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Povzetek

Plakat je potiskan list papirja, oblikovan z namenom oglaševanja in izpostavljen na javnih površinah, namenjenih oglaševanju. Vloga plakata je pritegniti pozornost opazovalcev in jih
informirati. Uporablja se za različne vrste oglaševanj in promocij:
za razne dogodke, gledališke predstave, koncerte, filme, pa tudi
z namenom propagande (npr. politične).
Ilustracija in tipografija sta bili vse do zmagovitega razvoja fotografije in digitalnih vizualnih tehnik dvajsetega stoletja
stoletja edini izrazni sredstvi plakata. Fotografija je nasledila
ilustracijo in bila desetletja prevladujoč likovni izraz v oblikovanju, danes pa ponovno opažamo vse večjo uporabo ilustracije.
Nastopa kot poetska, ekspresivna in nadvse neodvisna disciplina oblikovanja.
Vzporedno z izboljšavo tehnik snemanja in projekcije oziroma z razvojem filma in filmske industrije se je razvijal tudi filmski
plakat. Poleg napovedovanja filma (z megafonom) je bil filmski
plakat edino sredstvo za promocijo filma.
Poleg primarne vloge plakat predstavlja dokument svojega
časa. S seboj nosi celotno zgodovinsko ozadje, socialno in kulturno, kar je zadosten razlog za razumevanje, zakaj je ta »ulična
umetnost« v devetdesetih letih dosegla tudi zbirateljsko vrednost.
Na podlagi raziskovanja filmskega plakata sem k temu projektu pristopila z avtorskega stališča in se izognila smernicam,
ki jih narekuje filmska industrija. Menim, da serija The twilight
zone zaradi svoje posebnosti, celotne neobičajne, abstraktne
tematike in svojstvene umetniške interpretacije na malih zaslonih, takšen plakat tudi zahteva.
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Abstract

The poster is a printed sheet of paper designed for advertising purpose, set up on the public areas which are provided
for advertising. The role of the poster is to attract the attention of the observers and inform them. We use it for a variety
of advertising and promotion purposes: for various events,
theatre shows, concerts, movies, but also for the purpose of
propaganda (eg.political).
Illustrations and typography, all the way to the triumphal
developement of photography and digital visual techniques in
the 20th century, were the only expressive means of posters.
The photo inherited the illustrations and has been dominant visual expression in design for decades, but today we re-record
the wider use of illustrations. It acts as a poetic, expressive
and highly independent discipline of design.
Along with improving of techniques of filming and screening,
and along with developement of film and film industry, a film
poster developed. Along with the film´s voicing by using megaphone, the film poster was the only way to promote the film.
In addition to its primary role, the poster is a document of its
timeand it carries with it the whole historical, social and cultural
background, which is a sufficiant reason to understand how this
»street art« has reaches its collector´s value in the nineteens.
Based on the research of the film posters, I have approached this project from the author's point of view, and
bypassing the guidelines dictated by the film industry. I think
The Twilight Zone series demands such a poster, because of
its uniqueness, the entire unusual, abstract themes, and a
kind of artistic interpretation on small sceenes.
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Uvod

Tema diplomskega dela je The twilight zone, ameriška antologijska serija petdesetih let prejšnjega stoletja. Serija se ukvarja
z vprašanji, kot so: robotika, jedrska vojna, raziskovanje vesolja
in pretiran nadzor prebivalcev s strani državnega vrha, prav
to pa so teme, ki so nekoč veljale za plod bujne domišljije.
Prikazane so skozi posamezne like oziroma njihov odnos do
nepoznanega. Serija je še vedno izjemno priljubljena, ker so
njene glavne teme še kako aktualne.
Serijo so oglaševali in napovedali izključno po radiu in televiziji. Plakati, ki so jih samoiniciativno oblikovali različni umetniki
in so nastali po začetku predvajanja serije, so bili namenjeni
zbirateljskemu trgu.
Za filmski plakat v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v
času predvajanja serije The twilight zone, je bila značilna uporaba ilustracije (ali kombinacija fotografije in ilustracije), zaradi
izjemno kričečih in kontrastnih barv pa je deloval skoraj kaotično. Prikazoval je ključni filmski trenutek, njegovo glavno idejo ali znanega igralca. Filmski plakat je takrat še ohranjal svoj
prvotni namen – promocijo določenega filma. Z dostopnostjo
podatkov prek interneta se je vloga plakata spremenila. Filmski
plakat danes zgolj dopolnjuje digitalne medije. Tiskane filmske
plakate izjemoma vidimo ob cestah (billboard), v urbanem okolju
(city light) ali v manjših formatih na avtobusnih postajah in pred
kinodvoranami.
Zbirateljsko vrednost imajo večinoma plakati, ki veljajo za
vintage (starinske) plakate, posebej tisti s tematiko ZF-ja1 zaradi izrazito umetniške esence. Zelo priljubljeni so tudi plakati
neodvisnih oziroma nizkocenovnih filmov ali tako imenovanih
B-filmov2 z manj znanimi igralci.
Ker ima serija 156 delov, razdeljenih v pet sezon, sem se
odločila, da bom oblikovala po en plakat za vsako sezono. Upoštevajoč kultni status serije in njeno abstraktno tematiko sem
kljub primarni vlogi plakata k temu projektu pristopila z avtorskega stališča. Kot je leta 1952 dejal Branko Šimčić za revijo
Arhitekt, »plakat kljub svojemu uporabnemu namenu vendarle
lahko postane umetnina,« kar je pojasnil s trditvijo, da ni treba ločiti estetske strani plakata od njegovega komercialnega
namena.3 Moje plakate je mogoče obravnavati kot teaserje ali
napovednike za vsako posamezno sezono in bi zaradi estetske
vrednosti lahko bili zanimivi tudi zbirateljem.
1 ZF – znanstvena fantastika (angl. science fiction)
2 B-produkcija – brez kakršnekoli povezave z velikimi produkcijskimi hišami
3 Branko SIMČIČ, Nekaj mislih o naših plakatih, Arhitekt, MCMLII/2, 1952, str. 40,
v: Stane BERNIK, Plakat in znak, Ljubljana 1989, str. 23
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1 Plakat

Plakat je potiskan list papirja, oblikovan z namenom oglaševanja in postavljen na javnih površinah, ki so temu namenjene.
Vloga plakata je pritegniti pozornost mimoidočih in jih obveščati.
Uporablja se za različne vrste oglaševanj in promocije, na primer
za različne dogodke, gledališke predstave, koncerte in filme, pa
tudi z namenom propagande (npr. politične). V določenih primerih plakate uporabljamo za reprodukcijo znanih umetniških del.4
Plakat, zlasti filmski, je verjetno ena izmed najstarejših tiskanih
oblik oglaševanja, ki obstaja tudi v času digitalne tehnologije in
ima od devetdesetih let prejšnjega stoletja poleg oglaševalske
tudi zbirateljsko vlogo.5

1.1 Zgodovina plakata
Prvi plakati so bili odtisnjeni s tehniko graviranja lesa ali kovine in v večini primerov enobarvni. Kljub skromnim zmožnostim
tedanjih tehnik (vizualizacije na papirju niso bile preveč zanimivo
oblikovane) je plakat uspešno opravljal svojo funkcijo informiranja in oglaševanja. Z izumom litografije med letoma 1796 in
1798 ter z njenim razvojem je plakat (v estetskem smislu) doživel
svoj vrhunec. Zaradi enostavnega tehničnega postopka se je
odprl nov svet različnih možnosti izražanja in prav zaradi te lastnosti se je v širokem krogu umetnikov litografija hitro uveljavila
kot glavna grafično-reproduktivna tehnika.6
Pojav in uporaba plakata sta bila v Evropi in pri nas ob koncu
devetnajstega stoletja tesno povezana z industrializacijo. Množična proizvodnja je za svoj obstoj potrebovala javno komunikacijo.7
Jules Chéret (francoski slikar in litograf) je v osemdesetih
letih devetnajstega stoletja izpopolnil večbarvno litografijo in s
tem ustvaril nov, privlačen in ekonomičen način kombiniranja slike z besedilom, kar je pripeljalo do rojstva plakatne umetnosti.8
4 Poster, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Poster> (9. maj
2017)
5 Paul DAVIS, Foreword, v: B. Martin Pedersen, Graphic poster 91, Zürich in New
York 1991, str. 5
6 A brief history of the poster, International poster gallery, dostopno na <http://
www.internationalposter.com/about-poster-art/a-brief-history-of.aspx> (9. maj
2017)
7 Cvetka POŽAR, Stoletje plakata: plakat 20. stoletja na Slovenskem, Ljubljana
2015, str. 9
8 Prav tam
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Slika 1: Henri de Toulouse - Lautrec,
Moulin Rouge: La Goulue, 1891, litografija

Slika 2: Teodor Axentowicz, Sztuka,
1989, litografija

Slika 3: Leonetto Cappiello, Menthe-Pastille, 1906, litografija

V devetdesetih letih devetnajstega stoletja sta vzniknili gibanji, imenovani belle epoque in art nouveau, najimenitnejši avtor
slednjega, Henri de Toulouse - Lautrec, pa je povzdignil status
plakata na raven umetnosti [slika 1]. V vsaki državi je plakat
izražal svojstveno socialno kulturo.9
Slovenijo z izviri novih pobud v duhu obdobja art nouveau
poveže oblikovalska dejavnost arhitekta Janeza Jagra, ki kot
študent arhitekture na Dunaju oblikuje za ljubljanskega založnika
Lavoslava Schwentnerja. Aktualni secesijski izraz, ki implicira
etnološko okraševanje, uporabljajo tudi vesnani,10 ki zastavljeno ikonografijo slovenskega plakata strnejo s secesijskimi tipografskimi in formativnimi izhodišči (njihovo geslo: »Iz naroda
za narod!«).11
Na Poljskem se je vzporedno z omenjenima gibanjema razvijal
poljski plakat. Młoda Polska je modernistično gibanje v poljski
umetnosti. Pojavilo se je kot reakcija na zgodnejši pozitivizem,
oglaševali pa so trende neoromantike, simbolizma, impresionizma
in art nouveau. V temu obdobju je treba izpostaviti dela Teodorja
Axentowicza (plakati za Art Society 1898/1899) [slika 2] in Karola
Frycza. Prav njegovi plakati so v takratnem času predstavljali
posebnost zaradi načrtovanega oblikovanja in ne intuitivne ekspresije.12
Na začetku dvajsetega stoletja se je na področju plakata
uveljavil mladi italijanski umetnik Leonetto Cappiello. V svojih
delih se je izogibal malenkostnim detajlom art nouveau, raje
se je osredotočil na ustvarjanje enostavnega prikaza, pogosto
polnega humorja ali bizarnosti, kar je privabljalo pozornost mimoidočih na cesti [slika 3].13
Leta 1909 je Gvidon Birolla naredil barvni slikovni plakat za
prvo razstavo slovenskih umetnikov v Umetniškem paviljonu
R. Jakopiča v Ljubljani [slika 4]. Plakat vertikalnega formata je
razdeljen na tipografski (spodaj) in slikovni del (zgoraj), ki vsebuje uokvirjeno simbolično sliko, narisano z drobnimi potezami.
Plakat popolnoma secesijskega izraza je bil eden izmed prvih
znanih plakatov slovenskih razstav, na katerem je bilo vidno
sporočilo, posredovano s podobo in ne zgolj s tipografijo.14
Pet let pozneje je Ivan Vavpotič izstopal z drugačnim pristopom k oblikovanju zgodbe, redkim za takratni čas in Vavpotičev opus. Oblikoval je plakat za ples slovenskega planinskega

Slika 4: Gvidon Birolla, I. razsta va – slovenski umetniki, 1909, litografija

9 Prav tam
10 Umetnostni klub, ki so ga leta 1903 na Dunaju ustanovili slovenski in sprva
hrvaški študenti Saša Šantel, Maksim Gaspari, Gvidon Birolla, Ivan Vavpotič idr.
11 BERNIK 1989, op.1, str. 6–8
12 Zdisław SCHUBERT, Introduction, v: Krzysztof Dydo: Masters of Polish art,
Bielsko-Biała 1995, str. 11–13
13 International poster gallery, op. 6
14 POŽAR 2015, op. 7, str. 21
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Slika 5: Ivan Vavpotič, Planinski ples,
1914, litografija

Slika 6: Tadeusz Gronowski, Radion sam
pierze, 1926, litografija

Slika 7: Gojmir Anton Kos, Ljubljanski
velesejem: Ljubljana v jeseni, 1926,
ofset

Slika 8: Peter Kocjančič, Ljubljanski velesejem: Ljubljana v jeseni, 1938, ofset
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društva v Narodnem domu [slika 5]. S karikirano risbo, poudarjeno z barvno ploskovitostjo in kompozicijsko skladno s tipografijo, je dosegal jasen in močan plakatni nagovor.15
Na poljska tla pa je zamisel o modernem oblikovanju prenesel Tadeusz Gronowski, ki ga je povsem navdušila plakatna
umetnost Cassandrea.
Plakat Gronowskega z naslovom Radion sam pierze [slika 6] je bil namreč uvrščen med največje evropske dosežke
tistega časa. Ključni korak v smeri modernizma je bil pojav
Plakatstil16. Minimalizirani naturalizem in poudarjanje ploskovitih barv in oblik, značilnih za to obdobje, sta očitna premika
v smeri še bolj definiranega abstraktnega vizualnega jezika.17
Prva svetovna vojna je plakatu dodelila propagandno vlogo. Vojna potrebuje velike oglaševalske kampanje za nujne
komunikacije z ljudstvom, kar se nanaša na zbiranje sredstev,
zaposlovanje vojakov, povečanje prostovoljnih organizacij in
tudi vzbujanje sovraštva do nasprotnikov.18
Plakati v obdobju med obema vojnama nastopajo kot tržna, turistična, politična sporočila in kot sporočila o različnih
kulturnih dogodkih.19 V Sloveniji je pomembno vlogo za plakat
takrat odigral Ljubljanski velesejem (eden izmed pomembnejših mednarodnih gospodarskih dogodkov v obdobju od leta
1921 do leta 1941), ki je ponujal veliko oglaševalskega prostora, kjer so udeleženci oglaševali svojo ponudbo, podjetje in
delo, prav tako je veliko število plakatov nastalo tudi v okviru
propagande samega velesejma [sliki 7 in 8].20
Po prvi svetovni vojni, ko se je družba soočala z vsesplošno industrializacijo, postanejo ideje art nouveau manj zanimive. V ospredje so se prebili kubizem, futurizem, ekspresionizem in dadaizem ter kmalu postali vodilne smernice moderne
umetnosti. Sočasno so se utemeljile tudi prve smeri grafičnega
oblikovanja v izobraževanju (v Nemčiji 1919 na šoli Bauhaus, v
Franciji 1932 na École nationale supérieure des Arts Decoratifs
in v Švici 1946 na Allgemeine Gewerbeschule) in tako smo
dobili nove strokovnjake na področju oblikovanja.21
S pojavom grafičnih oblikovalcev na trgu se je občutno
spremenil koncept oblikovanja – manj poudarka je bilo namenjenega ilustracijski interpretaciji, pomembnejša je bila
njihova sistematičnost. To spremembo je bilo hitro občutiti
tudi v Sovjetski zvezi, kjer je nastal konstruktivizem, katerega
cilj je bil ustvarjanje nove revolucionarno-tehnološke družbe.
15
16
17
18
19
20
21

Prav tam
Plakatni stil – stil plakatne umetnosti, nastal v Nemčiji leta 1906
International poster gallery, op. 6
Prav tam
BERNIK 1989, op. 1, str. 8
POŽAR 2015, op. 7, str. 34, 63
International poster gallery, op. 6

Slika 9: Alexander Rodchenko, Books
(Please!) In All Branches of Knowledge,
1924, fotomontaža in gvaš na papirju

Slika 10: Peter Kocjančič, XXII. Internationale Messe, 1934, ofset

Konstruktivisti so razvili agitacijski stil kompozicije, prepoznaven po močnih diagonalah, fotomontaži in neskladnih barvah.
Konstruktivistični agresivni pristop, ki se še posebej izraža
v delih El Lissitzkyja (Lazar Markovich Lissitzky), Alexandra
Rodchenka [slika 9] in Gustava Klutsisa, ima izredno velik vpliv
na oblikovanje zahodnega plakata, predvsem skozi Bauhaus
in de stijl.22
Jugoslovanska tiskarna je bila v tridesetih letih prejšnjega
stoletja ena izmed največjih in tehnološko najbolj opremljenih
tiskarn na jugoslovanskem območju. V njej je kot grafik deloval
Peter Kocjančič. V tiskarni je spoznal fotografski medij in se je
po vzoru ruskih in nemških kolegov začel ukvarjati z uporabo
fotografije v oblikovanju. Njegov ključni prispevek je bil, da je
fotografijo vključil v celotno kompozicijo kot likovno izrazno
sredstvo, enakovredno risbi [slika 10].23
Na Poljskem se vzporedno razvija filmski plakat, katerega
temelji so zaslužni za razvoj popolnoma nove forme poljskega
plakata. Od tega trenutka pa vse do prevlade socialnega realizma se je poljski plakat razvijal v dveh nasprotujočih si smereh. Prva je bila politična propaganda, ki je ponosno odražala
propagando Sovjetske zveze in stalinizma, druga pa je bila
izjemno zanimiva umetniška smer, ki je ustvarjala raznovrstne
plakate kulturne tematike.24
Do sredine dvajsetih let so se vsi različni pristopi modernizma združili v eno samo, mednarodno dekorativno gibanje,
znano pod imenom art déco. Značilnosti tega gibanja so poenostavljanje oblik, modernejši videz in uporaba elegantnih, geometričnih oblik črk, ki so izhajali iz floralnih motivov [slika 11].25
Na Slovenskem primere tega gibanja najdemo predvsem
pri oblikovanju turističnih plakatov ob koncu tridesetih let
dvajsetega stoletja. Preprosta kompozicija, izčiščena barvna
skala, učinkovita integracija podobe in besedila so značilnosti
sodobnega modernističnega oblikovanja, ki jih Trpin spretno
dosega [slika 12].26

Slika 11: A. M. Cassandre, Normandie,
1935, litografija

Slika 12: Janez Trpin, Slovenija, 1939,
ofset

Tudi med drugo svetovno vojno je plakat prevzel vlogo odločilnega dejavnika v komunikaciji, vendar je takrat svojo vlogo
delil z drugimi mediji (predvsem radiem in televizijo). Večina
plakatov je v tem času že v ofsetni tehniki, uporaba fotografije
pa je bila navzoča v enaki meri kot ilustracija. Neposredno po
vojni se število plakatov zaradi največjega tekmeca – televizije – izredno zmanjša. Litografski plakat je zamrl celo v Švici,
kjer se je sicer tiskarska dejavnost močno spodbujala in kjer
22
23
24
25
26

Prav tam
POŽAR 2015, op.7, str. 42–43
SCHUBERT 1995, op. 12, str. 15
Prav tam, str. 17
POŽAR 2015, op. 7, str. 68
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Slika 13: Niklaus Stoecklin, Marken
Muller (Muller Stamp Dealers), 1948,
litografija

Slika 14: Nikolaj Pirnat, Smrt okupatorjem in izdajalcem, 1944, linorez

Slika 15: Janez Trpin, Osvobojeni gradimo, 1945, ofset

so plakati sloveli po svoji natančnosti in kakovosti. Švicarski
umetniki so tehniko uporabljali za ustvarjanje čudovitih trompe
l'oeil učinkov [slika 13].27
Slovenija je bila v času druge svetovne vojne pod nemško, italijansko in madžarsko okupacijo. Komunistična partija
Slovenije je na skrivaj tiskala ilegalno propagandno gradivo, s
katerim je pozivala ljudi k uporu proti okupatorju. Med letoma
1941 in 1943 je bilo v enajstih ilegalnih partizanskih tiskarnah
ustvarjenih okoli 1.670 del, odtisnjenih v približno 7.800.000
izvodih. Zaradi pomanjkanja materiala so tiskali na slabem
papirju, v manjših formatih, najpogosteje v rdeči in črni barvi,
občasno pa tudi v treh barvah. Ustvarjali so izključno v tehniki
visokega tiska, kar pomeni, da so avtorji poleg svojih osnutkov
morali izdelati tudi potrebne linoreze [slika 14].28
Isti avtorji, ki so delovali med vojno, so nadaljevali oblikovanje agitpropovskih29 plakatov v povojnem obdobju. Stereotipne
herojske figure na plakatih so prepričevale ljudi k solidarnosti
– skupni obnovi porušene, osvobojene domovine [slika 15].30
Čas po povojnem okrevanju, ki je pozneje prinesel tudi val
nove potrošniške kulture, obeležujejo različne reklame. Pravi
razcvet plakatov se je zgodil v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je sočasno začelo razvijati potrošniško
in korporativno oglaševanje. Prvi (potrošniški) stil petdesetih
let je bil živahen in muhast, uporabljal je žive barve in razigrane motive, da bi pritegnil kar najširše občinstvo. Nanašal se
je na potrošniške storitve in izdelke. Drugi (korporativni) stil,
znan kot mednarodni tipografski stil (tudi švicarski stil), je bil
urejen, z močno strukturo, značilnim sistemskim oblikovanjem,
primeren za široko uporabo, od znakov na cestah in letališčih
do navodil za uporabo izdelkov. Temeljil je na tipografskih
elementih, ilustracijo pa je zamenjala fotografija.31 Razvil se je
konec petdesetih let prejšnjega stoletja v Švici, pod vplivom
Bauhausa in Tschicholdove Die Neue Tipographie. Na Poljskem je na področju eksperimentiranja s fotografsko tehniko
na plakatu najbolj navdušil Wojciech Zamecznik [slika 16].32
Prvo uspešno propagandno akcijo na gospodarskem področju v Jugoslaviji je izvedlo podjetje Slovenija – sadje leta 1949.
Propagandni plakat je bil namenjen tujemu trgu, brez značilne
simbolike socialističnega realizma in političnih parol, značilnih
za to obdobje, zaradi česar je izstopal kot dragocen izdelek.
Plakat je naredil že omenjeni mojster Janez Trpin [slika 17].33

Slika 16: Wojciech Zamecznik, Pociag,
1959, ofset
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32
33

International poster gallery, op. 6
POŽAR 2015, op. 7, str. 84–85
Agitprop – skrajšana oblika za Oddelek za agitacijo in propagando
POŽAR 2015, op.7, str. 105–106
International poster gallery, op. 6
SCHUBERT 1995, op. 12, str. 17
POŽAR 2015, op. 7, str. 107

Na razvoj plakata so v petdesetih letih prejšnjega stoletja
na Slovenskem vplivali švicarski mednarodni stil (prepoznaven
v rabi mrežnega sistema za celoto) in sočasna dogajanja na
področju likovne umetnosti (abstraktna umetnost, informel), ki
so se na Slovenskem širili z gostujočimi razstavami [slika 18].34

Slika 17: Janez Trpin, Apples of Yugoslavia, 1949, fotolitografija

Slika 18: France Ivanšek, Čipkarski
festival, 1952, ofset

Slika 19: Wes Wilson, The red hat, 1966,
litografija

Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja se pojavi nov stil,
in sicer kaotični, tako imenovani ilustracijski stil z elementi
nadrealizma, pop arta in ekspresionizma. Omenjeni stil je sproščen in intuicijski – znan tudi kot prvi val postmodernistične
senzibilnosti. Izpadi narkokulture so privedli do kratkega, a
spektakularnega obdobja psihedeličnega plakata v Združenih
državah Amerike z elementi art nouveau, pop arta in nadrealizma. Najznamenitejši avtor te smeri je Wes Wilson [slika 19].35
Na Poljskem ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja raje uporabljajo enostavne forme, grafično čiste in sveže,
vendar pa se že na začetku sedemdesetih let zgodi ponovna
vrnitev k slikarstvu, tokrat v stilu novega figuralizma. Novo
zgodovinsko obdobje poljskega plakata je povezano z deli
avtorjev czwórka wrocławska (Wroclawska četverica), ki so jo
sestavljali Jan Jaromir Aleksiun, Jerzy Czerniawski, Eugeniusz
Get Stankiewicz in Jan Sawka [slika 20]. Prav ti avtorji pa so s
svojimi ilustracijami novega figuralizma, metaforične umetnosti
in delovanjem v pop artu vrnili dostojanstvo brezkompromisnemu osebnemu izražanju in ročno narejenim elementom v
plakatni umetnosti. S sodobne perspektive se poljska plakatna umetnost sedemdesetih let dojema kot zelo produktivna.
Filmski plakat je v tem obdobju izgubil svoj pomen, ravno
nasprotno pa je gledališki plakat takrat okrepil svoj položaj
kot vodilni v poljski plakatni umetnosti.36
Na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se na
Slovenskem pojavijo nove generacije oblikovalcev, večinoma
slovenskih arhitektov, pa tudi oblikovalcev, šolanih v tujini. Prinesli so svež, sodoben in avtorsko prepoznaven likovni izraz,
s slikovno in tipografsko zahtevnejše strukturiranimi vidnimi
sporočili, ki so jih bogatili predvsem s fotografijo [slika 21].37
Sočasno s poljskim razcvetom se je mednarodni tipografski stil razširil zunaj meja Švice in postal vodilna smernica svetovnega oblikovanja v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
V zgodnjih osemdesetih letih je začel popuščati pod pritiskom
naraščajočega vpliva postmodernizma, katerega glavni cilj je

Slika 20: Jan Sawka, Exodus, 1974,
ofset

34 Prav tam, str. 120
35 Psychedelic 60s, Graphic design history, dostopno na <https://visualartsdepartment.wordpress.com/psychedelic-60s/> (9. maj 2017)
36 SCHUBERT 1995, op. 12, str. 19–21
37 Prav tam, str. 127
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bil razbiti stroga pravila švicarskega stila. Mladi profesor v Baslu, Wolfgang Weingart, je eksperimentiral z ofsetnim tiskom,
da bi dobil kompleksne, kaotične, razigrane in spontane plakate – popolnoma v nasprotju z dotedanjimi pravili [slika 22].38

Slika 21: Matjaž Vipotnik, 9. Kongres
ZSMS, 1974, sitotisk

Slika 22: Wolfgang Weingart,
Kunst-kredit 81/82, 1981, ofset

Slika 23: Miljenko Micul in Ranko Novak,
Mesec mladosti, 1984, ofset

Leta 1984 je Apple lansiral računalnik, ustrezno opremljen
za profesionalno delo na področju tipografije in grafičnega
oblikovanja, kar je odprlo nove možnosti izražanja in raziskovanja ter izrabljanja oblik in materialov.39
Glavne značilnosti slovenskega plakata v osemdesetih letih so lebdeče geometrične tridimenzionalne oblike in črke,
ornamentalni vzorci, kombiniranje različnih črkovnih vrst, neupoštevanje modernističnih pravil, stroge postavitve besedila
v stolpiče in leve poravnave, pretirano poudarjena perspektiva
ali njena popolna odsotnost [slika 23].40
Osemdeseta leta so bila na Poljskem zaznamovana z raznimi protesti (stavkami) in rojstvom Solidarnosti (prvi sindikat v
državi Varšavskega pakta, ki ni bil kontroliran s strani komunistične partije). Z nekaj izjemami so plakati Solidarnosti kopirali
predhodne načine izražanja političnih in družbenih tem. Naklonjenost slikarskemu izražanju se je ohranila še naprej, vendar
pa sta na plakatih gospodarske tematike izstopala uporaba
moderne tipografije in še vedno prisoten konstruktivizem.41
Devetdeseta leta prejšnjega stoletja je obeležila digitalizacija, ki je prinesla komunikacijsko revolucijo. Leta 1994 so
v spletni reviji HotWeird objavljeni prvi oglasi na svetovnem
spletu, kar je spodbudilo vprašanje, ali sploh še potrebujemo
plakat kot medij oglaševanja.42 Kljub vsemu plakat še danes
ni izginil iz medijskega polja, sicer pa sta se njegova vloga in
videz nenehno spreminjala ter podrejala potrebam družbe.43
Danes plakat deluje kot dopolnilo drugim oglaševalskim medijem, na primer spletu, televiziji in radiu.

1.2 Ilustracija na plakatu
Ilustracija je okraševanje, razlaga in vizualno pojasnjevanje besedila, zasnove ali procesa, integrirana v medije, kot so: plakati,
letaki, časopisi, knjige, učbeniki, animacije, video igre in filmi.44
V Evropi (z začetkom v Nemčiji) je zgodovina ilustracije tesno
povezana z Gutenbergovim tiskarskim izumom sredi petnajstega
stoletja. Ta je tedaj edini omogočal reprodukcijo besedila in slike.

Slika 24: Little Thunder, Step back in
time 1990, Nike Campaign by Ogilvy,
2015
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38 Prav tam, str. 21
39 POŽAR 2015, op. 7, str. 143
40 Prav tam, str. 141–142
41 SCHUBERT 1995, op. 12, str. 22
42 POŽAR 2015, op.7, str. 143
43 International poster gallery, op. 6
44 Illustration, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Illustration>
(09. maj 2017)

Slika 25: Jules Chéret, Projections Artistiques, 1890, litografija

Slika 26: Marcellin Auzolle, L’Arroseur
Arrosé, 1895, litografija

Slika 27: Saul Bass, Vertigo, 1958

Slika 28: Reynold Brown, Attack of the
50 foot woman, 1958

Tradicionalno se beseda ilustracija povezuje z izdelkom, narejenim v tehniki, ki omogoča reprodukcijo, kot so lesorez,
bakrorez in litografija. Omenjena produkcija je stičišče vizualne
komunikacije in ilustracije oziroma predstavlja točko, kjer ilustracija postane orodje vizualne komunikacije – nosilec sporočila na plakatu. Svoj razcvet v plakatni umetnosti doživlja z
razvojem večbarvne litografije ob koncu devetnajstega stoletja.
Ilustracija in tipografija sta bili edini izrazni sredstvi plakata,
vse do zmagovitega razvoja fotografije in digitalnih vizualnih
tehnik dvajsetega stoletja. Fotografija je nasledila ilustracijo in
bila desetletja prevladujoč likovni izraz v oblikovanju, danes
pa spet opažamo vse večjo uporabo ilustracije. Nastopa kot
poetska, ekspresivna in nadvse neodvisna disciplina oblikovanja. Učinkovito služi kot avtentični slikovni jezik, ne glede
na to, ali odraža umetniške ali komercialne zahteve. Modne
in lifestyle časopise si brez ilustracije težko predstavljamo.45
Ilustracija se je učinkovito povezala tudi s fotografijo, fotografska realnost pomešana z nadrealno vizijo ilustracije pa
odpira nov domišljijski svet. Sodobna ilustracija na temeljih
sodobnih družbenih potreb išče nove forme in metode abstraktnega in drugačnega.46
Zadnja leta je ilustracija na področju oblikovanja stopila iz
fotografske sence in jo lahko vidimo v reklamnih kampanjah
vodilnih svetovnih znamk, kot so Oreo, Nike [slika 24], Mercedes, Lexus in mnoge druge.47

1.3 Filmski plakat
Pred Chéretovo izpopolnjeno litografijo (1890) so promocijski plakati za filmske projekcije vsebovali samo grobo narisane
črke, s katerimi so bili napisani naslov filma ter imeni producenta in režiserja. V začetnem obdobju filma dolžina projekcije
filma ni presegla ene minute. Chéretov litografski plakat za kratkometražni film Projections Artistiques [slika 25] se smatra za
prvi pravi filmski plakat oziroma za začetnika kulture filmskega
plakata. Vzporedno z izboljšavo snemalnih in predvajalnih tehnik
oziroma z razvojem filma in filmske industrije se je razvijal tudi
filmski plakat. Poleg napovedovanja filma (z megafonom) je bil
filmski plakat celo edino sredstvo za promocijo filma.48
Ob koncu devetnajstega stoletja je večina filmskih plakatov
45 Claudia MAREIS, Illustration – an attempt at an up-to date definition, v: Robert
Klanten in Hendrik Hellige: Illusive, Berlin 2006, str. 4, 5, 8
46 Prav tam, str. 9
47 Tom MAY, 10 great uses of illustration in brand campaigns, Creative bloq,
dostopno na <http://www.creativebloq.com/branding/10-great-uses-illustration-brand-campaigns-51620457>
(30. maj 2017)
48 Julia HAWES, How the movie poster survived the digital age: A timeline, The
week, dostopno na <http://theweek.com/articles/537885/how-movie-poster-survived-digital-age-timeline> (09. maj 2017)
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Slika 29: Bill Gold, A clockwork orange,
1971

Slika 30: Pop Culture Graphics, Burn
After Reading, 2008

Slika 31: Ignitioncreative, Buried, 2010

Slika 32: Mark W. Carroll, Wild, 2014
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prikazovala ilustrirane scene iz filma. Če vzamemo za primer
plakat iz leta 1895 za komedijo L’Arroseur Arrosé [slika 26], katerega avtor je Marcellin Auzolle: prikazana je atmosfera v občinstvu – občinstvo gleda film in se smeje, medtem ko je scena
iz filma projicirana na platno. Iz tega obdobja je ohranjenih le
nekaj plakatov, saj so bili že takrat zelo redki. Do štiridesetih
let dvajsetega stoletja so filmski studii tiskali le po en izvod
plakata za film v vsaki regiji. To pomeni, da je plakat potoval od
kinematografa do kinematografa skupaj s projekcijo. Danes ima
ta vrsta plakatov zaradi svoje redkosti zelo visoko vrednost.49
Na začetku je filmski plakat sledil razvojnemu stilu plakatov,
pozneje pa razvil svojo smer. Že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja so v filmski industriji začeli zaposlovati znane ilustratorje,
ki so eksperimentirali z različnimi stili in tipografijami. Tedanje
oblikovanje plakatov bi lahko razdelili na dve smeri. Prvi, bolj
minimalistični stil pogosto povezujemo s filmi režiserja Alfreda
Hitchocka [slika 27]. Avtorji so s kombinacijo slik, simbolov in
tipografije prikazovali ključne elemente filma. Po drugi strani
nastajajo bolj interpretativni plakati, kjer avtorji ilustrirajo ključni
trenutek v filmu ali njegovo bistvo [slika 28].50
Plakata, izdelana za film Attack of the 50 Foot Woman [slika
28] avtorja Reynolda Browna in za film A Clockwork Orange [slika 29] avtorja Billa Golda, še danes veljata za najprepoznavnejše odtise vseh časov, medtem ko je plakat avtorja Saula Bassa
za film Vertigo [slika 27] ocenjen za najuspešnejšo stvaritev na
področju oblikovanja filmskega plakata.51
Saul Bass je znan po svojih ilustriranih plakatih in prostoročno izdelani tipografiji, s katero še vedno navdihuje filmske
oblikovalce po vsem svetu (če le filmska produkcija to dopušča), kar se lahko vidi na primerih plakata za filma Burn After
Reading [slika 30] in Buried [slika 31].52
V začetnih fazah filmske industrije so producenti za promocijo filma redko uporabljali igralske zvezde, v strahu, da te
ne bi zahtevale večjega honorarja. Velik preobrat v promociji
filma je naredil režiser Carl Laemmle leta 1910, ki naj bi po
izidu filma The Broken Oath neresnično oglaševal smrt igralke
in na osnovi tega vzbudil zelo velik interes občinstva. Kmalu
zatem so filmski plakati prikazovali glavni lik z imenom igralca,
katerega velikost in položaj sta bila v večini primerov določena
v dogovoru s produkcijsko hišo. To je značilno tudi za sodoben
filmski plakat, kjer poleg samih imen znanih igralcev pogosto
srečamo tudi njihove portrete, ki zavzemajo največji del plakata.
49 Prav tam
50 Prav tam
51 Prav tam
52 Christian ANNYAS, Saul Bass' Vertigo movie poster design, Annyas, dostopno
na <http://annyas.com/saul-bass-vertigo-movie-poster-design/> (9. maj 2017)

Tako so na primeru plakata za film Wild [slika 32] in The Imitation Game [slika 33] filmske zvezde premišljeno postavljene v
ospredje konteksta, ki prikazuje vse, kar naj bi vedeli o filmu,
medtem ko lahko za film Birdman [slika 34] opazimo impresivno sosledje ilustriranih plakatov, ki sledijo zgodbi filma.53

Slika 33: Empire Design, Imitation game,
2014

Slika 34: Mark W. Carroll, Birdman, 2014

Slika 35: Henryk Tomaszewski, Citizen
Kane, 1948

V času, ko se je svetovni filmski plakat počasi prilagajal
komercialnim zahtevam, se je pojavila poljska šola, zelo znana
po drugačnem pristopu in interpretaciji plakatov tujih filmov, ki
ni popustila takrat veljavnim pravilom. Ti plakati so bili namenjeni izključno poljskemu tržišču. Zanimivo je, da se je poljska
šola razvila takoj po drugi svetovni vojni, v času, ko potrebe
po filmskem plakatu ni bilo, saj je bila večina kinematografov
v vojni uničena – ravno zato je bil obisk v ohranjenih kinodvoranah toliko večji, tudi brez posebnega oglaševanja. Sklepamo
lahko, da se je filmski plakat na Poljskem razvil izključno kot
veja v umetnosti.54
Henryk Tomaszewski je nedvomno mojster vseh mojstrov
na tem področju umetnosti in njegov prispevek k razvoju filmskega plakata je izjemen. Njegova dela so plod pojava, označenega
kot poljska šola plakata. Svoja dela je snoval na umetniškem izrazu in grafični interpretaciji filma, natančno vkomponirani elementi
pa imajo strogo določene vloge v celotni kompoziciji, kar se jasno
vidi na plakatu za film Citizen Kane [slika 35].55 Film, ki govori o
novinarskem raziskovanju življenja medijskega magnata (Charlesa
Fosterja Kana) po njegovi smrti, je nekronološko sosledje naključnih fragmentov zgodbe. V ozadju plakata ga večkrat ponovljena
podoba volilne kampanje predstavlja kot javno osebo, besedila v
prvem planu (naslov, režiser, producent itd.), izpisana z raznolikimi
tipografskimi rezi, vpeta v pravokotne forme intenzivnih barv in
skoraj naključno umeščena v prostor plakata, pa asociirajo na
časopisne naslove številnih afer ali pečate rešenih primerov iz
Kanovega življenja.
Poljski filmski plakat je bil uspešen vse do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je padel pod pritiskom ameriškega
komercialnega oglaševanja. Ohranil se je znotraj filmskih klubov,
študentskih krogov in domače filmske produkcije.56
Teaser ali plakat najave filma je zaživel v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja, z rojstvom sodobne blockbuster dobe. Plakati
te vrste pogosto vsebujejo le simbol ali naslov filma, njihov namen
pa je vzbuditi vznemirljivo in nestrpno pričakovanje občinstva pred
izidom filma. Različica teaserja za film Batman [slika 36] iz leta
1989 ni potrebovala ničesar drugega kot simbol netopirja, da bi
pritegnila pozornost občinstva v kinodvorani.57

Slika 36: B. D. Fox Independent, Batman, 1989

53
54
55
56
57

HAWES, op. 48
SCHUBERT 1995, op. 12, str. 15
Prav tam, str. 16
Prav tam, str. 22
HAWES, op. 48
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Slika 37: Metropolis, 1926

Slika 38: Peter Kocjančič, Metropolis,
1926, litografija

S pojavom interneta se je vloga plakata spremenila –
tiskani mediji so prevlado prepustili digitalnim medijem.
Večina informacij, povezanih s filmom, se je preselila na
internet, toda filmski plakat kljub temu še naprej najdemo v
več oblikah, prilagojenih sodobnim potrebam družbe. Tako
billboard/mega board plakate (veliki formati, sestavljeni iz
več kosov) opazujemo ob cestah, manjše plakate v neposredni bližini kinodvoran ali v njih in city light plakate običajno
v svetlobnih oknih na avtobusnih postajah. Današnja vloga
plakata je, da dopolnjuje digitalne medije.
Vloga filmskega plakata (informirati, promovirati itd.) se
skozi čas ni spreminjala, vendar je v svojih zgodnjih obdobjih
imel umetnik/avtor popolno svobodo pri vizualni interpretaciji in zato o zgodnjih filmskih plakatih govorimo v kontekstu
umetniške (ali zbirateljske) vrednosti. Danes so smernice
pri oblikovanju filmskega plakata v večini primerov strogo
določene s strani produkcije, na plakatu se izpostavlja element, za katerega se predpostavlja, da bo prinesel največji
dobiček (igralec, režiser, zgodba ali kaj drugega).

1.4 Filmski plakat na Slovenskem
Kinematografi so na Slovenskem delovali že od leta
1909, a prvi plakati, ki so razen tipografije vsebovali tudi
vizualno podobo, so se pojavili šele v drugi polovici dvajsetih let. V tem času sta plakate izdelovala Elko Justin in
Peter Kocjančič. Večinoma so bile samo preslikave izvirnih
oglasov ali plakatov, ki sta jih avtorja priredila za slovenski
prostor. Nekoliko drugačen je Kocjančičev barvni plakat za
film Metropolis [slika 38], kjer gre za avtorjevo interpretacijo
izvirnega plakata [slika 37] in ne zgolj za neposredno preslikavo. Kocjančič je spremenil barvno skalo in tipografijo, s
čimer je dosegel mehkejši izraz.

Slika 39: Grega Košak, Kala, 1958, ofset

Slika 40: Grega Košak in Matjaž Klopčič,
Veselica, 1960, litografija
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Slovenska filmska produkcija in avtorski plakat kot sestavni del promocije sta zaživela po drugi svetovni vojni. V
petdesetih in šestdesetih letih so plakate oblikovali slikarji in
arhitekti, sodobnejšo podobo pa so doživeli z deli arhitekta
Grega Košaka v času, ko je bil zaposlen (1958–1967) v Viba
filmu. V tem obdobju so nastali znani plakati Kala [slika 39],
Veselica [slika 40], Grajski bik in drugi. Za Košakove plakate
so značilne nekatere prvine švicarskega mednarodnega
stila (raba fotografije, rastri, pretiski geometričnih barvnih
ploskev, premišljen ritem črkovnih kompozicij), a občuti se
tudi vpliv newyorške šole (organska povezava besede in
podobe, uporaba preprostih znakov in simbolov, uporaba
simbolnih kontrastov: fotografski toni nasproti ploskovitim
barvam, organske forme nasproti geometričnim črkam).

Slika 41: Matjaž Vipotnik, Draga moja
Iza, 1979, ofset

Slika 42: Zdravko Papič, Trije prispevki k
slovenski blaznosti, 1983, ofset

Oboje je uspešno spajal v lastni avtorski izraz, ki se ni podrejal
ustaljenim pravilom. Plakat za film Veselica, ki ga je naredil
v sodelovanju z režiserjem in arhitektom Matjažem Klopčičem,
tako izstopa iz takratne produkcije slovenskih plakatov, ker
sta uporabila historično dekorativno tipografijo in jo umestila v
kompozicijo kot objekt. Uvajal je že nekatere likovne elemente,
kot je prej omenjena historična dekorativna tipografija, ki jih je
kasneje prevzel postmodernizem.58
Košak in Klopčič sta v letih sodelovanja naredila številne
kakovostne filmske plakate in dvignila slovenski plakat na razmeroma visoko raven.59
Kakovost filmskih plakatov je proti koncu šestdesetih let
prejšnjega stoletja začela postopoma upadati. To se je nadaljevalo do sredine sedemdesetih let, ko je ekonomska kriza
prizadela tudi filmsko produkcijo, ki je postala slaba in nezanimiva.60 Ob koncu sedemdesetih let je slovenski film izšel
iz krize in za Viba film je takrat oblikoval Matjaž Vipotnik (od
leta 1976 do leta 1991). Osnovni element njegovih plakatov je
fotografija, s katero do potankosti izkorišča tehnične možnosti
(montira, povečuje, umešča, prekriva) in tako klasično motiviko
filmskih plakatov (izpostavljen glavni lik/simbol/detajl) predstavil na nov, drugačen način [slika 41].61
Zdravko Papič in Stefan Borota sta na začetku osemdesetih
prekinila tradicijo fotografskih filmskih plakatov in k oblikovanju
pristopila na risarsko-stripovski način. Papič večkrat nakazuje
filmsko zgodbo z duhovito ilustracijo [slika 42], Borotove plakate
pa odlikuje preprosta, prepričljiva znakovna informacija [slika 43].62
V drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja je slovenski film spet zašel v krizo, Viba film se je znašel v finančnih težavah
in zaostajal za svetovnimi standardi, toda plakat je še ohranjal
raven. Vipotnik v tem obdobju znakovno govorico reducira na
zgolj en simbol, ki ga močno izpostavi [slika 44].63

Slika 43: Stefan Borota, Butnskala,
1985, sitotisk

Slika 44: Matjaž Vipotnik, Maškarada,
1982, sitotisk

Leta 1994 sta Metka Dariš in Tomaž Perme v sodelovanju
z Robertom Žvokljem zasnovala celostno grafično podobo Slovenske kinoteke. Gre za preprosto, racionalno zasnovo, ki se
naslanja na nekatera osnovna načela ruskega konstruktivizma in
Bauhausa (poudarjena raba fotografije, neserifnih črk, barvnih ploskev, asimetrične kompozicije), a v sodobnem pristopu. Osnovni
kompozicijski parametri so zastavljeni strogo, toda dinamično, in
omogočajo prilagajanje programu [slika 45].64
58
59
60
61
62
63
64

POŽAR 2015, op. 7, str. 265–267
Prav tam, str. 268
Prav tam
Prav tam, str. 269
Prav tam, str. 270
Prav tam
Prav tam, str. 271
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1.5 Zbirateljstvo filmskih plakatov
Poleg primarne vloge plakat predstavlja dokument svojega časa. S seboj nosi celotno zgodovinsko ozadje, socialno,
kulturno itd., kar je zadosten razlog, da razumemo, zakaj je
ta »ulična umetnost« v devetdesetih letih dosegla tudi zbirateljsko vrednost.65

Slika 45: Metka Dariš in Tomaž Perme,
Ademir Kenović retrospektiva, 1999,
ofset

Slika 46: War of the Worlds, 1953

Vintage plakati, ki so nastali pred letom 1940, imajo zaradi
svoje redkosti danes izjemno zbirateljsko vrednost (tudi do
500.000 ameriških dolarjev). Na začetku štiridesetih let prejšnjega stoletja so kinematografi lahko kupili in obdržali tudi
dodatne izvode plakatov, zato jih je danes mogoče pogosteje
najti. Vse do objave filma Star wars leta 1977 ni bilo večjega
zanimanja za posedovanje filmskega plakata, saj so zbiratelji
iskali prav plakate ZF-filmov in grozljivk. Še posebej so zaželeni ZF-plakati iz petdesetih let prejšnjega stoletja (The war
of the worlds [slika 46], The day the Earth stood still), najbolj
priljubljeno obdobje plakatov za grozljivke pa so trideseta
leta (Frankestein, Dracula).66
Plakati za filmske žanre, kot so film noir, neodvisni filmi in
B-filmi so prav tako zelo iskani.67 Ti plakati so cenjeni, ker v
filmih nizkocenovne produkcije ne igrajo znani igralci in promocija filma ni podvržena uveljavljenim komercialnim pristopom. Oblikovanje je tako večinoma osredotočeno na avtorski
izraz, zato te plakate odlikuje večja (umetniška) vrednost.
Rekordna cena je bila dosežena leta 2005, ko je bil plakat
za film Metropolis [slika 47] Fritza Langa iz leta 1927 prodan
za 690.000 ameriških dolarjev. Za plakat filma Frankenstein
[slika 48] iz leta 1931 v velikosti 120 cm x 180 cm velja, da
obstaja le v enem izvodu.68

Slika 47: Fritz Lang, Metropolis, 1927

Slika 48: Frankenstein, 1931
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65 DAVIS 1991, op. 5, str. 5
66 Vintage movie posters, Collectors weekly, dostopno na <http://www.collectorsweekly.com/posters-and-prints/movie> (9. maj 2017)
67 Prav tam
68 Film poster, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Film_poster> (9. maj 2017)

2 The twilight zone

The twilight zone je ameriška antologijska televizijska serija režiserja Roda Serlinga. Producirala sta jo studia Cayuga
Productions, Inc. in CBS Production. Od leta 1959 do leta
1964 jo je predvajal ameriški televizijski kanal CBS. Serija je
razdeljena v 5 sezon oziroma 156 epizod. Kategorizirana je kot
ZF, a vsebuje tudi elemente grozljivke in fantazije.69
Serling je bil aktivist, pri svojem pisanju se je ukvarjal z
mnogimi družbenimi in političnimi težavami. Zato je moral na
zahtevo televizijskih sponzorjev velikokrat spreminjati svoje
scenarije. Menil je, da bo metaforično pisanje odvrnilo pozornost cenzorjev od njegovih scenarijev in tako je nastala serija
The twilight zone.70
Vsaka epizoda predstavlja samostojno zgodbo o ljudeh, ki
se znajdejo v nenavadnih in vznemirljivih situacijah, v katerih
doživijo izkustvo, opisano kot vstop v »območje somraka«.
Epizode se pogosto zaključijo s presenetljivim koncem in moralno lekcijo.71
Izraz the twilight zone72 si je Serling izposodil iz astronomije, pomeni pa tanko plast površine planeta, lebdečo med
dnevom in nočjo.73 Danes ljudje po navdihu iz serije ta izraz
uporabljajo za opis nadrealnih izkušenj.74
V času prvega predvajanja je tako navdušila gledalce, da
so jo različni TV-kanali predvajali ponovno, nekateri tudi še
danes.75 Na Hrvaškem jo občasno še vedno predvaja program
HRT3, specializiran za kulturo in znanost.
Leta 1983 je bil predvajan film Twilight zone: the movie, ki
sta ga režirala Steven Spielberg (ameriški producent, režiser
in scenarist) in John Ladis (ameriški režiser, scenarist, igralec
in producent). Vsebuje predelavo treh epizod in ene epizode
69 The twilight zone (1959 TV series), Wikipedia, dostopno na
<https://en.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Zone_(1959_TV_series)> (18. april
2019)
70 The first episode of The twilight zone premiered in 1959, Syfy wire, dostopno
na <https://www.syfy.com/syfywire/the-first-episode-of-the-twilight-zone-premiered-in-1959> (18. april 2019)
71 The brilliant simplicity of The twilight zone, Vox, dostopno na <https://www.
vox.com/culture/2019/4/3/18290709/twilight-zone-review-recap-jordan-peele-explained-cbs-all-access> (18. april 2019)
72 Območje somraka
73 Vox, op. 70
74 Wikipedia, op. 68
75 Vox, op. 70
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z ohranjenim prvotnim scenarijem epizod The twilight zone
serije. Film je prejel slabe kritike strokovnjakov.
Zaradi velike gledanosti izvirne serije je bil prvi revival76
narejen leta 1985. Ameriška televizijska mreža CBS, ki ji je
Rod prodal pravice, je serijo predvajala do leta 1989, vendar
ta revival še zdaleč ni dosegel priljubljenosti izvirnika. Le štiri
epizode so neposredna predelava, vendar ne vključujejo pripovedovalca z uvodnim monologom, ki se pojavlja v izvirnih
upodobitvah. Drugo obuditev je leta 2002 skušala narediti
ameriška televizijska mreža UPN, ki je predvajala enourne
epizode z izjemo dveh polurnih zgodb. Tudi tokrat je bilo neposredno predelanih samo nekaj delov, njihovo nadaljevanje
in predvajanje pa se je obdržalo le eno sezono.77
Med pripravo tega diplomskega dela mreža CBS od 1.
aprila 2019 predvaja tretji revival serije. Pod režijo so podpisani
Jordan Peele, Simon Kinberg, Win Rosenfeld, Audrey Chon,
Carol Serling in Rick Berginyon, pod produkcijo pa CBS Television Studios, Monkeypaw Productions in Genre Films.78 Za
zdaj serija dobiva pozitivne ocene in komentarje.

76 Ponovna oživitev serije
77 Adrienne LAFRANCE, How The twilight zone predicted our paranoid present, The Atlantic, dostopno na <https://www.theatlantic.com/entertainment/
archive/2013/12/how-em-the-twilight-zone-em-predicted-our-paranoid-present/282700/> (9. maj 2017)
78 The twilight zone (2019 TV series), Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Zone_(2019_TV_series)> (18. april 2019)
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3 Analiza

3.1 Analiza filmskih plakatov s sorodno tematiko
Gledano z umetniškega vidika, je imel plakat v svoji zgodovini razvojno pot polno vzponov in padcev. Kot sem že omenila, je
bila prvotna vloga plakata izključno oglaševanje in informiranje
javnosti, sami vizualizaciji sporočila ni bilo namenjene veliko
pozornosti. Na vprašanje, ali tedanja tehnologija ni dopuščala dovolj prostora ustvarjalnosti ali je preprosto prevladovalo
prepričanje, da za to ni potrebe, saj je v vsakem primeru opravljal vlogo informiranja, sklepam, da je odgovor potrdilen.
Z razvojem tehnologije je avtorski izraz našel svoj prostor tudi v plakatu. Zagotovo sta potrebo po »drugačnosti«
narekovala tudi trg in konkurenca. Paradoksalno je, da se je
(filmski) plakat v primerjavi z drugimi vidnimi sporočili prav
zaradi konkurence na določeni razvojni točki odmaknil od
tako imenovanega avtorskega izraza, saj ustvarjalna likovna
interpretacija ni več prodajala filma. Produkcijske hiše so
se sčasoma usmerile h komercialnejšemu pristopu, v katerem vizualno sporočilo na plakatu pogosto vsebuje atribute
(obdelane fotografije glavnih igralcev, znanih obrazov itd.), s
katerimi dosegajo večjo gledanost.
Podobno je tudi v primeru političnega plakata. Spomnimo
se plakatov, ki so propagirali splošno politično opredeljenost
in promovirali državne praznike. Veliko odličnih primerov lahko
najdemo tudi v našem prostoru – to so plakati iz obdobja socialistične Jugoslavije, ki so propagirali ideologijo socialističnega
samoupravljanja in kult delavstva ter so jih ustvarjali priznani umetniki in oblikovalci. Danes srečujemo politične plakate
izključno v predvolilnem času kot del predvolilnih kampanj
različnih političnih strank. Najpogosteje so to plakati, na katerih večino formata zavzema obraz določenega politika, kar
lahko razumemo na način, da ponujajo produkt in ne stališča
ali programa, za katerimi stoji stranka. Razvojna pot filmskega
plakata, od prvih in najenostavnejših, izključno obveščevalnih
plakatov, vrhunskih likovnih izvedb priznanih umetnikov do
današnjih plakatov, kjer ima glavno vlogo, enako kot v filmu,
njegov najbolj znani igralec, je podobna.
Filmski plakat prodaja igralca, igralec prodaja film, film
prodaja plakat. Slednja trditev drži v primeru zbirateljstva, saj
sodobni plakati pridobijo zbirateljski status izključno na podlagi uspešnosti filma.
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Slika 49: Star trek - The future begins,
2009

Slika 50: BLT Communications, LLC,
Star trek - Beyond, 2016

Izhodišče pri oblikovanju filmskega plakata je filmska zgodba, ki jo vizualiziramo s pomočjo gradnikov in kompozicijskih
principov. Obstajajo tudi oblikovalska načela, ki imajo svoje
oporišče v žanru/temi, kar plakat predstavlja občinstvu. V primeru znane ameriške serije Star trek79 (prvotno snemane v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, novi deli pa se snemajo
še danes), po kateri je posnetih tudi deset filmov, govorimo o
znanstvenofantastičnih filmih/serijah, ki izražajo neprestano
napetost, pričakovanje in v katerih je veliko akcije. Gradniki
plakata so kompozicija, barva in tipografija. Kompozicija plakata ZF-tematike je praviloma dinamična. V primeru Star trek
plakata iz leta 2009 [slika 49] oblikovalci dosegajo dinamiko
z zgradbo kompozicije po načelu dinamične simetrije, s kontrastom velikosti med figurami, v pomenu statusnega rangiranja, in z ustvarjanjem iluzije gibanja elementov v prvem planu.
Prostor, hitrost in dinamičnost so močno povdarjeni v diagonalni kompoziciji plakata Star trek - Beyond [slika 50].
Plakati so v večini primerov temnih barv, uporabljajo se
izraziti barvni, še bolj pa tonski kontrasti. Prevladuje modro-zeleni barvni spekter z akcenti toplih barv in obvezno prisotnostjo črne.
Tipografija je v večini primerov sans serifna. Zaradi svojih
ostrih kontur delujejo zelo tehnološko. Črke so enake višine in
padajoče linije ne presegajo baseline,80 kar daje napisu trden
videz. V novejšem času se vse bolj uporabljajo 3D-učinek in
metalne teksture, prav zaradi težnje po čim bolj tehnoloških in
masivnih izrazih [slika 50]. Tehnika fotomontaže je za tematiko,
ki prikazuje neznano, fantazijsko ali nerealno, izredno učinkovita.
Danes poleg uradnih plakatov pogosto najdemo tako imenovane alternativne oziroma neuradne plakate za določene
filme (ali serijo), narejene samoiniciativno, s ciljem, da umetnik
plakatu podari avtorski izraz. Kar nam alternativni (neuradni)
plakat nudi, je prav odmik od določene standardizacije oziroma drugačen pogled in bolj domišljijski prikaz, ki se izogiba
dobesedni interpretaciji.
Alternativni plakat, na primer ilustrativni plakat Aurelia
Lorenza, upošteva navedene smernice. Avtor je uporabil
kontrast velikosti med elementi z namenom statusnega rangiranja, toplo-hladni barvni kontrast in 3D-učinek s sans serifno tipografijo. Pisava je kondenzirana, krepka in v kurzivi,
ni poravnana. Lorenzo je upošteval načela, vendar v svojem
avtorskem izrazu [slika 51].

Slika 51: Aurelio Lorenzo, Star Trek The future begins
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79 Star trek (slov. Zvezdne steze) je nanizanka, producent katere je Gene Roddenberry. Govora je o prigodah vesoljske ladje USS Enterprise (NCC-1701) in njeni
posadki v triindvajstem stoletju. Naloga vesoljske ladje je, da raziskuje vesolje in
potuje tja, kamor še ni stopila človeška noga. Na osnovi nanizanke je nastalo deset
filmov v produkciji Paramount Pictures.
80 Pismovna linija

Slika 52: Psycho, 1960

Slika 53: Joe Messerli, The twilight zone
logo, 1959

Slika 54: Psycho lll, 1986

Druga tematika, ki prežema serijo The twilight zone, in
gledalca obdrži v napetosti in pričakovanjih ves čas filma, je
psihološki triler. Filmi te tematike vzbujajo občutje nevarnosti,
nenehno neprijetno napetost, se dobesedno igrajo s psiho
gledalca, v trenutkih, ko je napetost na vrhuncu, pa nastopijo
elementi grozljivke.
Plakat za (psihološki) triler bi moral izražati skrivnostnost,
ki nam vzbuja strah. Da bi ostal skrivnosten, ne razkrije vseh
podrobnosti. Prvi plakat za film Psycho81 [slika 52] iz leta 1960
sestavlja kolaž kadriranih fotografij, ki v končni podobi daje vtis
razrezanosti, kar se neposredno navezuje na zgodbo filma, ki
temelji na umoru ženske z nožem. Ženski lik po velikosti izstopa, postavljen je na sredinsko os formata – s tem je kot žrtev
izpostavljen z namenom dramatičnega učinka in ne statusnega
rangiranja. Zanimivost plakata je, da so vse informacije o filmu
na desnem robu formata, kar je bilo neobičajno za takratni, pa
tudi današnji čas.
Tudi v primeru plakata za film Psycho, kot pri zgoraj omenjenih ZF-plakatih, prevladujejo temnejši toni, svetlo-temni in
toplo-hladni kontrasti. Pogosto se uporablja rdeča barva kot
sopomenka nevarnosti v kombinaciji s temnimi toni.
Karakter obravnavane teme prepoznamo tudi skozi izbor in
obravnavo tipografskega gradiva. Močno kondenzirana sans
serifna tipografija, ki jo srečamo na večini filmskih plakatov,
je izbrana zaradi velike količine informacij. Karakter obravnavane teme (nestabilno, nevarno, moteno v primeru Psycha
ali neznano, fantazijsko v primeru The twilight zone [slika 53]
prepoznavamo v izpisu naslova filma skozi izbor in obravnavo
tipografskega gradiva, ki v nekaterih primerih postanejo logotipi ali brand82 filma.
Lahko bi zaključili, da je v več naslednjih delih produkcija
računala na slavo franšize in oblikovanje plakatov nekoliko zanemarila. Če bi na plakat za film Psycho lll [slika 54] na primer
pogledali, kot da je brez napisa, dvomim, da bi sploh lahko
ugotovili, da gre za psihološki triler. Šele v zadnjih letih so se
za ta film mnogo uspešneje lotili oblikovanja plakata in teme,
ki bi jo moral sporočati [slika 55].
Na alternativnem plakatu, ki sem ga v tem primeru izpostavila, je vizualno sporočilo zgrajeno dokaj preprosto,
a je takoj jasno. Velikanska površina rdeče barve daje vtis
nevarnosti, izpostavljen ključ, pa spominja na ujetost. Njegovo formo definira silhueta ženskega lika, žrtev v filmu.

Slika 55: Intralink Film Graphic Design,
Psycho, 1998

81 Psycho (slov. Psiho) je film režiserja Alfreda Hitchcocka iz leta 1960. V zgodbi
filma gre za umor ženske v zloglasnem puščavskem motelu Bates. Umoril jo je
lastnik, voajerski samotarski nagačevalec, obseden s svojo pokojno materjo (oblači
njene obleke in prevzema njeno identiteto). Film je nastal v produkciji Paramount
Pictures. Po Hitchcockovi smrti je producentska hiša Universal Studios posnela še
tri dele tega filma.
82 Blagovna znamka
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Disharmonična diagonalna kompozicija (od leve zgoraj proti
desni spodaj) ustvarja dramatično napetost. Za naslov je
uporabljen izvirni logotip filmske franšize in kot celota zelo
dosledno predstavlja temo [slika 56].

Slika 56: Phantom city creative, Psycho

Slika 57: Drew Struzan, Harry Potter and
the sorcerer's stone, 2001

Slika 58: Crew creative advertising, Harry
Potter and the goblet of fire, 2005

Slika 59: Harry Potter and the half blood
prince, 2009
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Fantazija je prav tako ena izmed tem serije The twilight
zone. Pojem fantazije se danes, pričakovano, zelo razlikuje
od tistega v času snemanja serije, zato težko prepoznamo
vzporednice, vendar pa je glavno vodilo ostalo enako.
Pojem fantazija namreč opisuje magičnost, domišljijski
svet. Nekaj, kar je tako neresnično, da je nedotakljivo, a vendar
ravno dovolj, da si to lahko predstavljamo. Popoln plakat za
film fantazijske tematike bi moral prikazovati nerealne situacije
in hkrati pustiti prostor domišljiji opazovalca, nekaj podobnega kot v primeru ZF-ja. Fantazijsko dogajanje je umeščeno v
znan, otipljiv prostor, v nasprotju z ZF-jem, ki si prizadeva, da
tudi ta ostane neznan in nerealen. Obe tematiki pa odpirata
prikazovanje novih dimenzij in vzporednih svetov.
Fantazijo lahko razdelimo vsaj na dva podžanra, kot sta
mračna fantazija ali pa fantazija z vedrejšo tematiko. V večini
primerov se ti dve prepletata, kot je to v primeru filmov Harry
Potter83, kjer zgodba temelji na boju med dobrimi in slabimi
nadnaravnimi silami.
Izbor barv sledi tematiki – negativna uporablja manj saturiran temnejši, hladnejši del spektra, pozitivna pa svetlejši in toplejši del barvnega spektra. V primerih, ko se temi prepletata,
kot pri filmih Harry Potter, prevladujejo večbarvni temni toni, v
močnem tonskem kontrastu s svetlimi elementi. Plakat za prvi
film serialke Harry Potter iz leta 2001 je ilustriran, podoba je
zgrajena v piramidni kompoziciji, prisotna je logika statusnega
rangiranja likov, glavni je postavljen v središče formata in je
tako žariščna točka plakata. Ilustracija je zelo barvita in nagovarja mladostnike, čeprav je s svojimi mračnimi fantazijskimi
elementi zanimiva tudi za odraslo občinstvo [slika 57].
V poznejših delih filma je paleta barv postopoma postala
temnejša in mračnejša. Dinamiko so dosegli z nizanjem podobe v perspektivo in ustvarjanjem iluzije gibanja likov z učinkom
vetra, vidnim v laseh in draperijah [sliki 58 in 59]. Na plakatu
iz leta 2005 je glavni lik izpostavljen, toda tokrat razlike med
hierarhijo likov določa logika prostorskega ključa. Glavni lik,
postavljen “najbližje” gledalcu, je največji, dominanten. Postavljen je vzdolž disharmonične diagonale, njegova glava pa
je sidrni center v formatu.

83 Harry Potter je serija filmov v produkciji hiše Warner Bros, posnetih na osnovi
fantazijske pripovedi v osmih knjigah pisateljice J. K. Rowling. Gre za življenje
mladega čarovnika Harryja Potterja in njegovih prijateljev, ki so vsi študenti šole čarovništva Hogwarts. Glavna zgodba zadeva Harryjev boj proti mračnemu čarovniku
Lordu Voldemortu.

Slika 60: Dan Mumford, Harry Potter
and the chamber of secrets

Z izjemo prvih dveh plakatov so liki prikazani v zelo samozavestni drži, z namrščenimi pogledi. Lahko bi pomislili, da so
prikazani liki antagonisti oziroma tisti, ki predstavljajo mračno
silo.
Tipografija je v primeru fantazijske tematike večinoma serifna, saj se izpeljave koničastih zaključkov spogledujejo s karakteristikami temačnejših obdobij – srednji vek, gotika. V primeru
filmske serialke Harry Potter so nadnaravne moči nakazane s
3D-kovinskim učinkom tipografskih elementov. Tako kot za film
Psycho je tudi v tem primeru logotip postal prepoznavni del
blagovne znamke Harry Potter, ne glede na velikost objave ali
vidnost celote [slika 59].
Dan Mumford je na alternativnem plakatu ilustriral glavno
zgodbo filma, dvorano skrivnosti, v kateri se glavni lik bori
s pošastmi. Takšen prikaz odstopa od uradnih plakatov, ki
izključno prikazujejo Harryja Potterja in njegovo družbo, ne
oziraje se na posamezno filmsko zgodbo. Ilustracijo je naredil
celo v eni barvi oziroma v tonih vijolične, poudarjenih z močnim
svetlo-temnim kontrastom. Obdržal je znano tipografijo, sicer
v ploščati obliki [slika 60].

Slika 61: Del uvodne špice prve sezone
serije The twilight zone, 1959 – 1960

Slika 62: Del uvodne špice tretje sezone
serije The twilight zone, 1961 – 1962

Slika 63: Deli uvodne špice četrte in pete
sezone serije The twilight zone, 1963 –
1964

3.2 Analiza vizualnih podob serije The twilight zone
Uvodne špice serije The twilight zone so ene izmed najbolj
razvpitih televizijskih uvodnih špic vseh časov. Karakterizirajo
jih srhljiva glasba, črno-bele podobe in filozofsko pripovedanje
[slike 61, 62, 63].
Oblikovalci uvodnih špic so vedno uporabljali prostor vesolja kot ozadje, v katerega so umeščali elemente, ki interpretirajo
naracijo. Naracija se je sčasoma večkrat spreminjala, a v bistvu
vedno ostala podobna. Vesolje nas spominja na neomejeno,
neznano, grozljivo, nepričakovano, nadnaravno. Pravzaprav na
vse, o čemer serija pripoveduje.
Joe Messerli je oblikoval logotip serije. Pravi, da so bile
raznolike velikosti črk v besedilu takrat »v modi,« a velikokrat
slabo izvedene in smešne. Skušal je biti eleganten in hkrati »v
modi«.84 Logotip ni bil ves čas v uporabi, vendar se je ohranil
kljub novim predlogom, rešitvam. Oblikovalci vizualnih podob
revivala so iskali nove rešitve [slika 64], vendar nobena ni postala tako prepoznavna kot izvirna. To potrjuje tudi dejstvo, da
je danes, v tretjem revivalu, CBS uporabil prav prvotni logotip,
tako v uvodni špici kot v promocijskih materialih [slike 66–70].
Plakat se prvič omenja ob najavi filma Twilight zone the
movie leta 1983 [slika 65]. Na plakatu je prikazan čas somraka.
V spodnjem delu so na črni površini silhuete krajine umeščene
84 The twilight zone forever; The distinct graphic look of The twilight zone, The
Paley center for media, dostopno na <https://www.paleycenter.org/the-distinct-graphic-look-of-the-twilight-zone/> (30. april 2019)
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Slika 64: Cover za prvi revival serije The
twilight zone, 1985

Slika 65: John Alvin, Twilight zone the
movie, 1983

Slika 66: LA, The twilight zone, 2019

Slika 67: Iconarts Creative, The twilight
zone, 2019
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vse informacije o filmu. V zgornjem delu plakata, na nočnem
nebu, pa lebdi izpisana naracija, ki je bila predvajana v uvodnih špicah izvirne serije in daje vtis globine prostora. Zgornja
in spodnja površina sta v razmerju zlatega reza. Za naslov
filma je uporabljena tipografija, ki se po karakterju spogleduje
z izvirno ter je premišljeno postavljena v vmesni prostor med
nebom in zemljo. V kompoziciji deluje kot povezovalni sidrni
center. Pobarvana je v pastelno barvno paleto somraka in je v
kontrastu s temnim ozadjem.
Prvi napovedni plakat za tretji revival serije je naredila kreativna oglaševalska agencija LA [slika 66]. Plakat prikazuje figuro, ki vstopi v neznano dimenzijo. Ozadje je svetla površina v
sivo-belem gradientu, ki je v kontrastu s temno figuro. Plakatno
polje je razdeljeno na spodnji (vizualna podoba in besedilo) in
zgornji del (prazen prostor), po načelu zlatega reza. Figura je
v funkciji sidrnega centra, postavljena je vertikalno, kar kompoziciji daje dinamiko. Naslov je izpisan v originalni tipografiji,
vendar ne v treh vrsticah kot logotip.
Agencija Iconarts Creative je v svoji prvi seriji plakatov
nadaljevala oblikovanje po načelu prvega plakata, vendar so
zgodbe umeščene v realni prostor [sliki 67 in 68]. Kontekst
nerealnega dogajanja v realnem prostoru pravzaprav bolj pripoveduje scenarij serije. V drugi seriji plakata pa so v prvi plan
postavili obraze glavnih likov. Prek obraza je umeščen pravokotnik, v katerem je prikazan del obraza, ki ga prekriva in
ta izginja v vesolju. V tem detajlu opazimo ponovno vrnitev
k tradicionalnemu prikazu vesolja v vizualnih podobah serije
[sliki 69 in 70].

3.3 Zaključek
Na podlagi ugotovljenih dejstev pri raziskovanju filmskega
plakata sem se k temu projektu odločila pristopiti z avtorskega
stališča in se izogniti oblikovalskim smernicam, ki jih narekuje
filmska industrija. Serija The twilight zone zaradi svoje posebnosti, neobičajne, abstraktne tematike in svojstvene interpretacije na malih zaslonih, takšen plakat tudi zahteva. Današnje
smernice pri oblikovanju filmskega plakata so preveč omejene,
omejenost pa nasprotuje vsemu, kar predstavlja serija The twilight zone. Serija je fantazijska, napeta, s svojo skrivnostnostjo
prebuja domišljijo vsakega gledalca, zato bi bilo v skladu s tem
smiselno oblikovati plakate, ki sporočajo to skrivnostnost, ki
gledalce spodbuja k razmišljanju in individualni interpretaciji
videnega.
Pri oblikovanju plakatov bom upoštevala tudi leto nastanka
serije. S kombiniranjem analogne tehnike (risanje) in digitalnih
tehnik (obdelava risb) bom združila značilnosti oblikovanja plakatov v petdesetih letih prejšnjega stoletja in danes.
Ker je tipografska rešitev naslova serije postala zaščitni
znak serije, menim, da jo je smiselno obdržati.

4 Zaključek

Slika 68: Iconarts Creative, The twilight
zone, 2019

Slika 69: Iconarts Creative, The twilight
zone, 2019

Leta 1910 je režiser Laemmle ustvaril smer v oglaševanju
filmov, ki se je obdržala do danes. Izkazalo se je, da obrazi
znanih igralcev uspešno prodajajo film. Primarna vloga plakata je promocija filma, ki jo ta v tem pogledu popolnoma
opravlja. Komercialni filmski plakat je premišljeno oblikovan
v okviru smernic, ki jih določa filmska produkcija, vendar
manjka avtorsko oblikovalsko načrtovanje. Komercialni filmski plakat ima svoje mesto na zbirateljskem trgu in je zanimiv
izključno zaradi filmske uspešnice, ki jo promovira. Po drugi
strani so ilustrirani plakati iz prve polovice dvajsetega stoletja
visoke vrednosti. Nepogrešljivo dejstvo je, da je plakat, ki je
narejen v duhu avtorjeve svobode oblikovanja, dragocenejši
od komercialnega, saj je umetniški izdelek in je zelo cenjen
na zbirateljskem trgu. Kot oblikovalka se raje osredotočam
na avtorski izraz in premišljeno oblikovanje plakatov. Produkcijske hiše se osredotočajo na prodajo filma, in če plakat,
oblikovan po določeni formuli, uspešno opravlja svojo vlogo
na trgu, nimajo potrebe iskati novih rešitev. Plakat je vedno
potiskan list papirja z namenom oglaševanja, od nas pa je
odvisno, kako ga obravnavamo.

Slika 70: Iconarts Creative, The twilight
zone, 2019
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6 Serija plakatov

Kot sem že omenila, sem se odločila, da bodo glavni nosilec vizualne podobe mojih plakatov ročno izdelane ilustracije.
Izhodišče za oblikovanje je uvodna naracija iz prve sezone
serije The twilight zone: “There is a fifth dimension beyond
that which is known to man. It is a dimension as vast as
space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition,
and it lies between the pit of man’s fears and the summit of
his knowledge. This is the dimension of imagination.”85 Pet
stavkov, ki tvori naracijo in opisuje pet temeljnih vsebin, ki jih
serija obravnava, sem uporabila za izhodišče petih nosilnih
ilustracij plakata.
Z analizo sem ugotovila, da večbarvne podobe na plakatih
s temami ZF/triler/fantazija niso primerne za obravnavane
teme. Zato sem se odločila, da bodo plakati dvobarvni. Uporabila sem digitalno tehniko izdelave 3D-učinka na fotografiji,
torej sem ločila ilustracijo v RGB-barvnem prostoru na dva
dela: del, ki vsebuje samo odtenke rdeče barve (R), in del, ki
vsebuje odtenke zelene in modre barve (GB). Da bi dosegla
želen učinek motnje in gibanja na plakatih, se razmaknjeni
barvni separaciji prekrivata v različnih smereh.
Temno, črno-modro ozadje, v originalni seriji v podobi
zvezdnega neba, nakazuje neznano.
Na plakatih citiram del uvodne naracije, ki je bila hkrati izhodišče ilustracije, v kateri izpostavim besedo, ki se dotika obravnavane teme. Za izpis besedila uporabim roman črkovni rez neogroteskne tipografije Helevtica, prvotno imenovane Neue Haas Grotesk,
ki je nastala v enakem obdobju kot serija The twilight zone.
Zaporedne številke, prav tako izpisane v Helvetici, ki označujejo pet obravnavanih tem, pet sezon, umestim neposredno ob
originalni logotip, blagovno znamko serije.
Upoštevajoč izvor serije, sem za format plakata izbrala dimenzijo, imenovano one sheet (69 cm x 102 cm), standardiziran
ameriški format filmskega plakata.
85 »Obstaja peta dimenzija, ki presega tisto, kar je človeku znano. Je razsežnost,
ki je velika kot prostor in brezčasna kot neskončnost. Je sredina med svetlobo in
senco, med znanostjo in vražjeverjem, in leži med breznom človekovih strahov in
vrhom njegovega znanja. To je dimenzija domišljije.«
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Pri kompozicijski zgradbi plakata sem se naslonila na
Arnheimovo teorijo, ki pravi, da ima vsak pravokotno omejeni
prostor nevidna žarišča sil [slika 71]. Te žariščne sile se nahajajo na križiščih nevidnih diagonal in vzporednic, po katerih
oko opazovalca po navadi »potuje« po formatu.86 S pomočjo
strukturnega skeleta, ki ga gradijo diagonale in vzporednice,
sem dosegla kompozicijsko ravnotežje.

Slika 71: Polje strukturalnih sil po Rudolfu
Arnheimu

86 Rudolf ARNHEIM, Art and visual perception, Berkeley, Los Angeles in London
1997 str. 10–19
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Slika 72: Doris Zalović, ilustracija 1:
»There is a fifth dimension beyond that
which is known to man«, akril, 2018
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Slika 73: Doris Zalović, ilustracija 2: »It
is a dimension as vast as space and as
timeless as infinity«, akril, 2019
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Slika 74: Doris Zalović, ilustracija 3: »It
is the middle ground between light and
shadow, between science and superstition«, akril, 2019
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Slika 75: Doris Zalović, ilustracija 4: »It lies
between the pit of man's fears and the
summit of his knowledge«, akril, 2017
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Slika 76: Doris Zalović, ilustracija 5: »This is
the dimension of imagination«, akril, 2017
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Slika 77: Doris Zalović, plakat 1: »This is
the dimension of imagination,« 2019
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Slika 78: Doris Zalović, plakat 2: »It is
a dimension as vast as space and as
timeless as infinity,« 2019
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Slika 79: Doris Zalović, plakat 3: »It is the
middle ground between light and shadow,
between science and superstition,« 2019
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Slika 80: Doris Zalović, plakat 4: »It lies
between the pit of man's fears and the
summit of his knowledge,« 2019
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Slika 81: Doris Zalović, plakat št. 5: »This
is the dimension of imagination,« 2019
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