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POVZETEK
Namen diplomske naloge je bil preučiti filmski plakat, njegovo zgodovino in pomen, nato
pa oblikovati serijo petih plakatov: portret režiserja Alfreda Hitchcocka in filmske plakate
za štiri njegove filme (Vrv, Ptiči, Vrtoglavica in Sever-severozahod). V teoretičnem delu sem
raziskala, kako se je filmski plakat v različnih kulturah razvijal skozi leta, nato pa sem se
osredotočila še na njegov razvoj na Slovenskem. Sledi analiza pomena filmskega plakata in
njegovih okoliščin, ki vplivajo na kakovost. V praktičnem delu pišem o režiserju Alfredu
Hitchcocku in njegovem načinu dela ter predstavim izvedbo njegovega portreta. Za
vsakega od štirih filmov sem naredila analizo vsebine in opis izvirnih plakatov, nato pa še
predstavila svoje rešitve filmskih plakatov.

5

ABSTRACT
The purpose of the BA thesis was to analyze the film poster, it's history and meaning and
to form a series of five posters: portrait of director Alfred Hitchcock and film posters for
four of his films (Rope, The birds, Vertigo and North by northwest). In the theoretical
part, I researched how the film poster has evolved through the years in different cultures,
then I focused specifically on the history of Slovene film posters. I analyzed the meaning
of film posters and the circumstances that have an impact on its quality. In the practical
part, I first go into detail about Alfred Hitchcock and his work, which is followed by a
presentation of his portrait. In the end, I analyzed the films’ contents and their original
posters and presented my solutions for film posters.
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1 UVOD
Filmske plakate srečujemo na vsakem koraku in redko kateri izstopajo iz množice, saj so
vedno bolj povezani z oglaševanjem in vedno manj z avtorskim izrazom. Plakat ne
predstavlja samo napovedi filma, ampak nudi vpogled v njegovo vsebino in atmosfero.
Zanima me, kako se je vez med plakatom, filmom in občinstvom razvijala skozi leta in kaj
je pripomoglo k temu, da so bili nekateri plakati v zgodovini veliko bolj likovno bogati od
drugih.
V teoretičnem delu diplomske naloge bom najprej raziskala zgodovino filmskega plakata
po svetu. Posebej bom pozorna na neodvisne filmske industrije, nato bom raziskala še
razvoj filmskega plakata na Slovenskem. Na koncu se bom ukvarjala z njegovim
pomenom, ki se je skozi 21. stoletje glede na kulturo zelo spreminjal, ter okoliščinami, ki
vplivajo na njegovo kakovost.
V praktičnem delu bom predstavila Alfreda Hitchcocka, njegov način dela ter analizirala
štiri njegove filme (Vrv, Ptiči, Vrtoglavica, Sever-severozahod), ki se mi zdijo najboljši. Pri
vsakem filmu bom na kratko opisala še izviren plakat, ki je film spremljal pred več kot
petdesetimi leti. Opisala bom tudi svoje rešitve filmskih plakatov ter Hitchcockovega
portreta. Za njegove filme sem se odločila, ker me je vedno očaral njegov način
pripovedovanja zgodbe skozi film, predvsem pa ustvarjanje napetosti, kar sem si želela
upodobiti v plakatih.
Cilj diplomske naloge je oblikovati serijo petih plakatov: portret režiserja in štiri
filmske plakate.
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2 FILMSKI PLAKAT IN NJEGOVA ZGODOVINA
2.1

Zgodovina filmskega plakata

Prve gibljive slike so se pojavile v devetdesetih letih 19. stoletja, zato se je hkrati začel
razvijati tudi filmski plakat, ki je prvotno služil promociji filma. Prvi plakat, ki je oznanjal
predvajanje, je za kratki film Projections Artistiques leta 1890 ilustriral Jules Cheret. Na
njem je narisana deklica, ki drži plakat z uro predvajanja. V Franciji sta k razvoju filma
pripomogla brata Lumière. Plakat, ki je prvi komercialno promoviral javno filmsko
projekcijo, je bil narejen za njun 45-sekundni film L'Arroseur Arrosé, ki so ga leta 1895
predvajali v kavarni v Parizu. Poudarjali so predvsem novo tehnologijo snemanja in
predvajanja, zato plakat prikazuje zadovoljno in nasmejano občinstvo, v ozadju pa vidimo
sceno iz filma.1 Prvih trideset let je bilo obdobje izrazitega širjenja medija, saj se je film
razvil od nekaj sekundnih posnetkov do celovečernega filma z zgodbo, ki so ga predvajali v
gledališčih. Do prve svetovne vojne je filmska industrija prevladovala predvsem v Franciji,
kasneje pa se je v Ameriki začel uveljavljati hollywoodski film. Zaradi hitrega napredka
industrije sta se ločili produkcija in distribucija, prvič se je pojavila vloga režiserja. Kmalu
je postalo jasno, da občinstvo najbolj privabi znan obraz, zato se je razvil fenomen
zvezdnikov. Plakati, ki so se osredotočali na glavno zvezdo filma, so postali običajni del
promocije filma, kar je spodbudilo razvoj filmskega plakata v obliko, ki je bolj ali manj
podobna današnji. Čeprav je hollywoodski film med prvo svetovno vojno cvetel, so tudi v
drugih državah razvijali povsem svojo filmsko industrijo. V Nemčiji se je razvil
ekspresionistični film, za katerega so tipični močni kontrasti med svetlobo in senco ter
popačena realnost za večji emocionalni učinek. Med najbolj uspešnimi sta bila Kabinet dr.
Caligarija (Das cabinet des Dr. Caligari) in Metropolis. Plakati za te filme so poskušali
prikazati edinstven ekspresionističen način snemanja filmov in so se že na prvi pogled
razlikovali od hollywoodskih. Ti plakati so močno vplivali na oblikovalca Petra
Strausfelda, ki je v Londonu razvil značilen stil filmskega plakata, asociiran z lesorezom,
linorezom in živimi barvami. Druga narodna filmska industrija, ki je se je razvijala
odcepljena od ostalih, je bila v Sovjetski zvezi. Ruska filmska industrija je bila v 20-ih letih
zelo inovativna. Tehnika montaže, ki jo je uvedel Sergei Eisenstein, ostaja med
History of movie posters, The poster collector, dostopno na <https://www.postercollector.co.uk/articles/the-history-ofmovie-posters/> (13. 4. 2019).
1
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najpomembnejšimi estetskimi eksperimenti v filmski industriji.2 Obdobje kreativne
svobode v Rusiji je sicer bilo kratko, a so bili plakati, ki so nastali pred socialnim
realizmom, izjemno kreativni in edinstveni. Za plakate so bili, tako kot za filme, značilni
posnetki od blizu, nenavadni koti in dramatični proporci. Pogosto je bilo tudi mešanje
tehnik, dodajanje fotografije k litografiji, barvanje obrazov in kolaži različnih elementov
iz filma. Zanimivo je, da so umetniki pogosto morali oblikovati plakat, že preden so si film
lahko ogledali, še posebej, če je šlo za tuje filme.3 Proti koncu dvajsetih let so v filme
vključili tudi zvok, kar je povzročilo ogromno spremembo v mediju in začelo nov žanr
muzikalov. Konec neme dobe filma je skupaj z veliko depresijo poslalo nekatere ameriške
studie v krizo, nekaterim pa je položaj le izboljšalo, saj je veliko ljudi zaradi depresije začelo
pogosteje zahajati v kino dvorane, da bi pobegnili vsakdanjemu življenju. Konec tridesetih
let velja zaradi popularnosti grozljivk, muzikalov, gangsterskih filmov in uspešnic, kot so
V vrtincu (Gone with the wind) in Čarovnik iz Oza (The wizard of Oz), za zlato dobo filma. V
tistem času je bil stil, ki je danes poznan kot Art Deco, zelo popularen in ga zato opazimo
tudi na takratnih filmskih plakatih. Zanj je značilna uporaba geometrijskih elementov,
živih barv in drzne tipografije. Pogosto je bilo videti tudi belo ali črno ozadje, brez
dekorativnih elementov, v ospredju pa je bila ilustrirana glavna zvezda ali scena iz filma.
Na teh plakatih večkrat vidimo obraz Marlene Dietrich, zato jo asociiramo z Art
Deco stilom.4
Štirideseta leta so bila leta vojnih filmov ter atmosfere patriotizma. Filmska industrija je
imela manj denarja za promocijo filmov po vojni, kar se je poznalo na oblikovanju
plakatov. V poznih štiridesetih letih so filmski studii zaradi izuma televizije delali manj
filmov. Vedno manj se je na plakatih prikazovalo scene iz filma, saj so prevladovale
ilustracije glavnih igralcev, tipografija pa je bila bolj umirjena.5 V tem obdobju je začelo
naraščati število samostojnih producentov ter režiserjev, ki so imeli vedno več kreativne
ter komercialne svobode. To je vodilo do njihovega vpliva na samo promocijo filma, zato
so v tem obdobju nastali eni najbolj zanimivih in kreativnih filmskih plakatov, ki jih je po
večini delal oblikovalec Saul Bass. V Evropi so se v obdobju po vojni trudili, da bi si čim prej

Emily KING, Movie poster, London 2003, str. 14.
Matthew WHITEHOUSE, Back in the ussr: the energy and invention of Russian film posters, I-D, 23. 10. 2017,
dostopno na <https://i-d.vice.com/en_us/article/wjgq99/back-in-the-ussr-the-energy-and-invention-of-russian-filmposters> (13. 4. 2019).
4
KING 2003, op. 2, str. 35.
5
Op. 1.
2
3
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opomogli od posledic vojne, vendar je Amerika nasprotovala ideji, da bi ponovno uvedli
nacionalne filmske industrije, odcepljene od Hollywooda. Odpor do tega je v Evropi
povzročil nastanek novih, zanimivih filmskih žanrov, kot je italijanski neorealizem.6
V Italiji so bili filmski plakati od začetkov filma do šestdesetih let pogosto narejeni v
tehniki akvarela.
V petdesetih letih se je filmska industrija začela bolj osredotočati na
znanstvenofantastične filme in komedije, veliko pa je bilo tudi grozljivk in muzikalov.
Zaradi tekmovanja s televizijo so se filmski studii z novimi atrakcijami, kot so 3D filmi in
širši ekrani, trudili privabljati ljudi nazaj v kino dvorane. Barvni filmi so obstajali sicer že
v tridesetih, vendar so se kot standardna oblika filma uveljavili šele v petdesetih letih, kar
je spremenilo odnos med plakatom in filmom. Oblikovalci plakatov so začeli iskati
konceptualne rešitve in plakat večkrat oblikovali brez ilustriranja scen in igralcev, zato je
bil večji poudarek na uporabi tipografije. Na plakatih je bilo vedno več tudi fotografije. Ker
so bili pogosto prikazani ob cestah, so jih začeli oblikovat tako, da so bili dobro vidni tudi z
daljših razdalij.
Zaradi povojne baby boom generacije je bilo toliko otrok, da se je večina filmov v
šestdesetih letih osredotočila na najstniške teme. Vedno bolj priljubljeni pa so postajali
tudi akcijski filmi, kar je spodbudil film Dr. No, prvi iz serije James Bond. V tem obdobju
na filmskem plakatu še vedno vidimo ilustrirane like iz filma, vendar igra tipografija
pomembnejšo vlogo kot prej. Razvil se je fenomen pretiranega oglaševanja filmskih
uspešnic za boljši finančni rezultat, kar je vodilo do previsokih pričakovanj povprečnih
filmov. V sedemdesetih letih postanejo popularni filmi, kot so Zvezdne steze (Star trek) in
Vojna zvezd (Star wars), ki povzročijo zbiranje filmskih plakatov pri mladih.
V Franciji se je proti koncu petdesetih let začel razvijat nov žanr eksperimentalnega filma,
znan kot francoski New wave. Skupina mladih režiserjev je zagovarjala koncept filma kot
produkt režiserjeve domišljije in popolne svobode, zato so bili filmi raznoliki in zanimivi,
kar se je kazalo tudi na samem filmskem plakatu. Zanimivi plakati pa so nastajali tudi na
Kubi, kjer so po revoluciji leta 1959 ustanovili Instituto Cubano de las Artes e Industrias
Cinemátograficas, inštitut, ki je bil odgovoren za nacionalno filmsko produkcijo in
distribucijo tujih filmov na Kubi. Oblikovalci, ki so delali plakate za te filme, so morali obe

6

KING 2003, op. 2, str. 32.
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veji inštituta združiti v estetsko enoten vizualni jezik. Tako kot pri poljskem plakatu tudi
na Kubi niso bili primarno fokusirani na promocijo filma, ampak bolj na kulturno
izobraževanje, ki prikazuje njihov lastni pogled na teme filmov.7 Na Poljskem se je plakat
začel razvijati že takoj po drugi svetovni vojni, a so bila najboljša leta za filmski plakat med
sredino petdesetih in začetkom sedemdesetih let. Poljska filmska industrija je bila leta
1945 podržavljena in kulturna oblast ni želela prikazovati tujega oglasnega materiala za
filme. Umetniki so leta 1947 začeli sodelovati s poljsko filmsko družbo Film Polski, pod
pogojem da oblikujejo plakate na svoj način, ki predstavlja vzdušje filma, ne pa obraz
glavnega igralca. Nastali plakati so bili zato precej drugačni od standardnih hollywoodskih
plakatov. Kot pravi Henryk Tomaszewski: »Enostavno spremenili smo sliko za gledanje v
sliko za branje.«8 Med pomembnejšimi umetniki so bili še Jan Lenica, Roman Cieślewicz,
Eryk Lipiński in drugi. Poljski plakat je vplival na oblikovanje plakatov po celem svetu,
med drugim tudi na češke oblikovalce, ki so opustili vplive socialnega realizma in začeli
delati bolj ekspresivne plakate. Na Češkem so tako doživeli zlato dobo filmskega plakata v
šestdesetih letih.
Z izumom videokaset in kabelske televizije se je kultura gledanja filma spremenila. V
osemdesetih letih so ljudje lahko kupovali filme za ogled doma, kar je vplivalo tudi na
njegovo oglaševanje. Promocijski material je moral biti prilagodljiv za več vrst formatov,
kar je po večini zmanjšalo kreativno svobodo. Večji studii so vedno bolj investirali v
oglaševanje filmov in vedno manj v njihovo kakovost. V poznih osemdesetih letih so začeli
graditi velike kino prostore, v katerih so lahko predvajali več filmov hkrati. To je
pozitivno vplivalo na neodvisne filme, ki bi imeli sicer manj možnosti za distribucijo.
Večji, komercialno uspešni filmi so torej obstajali skupaj z manjšimi, kar je še povečalo
kontrast med njima. Nova tehnologija je omogočala, da so v filme začeli vključevati
posebne efekte, zaradi katerih so bili lahko manj pozorni na samo zgodbo filma. Uporaba
računalnika je vplivala tudi na oblikovanje plakatov. Fotografije so postajale vedno bolj
retuširane in obdelane, vedno več je tudi fantazijskih prizorov. Taka oblika plakata je
ostala prisotna do današnjih dni, med sabo pa se najbolj razlikujejo glede na filmski žanr.

7
8

Prav tam, str. 86, 88.
Henryk Tomaszewski: razstava Narodna galerija, Ljubljana 2016, brez oštev. str.
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2.2

Zgodovina filmskega plakata na Slovenskem

Filmi so v Slovenijo prišli eno leto po prvi javni filmski projekciji v Parizu, ko so ljudje s
filmskih projektorjem potovali po Evropi in predvajali filme ter tako pristali tudi v
Mariboru.9 Te projekcije so na začetku spremljali časopisni oglasi. Kmalu so posneli tudi
prve slovenske filme, istočasno pa se je začel razvijati tudi filmski plakat manjših
formatov (do A3), ki je bil v tistem času podoben plakatom za cirkuške predstave.
Oblikovno so se med sabo razlikovali predvsem po uporabi različnih črkovnih vrst in
dekorativnih elementov.10 Na Slovenskem so plakate najprej delali tiskarski delavci in
grafiki. V 20. stoletju so se jim pridružili še slikarji in arhitekti, ki so za njih delali osnutke,
kasneje pa so se vključili tudi k procesu tiska.11 V tridesetih letih 20. stoletja se je med
oblikovalci uveljavil Peter Kocjančič, ki je kompozicije gradil na osnovi fotografije in jih
abstrahiral ter kolažiral v zanimive likovne kompozicije.12
Prvi večji premik v slovenski filmski industriji se je zgodil po drugi svetovni vojni, ko je
zaživela filmska produkcija in z njo tudi avtorski filmski plakati. Oblikovali so jih slikarji
in arhitekti, med njimi tudi Grega Košak, ki je v petdesetih letih začel oblikovati plakate za
Viba film. Ti plakati so s svojo izčiščeno likovno govorico dvignili raven kakovosti
slovenskega filmskega plakata. Na njegovih plakatih pogosto vidimo kombiniranje
fotografije in tipografije s transparentnimi barvnimi elementi, kar kaže na vpliv
švicarskega oblikovanja. Zaznamo lahko tudi vplive newyorške šole, vendar gre predvsem
za združevanje elementov v njegov avtorski izraz. Poleg njega je likovno zanimive filmske
plakate oblikoval tudi arhitekt Matjaž Klopčič, ki je metafore ter simboliko večkrat
uporabil za vsebinski prikaz tematike. Oba sta tipografijo obravnavala kot del vizualne
govorice plakata in z njo še dodatno podkrepila sporočilo. Leta 1966 smo imeli v Moderni
galeriji prvo mednarodno razstavo filmskih plakatov, vendar je njihova kakovost kmalu
začela padati, saj so ekonomske okoliščine prizadele filmsko industrijo. Iz krize se je uspela
prebiti v drugi polovici sedemdesetih let, plakat pa je ponovno na višjo raven ponesel
Matic MAJCEN, Kratka zgodovina slovenskega filma, Mad about film, 21. 10. 2014, dostopno na
<https://madaboutfilm.si/slovenski-film/> (20. 4. 2019).
10
Filmski plakati, ki so pisali zgodovino slovenskega oblikovanja, Rtv slo, 19. 9. 2013, dostopno na
<https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/filmski-plakati-ki-so-pisali-zgodovino-slovenskega-oblikovanja/318084>
(20. 4. 2019).
11
Cvetka POŽAR, Stoletje plakata: plakat 20. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2015, str. 10.
12
Op. 10.
9
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Matjaž Vipotnik, kasneje pa še Zdravko Papič, Ranko Novak, Stefan Borota, Miljenko
Licul, Radovan Jenko in Novi kolektivizem. Večina oblikovalcev je imela takrat izrazit
avtorski pristop, zato so bili plakati zelo raznoliki. Takratna novost v filmskem plakatu je
bilo opuščanje fotografij in uvajanje risarskega načina oblikovanja, ki sta ga začela
Zdravko Papič in Stefan Borota.
V osemdesetih in v letih po osamosvojitvi se je slovenska filmska industrija znašla v
ponovni krizi, saj je filmski studio Viba, ki je do takrat skrbel za skoraj vse filme v
Sloveniji, počasi prenehal z delovanjem. Čeprav smo v teh letih imeli malo novih domačih
filmov, so plakati ostajali zanimivi in raznoliki.13 Ob koncu 20. stoletja so tudi k nam prišli
kino multipleksi in tako kot po vsem svetu tudi tukaj povzročili spremembe. Plakati so
postali vedno bolj podobni uveljavljenim hollywoodskim filmskim plakatom.

13

POŽAR 2015, op. 11, str. 265-272.
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2.3

Pomen filmskega plakata

»Plakati so predvsem reklame in njihova naloga je, da se povežejo z ljudmi na ulici in ne s
slikami na ekranu.«14 Vendar ima filmski plakat lahko tudi drugo nalogo. Ta je bolj
sentimentalna in pride do izraza po ogledu filma. Pri tej je ključno, da se prek plakata
povežemo tudi s slikami na ekranu, saj te nosijo bistvo filma. Naša percepcija plakata se
spremeni po tem, ko smo si film ogledali, saj se skrivnost razblini in ostane le spomin na
določen občutek, ki smo ga doživeli ob gledanju filma. Ta naloga je po navadi tista, ki pri
nas vzbudi željo po tem, da bi plakate kupovali in jih zbirali. Dober filmski plakat naj bi ti
dve nalogi združil in se povezal ne le z ljudmi na ulici ampak tudi s filmom. Eden najbolj
odmevnih primerov takega združevanja je plakat za film Mož z zlato roko (The man with
the golden arm), ki ga je oblikoval Saul Bass. Poleg plakata je ustvaril tudi uvodno špico
filma, ki komunicira v istem vizualnem jeziku kot plakat in ju zato trdno poveže v enotno
celoto. Saul je opisal, da se je začel spoprijemati z uvodnimi špicami tako, da je določil
vzdušje, uvedel atmosfero, nek odnos in generalno metaforo tega, kar je film
predstavljal.15 Na tak način je oblikoval tudi plakate. Ta filmska identiteta pa ne poveže
samo filma z občinstvom, ampak ima tudi močno promocijsko vlogo. Pri tem je treba
opozoriti na razliko med izvirnimi filmskimi plakati, na katere ima vpliv tudi režiser, in
med tistimi, ki so nastali izven nekih določenih pogojev in imajo zato večjo kreativno
svobodo. To lahko najbolje opazujemo pri poljskem plakatu po drugi svetovni vojni, kjer
so okoliščine pripomogle k temu, da so se filmski plakati razvili v umetniška dela.16
V preteklosti so bile razlike med filmskimi plakati v različnih kulturah veliko večje kot
danes, saj so se skoraj vse distribucijske hiše odločile za uporabo izvirnega plakata,
namesto da bi naredile svojega. Posledica globalizacije je med drugim tudi še večji vpliv
komercialnega filma, zaradi katerega so se plakati razvili v bolj ali manj enotne podobe za
specifične žanre filma, ki jih velikokrat oblikujejo kar anonimni oblikovalci v
oglaševalskih agencijah. Del promocije filma zato po navadi vključuje oblikovanje plakata,
čigar glavna naloga je, da že na prvi pogled privabi skupino oboževalcev. To vodi do
generičnih rešitev, osredotočenih le na komuniciranje žanra filma. Velik del tega
predstavlja uporaba barv, prek katerih lahko hitro razberemo za katere vrste film gre. Če
vidimo na primer glavne igralce na belem ozadju z naslovom v rdeči barvi, bomo film

KING 2003, op. 2, str. 6.
Jennifer BASS, Pat KIRKHAM in Martin SCORSESE, Saul Bass: a life in film and design, London 2011, str. 108.
16
KING 2003, op. 2, str. 93.
14
15

15

asociirali s komedijo. Uporaba določenih barvnih kombinacij predstavlja hiter in
učinkovit način usmerjanja pozornosti, kar je dandanes zelo pomembno. Na ulicah in
cestah vidimo veliko število plakatov in redko kateri zaradi prenasičenosti prostora z
vizualnimi sporočili zares izstopa iz množice.
Vsekakor pa je branje filmskega plakata težka naloga, saj vedno predstavlja skupek
različnih vplivov produkcije in distribucije, kreativne svobode, slave, zvezdnikov,
egoizma in moči.17

17

Prav tam, str. 9.
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3 OBLIKOVANJE SERIJE PLAKATOV
3.1

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock se je rodil 13. avgusta 1899 v Londonu. Kot je pisal že Paul Duncan18,
Hitchcock je večkrat povedal zgodbo o tem, kako ga je oče pri šestih letih poslal v zapor za
pet minut. Od takrat naprej se je zelo bal avtoritativnih figur in vedno imel občutek, da bo
hudo kaznovan že ob najmanjši nezgodi. Posledično je imel že kot majhen otrok veliko
samokontrole in bil zelo organiziran in natančen. Leta 1913 je začel gledati filme in se
učiti o filmski industriji, hodil je tudi na večerno šolo umetnostne zgodovine in se učil
risati. V prostem času je rad bral dela Johna Buchana, Gustava Flauberta, predvsem pa
Edgarja Allana Poa, ki so nanj ustvarila močan vtis. Fikcija Poeja je bila povezana s
Hitchcockovim zanimanjem za temo umora. Velikokrat je pisal o tem in spremljal realne
primere, ki so se dogajali v njegovi okolici. Bral je vse filmske revije in spremljal novosti,
leta 1919 pa je v filmski svet vstopil kot oblikovalec uvodnih špic za ameriško filmsko
produkcijsko hišo Famous players-Lasky, ki je odprla studio v Londonu. Tam se je veliko
naučil o pripovedovanju zgodbe in snemanju filma in kmalu začel pomagati kot
pomočnik režiserja. Spoznal je Almo Reville, s katero sta sodelovala in se kasneje tudi
poročila. Ko je začel režirati filme, se je v Angliji hitro uveljavil kot mož z velikim
talentom. Leta 1939 se je preselil v Ameriko in se hitro seznanil s filmsko industrijo v
Hollywoodu. Tam je posnel svoje najbolj znane filme, ki so ga uveljavili po vsem svetu. Bil
je odličen v samo promociji. Večkrat se je v svojih filmih pojavil v ozadju, imel je svojo
oddajo na televiziji in pogosto je bilo videti njegove fotografije na plakatih. Tako so si ga
ljudje hitro zapomnili in njegovo ime asociirali s kakovostnimi filmi. Zagovarjal je namreč
dejstvo, da je režiser avtor filma in ne igralci in snemalci. Hitchcock je eden redkih
režiserjev, ki mu je uspelo združiti umetniški film s komercialnim uspehom. Filme je
ustvarjal skoraj do smrti leta 1980.

Podpoglavje o Alfredu Hitchcocku je v celoti povzeto po Paulu Duncanu.
18
Povzeto po: Paul DUNCAN, Alfred Hitchcock: architect of anxiety 1899–1980, Köln 2003, str. 9–92.
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3.1.1 Hitchcockovi filmi

Na Hitchcocka je tehnično in vizualno zelo vplival nemški ekspresionizem. Nemški filmi
v 20-ih letih so večkrat govorili o nedolžnih ljudeh, ki so se znašli sredi pokvarjenega
mesta in trpeli posledice nemoralnega sveta, kar vidimo tudi v njegovih filmih na začetku.
Hitchcock je zelo dobro razumel pomen in funkcijo kontrasta v filmu. Pri scenah umora
pravi, da je najboljše uprizorjena v vsakodnevnih okoliščinah, da pride kontrast med
normalnim življenjem in grozljivim dejanjem bolj do izraza. Prav tako ima zelo
kompleksen smisel za moralo, kjer se dobro in slabo prepletata, da se zdita nerazdružljiva.
Bral je veliko viktorijanskih del, kot na primer The picture of Dorian Gray, ki raziskuje idejo
dobrega in slabega v enem samem liku. To je prisotno tudi v njegovih filmih, saj je imel
pogosto očarljive zlobneže, ki jih motivirajo poželenje, pohlep in ideali. Uporabljal je
premikanje kamere skupaj z montažo, da postavi gledalca v pozicijo njegovih likov v
filmu. S tem, ko vidimo, kar vidi lik, z njim sočustvujemo. Vedel je, da so slabi impulzi v
vseh nas in s tem ustvarjal napetost, ker nas je strah, da nas bo kdo razkrinkal. Njegovi
filmi vsebujejo več plasti razumevanja in skritih pomenov, zaradi katerih se lahko hitro
zapletemo v različne interpretacije. Delal je drugače kot ostali režiserji. Film si je v mislih v
celoti vizualiziral do zadnje podrobnosti, potem pa začel s snemanjem. Igralce je zbiral
skrbno in premišljeno. Želel je njihovo stoodstotno zvestobo, zato je delal večkrat z istimi
igralci, ker je z njimi našel varno in kontrolirano okolje za delo. Obvladal je tehniko filma,
njegovo zanimanje pa je bilo predvsem ustvarjanje napetosti, po čimer je tudi najbolj znan.
Svoje zgodbe je pripovedoval skozi film na način, da je gledalce obdržal v stanju napetosti
čim dlje časa.19 Pri pomembnih scenah je večkrat prosil za pomoč umetnike in oblikovalce,
kot sta Salvador Dali in Saul Bass, da so mu pomagali izpopolniti sceno do zadnje
podrobnosti. Ena takih je zelo znana scena iz filma Psiho (Psycho), kjer glavno igralko
nekdo umori, med tem ko se tušira. Pred snemanjem je dogajanje natančno izrisal Bass, da
so kasneje točno vedeli, kako naj bi bila videti scena. Snemali so jo en teden, v filmu pa jo
vidimo le 45 sekund.20

Prav tam, str. 13–16.
Alexandre PHILIPPE, 78/52: Hitchcock's shower scene (2017) – clip 1: the impact of the shower scene, YouTube, 27. 2.
2018, dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=ctDYjXIvIwc> (28. 4. 2019).
19
20
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3.1.2 Plakat Alfred Hitchcock
Prizor krvavega noža asociiramo z njegovim najuspešnejšim in prepoznavnim filmom
Psiho, ki je z leti postal del njegove identitete. Pri plakatnem portretu Hitchcocka sem
želela gledalcem najprej pokazati klasično morilsko orožje, šele kasneje v njem uzremo
profil Hitchcocka. Hitchcock se je zavedal, da je v dobri grozljivki veliko prepuščeno
domišljiji, saj nas je najbolj strah neznanega, zato sem na plakatu želela njegov portret
pokazati na način, ki bi omogočil več možnih interpretacij in ustvaril zgodbo v ozadju.
Hitchcock se podpisuje v svojih filmih, ko se v kadru filma prikaže za nekaj trenutkov.
Podobno vlogo ima tudi na plakatu, saj ga opazimo po tem, ko preberemo klišejsko podobo
morilskega orožja, s katerega se cedi kri padajoč na priimek portretiranca, ki tvori močan
barvni poudarek na plakatu.

Slika 1 Aneja Kumar, plakat Alfred Hitchcock, 2019.
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3.2 Predstavitev in analiza štirih filmov
3.2.1 Vrv: analiza vsebine filma in opis izvirnega plakata

Vrv je zgodba o slepem idealiziranju tujih teorij, ki niso bile nikoli realizirane in potrjene.
Teorija, ki je prisotna v tem filmu, se vrti okoli upravičevanja umora podrejenih ljudi, ki
jim vlada peščica pametnejših. Pomemben je vtis ujetosti, ki nastopa v dvojnem pomenu,
prvič zaradi omejenosti dogajanja na en sam prostor, drugič kot močno prisoten občutek
krivde enega od morilcev. Napetost se stopnjuje do konca filma, kar podpre tudi
konstantno sledenje kamere dogajanju brez prekinitve, kot bi na skrivaj opazovali
dogajanje v realnem življenju.
Originalen plakat za film Vrv prikazuje igralca Jamesa Stewarta, ki na koncu razkrinka
morilca. Naslov filma in igralec sta postavljena v okvir na zgornji desni strani plakata,
v katerem je v ozadju mesto. Prikaz mesta ne sovpada z vsebino filma, saj je celotno
dogajanje postavljeno v eno stanovanje in skupaj s krivdo enega od morilcev deluje
zelo utesnjeno.

Slika 2 Neznani avtor, izvirni plakat za film Vrv, 1948.
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3.2.2 Vrv: opis rešitve plakata
Na plakatu je napetost pokazana skozi vrv, ki je tik pred tem, da se bo pretrgala. Vrv
prihaja v črn okvir, ki predstavlja ujetost v prostoru, v katerem se zgodba dogaja. Dejstvo,
da prihaja vrv na eni strani v okvir, se povezuje z razdvojenostjo glavnih junakov. Enega
muči krivda, drugi pa je prepričan v svoja dejanja in se ob tem celo zabava. Ozadje je
hladno, kot je eden od protagonistov, vrv pa označuje tistega, ki ga preganja vest zaradi
umora. Močan črn okvir daje občutek zaprtosti, tako da na skrivaj postanemo del
zasebnega dogajanja. Naslov filma in ime režiserja sem postavila spodaj levo, da je del
okvirja kot protiutež vrvi.

Slika 3 Aneja Kumar, plakat za film Vrv, 2019.
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3.2.3 Ptiči: analiza vsebine filma in opis izvirnega plakata

Film se začne z romantično zgodbo, potem pa preide v serijo grozljivih in nerazložljivih
dogodkov, ki pretresejo ne samo glavne junake, ampak vse prebivalce mesta, kjer se odvija
zgodba. Gre za divji napad ptičev, ki veljajo za zelo nenapadalno vrsto živali in poosebljajo
simbol svobode. Njihovi napadi so tako travmatični, da gledalci pozabimo na prvotno
zgodbo ljubimke, sina in posesivne mame, čeprav se ta prikazuje kot razlog za
nepojasnjene dogodke. Ptiči se umirijo šele, ko mati končno sprejme sinovo izbranko.
Hitchcock pravi, da film govori o tem, da je preveč zadovoljstva na svetu in se ljudje ne
zavedamo katastrofe okoli nas.21
Na originalnem plakatu vidimo na sredini na belem ozadju glavno igralko, ki se brani pred
napadom ptičev, eden od njih pa je narisan kot senca, ki gre čez njen obraz. Pod to sliko je
ime režiserja in naslov filma, na levi in spodnji strani pa je pastelno rumen pas s sliko
Alfreda Hitchcocka in imeni igralcev. Zanimiva je izbira rumene barve, ki sama po sebi
komunicira veselje in radost ter deluje prijetno, sam film pa vzbuja ravno nasprotne
občutke.

Slika 4 Neznani avtor, izvirni plakat za film Ptiči, 1963.

21

DUNCAN 2003, op. 18, str. 10.
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3.2.4 Ptiči: opis rešitve plakata

Pri oblikovanju plakata sem se osredotočila predvsem na prikaz napetega vzdušja, ki ga
čutimo ob gledanju filma. Vrhunec suspenza ne predstavlja trenutek, ko ptiči napadejo,
ampak mučno pričakovanje, zato je na plakatu prikazan trenutek tik pred napadom.
Napetost sem dosegla s temačno atmosfero in prelomljenimi sencami ptičev na hiši
glavnega junaka. Dejstvo, da gre za nerazložljivo dogajanje, podkrepi tudi napis filma, ki je
postavljen zgoraj levo in je prelomljen ter zamaknjen. Nevsakdanja raba tipografije
nagovarja gledalca in sporoča, da gre za film s temačno vsebino. Uporabljena je črkovna
vrsta, ki deluje organsko in spominja na ptiče. Celoten plakat je narejen v hladnih tonih s
kombinacijo črne barve napisa, kar daje občutek nemira.

Slika 5 Aneja Kumar, plakat za film Ptiči, 2019.
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3.2.5 Vrtoglavica: analiza vsebine filma in opis izvirnega plakata

Vrtoglavica je zgodba o obsedenosti junaka s popolno žensko, ki v resnici ne obstaja. V prvi
polovici spremljamo detektivsko zgodbo, poskus reševanja krhke in lepe blondinke
Madeleine, v drugi pa se zgodi preobrat, nenadna izguba ideala, na katero je bil obsojen
detektiv. Zaradi njegove vrtoglavice ga je mož prave Madeleine izbral, da nevede igra vlogo
v umoru njegove žene, zato je potreboval »lažno« Madeleine (Judy), ki ga bo zapeljala in
vodila v načrtovan umor. Pri tem se je Judy zaljubila v detektiva Scottieja, zato mu je
kasneje, ko jo je ta videl na ulici, pustila, da jo spremeni v izgubljeno idejo sanjske ženske.
Samo sebe uniči, le da bi še enkrat izkusila ljubezen, čeprav ve, da je ta nerealna. Pojavi se
vprašanje identitete in norosti, ki sta glavni temi v filmu.
Originalen plakat je oblikoval Saul Bass in prikazuje vrtinec v oranžnem ozadju, ki se
pojavlja tudi v filmu. V njem vidimo moškega, ki pada, pod njim pa je obroba ženske, ki
predstavlja izgubljeni ideal. Bass je z obrobo pokazal vzvišeno podobo ženske, ki v resnici
ne obstaja. Zgoraj levo je v črni barvi z značilno okorno, na roke napisano pisavo postavil
imena igralcev in režiserja, spodaj levo pa naslov filma.

Slika 6 Saul Bass, izvirni plakat za film Vrtoglavica, 1958.
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3.2.6 Vrtoglavica: opis rešitve plakata

Glavna točka v filmu, ki spremeni detektiva z vrtoglavico v obsesivnega moškega, se zgodi
na stopnišču, kjer umre prava Madeleine in z njo junakova idealna ženska. Predstavlja
stičišče obeh pomenov vrtoglavice v filmu: strah pred višino, zaradi katere se junaku zvrti
v glavi, in izgubljenost v obsesiji. Na plakatu sem s prikazom razpadajočega stopnišča v
komplementarnih barvah poskušala pokazati junakovo mentalno in dobesedno
nestabilno stanje. Rdeča in zelena sta glavni barvi v filmu in gradita atmosfero
skrivnostne ženske, na plakatu pa sta uporabljeni za doseganje učinka vrtoglavice. Z
zmedeno in podirajočo postavitvijo elementov stopnišča sem poskušala doseči stanje
nejasnosti, ki ga čutimo med ogledom filma. Dogajanje na plakatu sem ponovila tudi v
napisu naslova filma.

Slika 7 Aneja Kumar, plakat za film Vrtoglavica, 2019.
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3.2.7 Sever-severozahod: analiza vsebine filma in opis izvirnega plakata

Sever-severozahod je napeta zgodba laži in resnice, v katero se vplete tudi romantično
razmerje med detektivko Eve in glavnim junakom Thornhillom, ki ga spremljamo od
začetnega stanja nevednosti do končnega spoznanja in odrešitve. V ospredju je tema
zamenjane identitete in preganjanja Thornhilla, ki se v njej znajde po golem naključju in
obupano išče izhod. Pomembna je igra vednosti gledalca in nevednosti junaka, ker gradi
suspenz filma.
Originalen plakat je črno bel z rdečimi poudarki in prikazuje trenutek, ko Eve ustreli
glavnega junaka. Postavljena sta v rdeč kvadrat znotraj prekrivajočih se okvirjev, kar
predstavlja kompleksno in nenavadno zgodbo, v kateri sta se znašla. Figura padajočega
Thornhilla sega čez okvire, med tem ko je Eve znotraj najmanjšega rdečega kvadrata. To
lahko namiguje na njeno vpletenost v samo zgodbo in njegovo nestabilno pozicijo znotraj
dogajanja. Na vrhu med okviri so napisi igralcev, na spodnjem delu okvira pa je postavljen
naslov filma, ki je prav tako prikazan nestabilno, in sicer tako da deli besede
spreminjajo smer.

Slika 8 Neznani avtor, izvirni plakat za film
Sever-severozahod, 1959.
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3.2.8 Sever-severozahod: opis rešitve plakata

Ideja plakata je prikazati na videz brezizhodno situacijo, v kateri se je po naključju znašel
glavni protagonist. Črkam v naslovu sem podaljšala vertikale, ki naredijo zapor, v katerem
se znajde glavni junak. Ime režiserja je dodatek naslovu. Uporabila sem črkovno vrsto, ki
ima geometrično formo. To mi je omogočilo, da sem podaljšala vertikale, hkrati pa se čuti
tudi mehanični občutek reda. Hladno ozadje govori o negativnem dogajanju. Thornhilla
sem poudarila z rahlim sijajem za njim, tako da deluje nebeško in nedolžno. Tako kot pri
vseh plakatih sem tudi pri tem dodala teksturo, ki ustvarja nemirno vzdušje in likovno
povezuje celo serijo.

Slika 9 Aneja Kumar, plakat za film Sever-severozahod, 2019.
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ZAKLJUČEK

Med pisanjem teoretičnega dela diplomske naloge sem se veliko naučila o filmskem
plakatu, ki me je od vedno zelo zanimal. Rada sem spoznavala njegovo zgodovino in
pomen. Prebrala sem veliko različne literature in se seznanila z nasprotujočimi mnenji
glede naloge, ki bi jo filmski plakat moral izpolniti, in si ob tem izoblikovala svoje mnenje.
Raziskavo nameravam nadaljevati v prihodnosti, saj je pri tako obširni temi vedno prostor
za nove ideje.
Največji napredek sem opazila med samim procesom oblikovanja serije plakatov, saj sem
hitro morala izpopolniti tehniko ilustriranja, način dela ter nenazadnje tudi uporabo
samih programov, v katerih so plakati nastajali. Zadovoljna sem s končnim izdelkom
petih plakatov, čeprav je bil proces dolgotrajen. Mislim, da mi je pod vodstvom mentorja
uspelo priti do ustreznih vizualnih rešitev za dane probleme. Izziv mi je predstavljal
predvsem prikaz napetosti in specifične atmosfere filma, pri čemer sem si pomagala z
natančno analizo vsebine in izborom ključnih besed, na katere sem se osredotočila pri
oblikovanju plakata.
Vesela sem, da sem si za diplomsko nalogo izbrala temo, ki me zelo zanima, saj sem tako z
veseljem raziskovala probleme in znanje še poglobila, hkrati pa sem si ustvarila tudi
podlago za nadaljnje delo na tem področju.
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Slika 3 Aneja Kumar, plakat za film Vrv, 2019, 70 × 100 cm, digitalna tehnika.
Slika 4 Neznani avtor, izvirni plakat za film Ptiči, 1963, (pridobljeno s
<https://static.cinemagia.ro/img/resize/db/movie/00/53/54/the-birds-139826l-600x0w-c3682f59.jpg> [24. 5. 2019]).
Slika 5 Aneja Kumar, plakat za film Ptiči, 2019, 70 × 100 cm, digitalna tehnika.
Slika 6 Saul Bass, izvirni plakat za film Vrtoglavica, 1958, (pridobljeno s
<https://www.atthemovies.co.uk/components/com_cyaxshop/osx/image/cache/data/upl
oad/Vertigo1958us1sht27x41in7995LB-404x608.jpg> [24. 5. 2019]).
Slika 7 Aneja Kumar, plakat za film Vrtoglavica, 2019, 70 cm × 100 cm, digitalna tehnika.
Slika 8 Neznani avtor, izvirni plakat za film Sever-severozahod, 1959, (pridobljeno s
<https://cdn3.volusion.com/bxqxk.xvupj/v/vspfiles/photos/ONESHEET2802.jpg?1327064021> [24. 5. 2019]).
Slika 9 Aneja Kumar, plakat za film Sever-severozahod, 2019, 70 × 100 cm, digitalna
tehnika.

