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POVZETEK

V delu bom na kratko opisal povezavo med glasbo in vizualnim, začetke tehnične
reprodukcije zvoka in razvoj materialnih nosilcev zvoka. Osrednja tematika je vloga
naslovnice plošče. Raziskal bom razvoj tega grafično oblikovalskega medija in
njegovo vlogo skozi čas. Sledi analiza nekaterih naslovnic plošč. Osredotočil se bom
na plošče, izdane pri založbah, ki so delovale v Jugoslaviji, predvsem plošče
izvajalcev rock glasbe.

Opisal bom odnos med glasbeniki, založbami in oblikovalci. V ta namen sem opravil
tudi dva intervjuja. Dotaknil se bom »problema« internetnega poslušanja in
izumiranja materialnih nosilcev zvoka.

Za praktični del sem posnel 5 avtorskih skladb, za katere sem izdelal ovitek za izdajo
na vinilni plošči.
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ABSTRACT

I will describe in short the correlation between music and visuals, the beginnings of
technological reproduction of sound and the development of physical audio formats.
My central theme is the role of album cover. I will make a research of this medium of
graphic design and its place through time. Following is an analysis of some album
covers. My main focus will be on records released by Yugoslav labels, specifically
records of rock artists.

I will try to depict the relations between musicians, record labels and the designer.
For this purpose I conducted two interviews. I will briefly point out the ‘problem’ of
music streaming and the rapid extinction of physical audio formats.

For my praxis I recorded 5 songs, meant to be put on vinyl, and designed a
packaging for it.
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A – TEORETIČNI DEL
UVOD: VIZUALNO V GLASBI
Ker se z glasbo ukvarjam še dlje kot z likovno umetnostjo in poleg študija konstantno
sodelujem z glasbeno skupino MRFY ter delam svojo glasbo, sem se odločil, da v
diplomskem delu nekako povežem glasbo in likovno umetnost oz. oblikovanje.

Likovna umetnost in glasba sta pravzaprav povezani že od nekdaj. Obe sta imeli
sprva funkcijo v ritualu. Antični inštrumenti so bili oblikovani ne samo funkcionalno,
temveč tudi estetsko. Povezava med likovnim in glasbenim se kaže v različnih
oblikah: koncertna scenografija (sploh pri operah in baletu), naslovnica plošče,
glasbeni video (videospot), vizualna identiteta izvajalca itd. Pri vsem tem je govora o
povezovanju dveh umetnosti v smeri glasba —> likovnost, kjer ima likovnost vlogo
okrepiti skupno naracijo, oz. skomunicirati glasbo v polju vizualnega.

To povezovanje seveda ni enosmerno. »Marshall McLuhan kritično govori o
nasprotju med vizualnim in zvočnim prostorom. /…/ Namesto ločnic med obema
svetovoma zagovarja bikulturni odnos, ki združuje, ne pa ločuje glasbeno/slišno od
vidnega/pisnega. /…/ To, da moramo ploščo pred uporabo prijeti in jo dojeti z drugimi
čutili, ne le s sluhom, v resnici ni povsem neodvisno od načina, kako jo bomo
slišali.«1 Nasprotno pa se zgodi po poslušanju, ko lahko zaradi načina, kako glasba
na nas vpliva, naslovnico spet vidimo drugače.

V nadaljevanju bom pozornost namenil ovitkom vinilnih plošč. Seveda pa je za
razumevanje oblikovalskih odločitev potrebno povedati tudi nekaj o sami glasbeni
industriji in o tiskarski tehnologiji ter o razvoju nosilcev zvoka in kasneje interneta.

1

Nikolai JEFFS, Zgodbe o ploščah, ovitkih in lačnih otrocih, v: Artcoustics: zgodbe z ovitkov gramofonskih plošč (ur. Božidar Zrinski), Mednarodni
grafični likovni center, Ljubljana, 2006, str. 14.
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1.

TEHNIČNA REPRODUKCIJA ZVOKA

1.1

Walter Benjamin

Walter Benjamin v eseju Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati,
pravi, da »lahko tehnična reprodukcija postavi posnetek izvirnika v položaj, ki za sam
izvirnik ni dosegljiv. Predvsem mu omogoča, da se približa sprejemalcu, bodisi v
obliki fotografije bodisi gramofonske plošče. Katedrala zapušča svoj prostor, da bi jo
v svojem studiu sprejel prijatelj umetnosti; zborovsko skladbo, ki so jo izvajali v
dvorani ali na prostem, je mogoče poslušati doma.«2

1.2

Novi izumi za novo stoletje

Začetki reprodukcije zvoka so v najožji povezavi s težnjo, da bi zvok prevedli v
vizualno. Leta 1856 je Edouard-Léon Scott de Martinville izumil fonoavtograf. Namen
njegove naprave je bil prevesti zvok človeškega govora v vizualni zapis in iz
fotografije tega zapisa dekodirati nov jezik.3 Prva naprava, ki je reproducirala zvok iz
nosilca, ki je bil takrat cilinder, je Edisonov fonograf iz leta 1877. Edison sprva ni
razmišljal o reprodukciji glasbe, temveč človeškega glasu.

Še preden je bil človeški glas dejansko prvič posnet, so v reviji Scientific American
objavili prvi članek o Edisonovem izumu. V njem avtor zapiše: »Za znanost pravijo,
da ni nikoli senzacionalna. Da je intelektualna, ne čustvena. Temu navkljub pa si ne
moremo zamisliti česa, kar bi v nas prebudilo močnejšo izkušnjo in bolj globoka
čustva, kakor še enkrat slišati glas preminulega.«4 Na tem mestu se nam ponuja
analogija s fotografijo. Tako kot fotografija zamrzne podobo na materialni nosilec in si
jo je možno ogledati kasneje, tudi zvokovna reprodukcija ponuja možnost ponovnega
poslušanja slušne podobe.

2

Walter BENJAMIN, Izbrani spisi, Ljubljana: Studia humanitatis, 1998, str. 151.
Richard OSBORNE, Vinyl: a history of the analogue record, Farnham: Ashgate publishing, 2014, str. 8.
4
OSBORNE 2014, op. 3, str. 21.
3
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1.3

Gramofon

Leta 1887 je Emile Berliner patentiral gramofon. Nosilec zvoka pri njem ni bil več
cilinder, temveč plošča. Berliner je tudi idejno odstopal od Edisona, saj je bil namen
njegovih plošč, da vsebujejo glasbo in ne govor. Njegov izum se je prijel in se s
sprotnimi manjšimi spremembami ohranil vse do danes. Berlinerjev gramofon je bil
ključen za rojstvo glasbene industrije.

1. Fonoavtograf

2. Fonograf

3. Emile Berliner z gramofonom
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2.

NOSILCI ZVOKA

2.1

Vinilna plošča

Če je bil gramofon povod za nastanek glasbene industrije, je plošča, torej nosilec
zvoka, blago, katerega industrija (industrijsko) proizvaja in je njen glavni vir zaslužka.
O albumu kot takem, lahko upravičeno govorimo od izuma LP-jke leta 1948. Ta lahko
vsebuje približno 45 minut zapisa. Njen premer je cca. 30 cm, kar pomeni, da je
stranica standardne kvadratne embalaže dolga približno 31 cm. Prevladuje embalaža
v obliki žepka, ki se ne odpira, vendar pa se veliko plošč pakira tudi v enkrat
prepognjeno embalažo, ki jo lahko odpremo kakor knjigo in ima dvakrat večjo
površino za tisk in vizualno komuniciranje. V obeh primerih je to zunanja embalaža,
plošča pa je znotraj te primarne embalaže vedno pospravljena še v en žepek iz
plastične folije ali mehkejšega papirja, ki je včasih tudi potiskan.

2.2

CD

CD ali »compact disc« je enako kakor plošča okrogle oblike in ima zato lahko
proporcionalno enako embalažo kot vinilka. CD je bil leta 1982, ko so ga predstavili,
popolnoma nova tehnologija, ki namesto mehaničnih utorov, ki jih bere mehanična
igla, vsebuje lasersko brani binarni zapis. Tudi zaradi tega napredka v tehnologiji in
začetka digitalne dobe so si pri CD-ju zamislili plastično embalažo – t. i. »jewel
case«, ki naj bi CD ščitil bolje kakor karton. V tej generični plastični embalaži je
ponavadi vsebovana knjižica, ki je vstavljena na način, da se njeno naslovnico vidi
skozi zgornjo stran prozorne embalaže in tako deluje tudi kot naslovnica celotnega
izdelka. Z naraščajočim zavedanjem o ekoloških aspektih neobnovljivih plastičnih
embalaž v razmerju s predhodnimi papirnatimi so za CD ustvarili tudi kartonsko
embalažo – t. i. »eco-pack«, ki v veliki meri sicer še vedno vsebuje plastični del,
kamor se vsidra CD.
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2.3

Kaseta

V šestdesetih letih 20. stoletja pa se je pojavil vmesni medij, ki naj bi bil po mnenju
nekaterih bolj obstojen kakor vinil in CD. To je kaseta. Pri kaseti je zvočni posnetek
še vedno analogen. Zapisan je na magnetni trak, ki je na varnem v plastični kaseti.
Ta plastična kaseta je nato vstavljena v prav tako plastično embalažo, ki pa, za
razliko od CD-ja in vinilke, ni kvadratna in relativno ploskovita, temveč je pravokotne
oblike dimenzij približno 10 x 6 x 2 cm. Vendar pa je usoda tega medija precej
žalostna, saj je bil na začetku v senci vinilnih plošč, kasneje pa izpodrinjen s strani
CD-ja. O razlogih bi bilo mogoče razpravljati, možno pa je, da je CD kaseto zasenčil
zaradi njegove podobnosti z vinilno ploščo, ki so jo ljudje že poznali in zaradi njegove
kompatibilnosti z osebnimi računalniki.

4. Vinilna plošča

5. CD

6. Kaseta
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3.

ZGODBA NASLOVNICE PLOŠČE

3.1

Alex Steinweiss za Columbia Records

Leta 1939 je Alex Steinweiss, hišni oblikovalec pri založbi Columbia Records (ZDA),
ustvaril prvo naslovnico gramofonske plošče. Prej so se slednje pakirale v enobarven
papir z enoličnim sporočilom – izvajalec, seznam skladb, založba itd. Plošče so se
prodajale v trgovinah z gospodinjskimi aparati, kjer so bile zložene poleg
gramofonov. V teh trgovinah so bile izpostavljene velike gospodinjske naprave,
vendar pa je druga svetovna vojna povzročila manko kovin, ki so bile potrebne za
izdelavo teh naprav. Glasbena industrija in proizvodnja gramofonskih plošč je ostala
neokrnjena oz. je po vojni, kot kulturna dobrina, močno zaživela, kar je omogočilo, da
so trgovine hladilnike in pralne stroje v svojih izložbah zamenjale z atraktivno
oblikovanimi ploščami. Naslovnica je ponudila popolnoma nov način prodaje in
kupovanja glasbe.

Steinweiss je bil pri Columbia Records zadolžen za oglaševanje. Tako ni naključje,
da je prav on prvi pomislil, da bi lahko gramofonske plošče pakirali v unikatne ovitke,
z estetskimi naslovnicami, po katerih bodo prepoznane, predvsem pa privlačne
kupcem. Steinweissov izčiščen in krepak vizualni jezik je na prvih naslovnicah tako
izstopal, da je »pol leta po ponovni izdaji Beethovnove devete simfonije s
Steinweissovo naslovnico, prodaja poskočila za 894 procentov v primerjavi s
šestmesečnim obdobjem prej, ko je bila izdaja pakirana v preprost enobarven
papir.«5 Seveda so novemu mediju oglaševanja in oblikovanja kmalu sledile tudi
ostale založbe v ZDA in drugod po svetu.

3.2

Offset tisk in logika oglaševanja

V štiridesetih je bil offset tisk relativno nova tehnologija, kar je pomenilo, da je bil
izredno drag. Tudi glasbena industrija je bila takrat relativno mlada, zato so ovitke
tiskali v tehniki visokega tiska (knjigotiska). To je pomenilo, da so bili oblikovalci
5

Jennifer MCKNIGHT TRONTZ in Alex STEINWEISS, For the Record: the life and work of Alex Steinweiss, New York: Princeton Architectural
Press, 2000, str. 31.
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omejeni na 3 do 4 barve, za katere so morali posebej napraviti matrice. Tehnika je
bila zamudna in omejena. Kmalu je offset tisk postal bolj dostopen, glasbena
industrija pa se je povzdignila med najbolj dobičkonosne panoge. Tako je v
petdesetih modernistično ilustracijo na ovitkih v veliki meri zamenjala fotografija.
Portreti privlačnih rock glasbenikov (npr. Elvis Presley) so se izkazali kot odlična
oglaševalska poteza in pravilo, ki ostaja pri naslovnicah albuma prisotno še danes.

3.3

Blue Note: Založba ustvarja izvajalca

V času pred drugo svetovno vojno, ko se je rojeval rokenrol, je v ZDA rasla tudi
popularnost jazz glasbe. Vodilna založba tega žanra je bila Blue Note, za katero je
Reid Miles ustvaril preko 500 ovitkov, s tem pa vizualno identiteto založbe in morda
tudi vizualno identiteto jazza. Tako Steinweiss kakor Miles sta bila hišna oblikovalca
pri založbah. Založbe so imele takrat tudi hišne producente, to pa pomeni, da so
imele založbe zadnjo besedo pri tem, kako bo glasba zvenela in kako bo izgledal
ovitek plošče.

3.4

Kdo bo odločal o podobi albuma?

John Hegarty v svoji knjigi O oglaševanju zapiše: »Beatli niso spremenili le načina,
kako razmišljamo o rokenrolu, temveč kako gledamo na rock glasbenike. Pisali so
svojo glasbo. Ni jih kontrolirala založba, ki bi jim govorila, kaj naj delajo. Odločali so
se sami. To je bil dokaz, da se je svet spremenil. Korporacije in odločevalci so začeli
izgubljati nadzor.«6 Beatli so začeli tudi sami odločati o tem, kdo bo oblikoval ovitke
njihovih plošč oz. so bili sami kreativni direktorji. Tako je oblikovanje za glasbo dobilo
bolj pristen značaj. Kot pravi Rob O’Connor iz studia Stylorouge, »Zame je dobra
naslovnica plošče tista, pri kateri izgleda, da je bil v oblikovalskem procesu v veliki
meri vključen glasbenik. Nočem imeti občutka, da mi prodajajo podobo nekoga
tretjega, kot na primer oblikovalske agencije.«7 Ta citat drži še toliko bolj, ko izvemo,
da so bili na ovitkih, v petdesetih in začetku šestdesetih, natisnjeni oglasi za druge

6

John HEGARTY, Hegarty on Advertising: turning Intelligence into magic, London: Thames & Hudson, 2017, str. 14.
John L. WALTERS, Sound and Vision, Eye, XIX/76, 2010, str. 24. Izjava Roba O’Connorja iz konference ‘Design 4 Music, music and design’, ki
se je zgodila 29. januarja 2010 v londonski knjižnici St Bride.
7
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plošče iste založbe ali navodila, kako ravnati s ploščo, se pravi sporočila popolnoma
komunikacijske narave, brez povezave z glasbo, ki je vsebovana.

3.5

Mladostniške subkulture in Hipgnosis

V šestdesetih je vzporedno s pojavitvijo mladostniških subkultur vse več rock
glasbenikov stremelo k temu, da so sami izbirali oblikovalce, s katerimi so se dobro
razumeli. Oblikovalce, ki so razumeli življenjski slog in razmišljanje glasbenikov. Cilj
je bil umik od korporativne estetike glasbene industrije. Začeli so opuščati logiko
besedne komunikacije z dolgimi opisi glasbe na zadnji strani plošče in vse to
nadomestili z bogato slikovitostjo, abstrakcijo in preprostostjo. Naj omenim
psihedelični slog, ki je vzniknil v šestdesetih v ZDA s pojavom hipijev. Koncertov
psihedelične glasbe niso želeli komunicirati, kot je bilo to v navadi, z golim črnim
tekstom na beli podlagi, temveč so si sposodili stil secesijske dekorativne ilustracije.
Izvedbo barvnih plakatov jim je omogočila večja dostopnost tehnike sitotiska. Konec
šestdesetih ustanovijo v Angliji oblikovalski studio Hipgnosis, ki postane svetovno
znan, ko Storm Thorgerson oblikuje ovitek za album Dark Side of the Moon zasedbe
Pink Floyd. Med zasedbami, za katere so oblikovali Hipgnosis, so npr. Led Zeppelin,
Genesis, Black Sabbath itd. Njihovo oblikovanje je močno zaznamovalo vizualni jezik
ovitkov plošč v sedemdesetih.8

3.6

Band je brand

V nekem trenutku se je oblikovanje ovitkov plošč razširilo na oblikovanje celostnih
grafičnih podob izvajalcev. To je vključevalo vse od logotipa, ovitkov plošč in
promocijskega blaga do plakatov, ki so pospremili koncerte. Glasbeniki so se začeli
zavedati pomena branda, velike založbe pa, da kupca ne zanima, ali je plošče izdana
pri eni ali drugi založbi, temveč čigava je glasba. Vzporedno z megalomanskostjo
velikih založb pa so začele nastajati manjše, neodvisne založbe in t. i. alternativna
glasba.

8

Za več informacij o studiu Hipgnosis glej: Album Cover Album (ur. Storm Thorgerson & Roger Dean, Limpsfield), Dragon’s World Ltd, Surrey,
1977.
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3.7

MTV in glasbeni video

Naslovnica albuma je utrpela hud udarec konec osemdesetih let, ko je vinilke začel
nadomeščati CD, ki je format naslovnice radikalno zmanjšal. Trd plastični ovitek je
materialnosti glasbe odvzel njeno taktilnost. Osborne govori o staranju plošče in
papirja, v katerega je ovita, ki se stara s poslušalcem. Ta aspekt je odsoten pri CD-ju.
Poleg CD-ja pa je bil za vinilko in njeno naslovnico oz. ovitek usoden video. Glasbeni
video in njegova platforma – televizijska hiša MTV. Glasbeni video je nadomestil
ovitek v smislu vizualne identitete glasbe.9

7. Alex Steinweiss s svojimi deli

10. Naslovnica plošče Dark Side
of the Moon

9

OSBORNE 2014, op. 3, str. 161–181.

8. Fotografija Elvisa na naslovnici

11. »Band logo za na majico«

9. Naslovnica plošče Sgt Peppers
Lonely Heart’s Club Band

12. MTV je bila platforma
za videospote
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4.

OVITKI V JUGOSLAVIJI

4.1

Založbe v Jugoslaviji

V Jugoslaviji se je glasbena industrija rodila z ustanovitvijo večjih založb, predvsem
zagrebškega Jugotona, ustanovljenega leta 1947. V Beogradu je delovala založba
RTB, v Sloveniji pa sta bili najmočnejši ZKP RTV (Ljubljana) in Helidon (Maribor). Ob
naštetih je v osemdesetih začelo delovati več manjših založb, npr. alternativna
založba FV, kolektiva FV Disko in Dokumentarna, prva neodvisna založba na
področju bivše Jugoslavije.

Kot drugod po svetu, je bila tudi v Jugoslaviji popularna glasba predvsem
popevkarstvo. Založbe so izdajale kompilacijske plošče iz različnih popevkarskih
festivalov. Popevke so bile industrijski produkt – za pisanje glasbe so bili zadolženi
skladatelji, za besedila pesniki in pisatelji, za izvedbo pa nadarjeni pevci in pevke, t. i.
zvezdniki popevke, ki so nato krasili podobo ovitka plošče, če se je založba odločila
za izdajo. Na založbah so bili zaposleni hišni oblikovalci, ki so oblikovali ovitke za
vse, kar se je izdajalo.

4.2

Ivan Ivezi ć za Jugoton

Pri Jugotonu je na primer delal Ivan Ivezić, in sicer med letoma 1967 in 1991. Ovitke
je delal serijsko, tudi več hkrati. Predvsem je bil osredotočen na portretno fotografijo,
saj je izvajalce tudi sam fotografiral. »Glasbe, ki se je izdajala, nisem poslušal. Ideje
za grafične rešitve sem vlekel iz glave. Nikdar se nisem inspiriral iz glasbe. Kam bi
prišel, če bi poslušal vsako ploščo, za katero sem moral oblikovati ovitek? Najbolj
znana imena sem poznal, ampak nikakor nisem mogel poslušat narodno-zabavnih
ansamblov, ki so jih pri Jugotonu na začetku izdajali kot po tekočem traku. Za
narodnjake sem delal tudi po 4 do 5 ovitkov na dan. Njim ovitek ni bil niti malo
pomemben.« Delal je v svojem ateljeju in vsako jutro oddajal grafične materiale na
pošto, kjer je tudi prevzel brief za naslednje izdaje. Pravi, da je imel največ dela v
sedemdesetih, kar pa se je spremenilo v naslednjem desetletju, ko je za Jugoton
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začelo delat več oblikovalcev oz. so začeli glasbeniki sami odločati o tem, kdo jim bo
oblikoval ovitek za album.10

5.

ANALIZA OVITKOV

Iz zbirke vinilk, podarjenih s strani staršev, sem izbral nekaj plošč. Izbral sem jih po
dizajnu ali po njihovi vrednosti v smislu inovacije ali kvalitete glasbe. Sledi pregled
nekaj subjektivno izbranih plošč, izdanih v bivši Jugoslaviji in v Sloveniji.

5.1

Gubec-beg

Gubec-beg je znana hrvaška rock opera, ki je izdajo na plošči doživela leta 1975 pri
Jugotonu. Posebna je zato, ker je zunanji ovitek oblečen v juto. Ovitek ima na
sprednji strani po diagonali izpisan naslov »GUBEC-BEG: rock opera«, na juto
verjetno odtisnjen v tehniki sitotiska. Ko razgrnemo ovitek, nas v njem preseneti
knjižica kvadratnega formata, ki vsebuje scenarij opere s fotografijami iz uprizoritve.
Kasneje sem v knjigi Album cover album odkril izdajo Bvhaast zasedbe Baal Brecht
Breuker,11 ki ima popolnoma enako likovno idejo. Izdana je leta 1974, leto pred izdajo
Gubec-beg rock opere. Vse skupaj bi bilo morda vredno nekoč raziskati v potankosti,
saj v knjigi za to izdajo ni navedenega oblikovalca, ovitek za rock opero pa je
oblikoval prav Ivan Ivezić.

13. Naslovnica plošče Gubec-beg

10

14. Naslovnica plošče Baal
Brecht Breuker

Željko LUKETIĆ, Ivan Ivezić: Za omotnice ploča nikad se nisam inspirirao glazbom, dizajn.hr, 27. 8. 2015, dostopno na
<http://dizajn.hr/blog/ivan-ivezic-za-omotnice-ploca-nikad-se-nisam-inspirirao-glazbom/> (15. 3. 2019).
11
glej: Album Cover Album (ur. Storm Thorgerson & Roger Dean, Limpsfield), Dragon’s World Ltd, Surrey, 1977, str. 149.
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5.2

Tomaž Pengov in Svetlana Makarovič

Plošči Odpotovanja Tomaža Pengova (1973) in Nočni šanson Svetlane Makarovič
(1984) predstavljata glasbo slovenskih kantavtorjev. Med njima je enajst let razlike,
povezuje pa ju vsebina naslovnic. Obe sta namreč tonski fotografiji, portreta
izvajalcev. Pri Pengovu je v kadru celotna figura, vendar je spodnja polovica, kakor
da bi bila zavita v meglo. Fotografija je močno rasterizirana in deluje kot delna
silhueta figure. V spodnji polovici se kontura izgubi, vendar je zaradi delovanja
zakonov gestalta, naslovnica toliko bolj informativna. Zakoni gestalta delujejo tudi pri
naslovnici Svetlane Makarovič, kjer se njeni temni lasje izgubijo v črnem ozadju. Tu
je portret ujet v veliko bližji kader in je rezan v višini ramen. Črno obrobljeno, veliko
desno oko deluje kot center fokusa naslovnice, odgovarja pa mu del naramnice v
spodnjem levem kotu formata, ki deluje kot punctum.12 Tekst na naslovnici Nočnega
šansona je izpisan v secesijski črkovni vrsti Arnold Böcklin, oblikovani leta 1904. Na
naslovnici Odpotovanj sta ime avtorja in ime albuma izpisani v dveh različnih
črkovnih vrstah. Avtorjevo ime in priimek sta izpisani v modernistični maniri, z malimi
začetnicami v monolinijski črkovni vrsti z visoko x višino. Naslov albuma je v odgovor
zapisan z velikimi črkami z elegantno, ozko pisavo v stilu art decoja, ki je za dodatek
še obrobljen, da deluje tridimenzionalno.

Pengovova Odpotovanja velja za prvo slovensko kantavtorsko izdajo. Izšla je pri
založbi Helidon. Ponatis je izvedla Založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zanimiva
se mi zdi sprememba založbe, saj je bila založba Helidon prva v Sloveniji, ki je imela
tovarno vinilnih plošč, ustanovljeno leta 1968 v Ljubljani. Takratni direktor tovarne v
intervjuju iz leta 1977 pravi, da naj bi izdali že prek 10 milijonov plošč. »Težko je
povedati natanko število, menim pa, da bo številka 10.000.000 kar ustrezala. Kar pa
se ovitkov tiče – pri tem nas vodi preprosta misel: dobre glasbe ne moremo ponuditi
kar v ‘škrniclju’. Trudimo se, da bi bil ovitek primeren vsebini, prav tako ravnamo s
plakati.« In njegove besede potrdi kvaliteta fotografije na naslovnici, saj lahko pri
reprodukciji (fotografija nizke kvalitete) naslovnice prve izdaje, ki jo najdem na
internetu, vidim več detajlov v spodnjem delu figure, kot pri originalnem ovitku druge
12

Več o ideji Studiuma in Punctuma v: Roland BARTHES, Camera Lucida: zapiski o fotografiji, Ljubljana: Studia Humanitatis, 1992, str. 27–28.
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izdaje, ki ga imam fizično pred sabo. Helidon je imel tudi hčerinsko založbo SUZY v
Zagrebu, vendar jim je tam, zaradi pomanjkanja prostora plošče proizvajal Jugoton.13
Jugoton pa je natisnil tudi drugo naklado leta 1981, ko je pravice za Pengovovo
ploščo prevzela ZKP RTV. Od Helidona pa očitno niso prevzeli tudi originalnega
negativa fotografije z naslovnice. Na zadnji strani ovitka plošče je dolga, poetična
recenzija albuma, v kolofonu pa je zapisano: »Plošča je posneta v nekem stranišču
na Prešernovi 1 in delno v studiu Radia Študent.« (»Naklada: 4000 izvodov«,
»Oprema: Matjaž Vipotnik«)

Na zadnji strani plošče Nočni šanson Svetlane Makarovič iz leta 1984 prostor okoli
portreta Svetlane zapolnjuje 5 logotipov slovenskih podjetij. Nad logotipi piše »Izdajo
plošče so podprli:«, pod njimi pa »KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE IZDAJE
PLOŠČE NI PODPRLA«. Plošča je izšla pri založbi Dokumentarna. Dokumentarna je
bila ustanovljena leta 1982 kot prva neodvisna založba na področju nekdanje
Jugoslavije. Kot neodvisna založba pa tovarne seveda ni imela in plošča je bila prav
tako proizvedena oz. »prešana« v Jugotonu. (»Naklada: 5000 plošč«, »Design:
Mateja Klarič«)

15. Naslovnica plošče Odpotovanja

13

16. Naslovnica plošče Nočni šanson

Bogomir ŠEFIC, Leti, leti lastovka, Javna tribuna (Ljubljana-Šiška), XVII/137/138, februar 1977, dostopno na
<https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9MHZFTO2> (7. 4. 2019).
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5.3

Buldožer

Plošča Pljuni istini u oči je ena prvih dolgometražnih (LP) izdaj slovenskih izvajalcev
in prva rock plošča, katere glasba je v celoti avtorska. Ovitek je oblikoval Slavko
Furlan. Oblikovan je v maniri revije in nima trde platnice. Dve poli sta skupaj speti s
sponkami. Na naslovnici je karikaturna risba skupine. En lik igra harmoniko, drugi drži
kitaro, tretji je na invalidskem vozičku in ima nogi prekrižani kakor Jezus na križu,
četrti je oblečen v kapitalista v modi dvajsetih let, četrti bobna po bobnu, peti pa sedi
po turško na tleh in je obdan s hrano in pijačo. V ozadju je buldožer. Nad risbo je
značilni napis Buldožer, ki so ga uporabili tudi pri ploščah Zabranjeno plakatirati
(1977) in Izlog jeftinih slatkiša (1980). Nad napisom je v srbohrvaščini zapisano
(prevod avtorja): »Revija za daltoniste, kolesarje, rock kitariste, otroke in vojake,
težke bolnike, profesorje in grobarje, striptizete, psihopate, sprevodnike in mornarje.«
Pod risbo pa je izpisan naslov plošče Pljuni istini u oči s podnaslovom »(stran 2)«.
Znotraj ovitka najdemo šaljive vsebine in informacije o članih skupine ter besedila,
fotografije, grafike in lažne oglase. Vse to je oblikovano v okvirje, tako da celoten
ovitek dejansko deluje kakor časopis, čuti pa se tudi vpliv stripa. Barve so omejene
na rumeno, ki je v večini uporabljena za ozadje, in rjavo, v kateri so tiskani teksti in
monokromatske fotografije ter ostalo. Plošča je izšla pri založbi Helidon, po izdaji pa
je bila tarča mnogih kritik. Nekateri so njihov humor brali dobesedno npr. »Stane
Sušnik v reviji Stop objavi ogorčeno kritiko, /…/ Ovitek plošče /…/ označi za
ostudnega in neprimernega.«14

17. Naslovnica plošče Pljuni istini u oči

14

Miha COLNER, Zgodba o Buldožerju, v: Prepovedano plakatiranje: zgodba o Buldožerju (ur. Miha COLNER), Photon – center za sodobno
fotografijo, Ljubljana, 2015, str. 13.
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5.4

Disciplina kičme

Trem ploščam skupine Disciplina kičme je skupna kombinacija kolaža, risbe in raznih
šaljivih tekstov v različnih črkovnih vrstah ter velika barvitost. V formatu so elementi
zelo nasičeni, vendar kompozicijsko dobro postavljeni. Vse tri je oblikoval basist
skupine, Dušan Kojić - Koja. Ta pravi, da je začel sam oblikovati naslovnice zato, ker
se je pri oblikovanju izdaj za Šarlo Akrobata, bend, v katerem je igral prej, zgodilo
veliko napak.15 Torej se je sporočilo, ki ga je izvajalec želel skomunicirati, okrnilo
med prenosom med glasbenikom, oblikovalcem in občinstvom. Pri ovitkih Discipline
kičme je opaziti povezavo dizajna z idejami skupine. Ni samo estetsko prepoznavna,
temveč vsebuje sporočila, ki so samoironična in si jih zunanji oblikovalec, ki bi dobil
projekt, verjetno ne bi upal zapisati. Npr. na ovitku plošče Ja imam šarene oči: »ovih
7 muzičkih bisera snimljeni su u studiju …«16 ali »Možda ih je težko razumeti ali ih je
lepo gledati i slušati«17 in pa parodija označbe za srebrno, zlato, platinasto in
diamantno ploščo, ki so pomenile, koliko izvodov plošče je bilo prodanih. V formi te
označbe je pri Ja imam šarene oči zapisano: »Jedina!«18 Na plošči Dečija pesma so
narisani otroci, ki v stripovskem oblačku »pojejo« napev ene od pesmi »Nije dobro
Belo Dugme, nije dobra Katarina, šta je dobro, šta nam treba Kičme, Kičme
Disciplina!«19, na plošči Svi za mnom pa je v levi zgornji kot postavljena reprodukcija
pravoslavne ikone Jezusa Kristusa, iz katere sledi stripovski oblaček z napisom:
»Najbolja jugoslovenska grupa svih vremena: Disciplina kičme!«20 Pri Dečiji pesmi je
večina tekstov napisanih ročno, a likovni jezik sledi logiki prejšnjih dveh.

18. Naslovnica plošče Ja
imam šarene oči
15

19. Naslovnica plošče Svi
zamnom

Goran KOMPOŠ, Dušan Kojić - Koja: človek ne more živeti od spominov, Mladina, 10. 6. 2010, dostopno na
<https://www.mladina.si/50840/dusan-kojic-koja-clovek-ne-more-ziveti-od-spominov/> (7. 4. 2019).
16
(teh 7 glasbenih biserov je posnetih v studiu...
17
Mogoče jih je težko razumeti, jih pa je lepo gledati in poslušati
18
Edina!
19
Ni dobro Bijelo dugme, ni dobra Ekatarina velika, kar je dobro in kar rabimo je Disciplina kičme
20
Najboljša jugoslovanska skupina vseh časov: Disciplina kičme

20. Naslovnica plošče
Dečija pesma
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5.5

Punk kompilacije Igorja Vidmarja

V času novega vala je bila za ovitke albumov tehnika kolažiranja standard. Omembo
si zaslužita dve kompilacijski plošči, zbrani s strani Igorja Vidmarja. To sta Novi punk
val 78–80 (1981) in Lepo je … (1982). Obe je izdala ZKP RTV Ljubljana. Oba ovitka
je oblikoval Ediscroato. Oba sta kolaž fotografij in napisov bendov z velikima
naslovoma, ki delujeta kot znaka. Prva ima tudi notranji ovitek, kjer najdemo
informacije o skladbah, bendih in ostalem, oblikovane v tipičnem stilu punk fanzinov v
črkovni vrsti pisalnega stroja. Odstavki so postavljeni v različnih smereh. Pri mlajši
kompilaciji notranjega ovitka ni, zato so vsi podatki zapisani na zadnji strani. Izpisani
so v ročni pisavi s pisanimi črkami in človeku vzame precej časa, da se v obilici
informacij znajde. Sploh ob dejstvu, da je plošča kompilacijska in mora vsebovati
podatke o šestih različnih bendih. Zanimivo je, da so na naslovnicah vključena imena
vseh bendov, katerih skladbe kompilacija vsebuje, pri čemer ima vsak bend svoj
značilen napis imena. Pri starejši kompilaciji je na notranjem ovitku zapisano celo,
kdo so avtorji prepoznavnih napisov.

21. Naslovnica plošče Novi punk val 78–80

22. Naslovnica plošče Lepo je …

25

5.6

Borghesia

V osemdesetih je iz kolektiva FV nastala skupina Borghesia. Ovitek njihove plošče
Ljubav je hladnija od smrti je poseben, ker je pravzaprav zložena pola, pri kateri se
ob popolni razgrnitvi izkaže, da je pravzaprav plakat. Papir je bel, vse pa je
natisnjeno v črni. Naslovnica vsebuje ime skupine (v značilnem napisu, ki so ga
ohranili do danes) in naslov albuma ter fotografijo, ki je zajeta iz enega od njihovih
videov. Rasterske fotografije se pojavijo tudi v notranjosti zloženega ovitka, vse pa so
zajete iz video kasete Tako mladi – Borghesia (FV Video). V notranjosti zloženke je
triptih besedil, izpisanih v angleščini, srbohrvaščini in italijanščini. Sama vinilna
plošča je rdeče barve. Izšla je v koprodukciji FV Založbe in italijanske tovarne plošč
Toto Alle Peses Coi Dischi. »Design: Borghesia; design poster: Borghesia, Dušan
Mandič, Jane Štravs; tipografija: mikroračunalniški center ŠKD Forum.«

23. Naslovnica plošče Ljubav je hladnija od smrti
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5.7

Nina Bulatovix

Zadnja plo!#a, ki bi jo na tem mestu omenil, je album Jate, mariborske skupine Nina
Bulatovix. Izdana je leta 2014 pri zalo$bi KAPA Records, njena posebnost pa je, da
je vseh 200 ovitkov naklade izdelanih ro#no. Glavni element naslovnice je rde#a lisa,
narejena s #opi#em, ki se pravzaprav za#ne na zadnji strani, naslovnico pa definira
iztek poteze. Drugi element je tekst (Nina Bulatovix, Jate, seznam skladb, besedila in
logotipi zalo$be, Sazasa, MOL-a in MzK RS), ki je #ez potezo #opi#a natisnjen v
tehniki sitotiska. Enkratnost plo!#e je prav v ro#ni izdelavi, ki pri lastniku vzbudi
ob#utek, da ima unikaten izdelek, #eprav je glasba pri vseh 200 izvodih enaka.

24. Naslovnica plo!"e Jate
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6.

OBLIKOVANJE NASLOVNICE

6.1

Kaj je naslovnica albuma?

O naslovnici ponavadi govorimo pri knjigah in revijah. Ovitek gramofonske plošče
ima naslovnico, kar jo na nek način postavi ob bok knjigam oz. tiskanim publikacijam.
Richard Osborne pravi, da »je Columbia (založba op. a.) želela LP oglaševati kot
visoko razredno kulturno dobrino« in retorično vpraša, »ali za to obstaja boljši način,
kakor da jo zapakiraš na enak način kot literarno mojstrovino?«21

Rick Poynor v govoru iz leta 2016 govori o naslovnici albuma, kot o »konsolidaciji
razumevanj iz izkušnje poslušanja glasbe v statični sliki ali v seriji statičnih slik«.22
Pozornost pritegne že prva beseda – konsolidirati. V Slovarju slovenskega knjižnega
jezika je beseda definirana kot »Utrditi, okrepiti /…/ združiti se (in s tem se utrditi) …«
Po tej logiki je statična naslovnica albuma (k statiki pripomore tudi kvadratni format)
ravno zaradi svoje trdne statičnosti oz. brezčasnosti izjemno nasičen in utrjen
vizualni seštevek referenc iz glasbe, ki sestavlja album.

6.2 Kdo odloča o podobi albuma? (Intervju z Nikolo
Sekulovićem)
Kaj na naslovnici bo in (včasih posledično) kdo bo naslovnico ustvaril, je v veliki meri
odločitev glasbenika. Če ta na primer pozna primere iz prakse, ki so mu všeč, se
lahko obrne na oblikovalca, katerega stil mu je blizu, je že oblikoval naslovnice, ki so
glasbeniku blizu, ali pa se poznata osebno. Dejansko je končni rezultat močno
odvisen od tega, koliko glasbenik ceni vizualni aspekt glasbe in umetnost ali estetiko
nasploh. V Sloveniji se dandanes, po besedah Nikole Sekulovića, založbe v izbiro
oblikovalca ne vtikajo preveč, razen ko pride do honorarjev. Pravi, da bo založba, če
se glasbenik odloči za oblikovalca, ki zahteva (po mnenju založbe) visok honorar,
21

OSBORNE 2014, op. 3, str. 164.
What design can do, Rick Poynor: what design can do 2016, Youtube, 17. 5. 2017, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?v=eAeaGMxlyTc> (7. 4. 2019).
22
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kompenzirala s tem, da bo ta honorar odbila glasbeniku, kar pogosto pripelje do
kompenzacije s slabim (poceni) oblikovanjem. Iz lastnih izkušenj pove tudi, da
umetniki in oblikovalci ovitke pogosto ustvarjajo kar iz lastne motivacije. Včasih zato,
ker jim je glasba všeč, spet drugič, ker se z glasbeniki osebno poznajo. Dober primer
povezovanja med glasbeniki in vizualnimi ustvarjalci je npr. Warholov Factory, kjer so
vadili Velvet Underground in jim je nato Warhol oblikoval znamenito banano ali pa
Disko FV in Borghesia, ki so ustvarjali pod isto streho ter NSK, kjer je ustvarjanje v
vseh medijih delovalo z istim namenom. Sekulović omeni še, da se v času
Jugoslavije z naslovnicami ovitkov vseeno niso upali provocirati oblasti in je bila s
strani založb storjena samocenzura, saj bi bila cenzura s strani partije, po tem ko je
naklada že natisnjena in distribuirana, zelo slaba za posel.23

6.3

Avtorstvo v oblikovanju in vizualna identiteta

Michael Rock v besedilu The designer as Author zapiše, da uvajanje avtorstva v
oblikovanje prinaša nove načine razumevanja stroke, ki je tradicionalno bolj
povezana s komunikacijo sporočila kot z njegovim poreklom. Kot alternativo
oblikovalcu avtorju, ki že po svoji definiciji nasprotuje temu, da se sporočilo
komunicira čim bolj neokrnjeno, predlaga tri alternative. Oblikovalec prevajalec,
oblikovalec izvajalec in oblikovalec režiser.24 Prvič, oblikovalec je prevajalec, ko
prevaja glasbo v vizualno. Glasbo prevaja v likovni jezik, v katerem je vešč. Drugič,
oblikovalec je izvajalec, tako kot glasbenik, ki mora izvajati skladbo, ki je ni napisal
sam ali igralec, ki igra v predstavi, ki si jo je zamislil nekdo drug. Glasba je narejena
in predstavlja vsebino oz. sporočilo, ki ga mora oblikovalec izvajalec skomunicirati
vizualno, da bo izdelek – v tem primeru glasbeni album – deloval celovito. Tretjič,
oblikovalec je režiser. To pri oblikovanju ovitka albuma ne velja toliko kot pri grajenju
celostne podobe založbe ali glasbenika, skozi večletno sodelovanje in svetovanje v
polju oglaševanja, fotografije, oblikovanja, videov ipd. Če se nekdo znotraj glasbene
skupine ali založbe tega zaveda, lahko zgradi vizualno identiteto, ki presega grafično
oblikovanje in glasbo ter postane trend.
23

Lenart Merlin, Pogovor z Nikolo Sekulovićem, Ljubljana, 25. 2. 2019.
Michael ROCK, Designer as Author, v: Graphic design discourse: evolving theories, ideologies and processes of visual communication (ur.
Henry Hongmin Kim), Princeton Architectural Press, New York, 2018, str. 211–219.
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7.

(NE)MATERIALNOST EMBALAŽE DANES

7.1

Spletne poslušalnice (streaming services)

»Muzika mora krožit, ne da ti v štacuni prah nabira.«25 In glasba danes ne kroži nikjer
drugje z večjo hitrostjo, kakor na internetu. Music streaming services, ki smo jim priča
v 21. Stoletju, v slovenščino dobesedno prevedemo kot storitve za pretakanje glasbe.

Kakor omenjam v poglavju Nosilci zvoka, je glasbena industrija od samega začetka
temeljila na prodaji plošč. Plošča in CD sta bila blago, ki ga je založba prodajala
poslušalcem in glavni vir zaslužka založbe ter posledično glasbenika. S pojavom
interneta, glasbenih platform, kot so MySpace, Soundcloud, Bandcamp, YouTube in
spletnih poslušalnic (Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play Music …), pa se je
prodaja plošč zmanjšala, saj lahko ljudje do glasbe z nekaj kliki dostopajo od doma in
jo v veliki meri poslušajo kar zastonj. Spletne poslušalnice so neke vrste podatkovne
baze glasbe, kjer lahko v nekaj klikih dostopamo do praktično katerekoli skladbe ali
plošče, ki jo želimo slišati. Plošča oz. album je na vmesniku opremljena z majhno
kvadratno sličico. Ta sličica je naslovnica albuma. Enako kot v trgovini s ploščami, se
na storitvah za pretakanje glasbe prebijamo skozi množico naslovnic, prek katerih
identificiramo album in oblikovanje, tudi tu sledi logiki izstopanja, le da mora slika
delovati na mnogo manjšem formatu.

7.2

Glasba kot blago in vloga vizualnega komuniciranja

Prodaja materialnih nosilcev zvoka – plošča, kaseta, CD – je v preteklosti narekovala
oblikovanje produkta – fizičnega objekta, ki bo mamljiv in bo kupca s svojim
oblikovanjem pozival k nakupu. Z nastopom spletnega poslušanja pa se pomen
oblikovanja samega produkta zmanjša in oblikovalci se morajo začeti ukvarjati z
identiteto glasbenika, ustvarjanjem brenda, socialnimi omrežji, videospoti,
interaktivnim oblikovanjem itd. Glavni vir zaslužka postanejo koncerti in, če je bilo v
25

Lenart Merlin, Pogovor s Sašom Dornikom, Ljubljana, 25. 2. 2019.
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preteklosti glasbenikovo primarno prodajno blago njegova plošča, ki je nosila glasbo,
to zdaj postane promocijsko blago, s katerim se poslušalec lahko v družbi identificira
kot oboževalec tega glasbenika. Sicer pa se je vse to začelo dogajati že v
osemdesetih s pojavom CD-ja in MTV-ja. Od takrat se logika grajenja identitete in
branda ni veliko spremenila, le da se njuni elementi v vse večji meri selijo na splet.

Plošči oz. fizičnemu nosilcu se s pojavom spleta zmanjša njegova uporabnost. Če
smo imeli pred 10 leti vsi doma in v avtomobilih CD-predvajalnike, temu ni več tako.
Novi modeli prenosnih računalnikov nimajo več CD-vhoda, prav tako proizvajalci
avtomobilov CD-vhode nadomeščajo z bluetooth povezavo za mobilne telefone.
Fizični nosilec zaradi tega postane le še del promocijskega blaga, zaradi njegove
(ne)uporabnosti pa mora imeti dodan nov element poželenja in tu je v službi
oblikovanje.

7.3

Taktilni aspekt rokovanja z embalažo

Taktilni aspekt rokovanja z embalažo je morda ena od stvari, zaradi katerih fizični
nosilec še ni popolnoma izumrl. Ko odpremo embalažo in nas znotraj pričakajo slike,
teksti, podatki, grafike, estetika, nas postavijo v miselni okvir, ki naj bi bil kar najbolj
ustrezen za poslušanje glasbe. Vizualni elementi so pri najboljših primerih
razporejeni tako, da teče pripoved od zunanje naslovnice, ki je prvi vtis, navznoter
proti plošči. Na tej poti, od naslovnice do plošče, je mogoče razporediti likovne
elemente tako, da delujejo visoko informativno in da na čute poslušalca-gledalca
delujejo še preden sliši glasbo. Če pa jo je že prej slišal na internetu in je kupil
ploščo, ker ve da mu je glasba všeč in želi imeti ta ‘artefakt’, bo zraven dobil še
dodan aspekt likovnosti.

31

25. Apple music vmesnik (primer spletne poslu!alnice)

26. Prodaja promocijskega blaga benda na koncertu
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B – PRAKTIČNI DEL
8.

VSEBINSKO IZHODIŠČE

Za diplomsko delo sem se odločil ustvariti avtorski glasbeni album in oblikovati ovitek
zanj. Album vsebuje 5 žanrsko različnih skladb in se imenuje Masa ljudi.

Že v začetku sem določil, da bo moj album izdan na vinilni plošči. V internetni dobi
smo priča ponovnemu rojstvu vinilnega medija. Glasbeniki povsod po svetu se poleg
digitalne izdaje pogosto odločijo za butično izdajo na vinilni plošči. Še bolj kot zaradi
tega pa sem se za ta medij odločil, ker dimenzija nosilca in s tem njegovega ovitka,
nudi najboljše izhodišče za grafično oblikovanje. Cilj naloge je torej oblikovati ovitek
za vinilno ploščo. Ta nosi pet skladb, ki so žanrsko različne, vendar vsebinsko
podobne.

Vse skladbe so avtorske in sem jih posnel sam. Besedila so zelo introspektivna in so
nastala v čustveno razburkanem in nejasnem času mojega življenja. Vse pesmi na
nek način izražajo moj odnos do družbe, ljubezen, odraščanje, ter notranje bitke med
tem in onim. Sama glasba je poskus, kaj vse lahko dosežem sam, samo s svojim
prenosnim računalnikom in inštrumenti, ki jih imam doma. Inštrumentali in aranžmaji
so načeloma precej preprosti, kar je značilno za pop glasbo. Na drugi strani pa so
nekateri zvoki precej nenavadni in namigujejo na underground produkcijo in iskanje
nečesa novega. V glasbi se čuti vplive kantavtorske glasbe, bendovske/kitarske
glasbe in klubske elektronske glasbe. Po svoje sem želel vse te vplive združiti v
projekt, ki bi predstavljal moj debitantski samostojni glasbeni album. Vzdušje albuma
je torej eklektično, introspektivno, včasih melanholično, spet drugič plesno. Besedila
so misli, ki jih morda ne želim več gojiti v sebi. To, da sem jih posnel in zapakiral v
glasbena dela, mi je omogočilo, da sem jih povedal na glas, s tem dal ven iz sebe in
se nehal tako počutiti.
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„To kar sem ti zdaj pripovedoval, bodi, kakor da nisi slišal ničesar. Kadar zavre vino v
sodu, tedaj išče, kamor bi se razlilo. Gorje sodu, če ni našlo izhoda. Tak izhod si mi
bil danes ti. Drugega pač nisem imel, ki bi mu lahko to zaupal. Tudi jaz sem človek.
Bolest pa najde hladila najlažje v izpovedi proti sočloveku. Torej — kakor da ti nisem
ničesar povedal.“26 pravi lik pripovedovalcu v noveli Izpoved doktorja Forcesina.
Novelo je napisal Vladimir Bartol in jo najdemo v zbirki Al Araf. Citat je iz zadnjega
odstavka zgodbe in ga lik izreče po tem ko pripovedovalcu izpove svoje muke v
zakonu in po tem, ko mu na dolgo opiše, kako ga neprestano preveva misel, da bi
pobegnil od svoje družine. Pri meni je bila glasba izhod, preko katerega sem iz sebe
spravil slabe misli, ki bi se lahko, če jih ne bi kanaliziral, namnožile in razrasle s tem
pa povzročile duševne posledice. “Gorje sodu, če ni našlo izhoda.”27

Enako kot pri produkciji glasbe sem želel skozi proces ustvarjanja materialov za
likovno opremo raziskati čim več likovnih pristopov, ki so mi bili ta čas zanimivi. Z
eksperimentiranjem in kombiniranjem različnih tehnik, istočasno pa preučevanjem
praks različnih ustvarjalcev, sem želel najti sebi lastno likovno govorico, na podlagi
katere bom lahko v prihodnje nadaljeval svojo likovno prakso.

26
27

Vladimir BARTOL, Al Araf, Izpoved doktorja Forcesina, Ljubljana: Sanje, 2002, str. 121.
Prav tam
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9.

LIKOVNA PRAKSA

9.1

Slikarska praksa – iskanje likovnega jezika

K praksi sem pristopil precej slikarsko. Najprej sem slikal z akrilnimi barvami na
kartone srednje velikega formata (cca. 1 meter). Za tem sem začel uporabljati
akvarele in tuš. Velikokrat sem akvarel skicozno uporabil za osnovne barvne ploskve,
za tem ko se je posušil, pa s tušem z linijo narisal detajle in obrobil oblike. Kasneje
sem začel eksperimentirati tudi s pasteli. Te zaradi svojih materialnih lastnosti
proizvedejo avtohtono likovno teksturo, ki liniji ali pobarvani ploskvi doda karakter. V
kontekstih vseh naštetih tehnik sem favoriziral izrazni sredstvi linija in barva. Poleg
risanja in slikanja sem zbral nekaj fotografij iz osebnega arhiva, nekaj pa jih posnel
med procesom. Te fotografije in materiale iz različnih tiskovin sem kolažiral, pri tem
pa kolaž skoraj vedno kombiniral z risbo.

Prek eksperimentiranja s tehnikami in motivi sem počasi odkrival likovni jezik, ki se je
sovpadal s skladbami. Po Muhoviču je likovni jezik »… sistem pojmov oz. kategorij, v
katerih so načrtno posplošeni, konceptualizirani in operacionalizirani invariantni
pogoji likovne artikulacije. Ker je temeljna naloga likovne artikulacije v tem, da
posreduje med vsebino psihičnih dogajanj in materialno ter čutno formo, ki je
potrebna, da lahko ta vsebina vstopi v človekovo izkustvo, se pojmi likovnega jezika
nanašajo na vse tiste dele stvarnosti, ki to posredovanje omogočajo in določajo.«28

Na neki točki v procesu sem nehal prosto ustvarjati in naredil nabor boljših del. Dela
sem skeniral ali fotografiral in jih naprej obdeloval in kombiniral s pomočjo
računalniških programov. Po inkubaciji idej in odmiku od del sem opazil, da povsod
prevladujejo uporaba čistih barv, ki v kompoziciji pogosto ustvarjajo kontrast z
ekspresivno linijsko risbo. Na podlagi rezultatov sem ugotovil, da so moja dela
ekspresionistična.

28

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Likovni jezik, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 461.
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»V širšem smislu se izraz ekspresionizem uporablja za opis likovnih del, katerih
formalna karakteristika je raba močnih barv, velikih kontrastov in oblikovnih
transformacij, semantična karakteristika pa je poudarjeno izražanje emocij in
umetnikovih notranjih vizij.«29

9.2

Jonathan Meese in Sigmar Polke

Likovna praksa slikarja Jonathana Meeseja je precej podobna moji. Meese v
intervjuju iz leta 2007 pravi, da je najpomembnejša stvar pri ustvarjanju ponižnost –
biti ponižen in pustiti stvarem, da se zgodijo, kakor se hočejo. Ponižnost opiše kot
ultimativno spoštovanje in ljubezen do stvari, ki se obvezno morajo zgoditi. Pove še,
da je najpomembnejša stvar za ustvarjalca igra. Kakor otrok, ki se igra, ali kakor
živalski mladič, ki brezciljno skaklja in se podi naokoli.30 V nekem drugem intervjuju
izrazi tudi, da je umetnost metabolična. »Vrstni red je jasen – eno za drugim. Narediš
eno stvar, da lahko potem narediš drugo. Eno sliko končaš in začneš z drugo. To je
metabolizem. To je umetnost. To in nič drugega. Nič manj in nič več.«31
Meesejeva praska mi je sicer bližje, kakor njegovo sporočilo. Formalno so njegove
slike nabite z energijo. Gostota likovnih elementov je visoka, že skoraj na meji
prenatrpanosti. Združuje abstraktne poteze z naivnimi mimetičnimi risbami, rokopisi
in simboli. Združuje likovne jezike in tehnike.

Združevanje likovnih jezikov – kolažiranje, plastenje, mešanje tehnik, kombiniranje
fotografije in risbe ter zlivanje abstrakcije s figuraliko – opiše mojo likovno prakso. Tu
se v veliki meri zgledujem po delu slikarja Sigmarja Polkeja. Polke je v 70. in 80. letih
ustvarjal slike, v katerih je kombiniral različne podobe iz umetnostne zgodovine,
popularne kulture in politične realnosti. Te je združeval na način, da so meje med
njimi zabrisane. Tako je ustvaril iz njih nove pomene in jim vnesel svežino
sodobnosti. Njegovo prakso brisanja pomenov obstoječim podobam zaradi
kompozicijskega principa bližine32 je Kevin Power poimenoval v naslovu svoje knjige:
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J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Ekspresionizem, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 147.
Karlheinz ESSL, Jonathan Meese: Fräulein Atlantis, Minhen: Prestel Publishing, 2007.
31
VICE, An abstract look at art with Jonathan Meese, Youtube, 24. 1. 2013, dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=Q2YLZc_gDMM>
(5. 1. 2020).
32
J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Princip bližine, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 597.
30
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»Polke’s Postmodern Play«, prevedeno »Polkejeva postmoderna igra«. Na tem
mestu, tako kot že pri Meeseju, naletimo na pomen IGRA, zato bom IGRO na kratko
definiral.

9.3

Igra

V slovarju simbolov iz leta 1969 pod geslom IGRA najdemo naslednjo definicijo:

»… Igrati se s čim pomeni dajati se predmetu, s katerim se igra; igralec po svoje
naloži svoj libido v stvar, s katero se igra. Posledica tega je, da igra postane čarobna
akcija, ki zbuja življenje … Igrati se pomeni graditi most med fantazijo in resničnostjo
s čarobno učinkovitostjo lastnega libida; …«33

Čarobnost, libido, resničnost in fantazija – besede, ki so tesno povezane z
ustvarjalnostjo. Ustvarjalnost pa je tista, ki je osrednja v otroški igri. Otroci se prek
igre učijo, kako stvari delujejo, kako rokovati s predmeti, kako delovati z drugimi
ljudmi in kako reševati probleme. Ljudje z odraščanjem igro, in z njo ustvarjalnost,
pogosto opustimo, namesto ustvarjalne igre pa se zatečemo k sistematiziranim
igram, npr. šport, igre na srečo, namizne igre.

Jean Dubuffet je dober primer ustvarjalca, katerega praksa je bila popolna igra. Kljub
svoji tradicionalni slikarski izobrazbi je zagovarjal antikulturno pozicijo (orig.
anticultural position), pri kateri so, namesto razuma in analize, glavni poganjalci
ustvarjalnosti: instinkt, strast, počutje, nasilje in norost. Dubuffet se v svoji praksi tudi
ni omejeval z žanri in mediji, saj se je poleg likovne umetnosti ukvarjal tudi z literaturo
in glasbo.34

9.4

Digitalno oblikovanje

Končni rezultat bo likovna oprema ovitka vinilke. Odločil sem se, da bom poleg ovitka
naredil še knjižico, v kateri bo vsaki pesmi na albumu posvečena ena dvojna stran.
33
34

Jean CHEVALIER, Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji, barve, števila, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993, str. 180.
Jean Dubuffet, MoMA, dostopno na <https://www.moma.org/artists/1633> (22.1.2020).
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Posledi#no bo ovitek prepognjen z dvema $epkoma, enim za plo!#o in enim za
knji$ico.
Tako moj izdelek vklju#uje oblikovanje embala$e in oblikovanje knji$ice. Oblikovati je
bilo potrebno naslovnico in zadnjo stran, obe formata 31 x 31 cm, 12-stransko
knji$ico s stranjo veliko 30 x 30 cm, notranjo za!#itno vre#ko za plo!#o in nalepko za
sredino plo!#e.

Za oblikovanje sem uporabljal ra#unalni!ke programe za obdelovanje fotografij,
vektorjev in publikacij. Pri tem sem veliko delal z orodji transparency, eraser tool,
selective color filter, hue itd. Ko sem ustvaril osnutke kompozicij, sem ponekod dodal
besedilo pesmi ali pa le naslov. Nekatera besedila sem napisal ro#no z ekspresivno
potezo in jih poskeniral, preostala pa so postavljena v digitalni #rkovni vrsti
Woodlands. Uporabljal sem reza ultralight in bold.

27. Jonathan Meese, ACHTUNG: KILLERNILL-RUM
UND RUM-NEDDY-CASHY PIMMELN RUM, 2011, olje
na platnu, 210,4 x 280,8 x 4,5 cm, Bernier Eliades
Gallery.

28. Sigmar Polke, S.H. – Oder wann zählen die Punkte?,
2002, Emajl in barva za sitotisk na potiskanem blagu,
89,5 # 70 cm, Riva di Morcote Fine Arts.

29. Jean Dubuffet, Faits Mémorables II, 1978, sitotisk,
74,9 # 100,3 cm, 70 odtisov, Galerie de Bellefeuille.
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10. LIKOVNA ANALIZA
10.1 Naslovnica
Na magenta ozadju so postavljeni ključni elementi informativne narave. Naslov
avtorja, naslov albuma. Seznam skladb in oznaka za avtorske oz. založniške pravice.
Z oznako © pred imenom lastnika intelektualnih pravic označimo, da je le-ta
ekskluzivno upravičen do reproduciranja in distribuiranja dela. Na splošno je v
kompoziciji najmočnejše likovno izrazilo kontrast magenta ozadja v odnosu z
zelenim napisom Masa ljudi. Vtis kontrasta barve v odnosu do barve »je vedno
intenziven, zvočen in čist, saj predstavlja poigravanje z izvornimi močmi barvnih
svetlob, ki jih lahko aktivirajo barvne snovi.«35 Zelen napis je postavljen v živ rob na
vrh formata. Skupaj z imenom avtorja deluje kot enoten znak. Ker ima ta znak v
zgornjem delu kompozicije zaradi svoje postavitve veliko vizualno težo, mu v
spodnjem delu kompozicije odgovarja črno besedilo. Besedilo zaradi svoje
kompleksne oblikovanosti in temnega tona uravnovesi zgornji del kompozicije. Tako
se črna besedila pojavijo v treh od štirih kotov in nekako omejijo in zaključijo
neskončno magenta ploskev. Naslovnica je minimalistična in ima majhno število
elementov. S tem odgovarja nasičeni kompoziciji na zadnji strani in v knjižici. Napis
Masa ljudi spominja na punk estetiko, hkrati pa je kombiniran z dekorativno črkovno
vrsto Woodlands. Kontrast med ročno pisavo in računalniško črkovno vrsto
označuje glasbo, ki želi prav tako biti intuitivna a je zaranžirana na klasičen način z
jasno strukturo.

35

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Kontrast barve v odnosu do barve, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 374.
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30. Naslovnica
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10.2 Zadnja stran
Zadnja stran je ilustracija v mešani tehniki pastela, akvarela, tuša in barvic. Njen
format je kvadrat. (Zaradi izredno stabilnega strukturalnega skeleta nam kvadratni
format omogoča, da v njem artikuliramo raznorodne oblike in s tem gradimo
kompleksne kompozicije).36 Ilustracija prevaja anksiozno, napeto in uporniško
vzdušje skladb na albumu, predvsem v skladbi Masa ljudi. Zgoščeno skupino oblik, ki
jih semantično lahko označimo za človeške obraze. Obrazi so narisani različno.
Nekateri samo z linijo, spet drugi imajo pod linijo ploskev barve. So tudi različno
abstrahirani in deformirani. Vsi imajo pokončen položaj, saj so močno stilizirani in bi v
nasprotnem lahko izgubili semantično vrednost. Postavljeni so blizu in v živ rob, s
tem pa kompozicija dobi veliko gostoto, kar ji daje občutek fizične in psihične
utesnjenosti, ki sta pogosto povezani z nervozo in agresijo. Agresija je
kontrapunktirana z visoko barvitostjo. Nasičene barve dajejo prijaznejši občutek, ki v
kombinaciji s potezo linije in načinom oblikovanosti ter umeščenosti v format,
kompozicijo delajo na nek način ironično, humorno in informativno. Ker so postavljeni
zelo gosto, je pozornost disperzirana in noben element ni v središču pozornosti. Ta
metoda v končni ilustraciji ponudi občutek tesnobe. Linija in ploskev sta ekspresivno
oblikovani. Ekspresivna oblikovanost se nadaljuje tudi v knjižici.

36

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Format, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 192.
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31. Zadnja stran

10.3 Knjižica
Na petih dvojnih straneh so ilustracije in besedila petih skladb. Dvojne strani so
kombinacija tipografije, ilustracij in fotografij. S komponiranjem formalno in
semantično raznorodnih oblik je izraženo vzdušje skladb, hkrati pa je z oblikovanjem
označeno DIY (do it yourself) snemanje in LO-FI (low fidelity) produkcija glasbe. V
celotnem izdelku prevladujejo svetle in nasičene barve ter veliki kontrasti.
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Elektro

Prva dvojna stran predstavi skladbo Elektro. V kompoziciji občutek prostora dajejo
trije prostorski plani. Zadnji – temni plan se od gledalca umika in izgublja v nevidnem.
V srednjem planu kontinuirani prehodi med svetlobnimi vrednostmi gradijo teksturo, z
njo pa iluzijo tridimenzionalnosti. Skeniran fotografski film deluje kakor površina
oddaljenega planeta. Doda občutek odtujenosti od družbe, hkrati pa s kombinacijo
modre in bele daje občutek naelektrenosti, saj skladba nosi naslov Elektro. Prvi plan
pa je oblikovan izrazito ploskovito, kot bi bil na ozadje nalepljen. Prevladuje
ekspresivno oblikovana aktivna linija, ki omejuje svetle in barvite ploskve, večinoma
toplih barv. Svetloba, barvitost in tople barve figuro ločijo od ozadja. Deformirana
figura navidezno lovi svoj odsev v telefonu. Narcis 21. stoletja, odtujen od resničnega
sveta, se ukvarja zgolj z oblikovanjem svoje podobe na socialnih omrežjih. To odraža
ironično besedilo skladbe: »Sometimes when you think you know, you don't. Can you
feel yourself you don't.«37 Ploskev obraza je teksturirana, medtem ko je odsev v
telefonu brez teksture. S tem želim sporočiti, da fotografska podoba vedno izgubi del
informacije. Je le dvodimenzionalna projekcija realnosti. Na beli površini je z ročno
pisavo izpisan del besedila. Besedilo je oblikovano, da zapolni navidezno luč, ki seva
iz telefona. Je skrito narcisovemu pogledu, saj je ta osredotočen na projekcijo
svojega obraza v telefonu. Mesto v prvem planu zaseda zaradi izjemno velikega
svetlo-temnega kontrasta. Tako se svetlost in barvnost stopnjuje od zadnjega k
prvemu planu, kar zaradi učinkov barvne perspektive tvori iluzijo prostora.

37

Včasih ko misliš, da veš, ne veš. Ali se čutiš? Mislim da ne.
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32. Elektro

44
Cold Coffee

Ta skladba je od vseh na albumu najbolj klasična in je balada. Zato je kompozicija
precej svetla in urejena. Kompozicija je sestavljena iz risbe šalic, fotografije mačke, ki
gleda v stranišče, ročnega napisa imena skladbe in računalniško postavljenega
besedila pesmi. Risba šalic je zelo barvita, uporabljena linija pa je hitra in dinamična.
Za risbo sem uporabil akvarel, tuš, pastel, svinčnik in izrezke iz najdenih tiskovin.
Unikatna oblikovanost vsake od šalic daje kompoziciji živahen značaj, kompozicijski
princip bližine pa govori o tem, da »prostorsko zbližanje aktivira njihove medsebojne
relacije do stopnje inter-aktivnosti, zaradi česar se elementi v doživljanju povežejo
med seboj. Doživimo jih ‘kot da spadajo’ skupaj in tvorijo enote s pomeni, ki niso
zvedljivi na pomene elementov.«38 Desno od risbe šalic je fotografija mačke, ki gleda
v stranišče, kjer se je ravno spustila voda. Ta fotografija je slučajno popolnoma
zadela razpoloženje skladbe. Spominja me na sliko Casparja Davida Friedricha
Sprehajalec nad morjem megle. Mačka zre v vodo kjer ni ničesar za videti. Označi
tudi del besedila »I sink in an ocean of boredom«39. Slučajno je bila to zadnja
fotografija na 35-milimetrskem filmu, to pa je pustilo presvetljen rob. Na fotografiji
prevladuje rumena straniščna školjka. Ta je v kontrastu barvne kvalitete z vsem
ostalim na fotografiji, pojavijo se namreč le bele, sive in črne. Na fotografijo sem
postavil besedilo pesmi, ki sledi oblikovanosti rumene oblike. Nekatere besede sem
izpostavil z večjo pisavo in rdečim odtenkom, ki celotno dvostransko kompozicijo
poveže zaradi kompozicijskega principa repeticije. Rdeč odtenek se ponavlja v risbi
šalic, na presvetljenem robu fotografije in v tekstu. Risba šalic potrebuje okoli sebe
veliko praznine, da zazveni, vendar pa se je bela ploskev v primerjavi z ostalimi
stranmi zdela prazna. Zato sem v kompozicijo dodal še napis Cold Coffee. Ta skupaj
poveže temne tone kompozicije (deli risbe, deli fotografije).

38
39

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Princip bližine, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 597.
Tonem v oceanu dolgočasja
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33. Cold Coffee
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Smoke Weed Everyday

Pesem je najbolj rokerska na albumu, v njej prevladujejo distorzirane kitare in živi
bobni. Govori o odnosu med omamljanjem in ljubeznijo. Zato jo opremlja grob
digitalni kolaž na katerem elementi med seboj gradijo nove odnose. V sredini je
digitalni kolaž, na levi in desni pa napis naslova pesmi. Mehanizem kolaža temelji
pretežno na principu bližine. »V okviru principa bližine gre za kulturo sistematičnega
druženja disparatnih resničnosti, kar zaradi nepredvidljivih učinkov, ki izhajajo iz
izvorne odtujenosti oblik, proizvaja efekt visoke informativnosti.«40 V kolažu so
uporabljene risbe s tušem in akvarelom ter fotografije iz vsakdana. Skupaj so
postavljene v računalniškem programu za obdelavo fotografij. Groba uporaba orodja
radirke v kompozicijo vnaša surovost. Z orodjem radirke lahko v programu z miško
dosežem podobno aktivno linijo kot v slikarski praksi. Slika na splošno deluje
kaotično. Kaos pa ima v likovni ustvarjalnosti dvojni pomen. Ontični in gnostični. »V
ontičnem smislu je kaos stanje, v katerem se elementi nahajajo na slučajnih mestih,
brez funkcionalnih povezav med seboj«, v gnostičnem smislu pa »kot ‘kaotična’ v
vsakdanjem jeziku označujemo likovna stanja, ki sama na sebi sicer niso prav nič
kaotična, so pa tako kompleksno organizirana, da recepientu njihov ustroj in smisel
nista jasna.«41 V mojem kolažu imajo torej vsi elementi jasen namen in skupaj
sestavljajo prizor iz vlaka ali avtobusa, vendar se zaradi svojih nejasnih medsebojnih
zlivanj zdi kompozicija kompleksna in surova.

40
41

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Princip bližine, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 597.
J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Kaos, v: Leksikon likovne teorije, Celje 2015, str. 338.
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34. Smoke Weed Everyday
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Masa Ljudi

Za pesem Masa ljudi sem dvojno stran oblikoval v podobni maniri kot zadnjo stran, le
da so namesto obrazov tipografski znaki. V razli#nih tehnikah sem brez presledkov
izpisoval besedilo skladbe. Zaradi enakomerne gostote se pozornost razpr!i kar
oslabi berljivost. Namen slabe berljivosti oz. kaosa je povezava z vsebino besedila, ki
govori o slabem po#utju in utesnjenosti. Velikost znakov se pove#uje iz leve proti
desni, Nasi#ene in svetle barve $arijo na temnem ozadju, kar tvori velik kontrast
barvne kvalitete. Druga plast risbe so #rtno obrobljene #rke z enakomerno debelo
linijo. Na prvi pogled ta linija deluje kot mre$a, kompoziciji pa dodaja nekak!no iluzijo
utripanja oz. !e ve#jo dinamiko.

35. Masa ljudi
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Feel Like Dying

Zadnja dvojna stran pripada skladbi I feel like dying. Na levi je postavljena uli#na
fotografija – snapshot – iz Benetk. Dve neznani turistki sem ujel nasmejani sredi
pogovora, v ozadju pa je znani most vzdihljajev. »Most je bil zgrajen na za#etku 17.
stoletja in povezuje do$evo pala#o z je#o. Izro#ilo pravi, da so jetniki, ki so stopali po
mostu, vzdihovali iz obupa, ker so zadnji# videli bene!ko laguno.”42 Na desni strani
pa je #rno-bela fotografija dovoza na urgenco UKC Ljubljana. Na fotografiji sem
narisal stripovske obla#ke in izpisal del besedila, ki se najve#krat ponovi: »I feel like
dying most of the time.« Stripovski obla#ki so barvne ploskve, obrobljene z aktivno
ekspresivno oblikovano linijo. V fotografski diptih s svojim karakterjem in barvitostjo
vnesejo ritem in kan#ek ironije ter s tem razbremenijo morbidno tematiko fotografij.

36. Feel like dying

!

42

!

Bene!ki Most vzdihljajev znova v gizdavi obleki, Delo, 13. december 2011, dostopno na <https://www.delo.si/druzba/trip/beneski-mostvzdihljajev-znova-v-gizdavi-obleki.html> (12. 11. 2019).

50

11. SKLEP
Z raziskavo zgodovine popularne glasbe, glasbene industrije in oblikovanja ovitkov v
svetovnem in jugoslovanskem merilu sem se naučil veliko o glasbenem poslu in
mišljenju glasbenikov, založb in oblikovalcev v preteklosti, prek tega pa tudi nekaj o
sami zgodovini dvajsetega stoletja v smislu povezave politike in tehnologije z glasbo
in likovnim ustvarjanjem.

Možnosti za oblikovanje ovitka glasbenega albuma je neskončno. Tu ni omejitev,
razen tistih, ki jih v oblikovalskih izhodiščih določi naročnik tj. glasbenik, menedžer ali
založba. Pri svojem projektu sem ugotovil, da je biti sam svoj naročnik težko. Avtor
glasbe, katero bo oblikovalec prevedel v likovno, ponudi oblikovalcu izhodiščne
točke, na katere se lahko slednji opre.

Preko projekta izdelave avtorskega glasbenega albuma in ovitka zanj sem se naučil
veliko stvari o svojem ustvarjanju. Da je moj pristop k ustvarjanju ekspresionističen in
igriv. Da mi je blizu kolorizem in maksimalizem in da me v praksi vleče k slikarstvu s
kombiniranjem tehnik ter medijev. Ključna stvar pri ustvarjanju mi je igra. Če se
človek igra, ne more priti do napak in ne more priti do slabe volje. Vse, kar se lahko
zgodi, se bo zgodilo, in vse, kar se bo zgodilo, bo rezultat igre.
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