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POVZETEK
V analitično-raziskovalnem delu diplomskega dela sem se seznanila s knjigo umetnika,
raziskala njen pomen in namen ter prostor v zgodovini likovne umetnosti. Prav tako sem
opisala in razčlenila izhodišča, s pomočjo katerih sem prišla do ugotovitev, ki so bile ključne
za stvaritev in razvoj lastne knjige umetnika. Raziskala sem tudi področje umetniške grafike
in opisala vsebinska izhodišča tematike spanja in sanj.
V praktičnem delu sem izdelala lastno knjigo umetnika z naslovom >>S(p)anje<<, za katero
sem si postavila večplasten koncept, ki se ukvarja s strukturo knjige, njenim namenom in
uporabnostjo ter prenašanjem vsebine gledalcu. Knjiga je izdelana popolnoma ročno v
tehniki linoreza, sestavljena je iz posameznih grafik, tiskanih na blago, in skupaj zašita v
celoto.
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ABSTRACT
In the analytical research part of my diploma thesis I became acquainted with the genre of
Artist's books, where I researched its significance and purpose and its place in the history of
art. I also explained and broke down the starting points that led me to my findings, which
were crucial for the creation and development of my own Artist’s book. I also explored the
field of printing and described the theme of the book on sleep and dreams.
In my practical work I created my own Artist’s book entitled >>S(p)anje<<
(>>Sleep/Dreams<<), for which I chose a multi-layered concept that deals with the book's
structure, its purpose, its ways of use and the transmission of content to its viewer. The book
is made manually, using the technique of linocut printing and it is built from individual prints
sewn together into a whole.
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UVOD

Pri študiju oblikovanja vizualnih komunikacij in ilustracije me je pri večini projektov potegnilo
v raziskavo različnih možnosti, ki jih ponujata umetniška grafika in tisk. Zanimajo me
predvsem ročno izvedena dela, zato so mi blizu veščine takšnega načina izražanja. Prav zaradi
značilnosti veščin, kot so na primer različne grafične tehnike, risba, slikanje, vezava knjig in
oblikovanje tekstilij, me je pritegnil medij knjige. Zanima me knjižni format, ki lahko deluje
kot prostor, v katerem se lahko umetnik sam odloča, kako z njim upravlja in kakšno vsebino
naj nosi. Knjiga je v svoji obliki, namembnosti in vsebini medij, ki je izjemno večplasten in
nam ponuja veliko svobode pri interpretaciji ter je izrednega pomena v razvoju in zgodovini
umetnosti. Zato sem se odločila, da bom v diplomskem delu raziskovala odnos med knjigo
umetnika in njeno vsebino ter obliko.
V analitično-raziskovalnem delu diplomskega dela nameravam proučiti področje knjige
umetnika ter določiti razliko med knjigo umetnika in knjigo. Tu želim raziskati pomen,
namen in zgodovino knjige umetnika ter njen vpliv na likovno umetnost in umetnike,
delujoče na tem področju.
Zanimala me bo sama narava knjige in način, kako lahko spreminjamo njene bistvene
lastnosti z vsebino in obliko. Preverila bom tudi, na kakšne načine lahko spreminjamo
funkcijo knjige ter kako in kaj je potrebno, da ustvarimo uspešno naracijo zgodbe in sporočila
v sami vsebini. So podobe dovolj za kakovostno razumevanje vsebine ali je samo besedilo
ključnega pomena za uporabnike in bralce, bo vprašanje, na katerega bom poskušala najti
odgovor. Zanimalo me bo tudi, ali lahko knjigo, ki je v splošno sprejeti obliki namenjena
temu, da uporabniki listamo med njenimi platnicami in tako sledimo zgodbi ali sporočilu,
preoblikujemo tako, da ne deluje več na klasičen način, ampak je kljub temu še vedno
berljiva.
Pri odgovorih na ta vprašanja se bom osredotočila na preoblikovanje in dekonstrukcijo
strukture knjige, ki bo odstopala od klasične knjižne forme. S tem bom predala del nadzora
nad vsebino uporabniku, ki se lahko sam odloči, na kakšen način jo želi uporabiti in brati.
Namen diplomskega dela je bolje razumeti in spoznati vpliv in pomen knjige umetnika za
uporabnike in avtorje ter ugotoviti, kam se knjiga umetnika umešča v likovno umetnost. V
praktičnem delu diplomskega dela pa nameravam z izdelavo lastne knjige nadaljnje razviti
njen namen in z eksperimentom odkriti različne oblike knjige, njene berljivosti in
uporabnosti. Raziskala bom tudi področje umetniške grafike, posebej tehniko visokega tiska,
natančneje tehniko linoreza, ki jo bom nato tudi praktično uporabila pri izdelavi končnega
izdelka. Pri analizi že obstoječih del me bodo zanimali umetniki, ki so uporabili več različnih
pristopov, in umetniki, ki so združili umetniško grafiko z medijem knjige umetnika.
Cilj diplomskega dela je izdelati lastno knjigo umetnika z naslovom >>S(p)anje<<, ki
prikazuje vpogled v proces spanja in stanje podzavesti med spanjem. Upodobila bom procese
človeške zavesti, telesa in dražljaje, ki jih doživljamo med spanjem, v povezavi s
funkcionalnostjo oblike in vsebine knjige. Knjiga bo sestavljena iz več poglavij, ki bodo
razdeljena v sistem, ki je skladen s procesom spanja, vsak del bo kot nekakšen vstop v spanje
in sanje. Delo bo izvedeno v umetniški grafiki z uporabo tehnike linoreza.
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KNJIGA UMETNIKA

Definicija termina knjiga umetnika še ni natančno določena, vendar so skozi leta in v času
razvoja knjige umetnika svojo definicijo prispevali različni likovni analitiki, pisatelji,
umetniki in kuratorji. Najbolj splošna definicija je, da je knjiga umetnika vsako izvirno
umetniško delo, izvedeno v obliki knjige, ter delo, ki ne obstaja v nobeni drugi obliki in ni
reprodukcija že obstoječega dela, temveč predstavlja samostojno in izvirno umetniško delo. 1
Večina literature na to temo vključuje razpravo ali pogovor o definiciji, zato se definicije tako
razlikujejo, kot je različna sama narava knjige umetnika, ki se tudi še razvija in je
zgodovinsko gledano novejša veja v umetnosti.
Janis Ekdahl je v enem izmed zapisov na mednarodni konferenci v Moskvi leta 1999
zapisala, da do zdaj še ni prišlo do skupnega soglasja glede opredelitve knjige umetnika. K
določanju ustrezne definicije je prispevalo veliko pisateljev, kuratorjev in kritikov, ki so v
svojih delih analizirali pomen in namen knjige umetnika. V letu 1976 je ameriški
konceptualni umetnik Sol LeWitt opisal knjigo umetnika kot katerikoli drug medij, ki
uporablja likovna sredstva za prenos umetniških idej od umetnika do gledalca ali bralca. V
nasprotju z večino drugih medijev so knjige umetnikov na voljo vsem po nizki ceni in ne
potrebujejo posebnega prostora, kjer bi jih lahko videli. Kot sama dela knjige umetnikov
nimajo velike vrednosti, z izjemo idej, ki jih vsebujejo. Pravi, da so knjige umetnikov
najdostopnejši in najustreznejši medij za prenašanje umetniških idej in sporočil gledalcem in
bralcem.2
Namen knjige umetnika je približati idejo avtorja širšemu občinstvu, na voljo pa je po nizki
ceni, zato je zanjo značilna tudi velika dostopnost. S tem pa izključimo dela, ki so jih izdelali
mnogi umetniki v mediju knjige umetnika z namenom, ki se razlikuje od te definicije.
V knjigi The Century of Artist's books je Johanna Drucker zapisala, da mora knjiga umetnika
nositi neko prepričanje, koncept, dušo ali razlog, da lahko deluje kot uspešno in samostojno
umetniško delo. Meni, da je prava definicija knjige umetnika delo, ki je neodvisno ustvarjena
umetniška ideja v knjižni obliki, torej delo, ki uporabi knjigo kot obliko, ne zgolj po
naključju, ampak v svojem konceptu in bistvu. Pri delih jo zanima predvsem knjiga umetnika
kot izvirno umetniško delo, ki ustvarjalno uporablja knjižno formo in njeno obliko. 3
Pri tej definiciji se umetniška kritičarka Johanna Drucker ne ukvarja z načinom reprodukcije
ali cenovno vrednostjo knjige, ampak definira njeno vrednost v samem konceptu in ideji.
Ker nameravam izdelati knjigo, ki se ukvarja z obliko knjige in njenimi lastnostmi, namenom
in vsebino, sem temu primerno izbrala ustrezno definicijo. K izdelavi in raziskavi knjige
umetnika me je pritegnila prav njena transformativna narava, ki ponuja veliko možnosti tako
oblikovnih kot vsebinskih.

Johanna DRUCKER, The Century of Artist's Books, New York 2004, str. 1–2.
2 Sol LEWITT, Art-Rite, Daskunstbuch, 14, Zima 1976–77, str. 10, dostopno na
<https://daskunstbuch.at/2013/01/12/statement-sol-lewitt-about-artists-books-art-rite-no-14-1976> (10. 3. 2019).
3 DRUCKER 2004, op. 1, str. 3.
1
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2.1 ZNAČILNOSTI KNJIGE UMETNIKA
Čeprav je knjiga zgodovinsko izredno pomemben medij, ki so ga skozi stoletja uporabljali
mnogi umetniki, se je knjiga umetnika kot posebna umetniška zvrst uveljavila šele v
dvajsetem stoletju, torej je glede na druge umetniške zvrsti nova in ne popolnoma razvita
oblika umetniškega izražanja ter prenašanja sporočila. Johanna Drucker v knjigi The Century
of Artist's books napiše, da je knjiga umetnika v mnogih pogledih najpomembnejša umetniška
oblika dvajsetega stoletja, saj se knjiga pojavi v vsakem glavnem gibanju v umetnosti in
literaturi.4
V čem se knjiga umetnika loči od klasične knjige, je težko natančno definirati, saj imata obe
enake lastnosti, kot so oblika, materialnost in funkcija. Vendar knjiga umetnika kot celota
deluje in vizualizira konceptualni kontekst, ki temelji na umetniškem namenu posameznega
avtorja, in deluje kot delo, ki se z drugo umetniško obliko ne more izraziti. Knjiga umetnika v
nasprotju s klasično knjigo ni nosilec umetniškega sporočila, ampak je umetniško delo samo
po sebi.5
Zaradi spremenljive in ekspresivne narave knjige umetnika je v njenih razsežnostih in
oblikah neskončno možnosti izdelave in nadaljnjega razvoja. Poznamo veliko različnih
variacij in pristopov, do katerih avtorji pridejo z raziskavo in manipulacijo knjige ter njenih
lastnosti. Umetniki so področje knjige umetnika razvili z več različnimi pristopi, nekateri pri
svojem delu za prenašanje svojega sporočila ugrabljajo le obliko knjige ter razvijajo in
eksperimentirajo z njeno formo. Nekateri se ukvarjajo s klasično strukturo knjige,
materialnostjo ter s konceptom, drugi pa raziskujejo knjižni kodeks po značilnih strukturalnih
lastnostih in vsebini knjige.
Druckerjeva pravi, da je kodeks zbor uniformirano velikih strani, ki so skupaj spete v
vezanem in namernem zaporedju. Vendar je po drugi strani kodeks lahko tudi nabor
neuniformiranih strani, ki so skupaj predstavljene v nenamernem in nevezanem vrstnem
redu.6 Knjiga je visokokompleksen sistem organizacije materiala in konceptualnih elementov,
in čeprav knjiga lahko obstaja v drugih oblikah ter formah, je najbolj pogosta in najbolj
pogosto manipulirana kodeksna oblika. 7
Material, ki je izbran za izdelavo knjig in knjig umetnika, je spremenljivka, avtorji
uporabljajo različne materiale od tkanin, usnja, plastike, lesenih plošč do stekla, vse v
kontekstu formalne oblike kodeksa. Pravil tu ni, vendar se glede na različen izbor materiala
spreminja tudi obstojnost in hranjenje dela. Čeprav je kodeks prevladujoča knjižna oblika, ki
si jo izbere večina avtorjev, saj je učinkovita in funkcionalna, poznamo veliko variacij in
diferenciacij knjige kot take. Med te štejemo tudi knjige, ki v svoji osnovi sicer upoštevajo
pravila kodeksne oblike, ampak jih hkrati tudi spreminjajo. Pod takšne knjige štejemo vse
zloženke, škatle, harmonične konstrukcije, zvitke, pop-up skulpture in podobno. Da pa knjige
umetnika ostanejo knjige umetnika, ne pa knjižni objekti ali skulpture, morajo ta dela ohraniti
povezavo z idejo knjige, z njeno osnovno obliko in funkcijo ter morajo delovati kot predstava
materialnosti v odnosu s sekvenco ter naracijo, ki nudi dostop do vsebin ali idej knjige
umetnika.

Prav tam, str. 41.
Prav tam, str. 42.
6 Prav tam, str. 123.
7 Prav tam, str. 121.
4
5
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Slika 1: Kerry McAleer, Gifts from our elders, 2007

Slika 2: Maria Pisano, Svoboda (Freedom), 2000

Slika 3: Laura Davidson, Fenway Park, 2008

Slika 4: Emily Larned, Videnje (Seeing), 2000

Na knjigo lahko tudi gledamo z različnih zornih kotov glede na to, kakšna sta njen namen in
uporabnost, kakšno vsebino nosi, kakšna je njena struktura ter kako je zgrajena kot objekt. Z
uporabo besedila, vizualnih podob, materialnosti in forme avtor predstavi pomen ali
sporočilo, ki odstopa od dobesednega branja vsebine in besedila.8
Knjige umetnika se med seboj razlikujejo tudi po svojih produkcijskih vrednostih.
Zgodovinsko gledano je knjiga umetnika predstavljala tako visoko omejene in edinstvene
izdaje kot tudi dela, ki so izšla v mnogih izvodih. Tukaj se razlikujejo knjige, ki so edinstvene
bodisi po ideji, izdelavi bodisi izdaji, od knjig, ki so izdane v več izvodih in so dostopnejše
širši javnosti. Knjiga je sama po sebi vizualen medij ne glede na svojo vsebino. Njena
fizičnost je ključnega pomena pri razumevanju prostorskih in taktilnih lastnosti knjige.
Elementi, kot so tipografija in besedilo, materialnost in tekstura, različna vizualna vsebina, tj.
risba ali fotografija, praznina in prostor, so gradniki knjige, ki imajo svojo vizualno prisotnost
in karakter.9
Ker se pri svoji knjigi ukvarjam z razumljivostjo vsebine, ki ne vsebuje besedila ali
kakršnihkoli verbalnih elementov, sem si v raziskavi postavila vprašanje, ali je vizualna
vsebina enako berljiva kot verbalna in kako njuna razlika vpliva na bralčevo dojemanje
vsebine. V knjigah, v katerih avtorji uporabljajo le vizualne elemente brez besed in
tipografskih elementov, so podobe prepuščene vizualni naraciji in svobodni interpretaciji
vsebine.
8
9

Prav tam, str. 122.
Prav tam, str. 93.
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V raziskavi sem ugotovila, da je v primeru le vizualnih podob naracijo zgodbe in sporočilnost
težje aplicirati, če nameravamo podati jasno sporočilo. Če se avtor odloči, da je vsebina
prepuščena svobodni interpretaciji bralca oziroma gledalca, je delo lažje berljivo. S tem
dosežemo tudi nekakšen univerzalni jezik, ki je razumljiv vsakemu uporabniku in gledalcu te
knjige. Prenašanje avtorjevega sporočila in ideje bralcu pa se lahko bolj jasno upodobi s
povezovanjem vizualnih podob z drugimi likovnimi elementi v knjigi, kot so struktura,
tekstura, vezava, velikost, barva itd.
Vsebina knjige je lahko ustvarjena z vizualnimi, verbalnimi in materialnimi elementi ali s
kombinacijo vseh teh elementov. Čeprav je vsebina prav tako pomembna kot vsi drugi
elementi v knjigi, je prav pri uporabi elementov najočitnejše razlikovanje med knjigo in
knjigo umetnika. Knjiga je nosilec sporočila in vsebine, knjiga umetnika pa je kot objekt
sama po sebi vsebina.10
V nasprotju z drugimi umetniškimi mediji knjiga ustvari oseben in edinstven odnos z
bralcem. Šele z intimnim odkrivanjem lahko uporabnik celostno izkusi knjigo kot objekt in
njeno formo v povezavi s sporočilom, ki ga nosi. Knjige so po svoji naravi interaktivne v
odnosu med bralcem oziroma gledalcem ter vsebino. Pomen knjige večinoma ni v tem, kako
je knjiga videti ali kakšna je, ampak v tem, kako učinkuje in kašne informacije vsebuje.
Knjiga umetnika je izjemen primer križanja intimnega prostora knjige in javno razstavljenega
likovnega dela, zato je lahko hkrati intimna in javna, saj omogoča obe izkušnji. 11
Pri praktičnem izdelku sem si postavila vprašanja o uporabnosti in namenu knjige ter z
uporabo vsebine razvijala berljivost in strukturo knjige. Nameravam ugotoviti, kako lahko
knjiga umetnika poda gledalcu in bralcu možnost, da si lahko v danih okvirih knjige sam
konstruira pomen in dojemanje objekta, glede na prenos pomena vsebine in glede na
uporabnost same knjige. Ali lahko knjiga, ki je v svoji zaprti obliki na prvi pogled klasična,
deluje kot samostojno stensko delo in ali je potem še vedno razumljena kot knjiga, je bilo
vprašanje, ki sem si ga zastavila. Prav zaradi tega, ker knjiga umetnika lahko funkcionira kot
razstavljeno likovno delo, lahko posledično deluje tudi kot samostojno stensko delo. Njen
namen se spreminja skladno z odločitvami uporabnika. Čeprav je lahko hranjena tudi na
drugačen način kakor klasična knjiga, se dejstvo, da še vedno ostane knjiga, ne spremeni.
Druckerjeva meni, da so knjige umetnika, ki so najuspešnejše, knjige, ki so gledane kot
celota in pri katerih se avtor ukvarja s povezavo konceptualnih in formalnih elementov knjige
z vsebinskimi in materialnimi vprašanji. 12 To je eden izmed vidikov, ki sem jih pri
postavljanju koncepta lastne knjige poskusila upoštevati in raziskovati.

10
11
12

Prav tam, str. 195–197.
Prav tam, str. 7.
Prav tam, str. 21.
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2.2 ZGODOVINSKI PREGLED
Knjige umetnikov, kot jih poznamo danes, so se pojavile in uveljavile z gibanji moderne
umetnosti v dvajsetem stoletju, k razvoju knjige umetnika pa so prispevali mnogi umetniki in
založniške hiše. Umetniki so s tradicijo knjige povezani z razvojem pisane besede, grafike in
tiska. V srednjem veku so se razvile iluminacije kodeksov, ki so krasile rokopise ali prve
tiskane knjige.
Eden izmed najbolj cenjenih predhodnikov knjige umetnika je angleški umetnik, grafik,
pisatelj in pesnik William Blake (1757–1827). Blake je knjigo uporabil kot sredstvo za
neodvisen prenos ilustriranih besedil, tako da je postal svoj lastni založnik, neodvisen od
komercialnih tiskarjev in založnikov. 13

Slika 5: William Blake, Pesmi nedolžnosti in izkušnje (Songs of Innocence and of Experience), 1789–1794

Na prelomu dvajsetega stoletja se je v Franciji v svetu založništva pojavil termin livre
d'artiste. S tem terminom so opredelili dela, ki so vsebovala avtorsko vsebino umetnikov in
so bila v obliki nekakšne ilustrirane knjige. Ta dela so postala način objavljanja umetniških
del in so bila izjemno popularna v naraščajočem potrošniškem svetu vizualne umetnosti v
Parizu, ki se je razvijal od devetnajstega stoletja naprej.
Sočasno se je razvijal tudi svet umetniške grafike in tiska, ki je bil izjemno popularen med
umetniki tega obdobja, saj je bil to novi način hitrejše reprodukcije del.
Livre d'artiste so ustvarjali tudi znameniti umetniki dvajsetega stoletja, med temi so Pierre
Bonnard, Henri Matisse, Joan Miro, Max Ernst in Pablo Picasso. Njihova dela so opazno
vplivala na razvoj samega področja knjige umetnika, a niso bila sama po sebi knjige
umetnika, saj se takrat umetniki še niso ukvarjali s knjigo kot konceptualnim prostorom,
13

Prav tam, str. 21.

13
ampak le z njeno vsebino. Livre d'artiste so bila dela, ki so bila razkošna in izdelana v
omejenih izdajah.14

Slika 6: Henri Matisse, Jazz, september 1947

Knjiga se od knjige umetnika razlikuje prav v načinu izdaje knjig, saj so avtorji knjig
umetnika večinoma neodvisni od založb. V dvajsetem stoletju se je tudi veliko avtorjev
eksperimentalne literature in umetnosti odmikalo od komercialnih motivov in mej, ki so jih
postavljale založniške hiše, zato se jih je veliko odločilo za neodvisnost.15 V tem obdobju so
umetniki, pisatelji in politični misleci izdajali letake, plakate in revije, s katerimi so izražali
svoje avantgardne ideje, in čeprav ti predmeti sami po sebi niso bili knjige, so bili pomembni
pri razvoju knjige umetnika. S tem so avtorji tudi spodbudili nov pogled in postavili temelje
za nov način razmišljanja o uporabi obrti, ki je bila prisotna že stoletja. 16
Čeprav so nadaljnja dela dadaistov, futuristov in surrealistov zelo prispevala k razvoju knjige
umetnika, so pomembne tudi izdaje različnih komercialnih založb, posebno pojav
fotoknjige.17
Knjiga umetnika z uporabo fotografije poveča prenos umetniškega sporočila v bolj
komercialne namene, kar pomeni večjo dostopnost uporabnikom. Pri tem se močno razlikuje
od livre d'artiste, saj so bile narejene v večjem številu za večje občinstvo, ne le za elito. Ta
dela so podrla meje tega, kaj knjiga lahko pomeni, in so postavila nove parametre
razumevanja vizualnih, verbalnih, grafičnih, fotografskih in konceptualnih značilnosti knjige
kot samostojnega umetniškega dela.
V petdesetih letih prejšnjega stoletja so se za knjigo umetnika začeli zanimati tudi umetniki
znotraj skupine Fluxus, ki so z različnimi nekonvencionalnimi umetniškimi oblikami širili
Prav tam, str. 3–4.
Prav tam, str. 7.
16 Mar GONZALES PALACIOS, Book art resources: brief history of artists books, Yale University Library, 8.
1. 2019, dostopno na <https://guides.library.yale.edu/c.php?g=295819&p=1972527> (12. 4. 2019).
17 DRUCKER 2004, op.1, str. 71.
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koncept knjige umetnika. Pionirja knjige umetnika Dieter Roth in Ed Ruscha sta glavna
predstavnika, ki sta postavila temelje za nadaljnji razvoj knjige umetnika v dvajsetem in
enaindvajsetem stoletju. 18
Ed Ruscha je leta 1963 izdal knjigo Twentysix Gasoline Stations, ki je znana kot eno izmed
oziroma celo kot najbolj znano delo knjig umetnika. Izdana je bila v 400 izvodih in vsebuje
šestindvajset črno-belih fotografij bencinskih postaj, ki so bile posnete med vožnjo od Los
Angelesa do Oklahome. Fotografije v knjigi so odraz dokumentacije znamenite poti Route 66
in zapuščenosti bencinskih postaj. Sporočilo in namen knjige uporabnikom in bralcem je
lahko dostopno, saj je avtor delo izdal v večji nakladi in po nizki ceni, da bi približal
umetnost širši javnosti.19

Slika 7: Ed Ruscha, Šestindvajset bencinskih postaj (Twentysix Gasoline Stations), 1963

Knjige umetnikov so sredi dvajsetega stoletja postale del socialnega in političnega aktivizma.
Z dostopnimi izdajami so dela gradila na dematerializaciji umetniškega objekta in predstavila
nova načela za nadaljnji razvoj umetnosti. Dela so bila kot nekakšen upor proti svetu
umetnosti, ki so ga takrat nadzorovali muzeji in umetniške galerije. Knjige umetnika so bile
takrat odraz časa, v katerem so umetniki delovali in ustvarjali, saj so bile medij za lažjo
produkcijo in so bile dostopnejše tako umetnikom kot tudi uporabnikom.20
Zelo priljubljene in uveljavljene so knjige umetnika postale v šestdesetih in zgodnjih
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, saj se je žanr še naprej razvijal. S tem se je širila tudi
uporaba novih tehnik, ki segajo od tradicionalnih do eksperimentalnih pristopov. Majhne
tiskarne in posamezniki so še naprej spodbujali umetnost tiska in ročno izdelavo knjige, drugi
umetniki pa so se odločili za uporabo digitalne tehnologije in računalniško ustvarjene
vsebine, medtem ko so nekateri za reprodukcijo svojega dela uporabljali fotokopirni stroj. 21

Prav tam, str. 62.
Maria WHITE, Edward Ruscha ‘Twentysix Gasoline stations’ 1963, Tate, maj 2013, dostopno na
<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/summaries/edward-ruscha-twentysixgasoline-stations-1963> (12. 4. 2019).
20 Ferris OLIN, Art documentation: an ABC of artist's books collections, Monoscop, december 1982, str. 172–
173, dostopno na
<https://monoskop.org/images/c/cc/Art_Documentation_1_6_An_ABC_of_Artists_Books_Collections_1982.pd
f> (17. 4. 2019).
21 DRUCKER 2004, op.1, str. 83.
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Knjiga umetnika se je na slovenskem območju pojavila v obdobju od 1966 do 2010. V
zadnjih štiridesetih letih je dobila številne oblike, vse od prvih eksperimentov skupine OHO
do projektov v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Slovensko
tradicijo knjige umetnika je močno zaznamovala skupina OHO, ki je izdajala med letoma
1966 in 1969. Avtorji so konceptualna intermedijska dela izdajali v samozaložbi in so s
križanjem vizualnih in zvočnih izkušenj prispevali k nadaljnjim novim oblikam knjig, kot so
vizualni eksperimenti sedemdesetih let in pojav fanzina v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja.
V zadnjih dvajsetih letih se je na tem območju produkcija knjig umetnika še bolj
popularizirala. S knjigo umetnika se je ukvarjalo veliko slovenskih umetnikov, kot so Jože
Barši, Irwin, Vuk Ćosić, Veno Pilon, Tadej Pogačar, Alenka Pirman, Zora Stančič, Tomaž
Šalamun, Matej Andraž Vogrinčič, Petra Varl in mnogo drugih. K popularizaciji knjige
umetnika je z rednimi vsakoletnimi razstavami in razpisi za knjige umetnika veliko prispeval
neodvisni založnik in zavod moderne umetnosti P.A.R.A.S.I.T.E, ki ga je ustanovil in ga kot
direktor umetnik vodi Tadej Pogačar. Od leta 2008 zavod sodeluje in se predstavlja z deli
domačih umetnikov na mnogih tujih sejmih knjig umetnika. Med njimi so knjižni sejem
Artist Book International v Centru George Pompidou v Parizu, sejem Miss Read v Berlinu ter
najpomembnejši sejem knjig umetnika in umetniških publikacij Art Book Fair, ki poteka v
muzeju MoMA v New Yorku. V Sloveniji sta na področju knjige umetnika zelo pomembna
muzej in galerija grafične umetnosti Mednarodni grafični center v Ljubljani. 22

Slika 8: Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E., Devet tankov ( in par praznih strani) Brazilije (Nine tanks (and
some blank pages) of Brasil), 2017

Maja MEGLA, Knjige kot umetniška dela, Delo, 10. marec 2011, dostopno na
<https://www.delo.si/kultura/razstave/knjige-kot-umetniska-dela.html> (19. 3. 2019).
22
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Slika 9: Zora Stančič, Nič posebnega, 2007

Dandanes je knjiga umetnika uveljavljena oblika umetnosti, ki je znana predvsem po svoji
raznovrstnosti in konstantnem pojavljanju novih oblik. Prav zaradi te značilnosti privlači
mnoge umetnike, vendar jo je zaradi tega hkrati tudi težko definirati.
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2.3 PRIMERJAVA
Pri raziskavi različnih knjig umetnika, ki so jih umetniki, delujoči na tem področju, ustvarili,
so določena dela imela velik vpliv na moje razumevanje medija. Ker sem nameravala
primerjati lasten pristop in koncept knjige umetnika z že obstoječimi deli, sem za primerjavo
izbrala dela, ki so bila pomembna pri razvoju knjige umetnika, in dela, ki so zaznamovala
moje razumevanje knjige umetnika ter posledično vplivala na moj pristop k izdelavi
praktičnega izdelka.
2.3.1

Otroška knjiga (Children's book), Dieter Roth

Umetnik Dieter Roth je znan kot eden izmed najvplivnejših evropskih ustvarjalcev dvajsetega
stoletja. Za njegovo ustvarjanje je značilno eksperimentiranje z različnimi mediji, pri katerih
je razbijal okvire konvencionalnih oblik umetnosti. 23 Roth knjigo uporabi kot posamezno
obliko umetniškega izražanja, ne pa kot prostor za vizualni ali literarni prenos vsebine. 24
Knjiga Children' book je bila ustvarjena v tehniki linoreza s ponavljajočimi se upodobitvami
kvadrata in kroga ter uporabo treh primarnih barv. Roth je z njo prikazal svoje zanimanje za
akumulacijo form in kompozicijsko simetrijo. Prek medsebojne igre elementov so
kompozicije v knjigi ustvarjene s tehniko prekrivanja barvnih elementov. 25
Vsebina knjige je zgrajena iz izrecno vizualnih elementov in je v pristopu do stvarjenja
vsebine enaka mojemu pristopu, zato je bilo to delo ključno za razumevanje berljivosti
vizualne vsebine. Umetnik je v knjigi uporabil preproste elemente in s tem ustvaril vsebino,
ki je lažje razumljiva. Prav vsebina pa je tista, ki je nosilka pomena knjige.

Slika 10 Dieter Roth, Otroška knjiga (Children's book), 1957, 32 x 32,2 cm

Deborah WYE in Wendy WEITMAN, Eye on Europe, New York 2006, str. 73.
DRUCKER 2004, op.1, str. 83.
25 Jason, PERSSE, Wait later this will be nothing, MoMa, dostopno na
<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/childrens-book/index.html> (2. 4.
2019).
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2.3.2

Oda pozabi (Ode à l' oubli), Louise Bourgeois

Kot drugi primer pri obravnavi dela knjige umetnika sem si izbrala knjigo umetnice Louise
Bourgeois. Pri svojem delu je bila samosvoja in ekspresivna, zanimale so jo tematike družine,
otroštva, ženstvenosti, telesa, spomina, intimnosti, čustvenosti in krhkosti človeka.
Knjiga je nastajala šest mesecev in bila končana leta 2002, materiali, ki so uporabljeni v
knjigi, pa so stari vse do šestdeset let. Ima petintrideset strani, ki so izvedene v tehniki
kolažiranja tkanin in grafični tehniki litografije. Delo je izdelano ročno z uporabo nabora
starih tkanin in izvezenih besed ter zašito na laneno blago. Vsebino sestavljajo stare tkanine,
ki jih je umetnica zbirala celo življenje, med temi so obleke, šali, nočne halje in različni
dodatki za dom. S ponovno uporabo teh tekstilij je umetnica ustvarila knjigo, v kateri se
spominja in opominja gledalca na te pozabljene objekte in jim s tem da nov pomen. V
medsebojnem odnosu tkanin in izvezenih besed ustvari knjigo, ki ponovno obudi te osebne
artefakte in jih arhivira kot objekte pozabe.
Prizori so ustvarjeni s tehniko kolažiranja tkanin in izvezenih besed v abstraktnih in ritmičnih
kompozicijah. Knjiga je ročno zašita in izvezena z vidnimi grobimi robovi in ostanki niti.26
Pristop do izdelave te knjige umetnika je imel močan vpliv na pristop, ki sem si ga izbrala pri
snovanju lastne knjige umetnika. Prenos vsebine na materialnost objekta je bila ključna pri
tem delu, kar je tudi izoblikovalo izbiro in prenos mojega sporočila na knjigo umetnika.
Umetnica je knjigo izdala kot katerokoli drugo umetniško delo, ki je edinstveno umetniško
delo samo po sebi. Namen njene knjige ni v prodaji in bližanju dela širokemu občinstvu,
ampak v prenosu samoizraznosti avtorice dela. Ta primer sem izbrala ravno zaradi pristopa in
koncepta umetnice, ki se močno izraža pri zasnovi knjige umetnika ''S(p)anje''.

Slika 11: Louise Bourgeois, Oda pozabi (Ode à l'oubli), 2002, 27,3 × 30,7 cm

Christina COSTELLO, Louise Bourgeois: A Flashback of something that never existed, MoMa, februar 2013,
dostopno na <https://www.moma.org/collection_lb/browse_results.php?object_id=98440> (2. 4. 2019).
26
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2.3.3

Brutus je ubil Cezarja (Brutus Killed Ceasar), John Baldessari

Delo konceptualnega umetnika Johna Baldessarija je bilo izvedeno v letu 1976 v slogu ‘flip
booka’, ki so postale popularne v poznem devetnajstem stoletju. Izdana je bila v mnogih
izvodih in vezana s spiralo. Pri tej knjigi umetnika sta pomembni vsebina in naracija zgodbe,
ki sta v nasprotju z naslovom popolnoma vizualni. V knjigi ni dobesednega pripovedovanja,
kljub temu pa je prisotna implikacija dogodka, ki se prenese prek naslova knjige in
fotografije, v katerih so podobe nedotaknjenega orožja, postavljene med dve fotografiji
politikov, ki skozi knjigo ostaneta enaki. Avtor prezre tradicionalno pripovedovanje zgodbe
in ustvari knjigo, ki obravnavo vsebine prepusti gledalcu. Na vsaki strani knjige so tri
fotografije, obrobni dve sta kvadratni, sredinska pa je pravokotna. Obrobni fotografiji sta
podobi gledajočih se politikov, čigar pogleda se presekata s spremenljivo podobo sredinske
fotografije. Na straneh se spreminja le sredinska fotografija, ki je na sredini formata in
prikazuje podobe različnih orožij in objektov, kot so nož, puška, vrv, lok, kos lesa, veriga,
olupek banane, čopič, ura, zaponka … Med listanjem knjige objekti postajajo vedno bolj
humorni in vsakdanji. Vsebina postane bralcu bolj jasna, ko prebere naslov dela, ki prikazuje
umetnikovo zavedanje jezika in sofisticirane uporabe vizualnega materiala. 27
Vizualna naracija vsebine postane bolj jasna s prisotnostjo naslova, ki je dovolj nedvoumen
za prenos sporočilnosti avtorja, vendar tudi redkobeseden, kar ustvari dodaten prostor za
razumevanje dela. Zanimal me je odnos med tem, kako je osnovni podatek naslova dovolj za
lažje razumevanje vsebine in prenos samega sporočila gledalcu ter svobodo, ki jo ustvari v
osebni interpretaciji dela.

Slika 12: John Baldessari, Brutus je ubil Cezarja (Brutus Killed Ceasar), 1976, 10 x 27,5 cm

V primerjavi izbranih in predstavljenih del sem zaznala, kako različni so si lahko med seboj
pristopi izbranih umetnikov za prenos vizualnega sporočila bralcu. Namenoma sem izbrala
dela, ki so me navdihnila in se navezujejo na lastno knjigo umetnika, bodisi po konceptu,
obliki, tehniki ali sporočilnosti.
27

DRUCKER 2004, op.1, str. 267.
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UMETNIŠKA GRAFIKA
Termin grafika v širšem pomenu označuje različne postopke razmnoževanja risbe ali slike s
pomočjo matrice, kar lahko izvedemo ročno ali strojno. V ožjem pomenu se nanaša na
panogo likovne umetnosti, kjer gre za oblikovanje na ploskvi, uporabo matric in kompleksnih
tiskarskih tehnologij, bistvena pa je reprodukcija, natančneje možnost multipliciranja risbe ali
slike v večji nakladi. Gre torej za likovno panogo, pri kateri na matrici izvedeno risbo
odtisnemo na papir, pri tem pa je pomembna komponenta tudi svoboden izraz umetnika. 28
Grafika je zelo široko področje, ki vključuje najrazličnejše plasti in možne vidike
proučevanja, pri analiziranju je skoraj nemogoče hkrati zajeti vse estetske, zgodovinske,
tehnološke, sociološke, likovno-teoretske in didaktične vidike grafike. S tehnološkega vidika
je grafika na splošno dobro razumljiva zaradi tehnične narave izdelave matric in odtisov, pri
kateri je treba poznati fizikalne in kemične osnove postopkov. Poznavanje teh tehnik je sicer
neizbežno, vendar je to le tehničen vidik grafike, ne pa likovni. 29
Čeprav lahko danes tisk jemljemo kot nekaj samoumevnega, postajajo stare tehnike tiska in
grafike vse bolj cenjene in redke. Izum tiska je eno od najpomembnejših odkritij v zgodovini
človeštva in ima velik pomen tudi v svetu umetnosti. Tiskana podoba in knjiga sta bili osnova
za razvoj, izobrazbo in napredek človeštva. Z razvojem grafičnih tehnik so postopoma
nastajala tudi avtorska dela oziroma dela umetnikov kot samostojni grafični projekti.
Umetniška grafika si tako začne utirati lastno pot kot eno izmed samostojnih področij
izražanja v umetnosti, saj je postala v tiskarskem svetu prepočasna in nepraktična. Sodobni
mediji sicer nudijo veliko možnosti v manipulaciji in razmnoževanju vizualnih informacij, a
je materialna pozornost in zaporedna postopnost pri oblikovanju grafičnih del za zdaj še
nenadomestljiva.30
2.4 VRSTE TISKA IN VISOKI TISK
Glede na način odtiskovanja ločimo štiri osnovne vrste tiska, tj. visoki in globoki tisk, ploski
tisk in sitotisk. Poleg teh pa v sodobni grafiki uporabljamo tudi novejše postopke, ki so
posledica tehnološkega razvoja. 31
Visoki tisk je način tiska, pri katerem bravo nanesemo na matrico, ki ima ravni del dvignjen
in nižji del poglobljen, tako se nanesena barva oprime le ravnega dvignjenega dela, nižjih
izrezanih delov matrice pa ne. Najpogosteje uporabljena in raziskana je tehnika lesoreza,
pozneje se mu pridružijo tudi linorez in različne druge tehnike visokega tiska. Lesorez je ena
izmed najstarejših grafičnih tehnik, zato se zgodovina visokega tiska začne prav z izumom
lesoreza in je z njegovim razvojem tesno povezana. Z iznajdbo lesoreza se odpre tudi
možnost tako razmnoževanja podobe kot tudi napisanega besedila, kar je omogočilo tudi
odtiskovanje knjig, ki so bile sprva ročno napisane. Ker je to pospešilo razvoj masovnega
tiska, so se umetniki hitro začeli ločevati od obrtnikov, saj je bila sama izdelava matric
dolgotrajno in zahtevno delo, ki so ga večinoma ročno rezali mojstri te veščine. S prihodom
moderne umetnosti na začetku dvajsetega stoletja doživi lesorez v likovnem smislu največji
razpon, takrat postane med umetniki lesorez zelo priljubljeno sredstvo likovnega izražanja.
Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje in Ljubljana 2015, str. 262.
29 Boris JESIH, Grafika: visoki tisk, ploski tisk, Ljubljana 2000, str. 8–9.
30 Prav tam, str. 12.
31 Prav tam, str. 16.
28
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Po naravi je tehnika vrezovanja ekspresivna, omogoča vse od različnih potez vrezovanja linij
do dramatičnih nasprotij črne in bele površine ter močnih krepkih linij.
Pri tehniki izdelave umetniške grafike se v postopkih razmnoževanja uporablja tiskovna
plošča ali matrica, ki jo izdela avtor grafike v katerikoli tehniki vrezovanja. Nato se na
izbrani material, ki je odvisen od izbire tehnike, prenese matrica in se s primernim
postopkom nanosa barve tudi odtisne. V samem odtisu se s prenosom barve udejanji
avtorjeva likovna ideja.32
Za uporabo grafike in tehnike linoreza sem se pri praktičnem izdelku odločila tudi zaradi
močne zgodovinske povezave med visokim tiskom in knjigo. Čeprav imata oba medija za
seboj bogato tradicijo in zgodovino, je tu še neskončno različnih in neodkritih zmožnosti v
razvoju njunega združevanja.

32

Prav tam, str. 24–40.
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SPANJE IN SANJE

Vsakič, ko zaspimo, zdrsnemo v svet, bogat podob in vizij surrealne kreativnosti, ki se zdijo
bogatejše od sveta v zavesti budnega. Zato ne preseneča, da so se mnogi umetniki, pisatelji,
fotografi, snemalci filmov in pesniki ukvarjali s to tematiko. Ker se mi zdita tematiki spanja
in sanj izredno zanimivi, sem si ju izbrala za vsebino, ki jo bom prenesla v lastno knjigo
umetnika. Čeprav je vsebina v mojem primeru sekundarna, je pomemben gradnik, prek
katerega lahko sporočam ideje in vizije.
Najprej se bom vprašala, kako dojemamo spanje, in nato v bolj znanstveno-tehnični analizi
razložila, kako potekajo procesi, prek katerih gredo človeško telo in možgani med spanjem.
Nato se bom dotaknila možnih interpretacij sanj in nazadnje raziskala, kako sta bili tematiki
spanja in sanj prisotni v svetu umetnosti.
Čeprav je spanje osnovna človeška potreba, je edinstvena izkušnja za vsakogar. Izkušnje kot
take se ne da deliti, saj je vsakič drugačna in popolnoma osebna. Spanje je osnovna potreba
vsakega bitja in je ključno za življenje, saj so v spanju aktivni možgani, telo, naš spomin in
zavest. Čeprav je spanje nekaj vsakdanjega, so razlogi zanj še vedno nerešena enigma, ki še
vedno zaposluje mnoge znanstvenike, psihologe in filozofe.33
3.1 INTERPETACIJA SANJ
Skozi zgodovino so se povsod po svetu ljudje spraševali o pomenu sanj, jih poskušali
pojasniti in analizirati. V dvajsetem stoletju so se mnogi psihoanalitiki in misleci ukvarjali s
pomenom sanj in menili, da je interpretacija sanj ključna pri razumevanju človekove
podzavesti. Sanje naj bi predstavljale kodirana sporočila podzavesti ter zatrtih želj in teženj.
Sanje so pred tem razumeli kot sporočila komuniciranja z nadnaravnim, nato pa kot vpogled
v skrito zavest.34
Danes sanje interpretiramo na drugačen način, in sicer s pomočjo EEG-naprav in drugih
naprav, s katerimi raziskovalci sanj merijo drugačne doživljaje in nihaje v možganih.
Moderna nevroznanost je potisnila poglede psihoanalitikov na stranski tir in nam dala novo
znanje o sanjah. Zdaj vemo, da so sanje ključnega pomena pri ohranjanju spomina in zavesti.
Sanje so sestavljene iz kombinacije misli, podob in čustev. Večina sanj se zgodi v stanju,
imenovan REM, ki je kratica za angleški termin rapid eye movement (faza spanca, med
katerim človek hitro premika oči). To stanje lahko zavzema do četrtino dolžine spanca in
traja okoli 120 minut na noč.
V interpretaciji sanj je najpomembnejši človek, ki sanja, saj so njegove sanje odraz njegove
lastne zavesti. Sanje lahko interpretiramo na veliko različnih načinov, v pomoč so nam lahko
tudi mnogi spletni in knjižni viri, v katerih so zabeležene vse mogoče interpretacije sanjskih
podob. Sanjski simboli se lahko prikažejo kot metafore, ki odražajo življenjsko stanje
sanjavca, vendar niso v vsakem primeru enaki prav zaradi edinstvene izkušnje vsakega
posameznika.35
Toma STRLE, Možganski ritmi, Sinapsa, 2007, str. 586–616, dostopno na
<http://www.sinapsa.org/rm/poljudno.php?id=70> (29. 4. 2019).
34 Chris IDZIKOWSKI, Za trden spanec, Ljubljana 2002, str. 122.
35 Hannah NICHOLS, Dreams:Why do we dream?, Medical News Today, junij 2018, dostopno na
<https://www.medicalnewstoday.com/articles/284378.php> (4. 5. 2019).
33
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3.2 UPODOBITVE SPANJA IN SANJ V UMETNOSTI
Tematiki sanj in spanca sta v svetu umetnosti precej popularni, spanje namreč vsebuje mnogo
konotacij, ki vzbudijo širok nabor čustev in občutkov zavestnega. Eden izmed načinov, s
katerim so se umetniki ukvarjali s to temo, je mitologija. Z upodobitvijo znanih karakterjev,
zgodb, simbolov in mitov umetniki uporabijo gledalčevo znanje, ki omogoča lažji prenos
sporočila umetnika do gledalca. Sporočilo se prenaša prek gledalčevega spraševanja o
podobah v kontekstu zgodbe, ki mu je znana. Na enak način se umetniki lotevajo tudi
upovedovanja zgodb z uporabo verskih simbolov in zgodb.
Nekateri se lotevajo bolj figuralnih upodobitev spečega, medtem ko drugi upodabljajo
podzavest in sanje. Upodabljanje sanj dovoli umetnikom edinstven prenos osebne izkušnje, ki
premesti spanje iz zavednega v nezavedno. Mnogi se v povezavi s spanjem dotaknejo tudi
teme smrti, ki je lahko upodobljeno kot oblika smrti ali smrt sama.36
Eden izmed umetnikov, ki so se lotevali tematike spanja in sanj, je tudi pionir knjige
umetnika William Blake (1757-1827), ki je v svojem delu raziskoval mitološke in religiozne
izkušnje v kontekstu sanj in nezavednega. Pomembno je omeniti tudi znanega nizozemskega
umetnika Hieronymusa Boscha (1450-1516), ki je v svojem opusu raziskoval človeško
podzavest, nočne more in tegobe sveta ter jih prenašal v likovna dela, ki veljajo za napredna
v času, v katerem so bila ustvarjena. Ob koncu devetnajstega stoletja so sanje postale eden
izmed glavnih navdihov simbolistov, postimpresionistov, ekspresionistov in nato tudi
nadrealistov ter poznejših umetnikov. Med te štejemo umetnike, kot so Paul Gaugin (18481903), Vincent Van Gogh (1853-1890), Edvard Munch (1863-1944), Salvador Dali (19041989) in mnogo drugih.

Slika 13: Hieronymus Bosch, Tantalova Vizija ( Tondal's Vision), 1450-1516

Ker se je razumevanje spanja in sanj skozi zgodovino spreminjalo, so se posledično
spreminjali tudi upodobitve in pristopi v umetnosti in literaturi. Čeprav se je veliko
umetnikov ukvarjalo s to tematiko, se ta še naprej razvija in ostaja popularna.

36

Colin M. SHAPIRO in Deena SHERMAN, Sleep in Art and Literature, Huffpost, 2016, dostopno na
<https://www.huffpost.com/entry/sleep-in-art-and-literature> (13. 3. 2019).
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KNJIGA UMETNIKA >>S(P)ANJE<<

S knjigo umetnika >>S(p)anje<< sem želela ustvariti večplastno delo, ki upošteva vse
značilnosti knjige in bi bilo eksperiment in prototip. Ker je z izjemo naslova knjiga
popolnoma vizualna, je interpretacija bralca lahko svobodna tako pri branju vsebine kot tudi
pri namenu uporabe.
4.1 IZHODIŠČA
Eno izmed glavnih izhodišč pri postavljanju koncepta lastne knjige umetnika je delo
Sanjajoči fantje (Die träumenden Knaben) avstrijskega umetnika Oscarja Kokoschke. Pri tem
delu se mi zdi najzanimivejši odnos med knjigo in grafično vsebino, ki jo nosi. Knjiga je bila
ustvarjena v letu 1908 ter izdana v letu 1917. Na začetku je bila mišljena kot otroška
slikanica, vendar je zaradi avtorjeve ekspresije v vsebini in likovnem izražanju postala nekaj
popolnoma drugega. V več zapisih o knjigah umetnika prav to delo omenjajo kot vplivno
delo, ki je prispevalo k razvoju knjige umetnika.
Knjiga vsebuje osem grafičnih del v tehniki barvne litografije, ki je izvedena v kombinaciji z
besedilom. Vsebina knjige je bila uporabljena za umetnikovo svobodno izražanje, pri kateri
se umetnik ukvarja s prenosom podzavesti, Erosa in smrti v vizualni jezik. Kokoschka v
svojem delu prikazuje očaranost nad podzavestjo in sanjami, zato v grafikah upodablja vrt in
živali kot simbole in nosilce podzavestnega. 37
Vsebinsko ima delo podobne tematike kot moje delo, vendar je v svojem konceptu
popolnoma drugačno, saj se pri tej knjigi umetnik ne ukvarja s knjižno obliko in jo uporablja
le kot prostor za svobodno in ekspresivno izražanje svoje podzavesti prek umetniške grafiko.

Slika 14: Oscar Kokoschka, Sanjajoči fantje (Die träumenden Knaben), 1917

V analitično-raziskovalnem delu diplomskega dela sem se srečala z mnogimi deli, ki bi lahko
bila izhodišča za mojo knjigo umetnika, nekaj izmed teh sem že predstavila v poglavju, kjer
svoj pristop primerjam z drugimi knjigami umetnika. Prek njih sem se najprej začela
ukvarjati z obliko knjige in njeno strukturo, nato pa se mi je v procesu postavilo nekaj
vprašanj glede materialnosti. Način vezave, izbor materiala in vsebina so postali gradniki,
Roberto ROSENMAN, Kokoschka’s The Dreaming Youths, The Vienna Secession, 2016, dostopno na
<https://www.theviennasecession.com/the-dreaming-youths> (12. 3. 2019).
37
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prek katerih sem izrazila svoje sporočilo in namen. Prenos izbrane tematike in vsebine spanja
in sanj sem prikazala tudi v izboru materiala, velikosti, oblike in vezave knjige. Knjiga ima
ležeč format, kar je sicer lahko nekaj samoumevnega, vendar je ključnega pomena v prenosu
tematike spanja v samo obliko objekta. Za gradivo knjige sem izbrala tkanino, iz katere so
narejene tako platnice kot tudi grafike, ki so v notranjosti knjige. Ko so platnice knjige
razgrnjene, lahko videz platnic asociira na odejo, s katero bi lahko bilo speče telo pokrito.
Knjiga je skupaj zašita in vezana z nitjo, ki veže celotno strukturo knjige.
Spanje lahko interpretiramo tudi v strukturi knjige, ki je večplastna ter se poglablja globlje in
golobje tako v podzavest kot tudi v končno obliko knjige. V prizorih, ki so v notranjosti
knjige, je prikaz moje lastne interpretacije spanja, kar se odraža tudi v vseh drugih
značilnostih knjige umetnika.
V diplomskem delu sem raziskovala namembnost knjige umetnika ter ugotavljala, na kakšen
načine lahko knjiga deluje. Ker je delo izdelano ročno in je edinstveno, moj namen ni bila
knjiga, ki bi se prodajala in bila lahko dostopna uporabnikom, ampak je v konceptu
zasnovana kot eksperiment tega, kakšna je možna uporaba knjige kot objekta. Nameravala
sem ustvariti takšno strukturo knjige, ki se spreminja z odločitvijo uporabnika.
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4.2 VSEBINA
Struktura knjige je pogojena z njeno namembnostjo in uporabnostjo. Knjiga ne deluje le kot
knjiga, ampak tudi kot posamezno grafično delo, ki ga uporabnik lahko uporabi, opazuje in
bere na več načinov. Zato se da knjigo listati, razpreti in zapreti na več načinov in s tem se
tudi spreminja njen pomen.
Platnica, ki meri 30 x 32 cm in strani knjige so sestavljene iz treh dolgih skupaj zašitih trakov
trikratne dolžine okvirnega A3 formata. V platnico knjige sta v sprednjo in zadnjo stran
vstavljena kartona velikosti 30 x 32 cm, kar ustvari trdno platnico, ki je nosilec knjižne
strukture. Tako ima končni izdelek videz klasične knjige, venda ko je razprt, rahlo spominja
na odejo, kar se dotika vsebine knjige. Notranjost je zgrajena iz posameznih grafik, ki so nato
s hrbtno stranjo zašite skupaj. Grafike, ki so strani v knjigi, se lahko lista na način
prepogibanja in zlaganja. Tiskane so na blago v tehniki linoreza in ustvarjene s plastenjem
različnih plošč in izrezanih figur. Delo držijo skupaj tanke bombažne niti, ki so tudi mehke in
upogibne, zato je delo zložljivo in ga je mogoče prepogibati.
Prvi prizor knjige je figuralna upodobitev spanja, ki je naslovnica knjige. Nato sledita podobi,
prikazani na notranjih straneh platnicem ki skupaj merita 30 x 67 cm. Ti dve grafiki sta edini
natisnjeni tudi v modri barvi, ki dodatno gradi sporočilo vsebine, ki prikazuje prihod ter
odhod v spanec. Modra barva lahko simbolizira veliko stvari, vendar so razlogi, zakaj sem jo
izbrala, povezani s prizori v knjigi.

Slika 15: Lena Milićević, Prihod in odhod, 2020

Z odpiranjem platnice se odpre prva stran, na kateri so upodobljene figure, ki ponazarjajo pot
v speče stanje. Strani knjige so razdeljene na 3 trakove, prvi trak ima dimenzije 30 x 130 cm.
Naslednja stran se odpre v dvojno velikost prvega traku, torej 60 x 130 cm in tu sledijo
grafike, ki upodabljajo interpretacije sanjskih pokrajin in valovanja gladine vode ter EEGmeritev. Te podobe predstavljajo vpogled v predsanjski proces in proces sanjanja,
poimenovana NON-REM- in REM-stanje. Nato se strani razprejo v nov in zadnji prizor, ki je
v trikratni velikosti prvega traku in meri 90 x 130 cm. V zadnjem delu knjige so upodobljeni
prizori iz nočnih mor in sanj, tj. prizori REM-stanja. Te upodobitve so odraz popolnoma
svobodne interpretacije mojih lastnih izkušenj in raziskave najpogostejših sanjskih prizorov.
Na spodnjem traku se ponovijo prizori iz prvih strani knjige, torej figur, prek katerih je
upodobljena pot v speče stanje. Čeprav je mogoče brati in gledati vsak prizor posamezno, se
grafike med seboj povezujejo v smiselno celoto.
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4.3 POTEK DELA
Knjigo sem začela graditi iz osnovnega formata A4, vendar se je ta med izdelavo knjige
spremenil v večji format A3. Liste sem prepogibala, jih spenjala in lepila skupaj ter
preizkusila več možnih različic delovanja knjige. Eden izmed prvih rezultatov je bila maketa,
ki sem jo uporabila kot glavno izhodišče za nadaljnji razvoj strukture knjige. Sprva naj bi bila
knjiga tiskana na grafični papir, ki bi bil zalepljen z vmesnimi stranmi, vendar sem se v
procesu izdelave knjige odločila za drugačno tehniko.
Sledilo je več preizkusov različnih materialov bodisi platna, papirnatih tkanin, različnih vrst
bombaža in srajčevin, sintetičnih tekstilij in strukturalnih možnosti gradnje knjige. Vsebinsko
in tehnično je najbolje delovala in bila najbolj smiselna uporaba bombažne tkanine in tehnike
šivanja. Sledilo je skiciranje likovne vsebine oziroma grafik, ki so v notranjosti knjige.
Najprej sem se odločila za skiciranje različnih asociacij na spanje in sanje s tehniko pastela in
voščenk. Nato sem začela neposredno skicirati na linolej, kar mi je omogočilo svobodnejši
prenos lastne risbe na grafiko.

Slika 16, 17: Lena Milićević, Maketa knjige umetnika, 2019
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Slika 18: Lena Milićević, Začetna skica knjige umetnika, 2019

Slika 19: Lena Milićević, Risbe pred izdelavo matric za odtis, 2020

Slika 20: Lena Milićević, Risbe in prvi odtisi matric, 2020
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Slika 21: Lena Milićević, Primer matric za odtis grafik, 2020

Matrice so na bombažno tkanino odtisnjene v črni barvi na oljni osnovi z dodatki barve na
vodni osnovi v tehniki visokega tiska. Barva je nanesena na matrico z uporabo valjčka in nato
odtisnjena s pomočjo preše, tako je nanos barve enakomeren in močnejši, kot če bi bilo delo
odtisnjeno ročno. Ročno je odtisnjenih le nekaj matric zaradi doseganja učinka večje
poudarjenosti črne barve. Končane grafike sem z likanjem fiksirala in izravnala, nato sem jih
obrezane in pripete skupaj ob robovih trakov zašila v celoto. Zašite strani v knjigi se skupaj
držijo z bombažno nitjo, ki je vpeta v vsako stran knjige. Trakovi, ki so vpeti v platnico in v
spodnji trak strani v knjigi, se skupaj zavežejo s pentljo ali vozlom ter so lahko prav tako
okrasni kot tudi uporabni.
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4.4 LIKOVNA ANALIZA DELA
Likovno analizo knjige sem razdelila na dva osnovna dela, tj. na obliko in strukturo knjige ter
na analizo slikovne vsebine. Najprej bom definirala izbrani format in nato s pomočjo likovnih
spremenljivk analizirala likovno vsebino knjige.
Format knjige je določen z razmerjem med višino in širino strani, ki ga delimo na kvadratni,
pokrajinski in portretni format. Določen je z namenom knjige, bodisi je ta praktični, likovni
bodisi estetski, produkcijski ... Relativnost oblik opisujemo z uporabo likovnih lastnosti, ki
pri isti obliki povzročajo nastajanje drugačnih občutkov, doživetij in zato tudi drugačnih
čustvenih odzivov, kot jih sproža oblika sama po sebi.38
Glavna likovna spremenljivka v knjigi je velikost, ki se z branjem knjige neprestano
spreminja. Določa jo primerjanje z drugimi oblikami in velikostjo človeka. Pri delu se
vzpostavi spreminjajoči se odnos med velikostjo knjige in uporabnikom. Način doživljanja
likovnega dela glede na velikost formata določata prostorski križ in velikost človeka. Tako se
osnovni format A3 z branjem in odpiranjem knjige spreminja v vedno večji format, ki
človeku ni več udoben in znan. Z naraščanjem velikosti formata je tudi vsebina težje berljiva
kot celota, kadar jo gledamo iz daljave, se ta odnos spremeni.39

Slika 22: Lena Milićević, Fotografija popolnoma razprte knjige, 2020

V knjigi je več grafik, ki jih bom likovno analizirala celostno, saj so glavne likovne
značilnosti prisotne v vseh posameznih grafikah, ki skupaj gradijo celoto knjige.
Črta je orisna likovna prvina in je v več oblikah pogosto prisotna v moji knjigi umetnika. Kot
konstrukcijska prvina črta veže in poveže likovne enote v celoto ali pa celoto razčleni. Kot
plastična in prostorska prvina je črta tvorka ploskve in telesa ob prostoru. Z uporabo aktivnih
in pasivnih linij so grafike zgrajene iz več neformalnih črt, ki so tako enakomerne kot
38
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Nina ŠUŠTERŠIČ idr., Likovna teorija, Ljubljana 2007, str. 179.
Prav tam, str. 199.
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neenakomerne. Različne oblike in napetosti črt nosijo in določajo raznovrstno čustveno
dojemanje oblik.40
V odnosu motiva z ozadjem nastane močen odnos med obliko in barvo ter odnos med
formatom in ploskvijo. Barva lahko obliko močno spremeni, vendar je to v mojih grafikah
prikazano s prekrivanjem in plastenjem več barvnih nanosov. Zgradi se tudi prostorski
učinek, ki ni odvisen le od prekrivanja, ampak tudi od kakovosti barvnih nanosov in
prosojnosti posameznih elementov. Vtis globinskega učinka barve je odvisen od povezave
motiva z ozadjem. Pri mojem primeru knjige umetnika motivi nasičene črne barve silijo iz
ozadja, ki je bele barve, tako v odnosu motiva do ozadja pride do svetlo-temnega kontrasta.
Ploskve so omejene z medialno in pasivno črto ter s spreminjanjem svetlostne vrednosti
površine v kontrastu z ozadjem. 41

Slika 23, 24: Lena Milićević, Bližji posnetek grafik v knjigi umetnika, 2020

Vsaka grafika je postavljena centralno, kar pomeni, da z očmi drsimo po njenih mejnih
robovih, ki učinkujejo s svojimi privlačnimi silami. Vogalne točke v formatu skupaj povežejo
diagonalne sile in se skupaj združijo v središču, kjer je močno žarišče formata.
Pomembna je tudi oblika tako grafik kot tudi knjige same po sebi. Ploskovne oblike so
omejene z linijami, razlikami med svetlim in temnimi ploskvami ter barvami. Grafike so
zgrajene iz preprostih in bolj kompleksnih oblik, pri nekaterih straneh v knjigi so uporabljene
tudi v kombinaciji. Geometrijske oblike so gledalcu bolj jasne in prepoznavne, medtem ko so
naravnejše oblike bolj kompleksne in nepravilne. 42

Prav tam, str. 135.
Prav tam, str. 215.
42 Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 28.
40
41
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ZAKLJUČEK

V uvodu sem si postavila vprašanji, v čem se razlikuje knjiga umetnika od knjige ter kako jo
definiramo, vendar je ta razlaga prav tako odprta, kot je razsežnost in svoboda samega
medija. Ta meja je popolnoma zabrisana, ker je knjižna oblika, čeprav na prvi pogled zaprta
in enolična, izjemno svobodna oblika, ki jo umetnik lahko uporabi na nešteto različnih
načinov. Knjižni format postane odprt prostor, v katerem se lahko umetnik sam odloča, kako
z njim upravlja, in je eden izmed edinstvenih medijev, ki dovoljuje popolno svobodo in
manipulacijo oblike, namena in uporabnosti. Medij knjige umetnika mi je nudil popolnoma
odprt in širok prostor, v katerem sem lahko združila področje ilustracije skupaj s ostalimi
področji umetnosti. Odprt prostor za svoboden prenos ilustracije izbrane tematike je privedel
do dela, ki nadaljno gradi in odraža moj lasten izraz.
Z izdelavo lastne knjige umetnika, pri kateri mi je bil največji izziv prav manipulacija
uporabnosti in funkcije knjige umetnika sem ugotovila kako se s spreminjanjem velikosti,
oblike, materialnosti ter sporočilnosti spreminja tudi njena funkcija. Ustvarila sem delo, ki
lahko deluje kot precej običajna knjiga, kot posamezno umetniško delo ali pa celo kot odeja.
Ugotovila sem, da lahko z manipulacijo oblike in strukture objekta dosežemo več različnih
načinov doživljanja knjige, ne da bi pri tem spreminjali njene značilne lastnosti.
Knjiga umetnika širi in ruši pravila dvodimenzionalnega umetniškega prostora in je že sama
po sebi interaktiven taktilen dogodek in objekt, ki zahteva njeno rabo in odkrivanje.
Ker ima knjiga edinstveno intimno povezavo s svojim bralcem, je v svoji osnovi
interpretirana subjektivno, kar se navezuje na problematiko uspešno prenesene sporočilnosti.
Pri prenosu vsebine do bralca sem se vprašala tudi, ali so zgolj podobe dovolj za uspešno
preneseno naracijo zgodbe oziroma sporočilnost, ki jo želi predati avtor dela. Vendar sem
prek svobodne interpretacije lastnih doživljanj izražene vsebine ugotovila, da se sporočilnost
ne glede na avtorjev namen spremeni s subjektivnim stikom gledalca oziroma uporabnika s
knjigo. Čeprav knjiga ni berljiva na klasičen način, jo uporabnik bere s tem, da jo doživi v
prostoru, v času ter po lastnih občutenjih.
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