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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil povezati znanje dveh študijskih
smeri - Grafične in medijske tehnike ter Krajinske arhitekture.
Grafika je obravnavana kot sredstvo sporočanja v projektih
krajinske arhitekture. V diplomi je avtorica pregledala in določila
likovna izrazila in grafična orodja, na podlagi katerih ugotavlja
kako se slednja izražajo v krajinsko-arhitekturnih izdelkih.
Ugotavlja tudi, kako se komunikacijska sredstva spreminjajo glede
na namen, družbene, kulturne in ekonomske vplive, strokovne
konvencije in duh časa.
Pregled grafičnih izdelkov, ki predstavljajo krajinske ureditve
skozi čas, odpira vprašanja glede vloge grafike in njenih medijev v
sodobnosti.
Avtorica je naredila pregled možnih grafičnih izdelkov v
krajinskem načrtovanju ter iskala povezavo s preteklostjo, kako se
likovna izrazila in grafična orodja glede na prevladujoči digitalni
medij izražajo v današnjem času.

Ključne besede: likovna izrazila, grafična orodja, mediji,
sporočanje, krajinska arhitektura, krajinsko-arhitekturna risba,
grafični izdelki v krajinski arhitekturi.
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ABSTRACT
The aim of the present diploma graduation thesis was to unite the
knowledge of two subjects – Graphic and Media Technology and
Landscape Architecture.
Graphics are assessed as means of communication in landscape
architecture projects. Visual means of expression and graphic tools
are analysed and determined in the thesis and their expression
in landscape architectural products presented. The changes in
means of communication according to the purpose, social, cultural
and economic influences, expert conventions and the spirit of the
time are also observed.
Overview of graphic products, which represent landscape designs
through the ages, opens the discussion on the role of graphics and
its media in contemporary times.
The thesis previews some possible graphic products which could
be relevant in landscape planning and connection with the past
is established, on how visual and graphic tools are reflected in the
current times on the grounds of the prevailing digital medium.

Key words: visual means of expression, graphic tools, media,
communication, landscape architecture, landscape-architectural
drawing, graphic products in landscape architecture.
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1 UVOD

Namen diplomskega dela je povezati dve smeri mojega študija,
Grafično in medijsko tehniko in Krajinsko arhitekturo. Med
študijem krajinske arhitekture sem ugotovila, da je neločljivo
povezana z izražanjem, slednje pa omogočajo likovna izrazila in
grafična orodja.
“Krajinska arhitektura je uporabna umetnost in je neposredno v
službi človeka. V prvi vrsti omogoča boljše razmere za življenje, na
drugem pa implicitno bogati tudi njegov duhovni svet.” (1, str. 64 ).
Ukvarja se z urejanjem razmerja med strukturami, ki jih je ustvaril
človek, zavzetimi pod pojmom arhitektura, in (naravnim) okoljem,
ki ga zaznavamo kot krajino. Krajinska arhitektura ustvarja
prostorske odnose do grajenih objektov z uporabo zemljine, vode
in vegetacije.
Sporočanje pomenov je skupno grafiki in krajinski arhitekturi. Obe
v svoje izdelke zakodirata (vede ali nevede) sledi, ki jih ob
poznavanju okolja nastanka lahko razberemo. Medtem ko
krajinska arhitektura ustvarja efemerna okolja, na katera vpliva
časovno kontinuirana sukcesija, pa grafični zapisi o njihovem
preteklem obstoju ostajajo.
Beseda grafika izhaja iz starogrščine, kjer je samostalnik graphike
pomenil slikarstvo, glagol grapho pa pišem, slikam, vklešem,
vrežem. V diplomskem delu bom zato obravnavala termin grafika
kot sredstvo sporočanja v krajinskem načrtovanju.

predvsem opisovanje prostora ali ideje o še neobstoječem
prostoru. Predpostavljam, da je poleg namena, sporočevalca in
naslovnika, izbor grafičnih izraznih sredstev odvisen še od časa
nastanka in družbeno-kulturnega ozadja in tehnologije, ki je
trenutno na voljo.
Osnova grafičnemu sporočanju v sliki je likovnost. Zato bomo v
teoretičnem delu obravnavala likovna izrazna sredstva in njihovo
uporabo na primerih grafičnih izdelkov. V eksperimentalnem delu
se bomo posvetili razlogom za nastanek posameznih grafik, ki
opisujejo krajino in odnos do nje skozi čas. Zgodovinski pregled in
poznavanje vzgibov za nastanek grafičnega izdelka, nam
pomagajo ‘odkodirati’ njegov pomen.
Razumevanje ustvarjanja v preteklosti nam lahko pomaga
odgovoriti na vprašanja današnjega časa, na katerega je težko
gledati z distance.

Namen ustvarjanja grafičnih podob v krajinski arhitekturi je
1

Slika 2: Točke ustvarjajo rahlo stremenje
po združevanju v središče.

Slika 1: Primeri točk.

Slika 4: Točka pozornosti.
2

Slika 3: Točka kot ploskev.

2 TEORETIČNI DEL
Grafični izdelek je odvisen od namena sporočanja, sporočevalca in
naslovnika ter duha časa.
Z vidnim zaznavanjem je pogojeno vsakršno podajanje in
sprejemanje informacije v sliki. Likovna izrazila so sredstva s
katerimi ga na mediju predstavimo. Medij je nosilec informacije.
Ključno je čitljivo prenašanje pomena.
Na kakšen način sporočevalec podaja informacijo, je odvisno tudi
od njegovih notranjih vzgibov. Vsak grafični izdelek je ekspresija
posameznika, ki terja odločitve. Zato je ta segment izražanja
težavno objektivno ovrednotiti. Sporočevalec oblikuje glede na
predpostavke, ki jih ima o človeku ali množici, ki bo informacijo
sprejemala. Oblikuje tudi glede na medij prenosa in njegovih
kvalitet. Govori z likovnim jezikom.
Grafična izrazna sredstva sem razdelila na likovna izrazila in medij
sporočanja.

likovnem smislu pojem, katerega lahko predstavljajo barva,
volumen, ploskev, linija, oblika, ton, …, torej je v nasprotju z njeno
nedimenzionalnostjo. Ni izraza, ki bi ustrezal grafični podobi točke.
Dvoumnost se pojavlja tudi pri rabi terminov linija in črta, ki sta v
SSKJ-ju sopomenki. Linija ima eno dimenzijo, predstavlja gibanje
točke (od točke A do točke B). V literaturi se pojavljata oba izraza
enakovredno, čeprav se mi zdi, da je črta grafični prikaz linije, linija
pa je v likovnem smislu (ne samo v likovnem) pojem (2, 3, 4, 5). V
naravi linija ravno tako ne more obstajati; in četudi jo dopolnjuje
prislov, npr. rečna linija, jo dojemamo kot pojem. Črto lahko
opredelimo kot grafično sled, ploskev, ki jo omejuje linija.
2. 1. 1 TOČKA

So kot besede – opisujejo predmet opazovanja, so pridevniki kraja
in časa. Pri ‘pravilnem’ izražanju osnovnih likovnih pojmov sem
prišla do dihotomij. Rabe terminov točka, linija in črta se zdijo
premalo natančno definirane in so zato lahko razumljene napačno.
Medtem ko točka v matematičnem smislu nima dimenzij, jih ima v

Kognitivna značilnost točke je, da ujame in zadrži pogled. Zato
točko lahko predstavljajo vse oblike, ki imajo gibanje usmerjeno
v njeno notranjost (krog, enakostranični trikotnik, lahko so tudi
nepravilnih oblik). Kot točke zaznamo tudi vsa križanja linij in
njihove konce, saj se nam pogled pri gibanju skozi prostor pri njih
ustavi.
Točka je orisna prvina, predstavlja stabilnost in mirovanje, z
njenim zaporednim nizanjem orišemo črto, razporejena v dveh
smereh po slikovni ravnini formira ploskev, z zgoščevanjem točk

likovnem lahko celo tri. Točka (pozornosti, gravitacije) je v

lahko dosežemo različne tonske vrednosti.

2. 1 LIKOVNA IZRAZILA
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MEDIALNA
LINIJA

LINIJA
Slika 6: Linije v krajinsko-arhitekturni risbi.

Slika 5: Ekspresivna linija.
Slika 7: Potek črt nakaže plastičnost terena.
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Podobno kot ima točka v likovni praksi več oblik, ima več oblik
tudi v krajinski risbi. Točke so lahko vozlišča dogajanja, stičišča
med linijami, ki vodijo pogled od ene točke do druge. So poudarki
v prostoru, ki pritegnejo in zaustavijo pogled in tvorijo stabilno
mrežo prostora. Točki na slikovni ploskvi določimo položaj in
velikost, glede na kateri se tudi njena vrednost spreminja. Najbolj
izpostavljena prevzame vlogo ključne točke, ki najbolj pritegne
pozornost (cerkev na vrhu griča, osamelo drevo na travniku).
Točko lahko torej predstavljajo prostornine in te združene v gruče
– na primer naselja.
V tlorisu točke prevzamejo v različnih merilih drugačno vlogo.
V konstrukcijski risbi imajo lahko matematično/eksaktno vlogo
določanja točne pozicije objekta v koordinatnem sistemu.
Z zgoščevanjem točk lahko opišemo ploskev s stopnjevano tonsko
vrednostjo in nakažemo njeno plastičnost.
2. 1. 2 LINIJA/ČRTA
Črta nakazuje gibanje. Nastane s premikanjem medija po slikovni
ploskvi (kot niz točk), in lahko s svojo aktivnostjo usmerja pogled
(aktivna linija). Linijo zaznamo tudi kadar se srečajo druge likovne
prvine s sebi lastnimi barvami, svetlostnimi in prostorskimi
lastnostmi (barva, ton, usmerjenost); v tem primeru jo imenujemo
pasivna linija.
Z aktivno linijo lahko orišemo ploskev (medialna linija), ki lahko

ploskev (orisano s pasivno linijo), ki ima tonsko vrednost.
Z orisom ploskve, ki nosi nek pomen pa pridemo do oblike. S črto
lahko nakažemo tridimenzionalni prostor (linearna perspektiva).
Črta je najbolj pripovedna od likovnih prvin.
Linija kot krajinska prvina povezuje določene točke v prostoru,
lahko poteka sklenjeno, kot pri vodotokih, poteh, lahko jo
predstavljajo kontinuirani točkovni volumni dreves v drevoredu.
Kot likovna prvina je črta najpogosteje uporabljena pri skiciranju
in načrtovanju.
V primeru risanja tehničnih načrtov je črta lahko formalne narave,
natančna, narisana z risarskim pripomočkom, ravnilom ali
krivuljnikom. Z njo lahko prikažemo tudi strukturo materiala,
teksturo. Izraz konturna linija se nanaša na prikaz poteka terena,
z njo prikažemo plastnice (ang. contour line). Linija sledi obliki
terena od ene višinske točke in poteka vzporedno s terenom skozi
vse točke iste višine. Tako dobimo plastičnost terena, kar pa lahko
uporabljamo tudi za prikaz volumna drugih telesnin na slikovni
ploskvi.
2. 1. 3 PLOSKEV
To je vsak dvodimenzionalni prostor, omejen z aktivno ali pasivno
linijo. Lahko nakazuje tudi prostorsko ukrivljenost, ki omogoča,
da dobimo občutek prostora, za doseganje občutka plastičnosti je
ploskvi treba dodati še ton.

daje tudi značaj ploskvi. Z gostim nizanjem aktivnih linij dobimo
5

Slika 8: Uporaba barve za razmejevanje ploskev.

Slika 9: Barva linij uporabljena za lažjo čitljivost načrta.
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Slika 10: Primeri šrafure, ustvarjene z različnimi motivi in mediji.

Slika 11: Učinkovanje teksture v perspektivni risbi, V. Gogh.

Ploskev ima dvorazsežnostni značaj. Kljub temu, da volumni
predstavljajo prostornino, določajo prostor le ob sočasnem
obstoju s ploskvijo (in obratno).
S šrafurnim senčenjem lahko prikažemo lego ploskve in volumne
teles.

2. 1. 5 ŠRAFURA
Sestavljena je iz ponavljajočih linijskih potez enakomerne
debeline. S šrafuro dosežemo učinek tona in senčenja. Je
podobnega značaja kot tekstura, vendar ne prikaže strukture
materiala.

2. 1. 4 BARVA
Barva se v krajinsko-arhitekturni risbi ne uporablja na pripovedni
ali prostorski način s toplo-hladnim barvnim kontrastom, kot v
slikarstvu. Taka risba bi lahko izgubila informativni namen. Redko
uporabljamo barve, ki niso značilne za tisto kar rišemo (na primer
polja ne obarvamo modro). Barvo izkoriščamo na njej značilen
ploskovit način, zato da elemente krajine med seboj lažje ločimo,
na primer da poudarimo različno vegetacijsko strukturo ali
kontrast med grajenimi objekti in okoljem.
V krajinsko-arhitekturni risbi barvo uporabljamo za poudarke v
prostoru, dodajamo jo točki, liniji, ploskvi, redko pa so barve polno
nasičene. Barva je v funkciji pripomočka, ki razmejuje površine ali
pa je uporabljena v različnih svetlostnih odtenkih za doseganje
kompozicijskega učinka.
Drugačno vlogo pa barva igra pri predstavitvah projektov,
raznih diagramih in ostalih vizualizacijah. Uporaba barve je najbolj
učinkovita takrat, ko je skladna z idejo projekta in podpira to, kar
želimo sporočiti.

Slika 12: Primeri šrafur.
2. 1. 6 TEKSTURA
Pove o otipljivosti, materialnosti obravnavanega. Z
učinkovitim prikazom teksture predmeta predstavimo taktilno
izkušnjo, značaj – ali je površina mehka, groba, ostra, gladka in
svetleča ali nesvetleča. Različne teksture sosednjih površin lažje
ločimo med seboj zaradi položaja določenega z linijo, pa tudi
zaradi njihovih kvalitet.

Slika 13: Primeri tekstur.
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Slika 14: Svetlo-temni kontrasti pomagajo ustvarjati prostorske plane.

Slika 15: Učinek različnih medijev in podlag.
8

2. 1. 7 SVETLO-TEMNI KONTRASTI

2. 2 MEDIJ

Jakost svetlobnega kontrasta prikazuje globino prostora na
slikovni ploskvi.
Razlika med svetlimi in temnimi deli risbe nakazuje globino
in je poleg ostalih globinskih vodil – prekrivanja, navidezne
konvergence vzporednih linij v skupno točko na horizontu,
večanja oblik v ospredju in manjšanja v ozadju, stopnjevanja
gostote in slabljenja teksture v ozadju, atmosferskega učinka in
barvne perspektive – tisto globinsko vodilo, ki vodi k jasnosti
zaznav.
Močnejši kontrasti med svetlim in temnim delujejo bližje, manjši
kontrasti delujejo bolj oddaljeno. Z uporabo kontrasta ustvarjamo
prostorske plane. Kontrasti nastanejo zaradi svetlobe, ki opisuje
morfologijo terena, usmerjenost ploskev, lego, teksturo.
Pri skiciranju razlike v tonu prikažemo s teksturo, barvo, šrafuro.

Svetloba modelira. Objekte naredi plastične, njihove teksture
vidne, vržene sence določajo položaj v prostoru (vertikalna
perspektiva). S sencami ustvarimo svetlobo na papirju.
Drevo s svojo nasebno in odsebno senco v prostoru sporoča svojo
telesnost, trenutek dneva, v katerem je ujet in lokacijo. Senčenje
pogosto uporabimo tudi pri risanju tlorisa, ker v sicer izjemno

Je grafično orodje. Definiran je kot gradivo, ki ga uporabljajo
posamezne umetnostne panoge (SSKJ). Čeprav je le posrednik pri
prenašanju sporočila, ima tudi svoje kvalitete, ki vplivajo na
končno podobo sporočila. Zato moramo v mislih imeti prednosti
in omejitve posameznega medija, komu in na kakšen način želimo
informacijo posredovati, da izberemo pravo grafično sredstvo.
Najbolj osnovna slikovna ploskev je papir. Vsak tip papirja ima
drugačno teksturo, barvo, format, vpojnost, možnost tiska, sijaj,
transparentnost, itd. (zato tudi standardi – izpolnjevanje
pričakovanj).
Glede na tip papirja (ali obratno) izberemo risarsko/slikarsko
orodje/tehniko: svinčnik, oglje, pastel, čopič, akvarel, črtno pisalo
… Tudi vsak od teh ima sebi lastno pripovednost. Mehak svinčnik
B, je bolj primeren za opisovanje tonskih vrednosti, kot tisti s
trdoto H, ki je bolj primeren za natančno vlečenje črt. Čopič
nanaša barvo, črtno pisalo ostro zameji.
Kombinacij slikovnih ploskev in risarskih orodij je nešteto in vsaka
da drugačen končni rezultat.
Grafika je v antični Grčiji pomenila nekaj pisanega, vklesanega,
slikanega, vrezanega (6). Danes je v SSKJ definirana kot likovna
umetnost, pri kateri se na plošči izdelana risba odtiskuje.
Izum računalnika in njegova vseprisotna uporaba pa pomeni nov
medij in novo dobo oblikovanja grafike (in umetnosti), kjer pa se

ploskovni predstavitvi pomaga globinsko razvrstiti elemente.

termin popolnoma loči od svojih grških korenin.

2. 1. 8 SVETLOBA IN SENCE
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Slika 16: Analitična skica.

Slika 17: Skica po opazovanju.
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Slika 18: Konceptualna skica.

2. 3 PREDSTAVLJANJE PROSTORA NA SLIKOVNI PLOSKVI
Najpogostejši grafični izdelki pri sporočanju v krajinski arhitekturi
so skice, tlorisi, prerezi, linearne perspektive in aksonometrije.
Razvili so se odvisno od potrebe, ki sta jo razvila čas in okolje. Skica
pa je izdelek, izrazno najbolj neodvisen od časa (razen v smislu
uporabe takratnih možnih materialov).
Razlog za njen nastanek je dialog jaz v odnosu do prostora in
načeloma nima naslovnika. Pomeni preizkus sposobnosti
poustvaritve, kar pomeni razumevanja in to nas k temu početju
tudi vleče. (V angleščini je to draw, enakopisnica pojmoma vleči in
risati – vleči črto)
Čeprav je Platonova teorija – da žarki prihajajo skozi naše oči in
tipljejo, ob njihovem povratku v naše oko pa vidimo – zavržena, pa
se lahko z njim strinjamo v smislu, da so oči tipalni podaljšek
našega telesa (brez svetlobe seveda ne gre). Z njimi se lahko od
daleč sprehajamo po površinah predmetov in jih povežemo z
znanjem o njihovem otipu.
Finski avtor Juhani Pallasmaa o skiciranju govori: “Je prostorska in
haptična dejavnost, ki spaja zunanjo resničnost prostora in snovi z
notranjo resničnostjo zaznavanja, mišljenja in duševnih predstav v
posamezne in dialektične celote.” (8, str. 88). Omenjenega avtorja
citiram zato, ker je edini, ki sem ga zasledila razmišljati o tipalnosti
risanja. Vsako risanje je abstrakcija skozi oči opazovalca:
“Risba drevesa ne prikazuje drevesa, temveč drevo-ki-ga-nekdo-

Nastajajo skice po opazovanju; analitične, ki razjasnijo nekaj, kar
ni evidentno; konceptualne, ki preverjajo in raziskujejo možnosti
podob, ki so do takrat v mislih v neotipljivi obliki; konturne, ki
intuitivno posnemajo oblike, itd.
Grafiko imamo za samoumevno sredstvo sporočanja. Vendar pa
moramo na tej točki narediti pregled grafičnih predstavitev
prostora skozi čas in poskušamo ugotoviti, kaj so tista družbena
gonila ter kako se v grafičnih izdelkih odražajo. Predvsem zato, da
bi razumeli položaj in vlogo grafike danes.

opazuje ...”
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Slika 19: Descartes, Načela psihologije, l. 1644.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

V prvem delu smo se dotaknili najpogostejših likovno-pripovednih
orodij za zapis informacij v krajinskem oblikovanju, v drugem pa
se bomo posvetiti grafičnim izdelkom. Kot smo dejali v uvodu, je
izbor grafičnih sredstev odvisen predvsem od namena,
sporočevalca in naslovnika ter duha časa.
Termin krajinska arhitektura je razmeroma nov. Kljub temu pa
človek že od nekdaj spreminja svoje okolje in njegov odnos do
krajine se je skozi čas spreminjal. Uporablja jo za bivanje,
obdelovanje, kontemplacijo, povezavo z onostranstvom,
izkazovanje politične in ekonomske moči …
3.1 VIDNO ZAZNAVANJE
Percepcija je organizacija, identifikacija in interpretacija senzornih
informacij, ki potekajo po živčnem sistemu. Ni pasivno
sprejemanje dražljajev, temveč je oblikovana z učenjem, s
pominom, pričakovanji in pozornostjo. Deluje na dva principa:
s pomočjo od-spodaj-navzgor načina lahko iz manj senzoričnih
dražljajev zaznamo informacije višjega nivoja – ločimo posamezne
oblike in jih prepoznamo kot objekte.
Od-zgoraj-navzol način bi lahko definirali kot recepcijo, zgolj
surovo zaznavanje dražljajev. Ker pa sta ta dva principa neločljiva v
delovanju, je t. i. nedolžno oko neobstoječe.

Po Gombrichu je percepcija socialni konstrukt, kombinacija
psiholoških pojavov povezanih z vidom in kulturnimi silami, ki
oblikujejo zavest opazovalca. Videti ni enako gledati. (9)
Povedano v praksi, z zavestjo (ali intuitivno) o teh okvirjih se
odločamo kakšen grafični izdelek bomo ustvarili (skico, analitsko
ali predstavitveno risbo), skozi kakšen medij jo bomo podali
(morda bo to na papirju ali računalniška grafika zaradi lažje
izmenjave podatkov), ter koga imamo na drugem koncu (gre za
dialog sam s seboj, s posamezno stranko ali širšo javnostjo). Vsi
izdelki, razen skice, so logično povezani tudi s časom nastanka,
vsebinsko zaradi socialnih in kulturnih vplivov, izvedbeno pa
zaradi tehnoloških.
Že grški misleci so razvijali teorije o razlikovanju med videnjem,
mišljenjem in senzualnem, kot pravi Aristotel: “duša nikoli ne misli
brez slike”. Arnheim še danes splošno sprejeti grški tezi videti
pomeni verjeti, doda: in vidimo tisto kar verjamemo. (10)
Vsaka reprezentacija realnosti je njena poustvaritev skozi oči
(duševno notranjost) opazovalca, vsak človek vidi realnost na
drugačen način, kot skupek spomina, znanja in izkušenj o
videnem. Če izhajamo iz teze verjamem tisto, kar vidim, lahko
povzamemo, da grafične podobe pripomorejo gradnji socialne
realnosti, s katerimi kot fizičnimi produkti pomagamo ustvariti in
poustvariti svet. S svojo, namišljeno realnostjo, lahko
manipuliramo z realnostjo drugih. Grafične izdelke lahko (in tudi
pogosto jih) uporabljamo kot sredstvo prepričevanja.
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Slika 22: Abstrahirane oblike dreves prevzamejo vlogo simbola.

Slika 20: Franciscejski kataster, 1822; primer šrafiranega terena.

Slika 23: Simbol v različnih kulturah pomeni drugo stvar.

Slika 21: Temeljni tipografski načrt z izrisanimi plastnicami, 2015.
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Slika 24: Stara kitajska pismenka, piktograf.

3. 2 KONVENCIJE
Z vizualnimi podobami najlažje sporočamo idejo o prostoru, saj
slika lahko pove več kot tisoč besed. Kot pa imajo besede pripisan
pomen, da sporazumevanje lahko poteka dvostransko, obstajajo
določeni dogovori tudi v vizualnem sporočanju, s čimer sporočilo
dobi pomen. Glavna značilnost pisane, tiskane, ali izgovorjene
besede je, da je ponovljiva in vedno pomeni enako stvar.
Medtem pa so ročna narejena (slikarska) dela unikatna ter zato za
natančno in specifično komunikacijo neprimerna. Takšna imajo
značaj umetnosti, za razvoj znanosti in tehnologije, pa sta
pomembni predvsem ponovljivost in natančnost.
Tehnološki napredek je skozi zgodovino spreminjal dojemanje
pojma grafike; predvsem so nanj vplivali novi mediji sporočanja.
Skozi stoletja in ob izmenjavi znanj so prišli v veljavo splošno znani
dogovori, kako se kakšno stvar predstavi.
Za prostorske predstavitve so pomembni dogovori za
sporazumevanje v tlorisu, prerezih, itd. Nadalje so pomembne
merske enote (enotni metrični sistem, merilo), dogovorjen prikaz
višinskih razlik in tehničnih rešitev.
Estetika, kompozicija, proporci, so tudi neke vrste kulturni
dogovori in se lahko spreminjajo.
Razmišljala sem, zakaj so nekatere stvari večno lepe. Ali pa je
moje dojemanje lepote samo priučeno? Res je, da lahko šele skozi
poznavanje določenega umetnika in njegovega ozadja (intimnega

“Nihče ne zna povedati, kaj je dobro. Vsi pa čutimo.” (Bruce Mau,
zaznamek v skicirki)
Večna dela so tista, ki so trajna v njihovem občutenju. Sposobna so
hraniti dušo neodvisno od časa.
3. 3 ABSTRAKCIJA
Abstrakcija je proces odmišljanja. Vsak izdelek je že abstrahiran
posnetek nečesa. Odmišljanje nam pomaga poudariti ključno, na
čitljiv način.
Primer postopne abstrakcije drevesa (slika 22), ko na koncu
dobimo simbol – uporabljen v tehnični risbi (ki je tudi dogovor).
Podoben simbol se uporablja v različnih kulturah in strokah,
pomeni pa različno stvar: v simboliki starih avtohtonih prebivalcev
Severne Amerike predstavlja zrak, v alkimiji zlato, v astronomiji in
azijskih kulturah Sonce, v krajinski arhitekturi tehnično zrisano
drevo v tlorisu (slika 23).
Na sliki 24 je stara kitajska pismenka za vrt, sestavljena iz štirih
‘dreves’. Zanimivo, pri abstrakciji drevesa v simbol niso pozabili na
njegove korenine.

in družbenega), v določenih primerih razumemo njegovo veličino.
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Slika 25: Najstarejši najedeni zemljevid, ok. 25 000 let pr. n. št..

Slika 28: Narava kot artefakt in simbol, ok. 1350 pr. n. št.

Slika 29: Hieroglif in glas za vodo.

Slika 26: Najstarejša podoba krajine: Izbruh vulkana Catal Huyuk,
6200 let pr. n. št

Slika 27: Vklesana zemljevid in odtiskovalnik.
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Slika 30: Egipčanski vrt.

3. 4 DUH ČASA
3. 4. 1 PRAZGODOVINA
Zanimivo je, da poznamo jamske slikarije, kjer so si za prikaz
telesnin pomagali s samo formo jamskih sten, ali pa so forme sten,
ki so spominjale na nekaj, dopolnili s svojo domišljijo in jim
določili pomen (jama Chauvet).
Primer na sliki 25 je posnetek vreznin v mamutov okel. Neverjetno
pri tem primeru je, da je bil človek že tako zgodaj sposoben
razmišljati o prostoru v tlorisnem risu, čeprav ga ni videl – to je
bila njegova mentalna podoba krajine. Zemljevidi so analitični
posnetki prostora, njegovih struktur in razmerij med njimi.
3. 4. 2 STARI VEK
Mezopotamija
Na sliki 26 je prikazan primer najstarejše znane upodobitve
določene krajine, našli pa so ga na ozemlju današnje Turčije.
Upodobitev strukture naselbine in oblike vulkana je tako dobra,
da so jo uspeli povezati z izkopavanji in določeno lokacijo. Vulkan
je uprizorjen med izbruhom, gre za izraz reda med zemeljskim in
nebesnim v stari Mezopotamiji.
Preprosto vklesani zemljevid na sliki 27, iz katerega pa lahko
razberemo ključne strukturne vzorce: naselje je postavljeno

vzdolžno ob vodotok na sredi doline. Na levi in desni strani ga
obdaja hribovje, ki je predstavljeno, podobno kot pozneje pri
Egipčanih, v zvrnjenem pogledu.
Egipt
Na sliki je prikazano čaščenje boga mrtvih in podzemlja Ozirisa,
ter boginje pravice in resnice, Maat. Bazen je prikazan v tlorisu,
za razliko od ostalih elementov podobe. Voda pa v starem Egiptu
pomeni simbol ponovnega rojstva in je zato prikaz bazena
precej pomemben za branje informacije – zato tudi njegova
tlorisna upodobitev.
V Egiptu so se sporazumevali s slikovno pisavo, hieroglifi. Podoba
je imela svoj točno določeni pomen in glas. Hieroglif za vodo (slika
29), je njena abstrahirana podoba, vendar je pomen prepoznaven.
Nisem našla podatka, kdaj se tloris začne uporabljati kot načrt in
ne le kot posnetek obstoječega prostora. Vendar pa so že v času
starega Egipta obstajali zapisi, ki so očitno služili kot konstrukcijska
dokumentacija. (11, str.143)

Slika 31: Izsek prirezane piramide v merah.
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Slika 32: Arabski prevod Evklidove Optike, ok. 300 pr. n. št.

Slika 35: Vila Boscoreale, freska.

Slika 33: J. M. V. Turner, 1817-28, ilustracija Evklidovega postulata.

Slika 34: Primer upodobitve rastlin kot ornamenta, Kreta.
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Slika 36: Tabula Peutingeriana – zemljevid rimskih cest.

Grčija
Iz obdobja stare Grčije je malo znanega o vrtni/krajinski
umetnosti. Družbena ureditev je ustvarjala le izrazito urbanizirane
javne odprte prostore, agore. Znotraj mestnega obzidja ni bilo
prostora za ozelenjene površine. V naravno krajino pa so se
naseljevali miti in božanstva.
Predvsem so slikali freske, od katerih se do danes ni kaj dosti
ohranilo. Od podob na obli plastiki lahko sklepamo, da je bila
človekova figura predmet pozornosti, krajina ni bila pogosto
upodobljena, kvečjemu za ozadje ali ornamentiko.
So pa zato bili stari Grki osredotočeni na razumevanje sveta okrog
sebe, ukvarjali so se s filozofijo in psihologijo, ki je vplivala na
razvoj zahodne kulture (snov za razprave še danes črpamo iz
grških spisov). V želji razumevanja njihovega dojemanja sveta se
je razvilo nekaj teorij, za nas zanimive predvsem tiste o vidu. Eno
pomembnejših del je Evklidova Optika (in Elementi, zlati rez in
Pitagorov izrek), ki je sicer obravnavala vid z napačnega zornega
kota (žarki prihajajo iz očesnega zrkla in ne od svetlobnega vira –
žareče oči) in predvsem geometrijsko, vendar pa je s tem vplivala
na poznejše obravnavanje vida in perspektive med Rimljani,
Arabci in v renesansi.
Vsekakor pa podlago za predstavljanje prostora v dveh dimenzijah
prav tako pusti Evklid v Elementih, z opisanimi osnovami
geometrije. Postulate nadgrajuje René Descartes (La Géométrie) in
predstavi kartezični koordinatni sistem (l. 1637).

Rim

Slika 37: Ojdipova potovanja.
Rimljani so kulturo prevzeli od Grkov in Etruščanov.
Na sliki 35 je prikazan profan prizor, sicer nepravilen zametek
linearne perspektive.
Zemljevid na sliki 36 je nastajal skozi stoletja, glede na to, da so
označeni tako Pompeji (izginejo leta 79 n. št.), kot Konstantinopel
(pod tem imenom nastane leta 328 n. št.). Kljub takratnemu
boljšemu poznavanju zemljepisa, je karta izrazito poenostavljena
in nenatančna v prikazu prostorskih odnosov. So pa izredno
natančno in z razdaljami označene rimske ceste in možna
oporišča, kar so s pridom uporabljale rimske legije. Je nekakšen
predhodnik shematskega prikazovanja komunikacijskih mrež.
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Slika 38: Kristus Pantokrator ok. l. 1220.

Slika 39: A. Mantegna, Objokavanje mrtvega Kristusa, ok. 1500.

Slika 40: Vpliv dobrega in slabega vladanja nad krajino, Lorenzetti, ok. 1300 – slika kot kritika politiki.
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3. 4. 3 SREDNJI VEK
Od padca Rimskega imperija naprej je bilo srednjeveško evropsko
okolje precej razburkano. Če pogledamo, da je srednji vek
(dogovorjeno) omejen z letnicama 476 (začetek razkroja rimskega
imperija) in 1492 (padec Granade in Kolumbova ekspedicija, 1453
padec Konstantinopla, 1517 reformacija), vidimo da gre za
obdobje, ki je daljše od tisočletja.
V prejšnjih zgodovinskih obdobjih je bilo slikovno sporočanje
pestro in je vedno bolj napredovalo v predstavljanju prostora, kot
naj bi ga videli. Vendar pa je bila Evropa politično in ekonomsko
decentralizirana, kar je upočasnilo napredek. Srednjeveški
evropski prostor so močno zaznamovali preseljevanje narodov
in nenehni spopadi s plemenskimi ljudstvi (Huni, Obri,
Germani, Slovani), aristokratski fevdalizem (precej lokalno in
meddružinsko usmerjen) in uspešno družbeno ukoreninjanje
krščanstva. Znanje prejšnjih civilizacij je bilo uničeno, pozabljeno,
nerazumljeno, preostanek pa dostopen le ozkemu krogu menihov
v samostanih in izobražencem v plemiških dvorih. Kljub na prvi
videz temačnemu ozračju srednjega veka pa mu Ivins pripiše
pomembno vlogo v razvoju tehnologije: “Ostali smo brez kulture
in filozofije in smo si morali izmisliti vse sami.” Pravi tudi, da
antično Grčijo (in Rim) brez razloga postavljamo na piedestal, saj
so slednji kulturo osnovali na suženjskem delu, kar je vključevalo
vojne pohode. Medtem si je bil, zaradi pomanjkanja delovne sile,

se je odražalo v veliko obrniških tehnoloških napredkih. (13)
Za naše razumevanje razvoja grafike, kot jo poznamo danes, sta iz
tega obdobja pomembni predvsem dve pridobitvi, medij in orodje
– papir in tisk.
Papir so izumili Kitajci, leta 105. V evropskem prostoru se pojavi
leta 1150. Vmes opravi dolgo pot, vsak od mojstrov izdelave pa
skrbno skriva svoj izum. Tako pride papir preko Kitajske, Koreje (ok.
500), Japonske (ok. 610), Tibeta (ok. 650), Indije (ok. 671),
Otomanskega cesarstva v Bagdad (l. 793, ko Arabci v bitki
premagajo Kitajce in od njihovih zapornikov prevzamejo znanje),
od Arabcev se izdelave papirja naučijo Egipčani (ok. 900). Okoli
l. 1100 papir pride v severno Afriko, 1150 pa preko Gibraltarja
na Iberski polotok. Po Evropi se je širil počasi, prednjačili so
pergamenti, saj ‘božja beseda ne bo pisana na ta poganski
material.’ (Izdelavo papirja opiše tudi Marco Polo in papirni denarni
bankovci pridejo z njim v Evropo v 13. st.) (14).
Gutenbergov izum tiska s premičnimi črkami leta 1448 pomeni
novo dobo masovne produkcije tiskanih vsebin, toda kljub temu
je bilo pismenih ljudi okoli leta 1500 le 11%, kar lahko le še bolj
poudari sporazumevanje s podobami. Prav tako je tehnični opis
v sliki enostavnejši za razumevanje kot v besedi. Sledi razmah
tiskarn po vsej Evropi le v nekaj desetletjih.

srednjeveški človek prisiljen izmisliti nove načine lajšanja dela, kar
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Slika 41: Najstarejša poznana ilustrirana tiskana knjiga, Kitajska, l. 868.

Slika 42: Srednjeveška osno
središčna kompozicija.

Slika 43: Hypnerotomachia Poliphili, l. 1499.
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Lesorez se v Evropi pojavi v 15. stoletju, simultano na več krajih.
(14, str. 150) Lesorezi so služili ilustraciji tiskanih knjig, kar lahko
primerjamo z današnjo industrijsko grafiko, hkrati pa pomenijo
nov medij izražanja umetnikov.
Povpraševanje po tiskanih knjigah je bilo veliko, matrice lesorezov
pa kratkotrajne, zato ni trajalo dolgo, preden sta se razvili tehniki
globokega tiska s kovinskimi ploščami, jedkanica in bakrorez
(okoli leta 1500).
Srednjeveško obdobje oblikovanja vrtov je bilo omejeno
predvsem na dva tipa: hotrus conclusus (samostanski, zaprti
vrt) in lustgarten (vrt ugodja). V njunih zasnovah se pojavlja
osno-središčna strukturna kompozicija, ki ponazarja krščansko
simboliko (axis mundi, slika 42).
Iz ilustracij ene izmed najstarejših tiskanih knjig v evropskem
prostoru, Hypnerotomachie Poliphili (slika 43), lahko razberemo
senzualno dogajanje v vrtovih ugodja
“Medij družbo spremeni bolj kot njegova vsebina” (15, str. 9). Je
podaljšek človeka in je vedno izraz novega medija. Ali se lahko
s tem strinjamo v primeru papirja in tiska v odnosu do vsebine?
Posebej ob naslednji izjavi, s katero se tudi strinjam. Ivins izjavo
profesorja Whiteheada, da je največji izum teh stoletij tehnika
ustvarjanja izuma, dopolni s tem, da so tehnike in tehnologije
izumov lahko uporabne le, če so adekvatno opremljene s
slikovnim gradivom. (14, str. 17) Torej vsebina je pomembna za
nadaljnji razvoj (medijev).

Nov medij predvsem spremeni vzorce delovanja družbe.
Kulminacija dogajanja v ‘temačnem’ (univerze v Evropi obstajajo že
od 12. stoletja, svet pa je bil ploščat le za nekatere) srednjem veku
je nastop novega veka, humanizma in renesanse. Med glavnimi
vzgibi sta nedvomno papir in tisk.
Humanizem in renesansa
Odkritja, protestantizem in reformacija

Slika 44: Liber de intellectu, C. Boulles, 1509; povzema
antropocentrični duh časa (ki prevladuje še danes).
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Slika 46: Zhou Chen, 16. st., narava skozi filozofijo daoizma.

Slika 45: Brunelleschijev eksperiment.

Slika 47: Kitajska paralelna perspektiva, 10. st. (poleg tega ne manjšajo figur v ozadju, niti ne uporabljajo senc za prostorske učinke).
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Obdobje zaznamuje vnovično odkritje, preučevanje in nadgradnjo
antičnih spisov (Vitruvius, De Architectura in Da Vincijev Vitruvijski
človek), razvije se humanistično gibanje.
“Temeljno racionalno stališče humanistov, poudarjanje in uporaba
matematičnih načel v umetnosti, znanosti in tehniki, novo
prostorsko mišljenje in prav nasplošno empirično zanimanje
za realni svet pojavov, kakršnega je kazal novi prebujajoči se
družbeni razred– buržuazija, …, je ustvarilo razmah znanosti
o naravi in duhovno podnebje, ki sta poleg drugih dejavnikov
pripomogla, da je v mnogih pogledih napočil nov čas, ki v različnih
izraznih oblikah sega vse do danes.” (15, str. 370)
“Nihče ne more zanikati, da slikar nima nič opraviti s stvarmi, ki
niso vidne. Slikar se ukvarja le s predstavitvijo videnega.” Leon
Battista Alberti, 1435.
Brunelleschi je okoli 1420 ustvaril prvo ‘pravilno’ linearno
perspektivo, kot sredstvo za predstavitev volumnov na
dvodimenzionalni slikovni ploskvi (slika 45). Pri tem si je pomagal
z eksperimentom, s katerim je navdušil prijatelje: če si stal točno
na mestu, kjer je stal Brunelleschi, ko je risal baptisterij Sv. Janeza
(Battistero di San Giovanni) v Firencah, obrnil sliko stran od sebe,
si lahko gledal skozi luknjico, ki jo je Brunelleschi zvrtal točno v
bežišču. Pred sliko si držal ogledalo (pogost pripomoček slikarjev),
v katerem si skozi luknjico videl odsev risbe. Če si ogledalo spustil,
si lahko narisano primerjal z realnim. Še več, Brunelleschi je zgornji

risbe lahko videl po nebu premikajoče se oblake. V tem, skrbno
načrtovanem zabrisanem prepletu realnega in umetnega sveta, se
je sprožilo tehnološko iskanje navidezne realnosti (16).
Linearna perspektiva je bila kmalu orodje mnogih umetnikov in
uporabljena za številne prevare očesa (trompe-l’œil).
Veliko teoretikov se, in se še vedno, sprašuje o pomenu linearne
perspektive in njenemu dojemanju kot edinem pravilnem prikazu
realnosti.
Zanimivo, da na Kitajskem za prikaz prostora dolgo uporabljajo
paralelno perspektivo ali ortogonalne prikaze. Prvi razlog za
tak prikaz je le drugačna konvencija ali navada prikaza – če
vemo, da so pari stranic pravokotne mize paralelni, so tako tudi
predstavljeni. “Odnos znanosti do umetnosti je kot odnos znanosti
do religije; ni ga.” (17) Po mojem mnenju vendar je.
Drugi razlog je medij – slikajo namreč na papirne zvitke, ki jih
počasi odvijajo in hkrati doživljajo to časovno/prostorsko izkušnjo
slike. Pomembno je tudi, da je bil subjekt kitajskih slikarij vedno
drugačen od zahodnjaškega (tri osnovne: krajina, človeška figura,
cvetje in ptice). Medtem ko renesančni človek ponovno začne
odkrivati naravo, od katere se je v srednjem veku ograjeval, pa
kitajski človek gleda na naravo že vrsto let skozi filozofijo daoizma.
Narava je vodilo, neprenehoma v gibanju, naseljuje duše in nosi
simbole; obstaja prostorska in časovna povezanost sveta in
pojavov v njem, ki sta nedeljivi. (18, str. 163)
Če primerjamo to filozofijo z antropocentrično, je razumljivo, da

del slike prekril s poliranim srebrom, tako da si v zrcaljeni podobi

Kitajci pravzaprav niso potrebovali linearne perspektive.
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Slika 48: Jan Van Eyck, Oltar v Gentu, l. 1432.

Sliki 50 in 51: Vila Lante, Lauri.
Slika 49: Utensov prikaz palače Medičejcev (lunet je nastalo 14).

26

Povzemam stališče več avtorjev (Talbott, Panofsky, 16), da je
bila perspektiva vedno prisotna, le da je bilo renesančno okolje
strukturirano na način (arhitekturno in filozofsko), da je človek
lahko objektiviziral subjektivno in opazil perspektivo (ne iznašel
ali izumil). Od Brunelleschija in Albertija dalje smo ujeti v to
abstraktno matematično predstavitev prostora, ki zamrzne
trenutek v prostoru in času, kot bi nanj gledali z enim očesom
zaprtim.
Kot se začne družba nasploh bolj zanimati za naravo, ta tudi
vstopa v grafične podobe, vredna je občudovanja, vanjo se
ponovno naselijo mitološka bitja antike.

Krajina vstopa v sliko, figure so postavljene v prostor. Atmosfersko
perspektivo je po besedah Dianne Durante, prvi začel vešče
prikazovati Jan Van Eyck, ko krajina v ozadju postopoma izginja in
se spaja z nebom (v realnosti atmosfersko perspektivo povzročajo
delci v zraku, kar povzroči navidezno manjšo nasičenost barv z
oddaljenostjo od opazovalca).
V slikarstvu pridejo v širšo uporabo oljne barve. Njihovo
počasnejše sušenje omogoča mehkejše barvne in tonske prehode
(sfumatto v Italiji, primer Mona Lisa).
To, da je vsebina pogosto pogojena s financiranjem naročnika,
je dobro opazno v renesančnih delih. Umetniki so obrtniki in
obratno, umetniki se promovirajo skozi obrt. Pojavljajo se cerkveni
meceni ter meceni iz močnejših plemiških družin, v Firencah in
Toskani so precej poznani Medičejci. Na lunetah, ki jih je naslikal
Utens (slika 49), so prikazana posestva družine Mediči v ptičji
perspektivi, ki zajame večji del od linearne.
Na bakrorezu tlorisa Vile Lante (sliki 50 in 51) vidimo linijsko
šrafiranje različnih površin, s čimer Lauri doseže različne tonske
vrednosti površin. Za prikaz terasaste zgradbe terena, pa je
tloris združil s pogledom iz ptičje perspektive. Prikaza sta precej
pripovedna, tloris je opremljen z merilom in legendo.

Slika 52: Tizian, lesorez.
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Slika 54: Ogled grafike v kontekstu.

Slike 53: Različne upodobitve Versaillesa.
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3. 4. 4 NOVI VEK
Absolutizem, barok
Odkritja, kolonizacija, vzpon evropskih velesil (merkantilizem).
“L’état, c’est moi.”, izrek Ludvika XIV. povzema duh časa in
postavitev dvora, ureditev vrta okoli Versaillesa pooseblja premoč
nad naravo. Poleg tega z uvedbo centralizirane uprave, prava in
financ doseže učinek absolutne moči države.

Slika 55: N. Poussin, 1640.
Nicolas Poussin (deloval v Italiji) je močno vplival na Charlesa le
Bruna (mednarodni vpliv širjenja umetniških slogov), ki deluje na

Ludvikovem dvoru. Med vladavino je Ludvik XIV. ustanovil
slikarsko in kiparsko akademijo. Tako je vsa umetnost služila le
vladarju.
Andre Le Notré je znanje o konstrukciji perspektive dobro
izkoristil v prostorskih učinkih vrtnih zasnov Versaillesa. Ne le da
je perspektiva naredila posnetek prostora, vplivala je na njegovo
oblikovanje, tako je osrednja os vrta središčno postavljeno bežišče,
ki se navidezno steka v neskončnost (dolgo je 4 km).
V primerih na slikah 53 vidimo, da je materiala, ki opisuje Versailles,
veliko. Bil je namenjen širjenju in gradnji elitnega statusa skozi
vizualno podobo vladarja, zato so nekateri, sploh perspektivni
prikazi idealizirani (z vstavljanjem figur, ladjevja, spreminjanjem
perspektive in bolj svobodno predstavitvijo rastlinskega
materiala). Grafika se je bila sposobna prilagajati trenutnim
modnim trendom – na starih matricah so zbrusili oblačila figur in
jim dali sodobnejšo preobleko.
Grafike so narejene detajlno. Lahko so si jih ogledovali pod lupo
in odkrivali podrobnosti, kar je imelo svojstven učinek. Pogosto
so bile tako velikega formata, da jih je sestavljalo več tiskarskih
plošč. Postopek odpiranja zloženih grafik in opazovanja od blizu
Dianne Harris in David L. Hays opišeta kot teatralno doživetje –
izzovejo presenečenje, radost in dramatičnost, z uporabo modelov
prezentacije, ki nas vključujejo in so izjemno prepričljive (slika 54,
11, str.30).
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Slika 56: Diderotova
enciklopedija, l. 1750.
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Slika 57: Linné, Systema naturae, l. 1735.

Slika 58: Hogarth, analiza lepote (S-lepotna linija,
estetski dogovor).

Razsvetljenstvo
Vlada mu razumski (v skladu s svojim naravnim pravom je
sicer vladal tudi Ludvik XIV.), sekularen, razsvetljenski duh in
svobodni um z Diderotom in Kantom na čelu (Spinoza: »deus sive
natura«, bog ali narava – naravno pravo). Razsvetljenski um ni
bil daljnosežen, uveljavil se je predvsem med intelektualno elito.
Vendar pa so imele knjige, ki so jih izdali razsvetljenci (Diderot,
Voltaire, Rousseau, d’Alembert, idr.) precejšen odmev. Izdajo
Enciklopedijo, leksikon, Britansko enciklopedijo.
Obračanje k naravi in razumu, ki sega v začetke 17. stoletja
(Bacon, Descartes), je nudilo ogrodje razvoju naravoslovnih
panog (Newton, Linné – biologija, narava je mikroskopizirana,
sistematizirana).
Nekje v 2. polovici 18. stoletja se z vzponom meščanske družbe
silnice prenesejo na njihovo stran in pomenijo konec ancien
régima.
V Angliji se propad aristokratskega režima izrazi tudi v angleškem
krajinskem slogu, ki zavrača vse oblike njegove avtoritarnosti,
posebno s prenovo estetske teorije vrtne umetnosti (slika 58).
Naslanja se na antično arkadijsko in pastoralno podobo angleške
krajine.

Slika 59: Lorraine, pastoralna krajina.
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Slika 60: Capability Brown, bakrorez, Redgrave Hall.

Slika 62: Humpry Repton, Red Book, stanje prej in potem.

Slika 61: Capability Brown, Stowe – kot se zmehča zasnova, tako se

Slika 63: Humpry Repton, stanje prej in potem.

tudi tonska modulacija prilagodi oblikovnemu jeziku zasnove.
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Medtem ko je Capability Brown izdeloval velikopotezne načrte in
izvedbe, je Humphry Repton strankam izdeloval predloge
izboljšav. Za to se je domislil načina prepričevanja strank s
tehniko prikazovanja stanja prej in potem. Na zavihku slike, ki
je bil poveznjen čez spodnjo je prikazal trenutno stanje, ko je
zavihek odmaknil, je prikazal stanje po posegu. Kljub pogosto zelo
minimalnim posegom, tehnika deluje prepričljivo (sliki 62 in 63).

Slika 64: William Kent, 1746, skica za prenovo terena – komunikacija
skozi perspektivno risbo. V tem obdobju je bilo značilno oblikovanje
vrtov neposredno v prostoru.

Industrijska revolucija, 19. stoletje
Historizem, idealizem, realizem.
Razvoj znanosti in tehnologije je prinesel industrijsko revolucijo,
z začetkom v Angliji. Naglo večanje meščanskega prebivalstva,
industrializacija obrti (parni stroj 1769), ki je rodila nov družbeni
sloj – proletariat, agrarne reforme (v smislu obdelave in
upravljanja), ter mnogo drugih družbeno-političnih procesov,
poganjajo motor globalnega kapitalističnega ustroja.
Samo nekaj imen in njihovih del, ki najbolje opišejo obdobje: C.
Darwin – “On the Origin of Species by Means of Natural Selections”,
K. Marx – “Kapital”, Jacob in Wilhelm Grimm, M. Faradey –
električna tehnika sporočanja, J. Liebig – “Organska kemija”, F.
Nietzche, F. Dostojevski, ...
Visoka produktivnost kot gonilo sistema, je v tem obdobju
doprinesla grafiki z izumom litografije (1796) in fotografije.
Litografija, tehnika ploskega tiska, deluje na principu
hidrofobnosti in hidrofilnosti materialov. Ker se lahko na tiskarsko
ploščo – kamen, neposredno riše s hidrofobnim materialom
(npr. z voščenkami), je tehnika izjemno svobodna in natančna v
prenosu poteze umetnika. Predvsem je ekonomsko učinkovita in
predhodnica ofsetnega tiska.
Fotografijo so izumljali (precej sočasno) Niépce, Daguerre,
Florence, Talbot, Archer (19).
V kratkem času, od začetka do 50’ let 19. stoletja, so fotografijo
izpopolnili do te mere, da so omogočili kratke čase osvetlitve in se
jo je dalo preko negativa na transparentnem mediju reproducirati.
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a

b

d
Slika 65: J. Niépche, prva fotografija, 30’ leta.
c

e

Slika 66: Stephen H. Horgan, 1880; Prva rastrirana fotografija,
ki se je pojavila v časopisu.
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Slike 67:
a) romantika: C. D. Friedrich,
b) realizem: G. Courbet,
c) impresionizem: C. Monet,
d) impresionizem: P. Cézanne,
e) post-impresionizem: V. van Gogh.

Omogoča bolj detajlno posnemanje od kateregakoli drugega
medija. Če pogledamo slikarstvo pred in po izumu fotografije, si
lahko predstavljamo, da je fotografija slikarstvo odrešila vseh
potreb po posnemanju realnosti. De Font-Réaulx pravi, da:
“ ... fotografija vstopi ravno v času, ko zraste romantični ideal
umetnika-heroja. Potreba po tem, da mora umetniško delo
povzdigovati boga ali kralja, je bila postopoma zamenjana z željo
sporočanja čustev.” Fotografija pa hkrati omogoča umetnikom
ujeti določen trenutek in s tem razširi njihovo vsebino.
Pomeni možnost sekundarne vizualizacije in poustvarjanje
določenega trenutka.

Slika 77: 1858, vstopna grafika, črnilo na papir.

Slika 78: 1860, zložljiv zemljevid splastnicami za delo na terenu.
Nenačrtovana in hitra urbanizacija pusti posledice v obupnih
razmerah za prebivalstvo, posebno v industrijskih območjih.
Potrebo po zagotavljanju zelenih površin prebivalstvu, mestne
oblasti zadostijo z odpiranjem prvih javnih parkov (Central Park).
Prvič so ureditve namenjene javnosti in vsemu prebivalstvu, ne le
premožni eliti.
Olmsted in Vaux sta zmagala na natečaju za ureditev, ki posnema
angleški krajinski slog. Poleg grafike, ki sta jo predstavila (slika 77),
je v naslednjih letih nastalo veliko opisnih grafik za izvajalce in
uporabnike prostora.

Slika 79: 1875, vodnik za uporabnike, litografija.

Slika 80: 2014, turistični vodnik, računalniška obdelava, ofsetni tisk.
Informacije so boleče za oči.
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Sliki 81: Zgoraj G. Guévrékian,

Sliki 82: Zgoraj E. Saarinern, spodaj

spodaj G. Braque

De Stijl.

Sliki 83: Zgoraj G. Eckbo, spodaj V. Kandinsky.

20. stoletje

Slika 84: Krik narave, E. Munch, 1893.
Čeprav je zgornja slika nastala v zadnjih letih prejšnjega stoletja,
pa dobro napove dogajanje v naslednjem.
Svet je v primežu imperializma, dveh svetovnih vojn, hladne vojne,
neokolonializma, ... Posledica geopolitičnega in ekonomskega
dogajanja je vzpostavitev in širitev mednarodnih zvez (EU, NATO,
G8, IMF, ZN, itd.).
20. stoletje je tudi obdobje razvoja množičnih medijev: radia,
filma, televizije. Če spet pomislimo na rek McLuhana (medij je
sporočilo) … Svet postane prizorišče spektakla. Avtentično
socialno življenje nadomesti njegova reprezentacija (kaj ni bilo že
prej tako, le v manjšem obsegu zaradi narave medijev?).

Socialno življenje iz biti v imeti in imeti v zgolj navidezni obliki
(konzumerizem). To je zgodovinski trenutek, v katerem produkt
(medija) zaključi
kolonizacijo socialnega življenja. Omogoča pasivno identifikacijo
z nadomestki pristne aktivnosti. S tem Guy Debord (La Société du
spectacle) opozarja na vlogo podobe v sodobni družbi.
Izumi na področju grafike: ofsetni tisk, sitotisk s svilenim sitom,
fotokopirni stroj, štiribarvni ofsetni tisk, itd. Proti koncu stoletja v
širšo uporabo pridejo osebni računalniki, ki skupaj z razvojem in
dostopnostjo interneta ter svetovnega spleta spremenijo način
dela, ustvarjanja, razmišljanja, sporočanja. Za razliko od televizije
in radia, gre za dvosmerni proces.
K razvoju tehnologije (ne le) telekomunikacij, so v veliki meri
prispevale prispevale vojne.
Do zdaj smo osvojili naravo v njeni realistični predstavitvi,
tehnološki nadvladi, ostane nam odkrivanje njene likovnosti. Pri
tem moramo poudariti razvoj likovne teorije in psihologije, ki sta
vplivali na prenašanje teorije v prakso. (Kandinsky, Klee, Arnheim)
Izmi: modernizem, fauvizem, ekspresionizem, kubizem, futurizem,
dadaizem, surrealizem, minimalizem, konstruktivizem,
post-modernizem …
Modernizem se je uveljavil kot slog oblikovanja, v krajinsko
arhitekturo ga oblikovalci pogosto prenesejo kar dobesedno.
Izražajo se s preprostimi likovnimi orodji, za kar vidim razloge
v prevladujočem duhu minimalistične uporabe sredstev (tako v
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Slika 86: Little Sparta, postmodernistični tematski park.

38

Slika 85 Banco Safra park, Brazilija,

Slika 87: Načrt za park La Villette, 1985, B. Tschumi.

1983, R. B. Marx., kolaž prenesen v tloris.

Fotokopija, ročno barvana z emajlnim lakom.

oblikovanju kot v izvedbi). Poleg tega so vrtovi večinoma
oblikovani za posameznike, kjer ni tekmovalnosti in javnost ni
vključena, zato je grafično sporočanje omejeno na ključno – da je
ureditev moderna.
Prvič v zgodovini vrtne umetnosti vrtovi ne sporočajo prikritega
pomena. Lahko bi povezali njihovo ‘brezpripovednost’ z
absurdnimi literarnimi teksti obdobja. Eksperimentirajo s
ploskvami, jukstapozicijo, linijo, formo, členjeno kompozicijo.
Grafika je temu primerna – čista, narisana na roke s črnilom ali
svinčnikom, uporabljajo črno-bele fotokopirne stroje in ploskovne
rastrske teksture. Malo pove o prostoru.
V drugi polovici stoletja sledijo postmoderni trendi oblikovanja, v
katerih se vrača vsebinska pripovednost. Na sliki 86 predstavitev
piktoresknega sprehajalnega parka Little Sparta s historično
vsebino, grafično prav tako spominja na stare načine prikazov.
Na sliki 87 lahko vidimo vpliv dekonstruktivističnih arhitekturnih
teorij v krajinsko oblikovanje.
Proti koncu stoletja so vidne hude posledice v okolju zaradi
pretirane industrializacije in izkoriščanja naravnih virov.
Okoljevarstveniki skozi naravne elemente, ki postanejo medij
(ang. Land Art), opozarjajo na problematiko človekovega vpliva na
okolje.

Slika 88: Land Art, R. Smithson, “Spiral Jetty,” 1970.

Slika 89: Land Art, Nazca, ok. 500 n. št.
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Slika 90: Kolaž digitalnih perspektivnih prikazov z različnih koncev Sveta
(Kanada, Kitajska, Urugvaj, Južna Afrika, Danska, Avstralija, ZDA, Rusija).
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3. 4. 5 SODOBNOST
“Laissez-faire”, ekonomski neoliberalizem.

Slika 91: Digitalna podoba krajine.
‘Demokratizacija’ držav in barvne revolucije. Termin države tretjega
sveta se zamenjuje s terminom države v razvoju (primer BRIC v
poligonu globalnega kapitalizma). Generacije X, Y in Z odraščajo
(v medijsko ustvarjenem strahu pred imigranti in terorizmom).
Socialno gledano Svet ni bil še nikoli tako majhen. Vseprisotnost
medijev je eskalirala.
Spektakel se nadaljuje, le da v spletno prizorišče lahko stopamo
tudi sami. Socialni mediji so spremenili način medsebojnih stikov.
Podaljšali smo svoja telesa v času in prostoru. Digitalna izkušnja je
popolnoma transcendenčna.
Umetnost je težko klasificirati, zaradi njene izjemne diverzitete.

vanjo vstopajo elektronska tehnologija, bio-znanost,
reinterpretirana stara obrt (BIO 50), reciklaža, hipna spletna
umetnost, performance, grafiti, interaktivnost …
Dnevno zmogljivejši strojna in programska računalniška oprema
omogočata vedno bolj natančno obdelavo in kompleksnejše
rešitve. Razvila se je 3D grafika in razširila v prostor s 3D tiskom.
Besedi globalno in trajnostno sta slišani dnevno. Globalno
segrevanje, večanje prebivalstva, pomanjkanje pitne vode in
hrane, kopičenje odpadkov, naravne katastrofe in vsi ostali
problemi človeštva, so v naših dnevnih sobah, nosimo jih v žepu.
Trend ‘zelenega’, je dober in mnogi upamo, da ne ostane samo
trend. Je blizu naravnemu duhu oblikovanja krajinske arhitekture.
Čim več zelenih površin v kombinaciji s pametno tehnologijo,
obnovljivimi viri energije in varstvom okolja so prevladujoče
teme krajinsko-arhitekturnih projektov. Razvoj geografskih
informacijskih sistemov in opazovanje ekoloških sprememb
Zemlje preko satelitov, omogočajo večji pregled nad dogajanjem
in natančnejše podajanje sodb.
Na sliki 90 se vidi vpliv globalizma - v grafičnem jeziku so si
vizualizacije izjemno podobne. Ne bi mogli razsoditi, v katero
okolje spadajo, kot smo lahko na primer ločili japonske lesoreze
ali kitajsko grafiko. Predvsem jim je skupno to, da so ob istem času
dostopne na spletu.
Na spletu pa so dostopne predvsem končne predstavitve
projektov. Skozi proces razvoja pa nastane cela vrsta grafičnih

Postala je izrazito konceptualna, interdisciplinarna in vsestranska –

izdelkov, ki vključujejo tako analogne kot digitalne medije
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1. SEZNANITEV S PROSTOROM

Slika 92: Digitalni orto foto posnetek.
Pridobljen s strani Geodetske uprave RS,
pomaga pri analizi obstoječega stanja
prostora in ugotavljanju prostorskih odnosov.
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Slika 93: Temeljni topografski načrt.
Pridobljen s strani Geodetske uprave RS,
pomaga pri analizi grajenih struktur.

Slika 94: Digitalne fotografije območja.
Prostor si ogledamo na terenu (tudi
večkrat). S fotografijami si pomagamo
pri priklicu spomina.

izražanja. Z naslednjim pregledom želim poudariti pomen
izražanja s pomočjo podob skozi različne medije. Na primeru
projekta ureditve športnega parka Kodeljevo, ki je nastal v 3.
letniku študija Krajinske arhitekture, pod mentorstvom doc. Darje
Matjašec, bom predstavila uporabo grafičnih orodij in likovnih
izrazil kot ključnih pri prenosu informacij. Izdelki si sledijo po
nastanku, od leve proti desni. Soavtorica projekta je Tjaša Kimovec
(izdelke sem uporabila z dovoljenjem).

2. ANALIZE STANJA

Slika 95: Analiza objektov.
Skozi inventarizacijo obstoječega stanja in analize, se podrobneje
seznanimo s prostorom, ga razumemo. Stanje predstavimo

Sliki 96: Zaznavni podobi prostora.
Abstraktne sheme povedo, kako smo osebno zaznavali prostor.
Zgornja z zalomi in različnim tonom ploskve v ravnini nakazuje
prostor in gabarite v njem. Oblika trikotnika prevzame vlogo
simbola, ki nakazuje smer. S transparenco pa so prikazane krošnje
dreves.
V spodnjem primeru je grafika linijsko-točkovna. Ker obravnava
prostor z urbanistično teoretičnega vidika avtorja Kevina Lyncha,
povzema njegov stil prikazovanja območij in robov (z linijo),
povezave s prekinjeno linijo, poudarke v prostoru in žarišča
dogajanja s krogom. Nepoznavalcem avtorja grafika ni preprosto

shematsko, po posameznih obravnavanih plasteh.

čitljiva, tu gre za konvencijo posamezne stroke.
43

3. RAZVOJ KONCEPTA
Pospremljen je s shematsko grafiko, ki jo lahko predstavimo
naročnikom, da preverimo ideje.
Koncept lahko postane glavno vodilo pri oblikovanju,
pomaga nam ustvariti zgodbo, kateri sledimo tako z
oblikovno zasnovo projekta, kot tudi z grafično prezentacijo.
Spomnim se besed vodilnega v podjetju Snøhetta, ki so
šle nekako tako: “Nihče ne bo prišel v prostor in si rekel
‘kako dober koncept’. Nam pa narekuje vso oblikovanje do
detajlov in na koncu projekt deluje kot zaključena celota.
Zato je pomembno, da ga imamo.”
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Slika 97: Razvoj in predstavitev koncepta.
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Slika 98: Ilustracija koncepta.

4. KONCEPT V PROSTORU IN NA PAPIRJU

Slika 99: Preverjanje koncepta v risbi.
Najlažje svoje ideje razvijamo skozi risanje na transparentni
papir, znova in znova. Vedno bolj kot se kristalizira podoba, vedno
bolj gremo v detajle. Pogosto skice zavržemo in gremo naprej, od

Na zadnji sliki v kolažu lahko vidimo preizkušanje ideje v prostoru
z delavno maketo. S poskusom izdelave ideje v prostoru preverimo
tudi njeno dejanskost fizičnega obstoja. Prostor otipljemo.

divergentnega h konvergentnemu.
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5. RAZVOJ NAČRTA
Le Corbusier je govoril o tlorisu kot generatorju: “Tlorisni
načrt je odločitev o vsemu. Narediti načrt je sprejetje
odločitev in fiksacija idej. Je imeti ideje.” (11, str. 112).

Slika 100: Tlorisni načrt, zrisan v AutoCadu.

Slika 101: Digitalni 3D model v Google SketchUp.

V tlorisu definiramo oblike v merilu, izrisujemo detajle.
Načrt je pust, brez tekstur, senčenja. Barvo uporabimo za
večjo preglednost.

Izdelamo ga na podlagi tlorisa in višinskih razlik. Pomaga nam pri
predstavitvi še neobstoječega prostora. Z risanjem perspektiv lahko
prikažemo le en pogled v prostoru, skozi 3D model pa se lahko
sprehodimo. Pozneje ga lahko v drugih programih za grafično obdelavo
opremimo z bolj pripovednimi likovnimi izrazili.
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6. GRAFIČNA PREDSTAVITEV
Predstavitev končnega načrta naročniku, je ključna pri ‘prodaji’.
Estetika oblikovanja je pogosto tisti odločujoči faktor. Projektu
(skozi koncept) zgradimo celostno grafično podobo. V
predstavitev vključimo najbolj pomembne grafične izdelke za
razumevanje oblikovanega prostora.
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Slike 102: Sheme ideje in prostora.
Sheme na desni zgoraj predstavljajo abstraktni, razplasteni
pogled. Opremljene so z legendami in piktogrami in čitljivo
predstavijo glavne ureditve v prostoru.
Razplasteni prikaz pomaga predstaviti kompleksnejše rešitve.

V zgornji shemi točke izražajo postavitev dreves in grmovnic,
ploskev pa trato. V drugi shemi linije prikazujejo povezave in
poti, z barvo, prekinjenostjo in debelino linije so kategorizirane.
Točke dobijo vlogo trga. V spodnji shemi so igrišča predstavljena s
piktogrami dejavnosti, ki so ji namenjena.
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Slika 103: Končni tloris v grafiki (Adobe Illustrator).

Slika 104: Fotografije makete (od analognega h digitalnemu).

Ob tlorisu najlažje razložimo prostorske odnose v prostoru. Glede
na program, v katerem sem oblikovala tloris, je grafika vektorska.
Ploskve so enakomernih barv, višinske razlike so prikazane z
različnimi odtenki po plastnicah. Barvo sem uporabila za poudarke
in lažje razmejevanje struktur.

Tisto, česar se ne da predstaviti z ostalimi grafičnimi
sredstvi (še najbolje v 3D modelu, vendar pa moje znanje
ni na tem nivoju), najlažje povemo z maketo. Izjemno
haptična predstavitev, ki pa lahko potuje digitalno le
preko fotografij. Natisnjen 3D model in maketa izstopata iz
dvodimenzionalnega likovnega prostora.
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Sliki 105: Perspektivna prikaza.
Perspektive so narejene kot kolaž - kombinacija zlepljenih
fotografij s terena v rastrski obliki in vektorskih elementov
(‘izrisanih’ s pomočjo 3D modela). Kombinacija predstavlja
razliko med obstoječim (posnetim) in ustvarjenim (vektorskim)
prostorom.
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4 ZAKLJUČEK

Ko sem malo od daleč pogledala na nastale izdelke, sem ugotovila,
da v resnici gibanje v digitalnih programih za obdelavo omogoča
neskončno možnosti prikaza – prav tako kot kombinacija
analognih grafičnih izrazil. Spoznavanje digitalnega prostora in
sposobnosti je trenutno podobno odkrivanju vesolja.
Pred tem sem imela bolj kritičen odnos do digitalnih medijev, kot
“nujno zlo”. Likovni jezik ostaja. Pa vendar digitalni medij prinaša
nekaj korenitih sprememb.
Medtem ko so vse oblike umetniškega izražanja, skupaj z
ureditvijo vrtov, skozi zgodovinska obdobja aludirala na antično
grško izročilo – jo vključevala ali zavestno ignorirala, pa mislim, da
je ta aluzija v zadnjem stoletju dokončno izzvenela.
Z začetkom v družbenem ustroju in povsem novi obliki
sporočanja, nimamo medija ali materiala, s katerim bi se lahko
navezovali na klasično. Terminološko in vsebinsko grafika morda
potrebuje prenovo. Hkrati samo sporočanje potrebuje več
pozornosti, saj je vseprisotnost podob povzročila zasičenost.
S spremembo medija, ki je v glavnem postal digitalno okolje, smo
spremenili tudi način sporočanja. Slikovna ploskev je navidezna,
sestavljena iz slikovnih točk, brez atributov. Točka je postala piksel
(slikovna točka). Črta je linija – lahko je vektorska krivulja, lahko
nezvezni niz točk (rastrska). Ploskev je omejena s krivuljo ali nizom
slikovnih točk.

natisnjena, temveč opazovana le preko zaslona. To je v ekološkem
smislu sicer pozitivno, v smislu neposrednega stika, manj.
S tem ko na medij našega časa vplivamo preko klika, se je izgubila
tista povezava med mislijo, očesom in roko, ki vleče potezo. Naše
‘klikanje’ prostora nam ne pusti mišičnega spomina o njem. Iz
prakse vidim, da pogosto prehitro preidemo v latentni
digitalni prostor, kjer nimamo pregleda nad celotnim prostorom
obravnave. Ogledujemo si ga skozi povečane izreze celotne slike
(ang. zoom-in, zoom-out), pri čemer nimamo nadzora nad celotno
površino (ki je na zaslonu premajhna) in nad merilom v katerem se
nahajamo. Ukaz razveljavi (ang. undo) onemogoča odzivanje na
prejšnjo potezo – izbrišemo jo nepreklicno.
Opažam, da uporaba preveč slikovnega gradiva, zamegli jasnost.
Kritika se nanaša tudi na to, da je manj razmisleka namenjenega
osnovnemu namenu in odnosom med tipičnimi pogledi – tlorisi,
prerezi, perspektivami in aksonometrijami. Tloris brez prerezov
(v zgornji pregled grafičnih izdelkov jih nisem vključila, ker so v
tem merilu popolnoma neuporabni) je nezadosten in obratno.
Prepogoste podobe so posledica možnosti izdelave in ne
temeljitega razmisleka o ideji sami. Podobe s posebnimi efekti
zaposlijo predvsem oko, brez da bi učinkovito zaposlile tudi
možgane.
Zaključimo, da je za oblikovanje prostora, digitalni medij

Pogost je tudi pojav, da dela ki jih oblikujemo, ne bodo nikoli

neprimeren.
51

52

Za opisovanje prostora z vidika učinkovitosti pa je nadvse
uporaben. Omogoča nam hitro sporočanje na dolge razdalje,
hitro odzivnost in prilagodljivost. Obdelamo lahko veliko količino
podatkov v zelo kratkem času. Ploskev obarvamo s klikom. Ozadje
ustvarimo z vstavljanjem fotografije.
Z zavestjo, da je likovnost v digitalnem prostoru drugačna
od analogne, moramo prilagoditi oblikovanje. Pomembno je
sporočilo in pomen je edino, kar moramo prenesti – vse ostalo je
za oko in možgane moteča navlaka.
Cilj je poznavanje prednosti in slabosti digitalnega medija
in zavedno oblikovanje. Res je tudi, da je veliko grafičnih
oblikovalcev in splošno sodelujočih pri ustvarjanju medijev,
samoukov, kar niža kvaliteto podob v okolju (analognem in
digitalnem). Grafika namenjena konzumerizmu, je zame žalitev
sami sebi.
Vsekakor pa ne bomo dolgo ostali na tej točki. Evolucija medijev
skozi zgodovino nam lahko pove, da ni nikoli v statusu quo.
Trenutno smo komaj na začetku digitalne revolucije, sploh če
pogledamo, da je uporaba računalnikov in interneta pretežno
omejena na bolj razvite države. Digitalno se seli v prostor in ga
tudi fizično ustvarja (3D tisk), ustvarja iluzije. Mhorda se bomo
kmalu vsakodnevno sprehajali skozi hologramske krajine in si
tiskali gradove v oblakih (ang. cloud). Trompe-l’œil, ali realnost?
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