom.

3.2

Razlikovanje knjige umetnika in eksperimentalne knjige skozi
primere

Knjiga umetnika je izredno subjektivne narave in tako kot pri vsaki umetnini je odvisno
od okusa posameznika, če mu je umetnina všeč ali ne. Pri oblikovanju pa se lahko
opazovalec hitro strinja ali je oblikovanje dobro ali slabo. Princip oblikovanja je, da
jasno sporoča svoj namen in opazovalca motivira, da nekaj stori. (31) Knjiga umetnika,
tega od opazovalca ne pričakuje, a je vendarle po drugi strani knjiga umetnika
eksperiment sam po sebi, tudi če se avtor tega ne zaveda.
Za prvi primer smo izbrali eno izmed najbolj razvpitih knjig umetnikov na svetu –
Sumo (na sliki 7), avtorja Helmuta Newtona, iz leta 1999, ki na račun aluminijaste mize,
ki sodi v komplet knjige umetnika, tehta kar 30 kilogramov. (12) Eksperimentalna
knjiga bi se zaključila pri oblikovanju same knjige, knjiga umetnika pa se nadaljuje v
dodatek mize.
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Slika 7: Knjiga umetnika Sumo (12)

Velikokrat lahko opazimo tudi knjige umetnikov podobne delu No Title nemške
umetnice Beate Dyck (na sliki 8), kjer je še vedno govora transformiranju knjig v
skulpture, a na bolj mikrooblikovnem nivoju. Tudi v tem primeru avtorica izhaja iz
knjige, ki jo preoblikuje v knjigo umetnika.

Slika 8: Knjiga umetnika avtorice Beate Dyck (32)
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Naslednji primer knjige umetnika, ki ga ni mogoče šteti med eksperimentalne knjige
zaradi popolne odsotnosti preloma in vsebina, temveč nekje v ozadju zgolj nakazujejo
na obliko knjige, je primer skulpture iz knjig. Skulpture iz knjig ustvarjajo na primer
Guy Laramee (primer njegovega dela na sliki 9), Brian Dettmer, Su Blackwell in Robert
The. Tovrstne knjige ne služijo več svojemu namenu – biti prebrane, saj tovrstne
funkcije, (običajno) s preoblikovanjem v tridimenzionalne skulpture, izgubijo.

Slika 9: Skulptura iz knjig Guy Larameeja (33)

Zanimiv primer je Dennis Yuen, ki v svojem spletnem portfoliju zavestno loči kategorijo
knjižnih skulptur in pa kategorijo t. i. »knjižne umetnosti« (ang. book art) kar lahko
prevedemo kot knjižne umetnine ali ustvarjalne knjižne umetnine. Ko smo pogledali
fotografije izdelkov, nam je hitro postalo jasno, da se kategorija nanaša na ustvarjanje
in posledično oblikovanje, saj so knjige po svoji funkciji še vedno knjige, kjer je bila
naloga avtorja izpeljati oblikovno dovršeno vezavo in oblikovati platnice, kakor je
razvidno iz slik 10 in 11. Na drugi strani pa izdeluje knjige skulpture, ki so izgubile svojo
glavno vlogo – biti brane, ostala je samo še oblika (kot razvidno na sliki 12). Prav zaradi
tega jih lahko uvrščamo med knjige umetnika.
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Slika 10: Eksperimentalna knjiga z

Slika 11: Eksperimentalna vezava

novimi materiali Dennisa Yuena (34)

Dennisa Yuena (34)

Slika 12: Knjiga skulptura Dennisa Yuena (34)
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Zadnji primer, ki zaokroži razlikovanje med knjigami umetnika in eksperimentalnimi
knjigami, je knjiga S. (na sliki 13), avtorja J. J. Abramsa, iz leta 2013. Knjiga ima
jasno in nezamenljivo obliko knjige ter je taka tudi po svoji funkciji, četudi gledano
vsebinsko nikakor ni konvencionalna. Je utelešena zgodba v zgodbi, v samo knjigo
pa so vključeni dodatni materiali kot so na primer samostojne razglednice, fotografije
in pisma, ki dopolnjujejo zgodbo. Knjigo zato brez dvoma lahko vključujemo pod
eksperimentalno oblikovane knjige, pod knjigo umetnika pa vseeno ne, saj sama po
sebi ni umetnina, temveč še vedno primarno nosi funkcijo prenašanja besedila. Knjiga
je na voljo v prosti prodaji, za razliko od knjig umetnikov.

Slika 13: Eksperimentalna knjiga S. namenjena komercialni prodaji (35)
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3.3 Oblikovanje in izdelava knjige Single Stream
3.3.1 Vsebina knjige Single Stream

Skozi zgodbo knjige Single Stream (slo. samotni tok) bralca v prvi osebi vodi Elur,
pripovedovalka, ki kot preminula bojevnica spremlja svojega vajenca na težki
preizkušnji. Zgodba se osredotoča na vajenca, ki se mora v postapokaliptičnem
fantazijskem svetu boriti za svojo čast in življenje z odličnimi bojevniki, med tem ko s
svojim bojem zabavajo občinstvo. Elur spremlja notranje doživljanje vajenca skozi boj
in tekom poraza, ki vajenca popelje od čistega dna pa do ponovnega spoznanja sreče.
Single Stream sestoji iz 7 poglavij, vključno s prologom in epilogom, ki močno
odstopata od ostalega toka zgodbe. Dogajanje je postavljeno v razpoloženje, ki odraža
junakovo notranjost in kaotičnost sveta, kar se dopolnjuje z grotesknimi prizori in
nasiljem. Zgodba je močno prežeta z notranjim doživljanjem glavnega junaka in hkrati
obogatena z dialogom med Elur in njeno notranjostjo.
Delo anonimnega pisatelja s psevdonimom Alex Maze je kot rokopis nastajalo več let
in je tekom nastajanja vsebinsko večkrat spremenilo tok zgodbe. Vsebina sovpada z
avtorjevim odraščanjem skozi leta, dozorevanjem in življenjskimi izkušnjami, s katerimi
se je spopadal. Besedilo intenzivno izraža njegovo doživljanje življenja, njegov notranji
svet in pot, katero je moral prehoditi kot umetnik, pisatelj in človek. Njegovo delo
nikdar ni bilo mišljeno za javno objavo, kar smo spoštovali pri oblikovanju končnega
intimnega izdelka v zgolj 3 izvodih vse od rokopisa (prikazanega na sliki 14) pa do
unikatne knjige,

Slika 14: Pisateljev rokopis pred prepisovanjem na računalnik
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Rokopis je avtor sam prepisal v računalnik. Pri tem smo se odločili, da njegovega
dela ne lektoriramo, saj smo v skladu s filozofijo wabi-sabi, ki nas je vodila, želeli
vsebino pustiti surovo in nedotaknjeno, kar je bila pisateljeva želja. Pisatelj je imel
sam priložnost potrditi končno različico, četudi to pomeni kakšno pravopisno napako
in napačno uporabo ločil. Knjiga je nastala popolnoma brez vpogledov drugih oseb.
Zgodba je izrazito osebna in odraz avtorjevega notranjega sveta. Zaradi tovrstnega
pristopa lahko zgodbo razumemo kot obliko dnevnika. Naš cilj pri oblikovanju
nekonvencionalne eksperimentalne knjige Single Stream je bil prikazati zgodbo takšno
kot je – skrivnostno, intimno in intenzivno – skozi vse stopnje oblikovanja.

3.3.2

Ilustracija

Po pregledu besedila je sledila odločitev s katero smo izbrali tehniko za izvedbo
ilustracije. Ker je bil naš cilj skozi končni izdelek prikazati intimnost in skrivnostnost
izdelka hkrati s poudarkom na ročnem delu, ki je produkt gole človeške roke, smo
se odločili poseči za redko uporabljen pristop k ilustraciji knjig – akcijsko slikanje.
Odločitev je bila za nas dobra odločitev tudi zaradi izhodiščnih pisateljevih skic, kot je
primer na sliki 15, ki že same po sebi delujejo abstraktno.

Slika 15: Pisateljeva predstava literarnega kraja dogajanja
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Akcijsko slikarstvo, smer abstraktnega ekspresionizma, smo med drugim izbrali tudi
zaradi sporočilne vrednosti. Je izredno dinamična, nepredvidljiva, težko obvladljiva in
izredno osebna. Naš vzor pri delu in tehniki je bil Jackson Pollock, t. i. Jack Kapljač (ang.
Jack the Dripper), ki je zaslovel s svojo tehniko kapljanja in zlivanja barve na platno, pri
čemer je platno obračal in premikal. Fotograf Hans Namuth je njegovo tehniko opisal s
z besedami, ki opišejo tudi nastanek motivov za naše delo:
»Njegovi gibi, sprva počasni, so postopoma, medtem ko je lučal črno, belo in rjavo barvo na
platno, postajali vse hitrejši in vse bolj podobni plesu. Popolnoma je pozabil, da sem tam;
zdelo se je, da ne sliši klikov moje zaslonke ...« (36)
Za potrebe knjige smo ustvarili 15 unikatnih slik (primer sta izseka na slikah 16 in 17)
narejenih s tehniko akcijskega slikarstva, pri čemer smo uporabili akrilne barve, svetleč
medij za akrilne barve, vodo, sintetične čopiče, slikarske lopatice, silikon v razpršilniku,
ročni plinski gorilnik in platno. Barve smo razredčili z vodo in medijem za akrilne
barve, jim dodali silikon v razpršilniku in jih zaporedno zlivali na platno. Ko smo nanesli
vse barve, smo platno obračali, dokler nismo dosegli želenega učinka. Pri tem so se
barve prelivale, mešale, ter zaradi različnih gostot prodirale ena v drugo. Po potrebi
smo z gorilnikom določene dele slik segreli do te mere, da je silikon začel hlapeti in
na površino pripeljal barvo s spodnje plasti, kar je ustvarilo videz celic. Pri akcijskem
slikanju je bil naš cilj ustvariti abstraktno pokrajino, vzorce in počutje, ki odraža vsebino
literarnega dela. Pokrajina v literarnem delu je ledena in zasnežena, zato smo se
odločili za uporabo hladnih barv. V dveh primerih smo uporabili tudi zlato in rdečo.
Zlato v primeru, ko poglavje opisuje mesto in zgradbe z zlatimi kupolami, rdečo pa v
poglavju, kjer v areni potekajo boji med junakom in bojevniki, ki prelijejo ogromno
krvi.

Slika 16: Izsek iz ilustracije 1
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Slika 17: Izsek iz ilustracije 2

Pri tehniki akcijskega slikanja smo uporabili odtenke kobalt modre, ki velja za najbolj
bogato in fino modro barvo, ultramarin modro, ki se v primerjavi s prejšnjo nagiba
proti vijoličnim odtenkom ter prusko modro, ki najbolj spominja na globine temnega
oceana. Za belo smo izbrali titan belo barvo.
Ob modri kvaliteti doživljamo vodo in zrak. Zato prevladovanje modre barve dobro
ponazarja kraj pripovedovanja. Modro smo izbrali tudi zato, ker jo povezujemo z
daljavo in neskončnostjo. Z oddaljenostjo zaradi prekrivanja zračnih plasti objekti
pridobivajo bolj hladen, modrikast odtenek, zato se nam zdijo še bolj oddaljeni.
Oddaljenost smo povezali s hrepenenjem. Tudi glavni junak v zgodbi ves čas hrepeni
po miru, razodetju in svobodi. V kombinaciji z modro smo pokrajini dodali belo barvo.
V likovnem smislu smo s slednjo želeli še dodatno simulirati ledeno pokrajino in ji
dodati še nekaj razsežnosti.
»Originali, ki

Digitalni zajem originalov je bil narejen s Cruse skenerjem, ki je na trgu izredno cenjen

jih shranimo v

in poznan po svojih izjemnih zmožnostih digitalizacije večvrstnih del, tudi zahtevnih

digitalno obli-

umetniških del. Cruse skener ima optično ločljivost 300 milijonov točk z globinsko

ko, se s časom

ostrino do 12 centimetrov. Pri procesu skeniranja se original ne poškoduje saj je

ne starajo«

skeniranje brezstično, osvetljevanje ne sproži kemičnih reakcij v barvah, poleg tega pa

(37)

lahko že zastekljene originale pustimo zastekljene. Pri zajemu naših originalov smo se
odločili za LR način zajema. Ta je zaradi dobre osvetljenosti najhitrejši, podoba pa je
osvetljena hkrati iz leve in desne strani, tako da se znebimo vseh senc. Tehnike slikanja
na platno smo se poslužili zaradi enostavnosti in dostopnosti, zato vidnost teksture za
nas ni bila pomembna, prav tako je površina slik relativno ravna. Z osvetlitvijo iz obeh
strani je bil rešen tudi problem vihanja platna, ki se zgodi zaradi teže mokre barve.
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Skenirane slike smo prejeli v TIFF formatu z ločljivostjo 400 dpi. Ilustracije smo po
zajemu barvno uskladili v programu Adobe Lightroom.

3.3.3

Oblikovna zasnova, prelom in tipogafija

Kar v knjigi

Za tekoče besedilo smo uporabili baročno črkovno vrsto adobe caslon pro (primer

piše, ne pove

na sliki 18). Adobe caslon pro ima opazne razlike v podebelitvi in se dobro ujame z

vsega o tem,

angleškim jezikom, v katerem je napisana knjiga Single Stream. Kot pisava s serifi,

o čem knjiga

je črkovna vrsta adobe caslon pro primerna za daljša besedila. Pri primerjanju z

pripoveduje.

ostalimi pisavami s serifi, ki bi še lahko bile primerne, se je na koncu izbrana črkovna

Zgodbo imata

vrsta izkazala za najbolj primerno vsebini, toku besedila in prelomu. Z razlikami v

tudi njena

podebelitvi predstavlja močen kontrast enakomernim teksturam ilustracije in jo na

oblika in

ta način elegantno uravnoteži. V končnem delu smo uporabili navadno in kurzivno

tipografija. (6)

različico (kot prikazano na sliki 18). Na tovrsten način smo v knjigi oblikovali pravilo,
kako potega dialog. Pri izboru črkovne vrste smo si drznili ostati v polju konvencije.
Eksperimentalne knjige ne glede na svojo drznost hlepijo po uravnoteženosti in
estetiki. Poleg formata je bila ta črkovna vrsta tudi edina stvar, ki smo jo od konvencije
obdržali in s tem ohranili videz tipične proze, ki ga tovrsten tip besedila zahteva.
Stopnja črk v besedilu je 10 t. e. in razmik 13 t. e. Naslonilo je v večini primerov levo,
vendar smo pri ožjih stolpcih, kjer ni prihajalo do učinka žage, uporabili tudi desno
naslonilo in na ta način uravnovesili razdeljeno in razgibano besedilo v zrcalu. Na ta
način smo besedilo kljub asimetričnemu zrcalu skušali oblikovati simetrično.

Single Stream is a book.
And it will always flow.
Slika 18: Črkovna vrsta adobe caslon pro v navadni in kurzivni različici
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Kot drugo črkovno vrsto, ki služi za naslove poglavij in dodatek ilustraciji, smo se
odločili za uporabo akcidenčne pisave chasing embers (primer na sliki 19). Črkovna
vrsta spominja na rokopis narejen z debelim kaligrafskim čopičem. Črkovna vrsta je v
primerjavi s črkovno vrsto telesa besedila veliko bolj okorna in surova. Izbrali smo jo
z namenom, da dopolnjuje abstraktne ilustracijske vzorce in doda vtis ročnega dela.
Izbor črkovne vrste z učinkom, ki spominja na raster, smo taktično zastavili, da bi se
besedilo s to pisavo bolj povezalo z ilustracijo. Kljub svoje izrazite velikosti, ima zaradi
rastra manjši tonski kontrast, kar naredi močno izstopajoče naslove in paginacijo veliko
bolj nevtralne. S črkovno vrsto chasing embers so poleg naslova zapisane tudi številke
poglavij ter označena epilog in prolog. Stopnja črk v oznakah poglavij je 86 t. e.

Slika 19: Črkovna vrsta chasing embers

Pri določitvi zrcala so nas vodila vprašanja kot so: kako razporeditev učinkuje na delo?
Ali besedilo diha? Kako se bo besedilo videlo v francoskih žepih, če se sploh mora? In
kako narediti prelom nevsakdanji?
Ker je bilo knjigo z golim šivanim hrbtom in perforiranimi polami možno narediti edino
z okenskim zgibom, smo bili pri obsegu knjige omejeni na dejstvo, da ima vsaka pola 8
strani, sicer šivanje ne bi bilo mogoče. Zato smo se omejili na 64 strani. Temu primerno
je bilo potrebno prilagajati velikost pisave in razmike.
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Da ne bi presegli 64 strani vsebine in da bi hkrati besedilo še vedno dihalo s primernimi
razmaki, smo se odločili za obračanje teka besedila za 90 stopinj. To smo si lahko
privoščili tudi na račun abstraktne ilustracije, ki je lahko opazovana iz katerekoli strani.
Besedilo teče od leve proti desni strani, kakor je za slovenski jezik normirano. Besedilo
je na vsaki strani razdrobljeno v tri bloke. Njihova zgradba in razporeditev se nikdar ne
ponovi, saj smo želeli delati brez mreže. Bloki so med seboj enakomerno odmaknjeni
6 mm, v vodoravni smeri pa zaradi optične enakomernosti še nekaj desetink milimetra
več. Pri razporeditvi nas je omejevalo zgolj zrcalo, ki se je na desni strani v primerjavi z
levo stranjo za 20 mm spustilo proti spodnjemu robu, da bi lahko ime poglavja imelo
več belega prostora okoli sebe. Velikost zrcala je skozi celotno knjigo enakih dimenzij
354,8 t. e. po daljši in 229,6 t. e. po krajši stranici. Ker so bloki tako razgibani, je bilo
smer branja potrebno nakazati na poseben način, da se bralec v zapleteni in tekoči
strukturi na novi strani ne bi izgubil. S tem namenom bralec najprej nagonsko išče
začetek na levi strani, kjer je najbolj izpostavljeno besedilo v 100 % črni barvi. Bralec
blok bere navzdol, naslednji blok (desno od njega) se ločuje od prejšnjega po 70 % črni

Slika 20: Asimetrično postavljeno zrcalo
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barvi, zadnji blok pa ima le 40 % črne barve. Na ta način smo ustvarili učinek bledenja,
ki tudi na sporočilni ravni sovpada z zgodbo, ki se med drugim dotika minljivosti. Naš
cilj je bil doseči, da bralec sam ugotovi sistem branja, kar je zaradi barvnega prehoda
in naučenega branja od leve proti desni in od zgoraj navzdol hitro mogoče osvojiti.
Primer strani s tovrstnim sistemom je prikazan na sliki 21.

Slika 21: Samostojna stran z besedilom, zrcalo in prelom

Telesu besedila nasprotujejo označbe poglavij, ki segajo v živi rob. Vsaka označba
je postavljena samosvoje tako, da najbolj optimalno uravnoteži zrcalo na tisti strani
in ostaja dobro berljiva kljub porezavi. Edina omejitev, ki smo si jo postavili, je bila
označba na levi strani spodaj in na desni strani zgoraj. Ker paginacija v knjigi ni
prisotna, je opaznost označbe poglavja toliko pomembnejša za orientacijo bralca, ki na
ta način lahko ločuje potek dogajanja.
Poseben tipografski izziv pri oblikovanju je bilo ločevanje kompleksnih pogovorov.
To je bil tudi edini del, kjer je bila potrebna prilagoditev vsebine skupaj z avtorjem.
Četudi besedilo ni namenjeno branju, je vsebina vseeno obvezno potrebovala
strukturo dodano k notranjemu dialogu pripovedovalke Elur. Kadar se Elur znajde v
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dialogu sama s seboj, je njen drugi jaz v dialogu upodobljen s kurzivno različico, kot je
prikazano na sliki 22.

Slika 22: Razlikovanje govorcev s pomočjo navadne in kurzivne različice črkovne vrste

Najtežji del za oblikovanje je bil epilog, kjer ne gre več samo za dialog, temveč se
vključi in izmenjuje več oseb, pri čemer dobesedni navedki niso neposredno povezani
na posamezne vstopajoče in iz zgodbe izstopajoče like preko spremnih stavkov.
Problem smo rešili z določitvijo kurzivne različice črkovne vrste za vse vpletene like,
ki do takrat v zgodbi niso nastopali. Zaradi kompleksnosti epiloga je ta rešitev, kakor
prikazana na sliki 23, naredila še dodaten čar zaključku zgodbe.
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Slika 23: Kompleksna delitev vlog v pogovoru več oseb in tipografska rešitev

Paginacijo smo izpustili zaradi majhnega obsega dela, hkrati pa tudi zato, ker knjiga
sama po sebi ni namenjena branju, še manj pa linearnemu, saj bi v tem primeru
bralec moral zaporedno raztrgati vsako stran, eno za drugo. Cilj izdelka je bil že
od samega začetka, da vsebina ostane skrita. Na ta način smo tudi ohranili vtis
dnevniškega pisanja, ki se navadno od drugega ločuje le po datumu, tekoče besedilo
pa je popolnoma prepuščeno toku misli. Na račun odsotnosti paginacije je bila edino
smiselna tudi odsotnost kazala. Od klasičnih sestavnih delov knjige smo ohranili samo
še naslovno stran, a tudi ta je del ilustracije in vsebuje zgolj naslov.
Knjižni blok je bil v celoti oblikovan s programsko opremo Adobe InDesign CC, prav
tako kot spojni listi. Predlogi za izdelavo klišeja za vroči tisk in lasersko vžiganje v
platnice sta bili pripravljeni s programsko opremo Adobe Illustrator CC zaradi potrebe
po vektorskem formatu. Ker smo vedeli, da bo montaža opravljena računalniško in
izven programa Adobe InDesign CC, smo kot izhodiščni format za oblikovanje vzeli
končni format knjige 16 × 24 cm in temu dodali 3 mm dodatka za porezavo na vsaki
stranici. Knjižni blok in spojna lista smo pred tiskom izvozili kot Adobe PDF datoteko v
CMYK barvnem prostoru in nastavili ločljivost 300 dpi.
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3.3.4 Izdelava knjige

Pri izdelku smo se odločili za uporabo brezlesnega papirja. Tako za knjižni blok kot
za spojne liste smo izbrali brezlesni papir MAGNO Natural gramature 170 g/m², kar je
naredilo knjižni blok debelejši. To je bil naš cilj, saj smo z majhnim številom strani le na
tak način lahko dosegli izrazit gol šivan hrbet, kjer smo želeli, da knjigoveška nit zares
pride do izraza.
Za material platnic smo izbrali surovo sivo lepenko RDM 918 gramature 1310 g/m²,
ki na knjižnih policah ni pogost pojav. Izraža surovost in preprostost in daje dodaten
občutek ročne izdelave, ki je nagnjena k nepopolnosti. Načelo nepopolnosti se sklada
s celotno filozofijo eksperimentalne knjige Single Stream in filozofijo wabi-sabi. Ker
namen končnega dela v nasprotju z večino knjižnih del ni prodaja in zaslužek, smo si
lahko privoščili korak nazaj proti minimalizmu. Uporabljena lepenka je debela 2,0 mm,
ravna in glajena ter izdelana iz pretežno starega papirja.

Slika 24: Uporabljena lepenka po vročem tisku in laserskem graviranju logotipa

Pri oblikovanju platnice smo se odločili za vroči tisk. Tiskarska barva se je pri tej tehniki
s folije prenesla na tiskovni material s pomočjo klišeja zaradi visoke temperature, z
nastavitvijo višjega tiskovnega tlaka pa smo dosegli, da so odtisnjeni tiskovni elementi
hkrati obarvani in vbočeni. Odločili smo se za uporabo bele folije KURZ Colorit 911, ki
ustvari močen kontrast v primerjavi z barvo lepenke ter se sklada z barvo notranjosti
francoskih žepov. Skladno s postavitvijo oznak poglavij v živi rob je bila to tudi lokacija
za naslov knjige. Na platnico zadaj smo z laserjem H Space 1390 na način mikrogravure
vžgali svoj logotip.
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Ključno razlikovanje od običajne knjige se pojavi šele pri tehnikah. Da bi bila vsebina
skrita, kakor dnevnik, a še vedno prisotna v končnem izdelku, smo se odločili za
vpeljavo francoskih žepov. Ker smo želeli končni produkt z ročno šivanim in golim
hrbtom in hkrati ter hkrati omogočiti, da bi bil vsak list v knjigi tudi francoski žep, smo
se odločili za okenski zgib (ang. gate fold), ki je prikazan na sliki 25, s kakršnim nastane
8 strani izbranega formata 16 × 20 cm z dvema francoskima žepoma. Po ročnem
zgibanju smo zunanje strani po sredini zlepili z lepilom Mekol. Stik strani na tem mestu
ni popoln, tako da je bilo na tem mestu mogoče šivati z nitjo skozi hrbet. Pri tem smo
izbrali knjigoveški sukanec v temno modri barvi, ker smo želeli poudariti surovost
golega hrbta knjige in ročno šivanje. Že pred samim začetkom načrtovanja knjige smo
se udeležili delavnice ročne vezave knjig in zvezkov pod vodstvom Nevene Aleksovske,
ki jo je organiziral in gostil Info center ŠKUC. Na delavnici smo iz prve roke spoznali, kaj
pomeni ročna vezava in kakšne so naše možnosti. Šele s to izkušnjo je bila odločitev za
vezavo knjige Single Stream mogoča.

Slika 25: Prikaz okenskega zgiba (38)

Digitalni tisk je potekal na digitalnem tiskarskem stroju XEROX Versant 2100 Press
z barvami XEROX Confident Colour. Izbor ponudnikov digitalnega tiska je bil zaradi
nekonvencionalne izbire formata in potrebe po okenskem zgibu močno omejen, saj
smo morali tiskati na polo dolgo vsaj 64 cm. Večina ponudnikov digitalnega tiska v
Sloveniji nima strojev prilgagojenim večjim dimenzijam. Na koncu je bila velikost pole
na izbranem tiskalniku 66 × 27 cm, primer pole pa je viden na sliki 26.
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Slika 26: Montaža posamičnih strani na tiskovno polo

Francoskim žepom smo na zaprtih zgibih dodali perforacijo, natančneje iglično ali t.
i. točkovno perforacijo z orodjem v obliki glavnika, ki se, po navedbah Simona Levca
avtorici diplomskega dela dne 9. 6. 2017, dandanes uporablja mnogo redkeje kakor
linijsko perforacijo, hkrati pa omogoča čisto in enostavno trganje, kadar to želimo. Z
izbiro te vrste perforacije smo želeli poudariti rustikalni vtis. Znotraj francoskih žepov
smo skrili besedilo, kakor je lahko videno na slikah 27 in 29.
Ker je šlo za majhno naklado zgolj 3 unikatnih knjig, smo si lahko privoščili ročno
zgibanje in znašanje pole na polo. Knjigo je na koncu sestavljalo 8 knjigoveških pol, ki
so skupno tvorile 64 strani. Knjižni blok in platnice so na vsaki strani povezani s spredaj
ilustriranim in zadaj praznim spojnim listom, ki je bil lepljen s pomočjo pomožnega
papirja s klasičnim vodnim lepilom Mekol 1413G.
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Slika 27: Skrita notranjost perforiranih francoskih žepov

Zadnja stopnja izdelave knjige je bila dodelava naslovne platnice. Na lepenko smo
z belo akrilno barvo naslikali silhueto roke, na katero smo prilepili nekoliko manjšo
silhueto roke, katero smo izrezali direktno iz platna, kamor je bil naslikan original s
tehniko akcijskega slikanja. Preko dlani smo del platna izrezali tako, da deluje kakor
potok (ang. stream), ki se navezuje na naslov knjige. Motiv roke (sliki 28 in 30) posredno
predstavlja ročno izdelavo knjige in hkrati na močno osebno noto izdelka.

Slika 28: Tri unikatne knjige Single Stream
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Slika 29: Primerjava zunanjosti in notranjosti strganega francoskega žepa

Slika 30: Podrobnosti knjige - gol ročno šivan knjižni hrbet
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4 Rezultati in razprava

Linija med konvencionalnim in nekonvencionalnim je v svetu, kjer je oblikovanje vsak
dan bolj cenjeno in je oči dovzetnih za estetiko čedalje več, močno tanjša. A vseeno
ni težko odstopati od konvencije, saj je ta tako močno zakoreninjena v družbo, da so
odstopanja hitro opazna. Konvencija je še vedno najbolj praktična, ugodna in donosna
rešitev v svetu eksponentne rasti knjižnih del, in zaradi tega se v komercialne namene
od ustaljenih smernic ne splača oddaljevati. Na drugi strani pa obstajajo knjige, kjer si
oblikovalci lahko privoščijo svobodo kakršnihkoli razsežnosti. Svobodo lahko najdejo
v izbiri drugačnega formata, materialov, knjigoveških metod, preloma, vsebine ali
česarkoli drugega, kar naredi knjigo nekonvencionalno.
Danes razlikujemo med knjigami umetnikov, ki jih zaradi svoje narave umeščamo prej
v muzeje in galerije kakor na knjižne police, med tem ko so eksperimentalne knjige
lahko kjerkoli in karkoli, vse je odvisno od oblikovalca. Skozi primere smo odkrili,
da knjige umetnikov velikokrat ne služijo več samo namenu, katerega nosijo knjige
– biti brane – temveč segajo čez to in so same po sebi umetnine. Eksperimentalne
knjige, so po drugi strani še vedno knjige, ki brez problema stojijo ob boku svojih
konvencionalnih prijateljic, a se po nečem očitnem oblikovno razlikujejo od njih.
To je lahko karkoli in v kakršnemkoli obsegu – od preloma pa do vezave. Ko smo
primerjali eksperimentalne knjige s knjigo umetnikov, smo lahko prišli do spoznanja,
da bi lahko tudi eksperimentalna knjiga postala knjiga umetnika, če bi izvedba bolj
oblikovno ekstremna. Čar knjige umetnika je, da je na svetu samo ena, med tem
ko so eksperimentalne knjige sodeč po analizi še vedno namenjene bodisi prodaji
(kjer so odstopanja od konvencije na račun povečanih stroškov z vsako spremembo
majhna), ali pa specifičnemu projektu (študijski projekti, individualni projekti
oblikovalcev, omejene naklade za kampanje s specifičnim ciljem ipd.). Opazili smo, da
so eksperimentalne knjige stvar zadnjih desetletij, med tem ko ima knjiga umetnika
bogato zgodovino. Zato so eksperimentalne knjige v večini videti oblikovno dovršene
(saj jih konec koncev oblikovalec svobodno oblikuje), spominjajo na izpiljene
marketinške materiale, in so v veliki meri nagnjene k danes močno popularnemu
minimalizmu ali pa na drugi strani postmodernističnemu pristopu z izrazito močno
tipografijo in abstraktnimi vložki.
Da bi teorijo postavili v prakso, smo zasnovali, oblikovali in na koncu tudi izdelali
nekonvencionalno eksperimentalno knjigo, ki temelji na fantazijskem literarnem delu.
Njegovo vsebino, ki nikdar ni bila namenjena temu, da bi jo bral kdo drug kot pisatelj
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sam, smo temu primerno skrili v francoske žepe, knjigo ročno zvezali in pustili hrbet
popolnoma gol, da izdelek še dodatno izrazi robustnost surovost. Ilustracije smo
izdelali s tehniko akcijskega slikanja in skozi abstraktne vzorce prikazali hkrati kraj
dogajanja, vzdušje in notranje doživljanje lika in avtorja. Preko eksperimentalnega
preloma in nekonvencionalne vzpostavitve hierarhije besedila smo v knjigo vpeljali
rdečo nit branja, četudi knjiga branju ni namenjena. Mrežo smo popolnoma opustili
in vsako stran z besedilom vzeli kot eksperiment. Bralcu smo pripravili izziv, s katerim
mora sam ugotoviti sistem branja. Branje poteka v blokih, ki se po zaporedju ločujejo
od polno obarvane površine do sive v dveh prehodih. Izdelava knjige nam je dopuščala
popolnoma proste roke, zato smo se odločili še dodatno izraziti robustnost zgodbe
in sporočila skozi oblikovne elemente, a hkrati ohraniti oblikovno eleganco in čistost.
Dopustili smo si možnost napak in pomanjkljivosti, s čimer smo izpolnili svojo željo po
ustvarjanju v smeri filozofije wabi-sabi. Na račun tega smo avtorjevo besedilo ohranili
takšno, kakršnega smo dobili – nelektorirano in nikakor izpopolnjeno. Knjiga na račun
združevanja prefinjenega in robustnega ustvari edinstveno kombinacijo rustikalne
celote, ki bi po svoji drugačnosti, četudi smo ohranili tipično črkovno vrsto za telo
besedila in klasičen format v razmerju 2 : 3, močno izstopala na knjižnih policah. Poleg
formata smo ohranili tudi razširjeno izbiro črkovne vrste za tekoče besedilo.
Na ta način smo oblikovali in izdelali predmet, ki ga na prvi pogled prepoznamo kot
knjigo, vendar brez dvoma odstopa od večine. To ji uspe zaradi svoje unikatnosti, ročne
izdelave, ilustracije, preloma, tipografije in dodelave, a sama po sebi še vedno služi
svojemu poglavitnemu namenu – prenosu informacij.
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5 Zaključek

Knjige in branje sta pojma, ki hodita z roko v roki. Ne glede na porast digitalnih
tehnologij in razvoja človeštva, knjige ostajajo priljubljen medij, ki bralcu nudi pester
nabor možnosti – lahko ga popelje v drugi svet, mu svetuje in pomaga, mu prinaša
znanje ali pa mu ponuja ugodje v izgubljanju med vrsticami.
Vse te vloge knjige so skozi zgodovino nevede izoblikovale kulturo branja in
konvencionalno obliko knjige. V porastu oseb dovzetnih za estetiko tudi med knjižnimi
policami, so se avtorji začeli zavedati, da lahko ta pravila tudi kršijo. Nekateri gredo s
knjigo umetnika tudi mimo tega in ustvarijo individualno umetnino, kjer je tudi oblika
knjige postavljena v ozadje. Eksperimentalne knjige po drugi strani, dopolnjujejo
kar je konvencionalnim knjigam odvzeto na račun prodajno usmerjenega namena
izdelave. So obogatene s tehnikami, pristopi in inovativnimi idejami, hkrati pa še vedno
namenjene branju.
Z nekonvencionalno eksperimentalno knjigo Single Stream smo dobili priložnost
intimnega vpogleda v pisateljev notranji svet, in imeli čast, da ga pretvorimo v
fizično obliko. Samostojno smo morali ugotoviti pot, ki jo bomo ubrali – kje se bomo
konvencije držali, kje je to resnično smiselno in kje si lahko zares dovolimo biti
svobodni v oblikovanju. Končni izdelek je točno to – iskanje mej v konvenciji in hkrati
eksperiment.
Pri oblikovanju smo spoznali, kako pomembno je poznavanje vsebine in smernic
v oblikovanju knjig, da lahko od teh odstopamo. To smo upoštevali in se razen od
črkovne vrste tekočega besedila in formata knjige popolnoma oddaljili od tistega,
kar je videno na knjižnih policah knjigarn. Prišli smo do zaključka, da si moramo
pri oblikovanju nekonvencionalnih knjig zares upati stopiti iz okvirja in vztrajati v
dolgotrajnem in poglobljenem procesu, ki pa je na koncu toliko bolj nagrajujoč.
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