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POVZETEK

V diplomski nalogi sem se ukvarjala z osvetljevanjem prostora, svetlobo in oblikovanjem
porcelana. Teme sem se v začetku lotila s pomočjo teoretičnih osnov, najprej preučevanja
svetlobe, potem osvetljevanja in na koncu porcelana. Del raziskave je zajemal tudi
prepoznavanje, razumevanje in upoštevanje naročnikovih želja. Sočasno sem raziskovala
značilnosti porcelana in se praktično lotevala izdelave svetil. Pri delu sem izhajala iz skic, ki
so nastale na podlagi analize struktur in tekstur izbranega prostora, o skicah sem se pogovorila
z naročnico in jih nato pretvorila v makete in kasneje v modele. Po modelih sem izdelala
kalupe, v katere sem vlivala material. Po prvem žganju sem luči glazirala, drugemu žganju pa
je sledila še raziskava tehničnega dela osvetljevanja in sodelovanje z mojstrom. Na koncu sem
luči obesila na načrtovano lokacijo. Svetila so osvetlila prostor s predvideno količino
svetlobe, ambientu pa so dodala vizualno, svetlobno in estetsko vrednost.
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SUMMARY

This research is about lighting of spaces, light and porcelain. Initial approach to the subject
was theoretical through studying literature on light, lighting and finally porcelain. Part of the
research was also dedicated to recognizing customer's desires. I also studied characteristics of
porcelain and finally started manufacturing lamps. First I made sketches that were later on
transformed into scale models and eventually proper size models. These were the basis for
mold into which the material was poured later on. After first burn lamps were glazed and after
second burn an extensive research on technical aspects of lighting in collaboration with a light
technitian was done.
Finally, the lamps were hung on a designated location. They gave the space an expected
amount of light and additional aesthetic value.
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1 UVOD
V diplomski nalogi se bom ukvarjala z raziskovanjem svetlobe, osvetljevanja prostora in
porcelana ter njegove rabe za namen osvetljevanja. Izbrano temo bom obravnavala predvsem
zato, ker me zanimata svetloba in oblikovanje svetil, ter zaradi priložnosti za sodelovanje z
naročnikom. Naročilo se mi je zdelo dovolj zanimivo in kompleksno za obravnavo, kar mi je
dalo dodaten zagon za raziskovanje. Teme se bom lotila na dva načina, teoretsko in praktično.
V teoretičnem delu nameravam podrobno raziskati različno literaturo in vire o svetlobi,
osvetljevanju, svetilih, prav tako pa bom preučila različne oblikovalce ter njihova dela.
Teoretični del bo zajemal obravnavo porcelana in vseh njegovih značilnosti, saj je med
keramičnimi materiali najprimernejši za oblikovanje svetil in izkoristek svetlobe. Prav tako
bodo predstavljeni avtorji, ki ustvarjajo v porcelanu. Raziskava mi bo koristila pri lažjem
načrtovanju in izdelavi končnih izdelkov. Sočasno s teoretičnim pa bom izvajala tudi praktični
del raziskave, v katerem bom spoznala porcelan s testiranjem in izdelala najboljšo obliko
svetila glede na prostor in material. S skicami, maketami in modeli bom določila pravo obliki
svetil za prostor in jih tudi izdelala. Projekt bo zaokrožen s postavitvijo svetil v prostor.
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2 SVETLOBA
Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki jo v grobem razdelimo na vidno in nevidno
svetlobo. To pomeni, da je spekter svetlobnega valovanja zelo širok, naše oko pa je sposobno
zaznati le njegov majhen del. Svetloba se po prostoru giblje na več načinov: refleks (odboj),
lom, uklon, polarizacija. Vsaka barva ima svojo frekvenco. Naše oko zazna le od površin
odbito svetlobo in ne svetlobe svetlobnih virov, na primer luči. Spekter barvnih svetlob
zajema vijolično, indigo modro, modro, zeleno, rumeno, oranžno in rdečo. Ta odbita svetloba
je izredno pomembna za človekovo predstavo o prostoru, saj daje potrebne informacije o
predmetih in okolici.

2.1 SVETLOBA V LIKOVNI UMETNOSTI
Svetloba je za likovno umetnost nepogrešljivega pomena, saj jo potrebujemo, da sploh lahko
zaznamo vidno umetnost. Svetlo-temno je tudi orisna likovna prvina. Svetloba v slikarstvu
daje dvodimenzionalnim slikam trodimenzionalni videz, kiparskim delom in arhitekturi
(trodimenzionalni umetnosti) pa dodaja nasebne in odsebne sence, ki so potrebne za
razumevanje del. Brez svetlobe prav tako ni fotografije in filma, kjer gre dobesedno za zajem
svetlobe.
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3 OSVETLJEVANJE PROSTORA

»osvetljeváti -újem nedov. (á ȗ) 1. delati, povzročati, da postane kaj svetlo, vidno: oder so
izmenoma osvetljevali in zatemnjevali; svetilka slabo osvetljuje prostor / vzhajajoče sonce
osvetljuje vrhove // oskrbovati s svetlobo: ceste nič ne osvetljujejo 1«
Osvetljevanje je proces, pri katerem delamo predmete vidne. To je izjemno pomembno za
našo predstavo o prostoru. Z manipulacijo svetlobe lahko odkrijemo ali zakrijemo bolj in
manj pomembne stvari, določene stvari lahko naredimo popolnoma nevidne ali pa
preusmerimo našo pozornost na stvari, za katere želimo, da dobijo pozornost. Iz tega sledi
izpeljava, da je dobro izkoristiti možnosti, ki nam jih dajejo določena svetila za določene
prostore, oziroma prostori za svetila.

3.1 ZNAČILNOSTI IN EFEKTI SVETLOBE V PROSTORU
Glavne značilnosti svetlobe so: temperatura (barvna temperatura), barva in usmerjenost.
Glavni efekti, ki jih povzroča svetloba so: sence (nasebne in odsebne), prepust svetlobe,
fragmentiranost (razdrobljenost), difuznost, odboj.
3.1.1

Značilnosti svetlobe

Barvna toplota igra pri osvetljevanju pomembno vlogo, saj imajo različne barvne toplote
različen vpliv na opazovalca. V osnovi lahko barvne temperature razčlenimo na hladne
(modre, zelene), nevtralne (bela) in tople (rumena, oranžna, rdeča).

Barva svetlobe je odvisna od svetlobnega vira, prav tako pa tudi površin od katerih se odbija.
Različne barve svetlob dosegamo s filtri ali kombinacijo različnih filtrov.

1

Slovar slovenskega knjižnega jezika (dostopno na < bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=osvetljevati&hs=1> )
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Usmerjenost svetlobe določa sence in s tem zelo definira prostor. Svetlobo lahko usmerjamo
direktno z vrha, strani ali od spodaj, lahko jo tudi lomimo, odbijamo, difuziramo in
prepuščamo skozi filtre. Usmerjena, direktna svetloba daje predmetom ostre sence, difuzna pa
sence zmehča.
3.1.2

Efekti svetlobe

Nasebne in odsebne sence. Prve nam dajejo informacijo o predmetu, druge pa o prostoru.
Sence so lahko močne, dobro definirane ali zabrisane.
Prepusti so zanimiv svetlobni efekt, ki nastane v prostorih ob prehajanju svetlobnega
valovanja skozi prozorne površine, na primer okna. Taka svetloba po prostoru riše vzorce.
Fragmentiranost dosežemo z večjim številom manjših posamičnih luči ali z odboji svetlobe
na manjših površinah. Primer fragmentirane svetlobe so sijoči mozaiki ali neonski reklamni
napisi.
Difuzija ali prehod svetlobe skozi prosojen material žarke razprši, s tem pa dobimo mehkejšo
svetlobo, ki lahko jo tudi obarvamo. Takšna razbita svetloba je manj agresivna, pušča
mehkejše sence in ustvarja občutek nežnosti.
Odboj je koristen za širjenje svetlobe. Z njim lahko povečujemo učinek svetlobe ene žarnice
ali odbijamo svetlobo od sten, kar svetlobo razprši.
Vse te značilnosti in efekti skupaj tvorijo zanimiv nabor možnosti kombiniranja in
eksperimentiranja. Pri osvetljevanju prostorov moramo biti pozorni prav na vsako od njih, saj
vsak svetlobni ambient vpliva na človeka. V prvi vrsti ima svetloba vpliv na samo oko, kar
pomeni, da moramo svetlobo prilagoditi človeku že s fiziološkega vidika. Preveč svetlobe,
usmerjene na mrežnico, lahko poškoduje oko, prav tako lahko pride do poškodbe očesa ob
premajhni ali napačni osvetlitvi prostorov, sploh kadar gre za delovne površine za opravila,
kot so pisarniško delo, branje, kuhanje ali opravljanje hišnih opravil. Fiziološki vpliv ima tudi
napačna izbira svetlobnih virov in

njihova napačna postavitev. Svetloba vpliva tudi na

počutje človeka, torej moramo osvetlitev prilagoditi dejavnostim, ki bodo v prostoru potekale.
Najpomembnejša je izbira barve svetlobe, saj ustvarja glavni del osvetlitve in ambienta. Na
počutje najbolj vplivata prav svetlost in barva.
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3.2 FUNKCIONALNA IN ESTETSKA VLOGA SVETLOBE
Funkcionalna svetloba je povezana predvsem s fiziološkimi potrebami človeka. Funkcionalno
svetlobo oddajajo vse luči, ki so pomembne za kakršnokoli delo in ki so glavni vir svetlobe v
prostoru, kjer ni dnevne svetlobe, na primer bralne luči, delovne luči, kuhinjske luči nad
delovnimi površinami itd. Problemi funkcionalne svetlobe obsegajo predvsem na kvantiteto
(količino) in kvaliteto (kakovost) osvetlitve. Kvantiteta opredeljuje količino potrebne svetlobe
za dobro osvetlitev določenega prostora, kvaliteta pa kakovost svetlobe in vseh njenih
efektov, ki omogočajo vidno udobje. Tako bo vsak prostor, pa naj bo to sakralni objekt,
tovarna ali bivalni prostor, različno funkcionalno osvetljen, saj so potrebe po svetlobi v teh
objektih različne.

Na funkcionalno osvetljenost vplivajo:
- namen uporabe zgradbe,
- namen posameznih prostorov,
- velikost prostorov,
- oprema prostorov,
- barve v prostorih,
- značilnosti uporabnikov prostora,
- zahtevnost dela,
- vidna velikost predmetov in
- vidno udobje.

Elementi projektiranja funkcionalne razsvetljave so:
- zahtevana raven osvetljenosti,
- prostorska enakomernost svetlobe,
- bleščanje in
- svetlobne lastnosti materialov.
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Estetska svetloba zadovoljuje potrebo po vizualno ugodni svetlobi. Likovno-umetniška
komponenta razsvetljave omogoča prilagoditev prostorov uporabniku in tudi njegovo
vključitev v sam proces. Uporabniku lahko ponudimo sistem, s katerim bo svetlost uravnaval
sam, glede na svoje trenutne potrebe. Pri načrtovanju osvetlitve si lahko pomagamo z likovno
teorijo, ki nam pomaga upoštevati že znana dejstva o osvetljevanju. Pri načrtovanju moramo
upoštevati osnovne likovne prvine: črta, ploskev, oblika, velikost, barva, svetlo-temno, točka,
prostor, prav tako pa moramo biti pozorni na teksture, tako tiste, ki nam jih ponuja okolje, kot
tudi tiste, ki jih bomo uporabili. Upoštevati moremo odnose med elementi: monotonija,
kontrast, harmonija, poudarek, ekspresija, simetrija, ritem, razmerja, proporci ... vsi ti
elementi glede na kontekst na človeško počutje namreč delujejo ugodno ali neugodno.
Monotona svetloba na primer lahko ima v kontekstu delovnega prostora, v katerem se
nahajamo dalj časa, pozitivne lastnosti, saj ne povzroča svetlobnih motenj.
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4 SVETILA
4.1 TIPI SVETLOBNIH VIROV IN SVETIL
Za vsako svetilo je najbolj pomemben svetlobni vir. Poznamo več različnih tipov žarnic:
navadne žarnice in sijalke, halogenske, natrijeve, fluorescentne žarnice, optična vlakna,
žarnice, ki uporabljajo LED tehnologijo ... vsaka od njih ima svoje prednosti in slabosti, vsaka
je uporabna za kaj drugega.
Za različne prostore potrebujemo različna svetila, ki morajo kar najbolje ustrezati potrebam
določenega prostora. Za ta namen poznamo ambientalne luči, bralne luči, delovne luči ...
vsaka od njih ima svoj namen. Bralne so namenjene branju in so usmerjene navzdol,
pomembno je, da ne povzročajo neprimernega odboja. Delovne luči morajo dajati dovolj
veliko količino svetlobe za opravljanje določenega dela, ne smejo povzročati odboja ali
neprijetnih senc. Ambientalne luči pa lahko oddajajo tudi manj svetlobe in povzročajo
različne efekte, na primer fragmentiranost, prepust ali sence. Vsi ti efekti pa ustvarjajo
zanimivo svetlobno okolje.

Izbrala sem dve zanimivi ambientalni svetili avtorjev Gerrita Rietvelda in Poula Henningsena.
Viseči ambientalni luči sem izbrala, ker bo tudi moje svetilo nad mizo viseča ambientalna luč.

Gerrit Rietveld, Tubular lamp or Hanging lamp
Rietveldovo svetilo tvorijo preproste geometrijske oblike. Kvadratna baza, v kateri je tudi vsa
napeljava, je lesena in pobarvana na črno, napeljava je po steklenih cevčicah napeljana do
fluorescentnih cevi, kjer so žarnice v horizontalni in vertikalni smeri razporejene po prostoru.
Pri tem svetilu mi je všeč preprostost, čiste linije in ustrezno prehajanje svetlobe skozi cevi.
Svetloba, ki jo luči oddajajo je rumenkasta, s tem pa podobna tisti, ki jo bodo oddajala moja
svetila.
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Slika 1: Gerrit Rietveld, Viseča luč, 1922, les, steklo, flurescentne cevi, 104,1 x 40 x 40 cm.
Poul Henningsen, PH kogle/ PH artichoke
Henningsenovo svetilo po obliki spominja na artičoko. S pomočjo kvalitetne analize oblike je
dobil ustrezno odbito in difuzno svetlobo. Luč je sestavljena iz jeklene notranje konstrukcije,
na katero je pripetih 72 kovinskih »listov«, razporejenih v 12 krogih po 6. Oblikovanih je bilo
več različnih tipov takšne luči: viseča, namizna, standardna. Svetilo se mi zdi domiselno ter
kompleksno in preprosto v enem. Samo izhodišče oblike artičoke je kompleksno saj so
naravne oblike organske, vendar je problem rešen na zelo preprost način.

Slika 2: Poul Henningsen, PH artičoka, 1958, kovina, 90 x 75 x 70,5 cm.
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5 PORCELAN
Porcelan je bela izjemno fina glina, katere glavna sestavina je kaolin. Žge se ga na zelo
visokih temperaturah in sicer od 1240°C do 1400 °C. Že pri sušenju se nekoliko skrči, pri
žganju pa se objekti zmanjšajo tudi za 25 %, kar je potrebno upoštevati pri začetni velikosti
izdelkov. Porcelan obdelujemo na enake načine kot navadno glino, le da so njegove lastnosti
drugačne, zaradi česar je obdelava nekoliko zahtevnejša. Porcelan se hitreje suši, je bolj
občutljiv na nepravilno obdelavo in zelo pogosto se med žganjem pokaže napaka, ki smo jo
naredili med oblikovanjem, čeprav smo jo takrat na videz dobro popravili. Zato pravijo, da
ima porcelan spomin. Porcelan lahko vlivamo, modeliramo, vrtimo in oblikujemo na številne
druge načine.
Tudi površinske obdelave porcelana so podobne površinskim obdelavam navadne gline, le da
moramo upoštevati temperaturo žganja pigmentov in glazur, saj le-te v nasprotnem primeru
pustijo na predmetih neželene efekte.
Za moje delo pomembna značilnost porcelana je prosojnost, ki je odvisna od vrste porcelana,
debeline stene izdelka in temperature žganja. Za luči bom uporabila porcelan, ki prepušča
dovolj svetlobe, saj mi tega navadna glina ne omogoča. Stene izdelkov bodo tanke in
teksturirane, zato bo na različnih debelinah prehajalo različno veliko svetlobe. Tako bo
tekstura iz tipne prešla v vidno.

5.1 OBLIKOVANJE SVETIL V PORCELANU
Porcelan je zaradi svojih lastnosti, predvsem prosojnosti, pogostokrat uporabljen za izdelavo
svetil. Kot svetilo prepušča porcelan skozi svojo prosojno strukturo toplo, zmehčano svetlobo,
ki ustvarja občutek umirjenosti.
Med oblikovalci porcelanastih svetil bi izpostavila Margaret O'Rorke, Rudolfa Staffela, Beth
Lewis Williams, Jeremy Cole in Yuko Kikumoto.
5.1.1

Margaret O'Rorke

Njeno ustvarjanje temelji predvsem na oblikovanju svetil. Njene forme so pogosto vrtene ali
vlite in kasneje deformirane, razrezane in zlepljene. Uporablja prosojen, bel porcelan in
različne vire svetlobe – tako naravno kot tudi umetno svetlobo. Svetloba najpogosteje proseva
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skozi objekte. Izdeluje predvsem ambientalna svetila. Pri svojem projektu se želim približati
čistosti njenih oblik.

Spodaj zapisan citat zelo dobro opiše njeno delo in vse pomembne aspekte pri oblikovanju
svetil.
»Pri oblikovanju svetil mora oblikovalec premisliti veliko aspektov dela, začenši z naravno
strukturo gline in kvaliteto svetlobe, ki bo prehajala skozi njo. Enako pomembno je, kakšen
vpliv bo imela na predmet svetloba iz okolja. Premisliti mora, kje in kako bo postavljena
električna napeljava, kako bo luč pritrjena, najpomembneje pa je, da upošteva zakonitosti
prostora, ki ga bomo osvetljevali. Na umetniku je, da zaobjame vse te pomembne aspekte in
jih poveže s svojimi mislimi in občutki.« 2

Slika 3: Margaret O'Rorke, Valovi, 2008, porcelan, 50 cm.
2

Margaret O'RORKE, Clay, light and water, Philadelphia, 2010.
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5.1.2

Rudolf Staffel

Rudolf Staffel je bil slikar in lončar. V porcelanu je delal predvsem tanke, prosojne oblike.
Večina njegovih del je ročno zmodelirana z dodanimi elementi, najpogosteje plastenih in
lepljenih kosov. Dela so organska, spontana, največkrat osvetljena z vrha, tako da je struktura
dobro vidna. Staffel torej ne izdeluje svetil, ampak osvetljene objekte iz porcelana, ki pa sem
jih vseeno izbrala, saj imajo njegova dela enako moč kot svetila, prav tako pa ima površina
njegovih oblik izjemne teksture, ki si jih želim ustvariti na svojih delih.

Slika 4: Rudolf Staffel, Zbiralnik svetlobe, 1986, porcelan, 14x 21.6 cm, zasebna zbirka.
5.1.3

Beth Lewis Williams

Beth Lewis Williams večino svojih porcelanastih del izdeluje s pomočjo 3D tiskalnika in
ročnega izrezovanja. Njen najpogostejši motiv so pokrajine, ki imajo natančno izdelano
površino. Fascinira me predvsem natančnost izdelave in nežnost kosov. Na svojih svetilih si
želim ujeti vsaj delček te natančnosti.

18

Slika 5: Beth Lewis Williams, Luči in pokrajine, 2014, porcelan, 3D print.
5.1.4

Jeremy Cole

Jeremy Cole je oblikovalec, ki živi in ustvarja v svojem studiu na Novi Zelandiji. Vsak
njegov kos je ročno narejen, pomagajo mu pomočniki. Deli luči so vliti po kalupu in
naknadno sestavljeni. Sestavljeni objekti spominjajo na razprte regratove lučke, artičoke ali
druge rastline. Jeremy Cole je delal za veliko pomembnih podjetij, na primer Franck Muller,
Bulgari, Cadillac, Four Seasons Resorts, Neiman Marcus in Air New Zealand.
Pri njegovem delu je zanimivo, da pozna material tako do potankosti, da lahko kljub njegovi
zahtevnosti izdela veliko enakih elementov za svetilo.

Slika 6: Jeremy Cole, Beli lan, 2008, porcelan, LED osvetlitev, 95x90 cm.
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5.1.5

Yuka Kikumoto

Yuka Kikumoto je mlada japonska oblikovalka, ki se ukvarja predvsem z uporabno keramiko.
Njena dela so preprostih oblik, najpogosteje narejena iz porcelana. V svojih delih prepleta stil
tradicionalne japonske in evropske keramike. Njeno delo je od vseh najbolj podobno moji
zamisli, saj je oblika preprosta, uporablja pa porcelan, ki je izredno topel, kar bo veljalo tudi
za moja svetila, ko jih bom postavila v prostor.

Slika 7: Yuka Kikumoto, Vulkanska luč, 2013, porcelan.
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6 RAZISKOVALNO ANALITIČNI DEL
6.1 ANALIZA STANJA
Prostor, za katerega oblikujem svetila, je bivanjski prostor. Gre za tri med seboj povezane
prostore brez vmesnih sten. Enota je sestavljena iz kuhinje, jedilnice in dnevne sobe, iz katere
je speljano tudi stopnišče v zgornje nadstropje. Hiša je delno zidana, večinski del pa je lesen,
kar ji daje naraven in topel videz. Glavna barvna kombinacija v prostoru je torej oranžnordeče-rjav les in rdeča barva pohištva. V prostoru torej prevladujejo tople barve. Ker je
osrednji prostor v celoti zastekljen in so okna v kuhinji in dnevni sobi velika, je hiša podnevi
zelo dobro osvetljena s sončno svetlobo, toliko bolj zaradi orientacije hiše, ki je s sprednjo
stranjo obrnjena proti jugu. Orientirana je torej v smeri sever-jug, kar zagotavlja dovolj
dnevne sončne svetlobe v vseh letnih časih. Problem nastane ob oblačnih dnevih in ponoči, ko
les in prostor zelo potemnita. Trenutna osvetlitev bazira na treh glavnih lučeh in treh
ambientalnih svetilih v jedilnici ter dvanajstih manjših lučeh, ki osvetljujejo kuhinjske pulte.
Pri lesenih stropih obstaja še problematika električne napeljave, ki je v naših stropih relativno
fiksna. Reorganizacija električne napeljave bi pomenila celotno ali vsaj delno odstranitev in
menjavo stropa. Napeljava nam omogoča še dodatni dve luči v dnevni sobi, kjer trenutno ni
ničesar.

Slika 8: Fotografija interierja.
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6.2 NAMEN IN CILJI
Namen je oblikovati svetila, ki bodo kar najbolje osvetlila prostor in mu dala predvsem v
večernih urah in oblačnem vremenu dovolj svetlobe za opravljanje vsakodnevnih hišnih
opravil. Hkrati pa želim ustvariti prijeten svetlobni ambient, ki bo dal prostoru dodatno
razsežnost in zanimivost. Obliko svetil bom prilagodila ambientu in videzu hiše, da bodo
ustrezale naročnikovim zahtevam.
Cilj je oblikovati luč nad jedilno mizo v centralnem prostoru in dve stenski ambientalni
svetili, ter oblikovati svetlobo za potrebe bivanja, dela, branja, druženja, hranjenja, priprave
hrane in podobnih družinskih dejavnosti.

6.3 NAROČNIKOV POGLED IN ŽELJE
Po pogovoru z naročnico lahko za delo postavim tri glavne iztočnice. Njena želja je pridobiti
dovolj svetlobe ter zanimivo ambientalno svetlobo s perforiranimi svetili, ki bi po prostoru
metala različne sence, predvsem pa si želi imeti nekaj posebnega in usklajenega.
»Želim nekaj posebnega, drugačnega, veliko svetlobe. Stenske luči lahko imajo nekaj luknjic,
da bodo po prostoru metale sence. Predvsem pa vam prepuščam proste roke.«
Z naročnico sva pregledali tudi nekaj katalogov, revij, spletnih strani in knjig, na podlagi
katerih sem pridobila občutek, kaj ji je všeč.

.
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Slika 9: Naročniku všečne masivne oblike.

Slika 10: Naročniku všečne perforirane oblike.
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7 KONČNI IZDELEK
Končni izdelek so v prostor postavljene ambientalne luči, ki dajejo kar največ svetlobe.
Njihov namen je osvetljevanje jedilne mize in ustvarjanje ambienta za namen družinskih in
prijateljskih srečanj, branja, dela in priprave hrane.

Slika 11: Interier s postavitvijo ambientalnih svetil.

7.1 POSTOPEK IZDELAVE
7.1.1

Oblikovanje ideje: načrtovanje

Svoje delo sem začela z raziskovanjem prostora in ugotavljanjem, kaj je za prostor, v katrega
bodo umeščene luči, značilno. Raziskovala sem različne teksture in ponavljajoče se vzorce ter
prišla do ugotovitve, da največji del obstoječega pohištva in opreme povezujejo točke in črte.
Te značilne teksture sem fotografirala, kasneje pa iz njih izpeljala izvirne teksture svetil. Tako
preoblikovane in stilizirane teksture iz okolja sem uporabila na površini svetil kot izvirno
teksturo. Samo obliko svetil sem skozi večjo količino različnih skic spreminjala,
preoblikovala in nadgrajevala. Pri svetilu nad mizo sem od prvotne ideje o veliki luči premera
45cm prešla k ideji o več manjših lučeh, saj sem morala izdelek prilagoditi tehničnim
omejitvam, torej upoštevati skrčke porcelana, deformacije in velikost peči. Na koncu sem se
odločila za dve čisti obliki: nad mizo sedem polkroglastih manjših svetil, na stenah ob straneh
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mize pa ovalni-jajčasti svetili. Odločila sem se torej, da ustvarim ambientalne luči, ki imajo
ob uporabni tudi vizualno, estetsko vrednost.

Slika 12: Prve skice visečih luči.

Slika 13: Skice stenskih luči.

Slika 14: Skica luči v prostoru.
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S svetili sem želela pridobiti mehko, toplo, rumenkasto svetlobo, ki bi bila čimbolj razpršena
in ne bi puščala ne željenih senc, zato sem pri načrtovanju oblike določila, da svetloba sije
neposredno na mizo.

Slika 15: Ovalno-jajčasta oblika.

Slika 16: Svetila zvončastih oblik, ki so v prostoru umeščena nad jedilno mizo.

7.1.2

Oblikovanje ideje: modeli in kalupi

Risanju skic je sledila izdelava manjših modelov, ki so mi koristili za lažjo predstavo svetil v
prostoru. Izdelala sem jih v pomanjšanem merilu iz »papirne gline« in jih žgala na visoki
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temperaturi. Po žganju sem preverila prosojnost, ki je bila dobra, so pa imele makete zaradi
papirja veliko neželene teksture. Po končni presoji in odločitvi za zvončasto in jajčasto obliko
svetil, sem izdelala modele za kalupe. Model stenskih luči sem naredila ročno iz večje gmote
gline, ki sem jo oblikovala v ovalen kup in jo pogladila do sijaja. Zapolnila in dodelala sem
vse napake, ki bi se lahko poznale na odlitkih. Modela za kalup manjših luči pa sem se lotila
nekoliko drugače, na lončarskem vretenu sem zvrtela polno formo željene oblike in jo prav
tako površinsko obdelala do sijaja.
Čez izdelane glinene modele sem odlila mavčni kalup. Postopek izdelave je zajemal izdelavo
stabilne stene okoli modelov (stena enega kalupa je bila lesena, druga stena pa je bila iz
linoleja), ki sem jo utrdila z mehko glino, da kalup ni prepuščal. V zatesnjen kalup sem vlila
dobro zmešan mavec. Ko se je mavec strdil sem odstranila stene in odlepila kalup od podlage.
Iz notranjosti sem odstranila vso glino in kalupe pod tekočo vodo dobro umila, mokre kalupe
pa posušila v toplem in suhem prostoru.

7.1.3

Oblikovanje svetil: vlivanje, površinska obdelava, sušenje

Zamisli in izdelavi kalupa je sledilo vlivanje, ki je potekalo v več korakih. Najprej sem v čist,
suh kalup skozi cedilo nalila premešan porcelan. Nalila sem ga čim hitreje, da je kalup po
celotni površini vpil približno enako količino vode, zaradi česar je bila debelina odlitka po
vsej površini enaka. Maso sem pustila v kalupu okoli 5 minut, odvisno od suhosti kalupa,
sproti pa sem preverjala debelino odlitka. Ko je imel odlitek debelino okoli 5 mm, sem
odvečno maso odlila in pustila, da se odcedi. Iz robov kalupa sem z modelirko pobrala
porcelan, ki se je nabral med odlivanjem, nato pa sem z gobico zgladila notranje robove luči.
V celoti sem odlila približno 15 majhnih luči, od katerih se jih je nekaj uničilo že v kalupu.
Vlivanje je bilo dolgotrajno, saj so se odlitki v kalupu sušili vsaj pol dneva, preden jih je bilo
varno vzeti ven, torej sta dnevno nastala največ dva odlitka.
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Slika 17: Vlažen odlitek v kalupu med sušenjem.
Vsak odlitek posebej sem, ko je bil ravno prav vlažen, tudi površinsko obdelala.
Najpomembneje pri oblikovanju s stružilko je, da je le-ta dovolj ostra in da je porcelan ravno
prav suh. Da je porcelan ravno prave vlažnosti, sem vedela po več značilnostih; odlitek je bil
na otip vlažen in še ni imel suhega videza (ni spremenil barve od sive k beli), ko sem ga vzela
iz kalupa se ni deformiral pod majhno silo, prav tako pa se ni zlomil ob pritisku. Potrebovala
sem precej časa, da sem ugotovila, kakšna vlažnost je najbolj primerna za oblikovanje, vendar
sem se jo po nekaj odlitkih naučila prepoznati. Vsakemu odlitku majhnih luči sem na vrhu
naredila luknjo za žarnico in kabel. Odlitki stenskih luči so bili zahtevnejši za oblikovanje. Na
začetku so med struženjem pokali, saj se med pritiskom stružilke na površino ustvarja velik
pritisk. Na kasnejših odlitkih sem način dela prilagodila in sem najprej postružila rob, ki je
najbolj občutljiv, potem pa sem površino obdelovala od roba proti sredini. Eno izmed luči
sem celo postružila v kalupu, se pravi po notranjosti, vendar s končnim rezultatom nisem bila
zadovoljna, saj se mi je zdela zunanja površina luči neprivlačna. Odločila sem se, da bodo luči
postružene po zunanjosti. Za okrasitev površine pa nisem uporabljala samo tehnike struženja
ampak tudi tehniko nanašanja kapljic porcelana na površino. Tudi za ta način površinske
obdelave mora imeti porcelan ravno pravo vlažnost, saj v nasprotnem primeru kapljice
odluščijo, če je površina presuha, ali se razlijejo, če je površina premokra.
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Slika 18: Nestružen kos.
Izdelke sem po obdelavi sušila počasi, da ne bi prišlo do prehitrega krčenja in posledičnega
pokanja. Zato sem izdelke med sušenjem prekrila s folijo.

Teksture:
Kot že omenjeno, sem pri teksturah izhajala iz samega prostora. Za prostor so najbolj značilne
črte in točke. Teksture so na površini nastale precej spontano, v smereh, ki jih je vodil
porcelan, ampak s predhodno idejo, narisano v skici. Večino idej, točkovnih in črtnih, sem
dobila iz naravnih oblik lesa in rastlin; na izbrane teksture z iglicami še posebej spominjajo
kaktusi. Prav tako pa sem površino luči postružila v obliki letnic lesa, s kapalko pa ponazorila
točke, ki se pojavljajo po prostoru. Vsako svetilo ima drugačno teksturo, povezuje pa jih
enoten slog.
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Slika 19: Teksture najdene in fotografirane v hiši.

Slika 20: Teksture na svetilih.
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7.1.4

Žganje in glaziranje

Popolnoma suhe izdelke sem nato previdno naložila v peč, kjer so se najprej biskvitno žgali
do temperature 1000°C. Pred drugim žganjem sem vse kose glazirala, tako da sem jih
pomakala v večjo količino prozorne mat glazure, zatem pa sem jih ponovno naložila v peč.
Žganje na visoki temperaturi je pri porcelanu zelo kritično žganje, saj se porcelan skrči za kar
20 % do 25 % in kosi potrebujejo ravno površino, po kateri se lahko premikajo med krčenjem.
Vsaka najmanjša nepravilnost na plošči lahko povzroči, da se porcelanast kos zvije ali poči.
Zato sem po površini plošče posula aluminijev oksid, ki je porcelanu omogočil enakomerno in
neovirano krčenje. Kosi so bili nato odžgani na visoki temperaturi – 1260 °C, pri čemer so se
luči zgolj nekoliko deformirale, nobena pa ni počila.

Slika 21: Svetila v različnih fazah žganja in faze krčenja. Od leve proti desni: porcelansko
žganje, biskvitno žganje, nežgani kos.

7.2 FITING
Ko sem naredila luči sem začela z iskanjem fitinga, kjer so se pojavile težave, saj je bilo zelo
težko najti rešitev, ki bi popolnoma zadovoljila želje. Odločila sem se, da bom fiting čimbolj
skrila in da žarnica na spodnjem delu svetila ne bo gledala preveč ven. Želja je bila tudi, da
žarnica osvetli celotno lučko, zato sem odžagala odvečno plastiko na fitingu. S pomočjo
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naročnika sem izbrala kable naravnega videza, ki pašejo v prostor in bele fitinge, ki se lepo
skrijejo na porcelanu.

7.3 VSTAVLJANJE SVETIL V PROSTOR
Stenske luči
Pritrjevanje stenskih luči sem želela kar se da poenostaviti, zato sem na samih kosih na vrhu
zvrtala dve luknjici, ki služita kot luknjici za kaveljčka. Enostavnost pritrjevanja luči je
pomembna predvsem zaradi menjave žarnic, ki mora biti hitra. Ker pa se tak način
pritrjevanja ni obnesel, sem na koncu uporabila tanke, majhne lesene koščke z utorom, ki sem
jih vstavila na zgornji del luči in jih z lepilom pritrdila na samo luč.

Slika 22: Tekstura leve stenske luči.

Slika 23: Tekstura desne stenske luči.
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Luči nad mizo
Luči nad jedilno mizo so razporejene v liniji vzdolž daljše stranice mize v različnih višinah.
Luči visijo na kablih, ki so pritrjeni na vezje v stropu, vse skupaj pa prekriva lesena enota, ki
služi tudi kot skrivališče za odvečne kable. Lesena enota vse odvečne kable skriva v
notranjosti, kjer so zvrtane luknje, ki pa se jih na prvi pogled ne vidi, ampak izgleda, kot da
kablov sploh ni. Luči mečejo svetlobo predvsem navzdol, kar je bil tudi namen, saj gre za
jedilno mizo za katero potrebujemo nekoliko več usmerjene svetlobe.

Slika 24: Razporeditev luči nad mizo v različnih višinah.

7.4 ANALIZA IZDELKA V OKOLJU
Luči nad mizo visijo s stropa in so razporejene v isti liniji na različnih višinah, podnevi niso
preveč vpadljive, so celo nekaj novega, drugačnega in zanimivega. Ponoči pa oddajajo toplo,
rumeno svetlobo. Stenski svetili sta fiksirani vsaka na svojo steno in se zlijeta z okoljem, v
temi pa prav tako oddajata rumeno svetlobo. Prostor se mi zdi na koncu dobro osvetljen,
izbira bele žarnice pa odlična odločitev, saj je takšna svetloba mehka, topla, prijazna in ni
utrujajoča. Modra ali rumena svetloba žarnic bi prostor precej spremenili. Predvsem za
rumeno sem prepričana, da bi ustvarila preveč toplo okolje. Svetila nad mizo osvetljujejo
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prostor v ravno pravi smeri, saj je glavnina svetlobe usmerjena navzdol, na jedilno površino.
Stenski svetili pa bi lahko izdelala nekoliko drugače, da bi svetloba vsaj na kakšnem delu
prosevala skozi material. Tako bi pridobila veliko svetlobe za prostor.

Slika 25: Bela svetloba žarnic in rumeno-oranžno okolje.

7.5 ZAPLETI IN MOŽNE REŠITVE
Težavnost porcelana
Porcelan je zahteven material, ki zahteva veliko dela, časa in potrpežljivosti. Med delom sem
pogosto želela postopke pospešiti, ampak se je na ta način vse končalo še slabše. Želela sem
pospešiti procese sušenja in včasih prehitevala s koraki, zato je prišlo do manjših deformacij
oblike v peči. To težavo bi lahko enostavno rešila s počasnejšim, bolj pozornim delom brez
prehitevanja. Prav bi prišla tudi dva kalupa za majhne luči, ker sem morala na enega vedno
čakati, da se je posušil, z dvema pa bi lahko več testirala.
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Problemi s fitingom
Drugi problem je bil v tem, da nisem predhodno razmišljala o tehničnih omejitvah. Lažje bi
bilo oblikovati svetilo na fiting, kot pridobiti prav poseben fiting za svetilo. Torej bi morala
najprej poiskati željeno napeljavo in šele nato začeti z izdelavo samega svetila. Bi pa to
prineslo s sabo tudi veliko dodatnega dela, saj bi morala preračunati vse skrčke in jih
upoštevati pri izdelavi, česar pa mi v tem primeru ni bilo potrebno narediti. Menim, da je bilo
celo bolje, da nisem vnaprej vedela kakšno napeljavo bom uporabila, ker mi tako ni
narekovala oblike izdelka.

8 NADGRADNJA IZDELKA ZA ŠIRŠO PRODUKCIJO
Te luči so bile skladno z naročnikovimi željami, mojo zamislijo in okoljem oblikovane za
konkreten prostor, z določenim namenom. Njihov namen je bil osvetliti jedilno mizo in
družabni prostor. Vendar so izdelane tako, da bi jih lahko uporabili tudi v kakšnem drugem
prostoru. Kupec bi si z njimi lahko po svoje opremil željeni prostor. Luči so sicer ambientalne
in niso primerne za osvetljevanje delovnih površin, vendar bi jih ob upoštevanju tega vsak
lahko uporabil na drugačen način.
Da bi kupci luči lažje umestili v svoje okolje, bi lahko ponudila različne kable za obešanje
luči, seveda take, ki bi bili usklajeni s samo formo, materialom in teksturami.
Za širšo, masovno produkcijo bi bilo potrebno natančno preučiti vse spremenljivke, količine
vlitega porcelana, programe žganja, skrčke, potrebno bi bilo uskladiti velikost fitingov in
luknje v kosu.
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9 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem raziskala izbrano temo, se naučila veliko o svetlobi, osvetljevanju in
delu z naročnikom. Spoznala sem, da je usklajevanje želja in potreb včasih zelo zahtevna ali
celo nemogoča naloga, da lahko ima naročnik tudi več nasprotujočih si želja in da je v teh
primerih potrebno uskladiti potrebe in želje ter si izbrati tisto, ki je pomembnejša, ter jo
postaviti v ospredje. Naučila sem se veliko o porcelanu in delu z njim ter kako zmanjšati ali
izkoristiti njegove slabe lastnosti. Z izdelkom sem precej zadovoljna, bi pa kar nekaj stvari
spremenila. Raziskave bi se za začetek lotila nekoliko drugače, posvetila bi ji več časa, še
zlasti raziskavi materiala. Več časa bi lahko posvetila tudi risanju skic in izdelavi modelov,
saj bi mogoče prišla do kakšne boljše in uporabnejše zamisli. Pri sami izdelavi ne bi
spreminjala veliko, saj je potekala tekoče. Izdelala bi še en kalup za majhne luči, da bi
odlivanje potekalo hitreje in bi se kalupi hitreje sušili. Preizkusila bi tudi več tekstur in
različne stružilke, več časa bi posvetila vsaki posamezni lučki in manj bi hitela. Pri postavitvi
v okolju pa bi spremenila stenski lučki, ki bi bili delno odprti. Tako bi pridobila več svetlobe.
Svetloba, ki jo dajejo luči, je zaradi pravilne izbire žarnice mehka, prijetna in svetla, v
prihodnje pa bom zamenjala tudi stikalo, ki bo omogočalo reguliranje moči žarnic, saj le-te
trenutno precej slepijo. Naročnica je z lučmi zadovoljna. Nalogo sem, menim, uspešno
zaključila.
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SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA
1: Gerrit Rietveld, Viseča luč, 1922, les, steklo, flurescentne cevi, 104,1 x 40 x 40 cm
(pridobljeno s <http://www.midcenturyhome.com/the-gerrit-rietveld-hanging-lamp/>
[26.2.2018]).
2: Poul Henningsen, PH artičoka, 1958, kovina, 90 x 75 x 70,5 cm (pridobljeno s
<https://www.smow.com/en/manufacturers/louis-poulsen/ph-artichoke.html> [26.2.2018]).
3: Margaret O'Rorke, Valovi, 2008, porcelan, 50 cm (pridobljeno s
<https://www.castlight.co.uk/portraits> [26.2.2018]).
4: Rudolf Staffel, Zbiralnik svetlobe, 1986, porcelan, 14x 21.6 cm, zasebna zbirka
(pridobljeno s <http://www.rudolfstaffel.com/sculptures/> [26.2.2018]).
5: Beth Lewis Williams, Luči in pokrajine, 2014, porcelan, 3D print (pridobljeno s
<http://bethlewiswilliams.com/2016/03/11/work/> [26.2.2018]).
6: Jeremy Cole, Beli lan, 2008, porcelan, LED osvetlitev, 95x90 cm (pridobljeno s
<http://jeremycole.net/collection/white-flax/> [26.2.2018]).
7: Yuka Kikumoto, Vulkanska luč, 2013, porcelan (pridobljeno s
<https://www.yukakikumoto.com/volcanic-lamp> [7.3.2018]).
8: Fotografija interierja (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
9: Naročniku všečne masivne oblike (pridobljeno s
<http://ludorn.tumblr.com/post/66359468467> [25.2.2018]).
10: Naročniku všečne perforirane oblike (pridobljeno s
<https://www.refinery29.com/ceramics#slide-13> [25.2.2018]).
11: Interier s postavitvijo ambientalnih svetil (foto: Nataša Illec, osebni arhiv, 2018).
12: Prve skice visečih luči (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2019).
13: Skice stenskih luči (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2019).
14: Skica luči v prostoru (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2019).
15: Ovalno-jajčasta oblika (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
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16: Svetila, zvončastih oblik, ki so v prostoru umeščena nad jedilno mizo (foto: Katarina
Tadina, osebni arhiv, 2018).
17: Vlažen odlitek v kalupu med sušenjem (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
18: Nestružen kos (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
19: Teksture najdene in fotografirane v hiši (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
20: Tekstura na svetilih (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
21: Svetila v različnih fazah žganja in faze krčenja. Od leve proti desni: porcelansko žganje,
biskvitno žganje, nežgani kos (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
22: Tekstura leve stenske luči (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
23: Tekstura desne stenske luči (foto: Katarina Tadina, osebni arhiv, 2018).
24: Razporeditev luči nad mizo v različnih višinah (foto: Nataša Illec, osebni arhiv, 2018).
25: Bela svetloba žarnic in rumeno-oranžno okolje (foto: Nataša Illec, osebni arhiv, 2018).
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