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IZVLEČEK
CGP ali celostna grafična podoba je vizualni del celostne podobe in je sestavljena iz
več elementov. Sestavljajo jo simbol in logotip, tipografija, barve, slogani itd. V diplomski
nalogi so opisani elementi celostne grafične podobe in njihova uporaba za vizualnega
umetnika Teosona. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu je
predstavljen razvoj in pomen grafitov, saj se je vizualni umetnik Teoson prvotno predstavljal
izključno z izražanjem skozi risanje grafitov. Zanimal nas je predvsem zgodovinski razvoj in
izražanje skozi različna časovna obdobja v Združenih državah Amerike in Evropi, kjer sta
grafit in street art še danes najbolj razvita. Prikazana je zgodovina slovenske grafitarske
scene, ki pa se v primerjavi z ostalimi evropskimi državami ne razvija oziroma celo tone v
pozabo. Poudarek je tudi na risanju oziroma pisanju grafitov in uporabi različnih elementov.
Najbolj smo se poglobili v samo tipografijo, saj je bila ključnega pomena pri poznejši izdelavi
samega logotipa. Praktični del opisuje vizualnega umetnika Teosona in njegovo vizijo,
predstavljena pa je tudi celostna grafična podoba. Diplomska naloga vsebuje tudi prilogo, v
kateri je predstavljen priročnik celostne grafične podobe vizualnega umetnika.
Ključne besede: logotip, priročnik celostne grafične podobe, tipografija, vizualni umetnik

ABSTRACT
CGP or corporate identity is the visual part of the corporate image and is composed of
several elements. It consists of a symbol and logo, typography, colors, slogans etc. This paper
describes the elements of corporate identity and their use for the visual artist Teoson. The thesis
consists of two parts. The theoretical part describes the development and significance of graffiti
as a visual artist Teoson originally represented through graffiti drawing. Primarily, we were
interested in historical development and expression through different periods of time in the
United States and Europe, where graphite and street art is most developed today. In the paper it is
also repriseneted a history of Slovenian graffiti scene. The focus is also on the drawing or writing
graffiti and use of the various elements. The most research we made in typography chapter. The
practical part describes the visual artist Teoson and his corporate identity design.
Key words: corporate identity, logo, tipography, visual artist
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1

UVOD
Danes se na vsakem koraku srečujemo z velikim številom vizualnih sporočil, znakov,

plakatov in letakov, ki se jih niti več ne zavedamo. Med njimi se srečujemo z izdelki, ki so
nam še kako neznani. Nekateri se nam vtisnejo v spomin, spet drugi potonejo takoj v pozabo.
Le nekateri se nas dotaknejo in nas pritegnejo. Zagotovo prej opazimo in si zapomnimo
izdelek, ki ima drugače oblikovano embalažo, kričeče obarvan napis ali pa se razlikuje po
svojevrstni tipografiji in velikosti. Razlikuje se torej oblikovno.
Večina podjetij celostni grafični podobi ne posveča veliko pozornosti, čeprav je
celostna grafična podoba podjetja zelo pomembna. Za uspešno prepoznavnost podjetja tako ni
dovolj zgolj izdelava izdelka, temveč tudi, kako je izdelek predstavljen ciljni skupini, ki jo
želimo z izdelkom doseči. Dobro oblikovan izdelek vzbudi našo pozornost, se nam vtisne v
spomin, hkrati pa predstavlja organizacijo in ustvarja njen imidž. Kadar nam kdo omeni
določeno podjetje, se nam pred očmi pojavi znak tega podjetja. Podobnost ponudbe na trgu je
pripeljala do pomembnosti upravljanja s celostno grafično podobo podjetja. In prav
oblikovalec je tisti, ki s tem upravlja in doseže svoj namen, če nas uspe pritegniti in poskrbeti
za to, da si znamko zapomnimo.
Namen diplomskega dela je izdelati celostno grafično podobo vizualnega umetnika
Tea Ivančiča, ki deluje pod imenom Teoson. Prvotno se je Teoson ukvarjal zgolj z
grafitarstvom, zato smo se odločili, da bomo večjo pozornost namenili razvoju in pomenu
grafitarstva. Grafiti predstavljajo temelj in izhodišče naše diplomske naloge in so ključnega
pomena za izdelavo logotipa in priročnika celostne grafične podobe.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
ZGODOVINA PISANJA/RISANJA GRAFITOV
Etimološko beseda grafit izhaja iz grške besede grafo (pišem) in italijanske besede

sgrafare (spraskati). Iz slednjega glagola izvira beseda graffito, ki pomeni napis, spraskan na
zid, spraskano sliko. Kljub navidezno jasni etimologiji se zdi, da so razumevanja pojma
grafita različna in odvisna od tega, od kod prihaja tisti, ki pojem razlaga. Definicija grafita je
zaznamovana s prepričanji in motivacijami, ki so vpletene vanjo (1).
Najstarejše ohranjene stenske poslikave izvirajo iz paleolitika. V tistem čas, so na
stene jam z raznimi naravnimi pigmenti upodabljali tematiko lova, bizone, mamute in druge
živali. Najbolj znana primera sta Altamira v Španiji in jame Lascaux v Franciji (1).
Pozneje v antiki se je začelo novo obdobje stenskih poslikav. V Pompejih so našli
zapise v latinščini, ki so bili zapisani s fragmentnimi kredami. Narisani so bili politični grafiti,
slogani, risbe, razne karikature in drugo. Španski osvajalci so leta 1600 s svojimi imeni
popisali steno v Novi Mehiki, medtem ko so Francozi vrisali svoja imena na stene ruševin
enega od stolpov templja Angkor Wat v Kambodži okoli leta 1820 (1).

Slika 1: Skriti grafiti v Angkor Wat, ki jih je razkrila Nasina tehnologija (2).

Grafitanje se je kot ulična umetnost najprej pojavila v New Yorku in je povezana s
začetkom črnske subkulture hiphopa.
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2.1.1 NEW YORK
New York, zahvaljujoč grafitarjem, ki so ustvarjali v 70ih, je v smislu ulične
umetnosti imel petnajst let prednosti pred ostalim svetom. Leta 1970, po javni objavi
intervjuja z ameriškim grafitarjem Takijem, je v New York prispel cel val grafitarjev, ki so
začeli sodelovati v skupinah in se razširili po vsem svetu. Stene mesta so bile kmalu
zapolnjene z napisi in poslikavami. Preproste imenske oznake so se razvile v umetniško
gibanje, ki se je razlikovalo od predhodnih. Izmišljena imena piscev (pozneje grafitarjev) pa
so postala njihov objekt izražanja. Ko je imel grafitar Lee leta 1979 prvi solistični nastop v
italijanski galeriji, je bilo jasno, da se je svet začel zanimati za grafitarsko umetnost. Lee v
svojih delih največkrat upodablja like iz animiranih filmov in stripov.

Slika 2: Intervju, ki ga je objavil The New York Times z grafitarjem Taki-jem 183 (3).

V zgodnjih 80. letih sta se pojavila Keith Haring in Jean-Michel Basquiat, poznan kot
Samo. Tako Basquiat kot Haring sta bila s strani grafitarjev v New Yorku nekoliko prezirana.
Grafitarsko sceno sta sicer podpirala, nista pa bila tipična predstavnika grafitarskega gibanja v
New Yorku. Ker sta pretežno risala na platno in se le redko udejstvovala v ilegalnih uličnih
akcijah, je bilo očitno, da sta bolj zainteresirana za »uglajeno« galerijsko kariero, kot da bi
sledila grafitarski ulični subkulturi (4). Keith Haring je pozneje postal eden najbolj cenjenih
umetnikov. Ima preprost, energičen stil, linije in oblike pa so odebeljene. Glavni namen
njegovih del je komunikacija. V ospredje postavlja tudi ljubezen, njegovi znani liki – figurice
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pa nimajo ne spola ne rase. Tudi Basquiat je pustil velik pečat v urbani umetnosti. Čeprav je
sprva grafital po newyorških ulicah, je kariero končal kot visoko cenjen slikar. Njegova dela
temeljijo na grafitih, risbe in slike pa združujejo urbano črnsko kulturo in zgodovino, skupaj z
njegovim občutkom lastne identitete. Njegovi tag-i so bili najdeni na avenijah, predvsem v
bližini znanih umetniških galerij.
Nasploh so grafitarji, ki so risali tako po vlakih kakor tudi po platnih, sčasoma pričeli
kariere kot galerijski umetniki in širili »grafitarsko« kulturo oziroma gibanje v nova mesta po
vsem svetu.

Slika 3: Grafiti narisani na podzemni železnici različnih izvajalcev (5).

2.1.2 SEVERNA EVROPA
V nadaljevanju so opisani umetniki iz Londona, Pariza, Berlina, Stockholma kot tudi
umetniki z uveljavljenimi lokacijami na Nizozemskem, Češkem, Poljskem, v Rusiji in
Ukrajini. Čeprav je umetnost na teh lokacijah zelo raznolika, so njihovi slogi med seboj
konceptualno povezani.
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2.1.2.1 London
Kot vsaka zgodovina ima tudi zgodba o zgodovini grafitov v Londonu veliko različic.
London je v veliki meri nadzorovan, zato so prvotni grafiti »težki in nesramni«. London kot
mesto je zelo veliko in obsežno območje. Ima svoj značajski in estetki pogled na grafite. V
nekaterih okrajih so imeli grafiti ločene črke z dvojnim zunanjim robom, ki so bile zelo
čitljive, tako da so izstopale še bolj kot ponavadi. Ni bilo važno, kdo je bil na steni največkrat
podpisan, temveč kdo je narisal bolj agresiven grafit (6). Vendar pa so se stvari obrnile na
glavo, ko je grafitarska skupina DDS začela uporabljati fen na vroč zrak. Z njim so na stranice
vlakov vžigali svoja imena, tako da je bil vsak poskus odstranitve s strani oblasti neuspešen.
Nekateri njihovi tag-i so tako vidni še dandanes.
Medtem ko so se grafiti razvijali z uporabo vročega fena, se je na drugi strani Londona
odvijal predvsem drug scenarij – Banksy. Banksy se je pojavil z dokaj neuveljavljenim street
art-om. Njegove podgane, ki jih je risal s pomočjo šablon, so v ljudeh vzbudile pozornost.
Ozone in 10Foot sta njegovo delo označila kot »art fag« (žalitev za ulične umetnike). Pričela
se je »vojna«: prostoročno narejeni grafiti proti šablonam (6).

Slika 4: 10Foot in Tox sta prerisala grafit Banksy-ja, Islington 2008 (6).

2.1.2.2 Pariz
Pariška grafitarska scena se je rodila še preden je stil newyorških grafitov prečkal
Atlantski ocean. Francoski pisatelj Victor Hugo je v svoji knjigi Notre-Dame de Paris (leta
1831) podal primer, v katerem opisuje besedo »fatalite« napisano na zidu cerkve. Stoletje
pozneje je Brassai ustvaril fotografije stenskih grafitov, ki jih je opazil med nočnim
sprehodom po Parizu. Leta 1933 so se te fotografije pojavile v reviji Minotaure v članku z
naslovom »Du mur des cavernes au mur d’usine« (Prevod: Od jamskega zidu do tovarne).
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Skoraj trideset let pozneje je izdal knjigo z naslovom Graffiti s spremno besedo umetnika
Picassa. Bilo je verjetno prvič, da so te urbane napise dojemali kot obliko umetnosti (6).
Grafitarji, povezani s kulturo hiphopa, so v Pariz prispeli okrog leta 1980. V tem
obdobju so se grafiti razširili po vsem mestu. Nekateri ameriški grafitarji, kot npr. Jonone iz
grafitarske ekipe 156 All Starz, so se preselili v Pariz in imeli močan vpliv na nastajajoč
francoski grafitarski stil (6).
Parižani so dandanes že navajeni na vse večjo rast in raznolikost urbanih umetnikov.
Grafite so na območju Pariza ustvarjali z veliko paleto različnih tehnik. Najbolj vidni in
opazni so grafiti umetnika z imenom Honet. Poznani so tudi Zevs, Turbo, Horfe, Conine in
drugi. Njihove stvaritve si je najbolje ogledati tako, da se usedete na pariški metro in se z njim
vozite po centru Pariza in njegovi okolici.

Slika 5: Honet, Pariz (6)
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2.1.2.3 Berlin
Zgodovina urbane umetnosti je zapletena. V zadnjih stotih letih je bil videz mesta pod
vplivom petih različnih političnih sistemov: nemškega cesarstva, Weimarske republike
(neuradno ime za Republiko Nemčijo, ki je nastala po 1. svetovni vojni in je prinesla kulturni
razcvet), nacistični režim (mesto v fazi osemindvajsetletnega boja med vzhodom in zahodom
Berlina) in končno svobodo po padcu Berlinskega zidu leta 1989.
Od sredine 80. let so ulični umetniki začeli aktivno oblikovati videz mesta. Dvajset let
po izgradnji berlinskega zida, so prebivalci Zahodnega Berlina odkrili njegov potencial kot
podlago za ulično umetnost. Na belih stenah zidu so obiskovalci puščali politična in
ljubezenska sporočila.

Slika 6: Berlinski zid (6)

Severni del zidu pa je postal platno za »ameriške« grafite, ki so večinoma temeljili na
imenih. Slogi so bili podobni tistim v Parizu, Londonu, Amsterdamu in New Yorku.
Mednarodni umetniki, vključno z Richardom Hambletonom, Keithom Haringom in
Gordonom Matta-Clarkom, so pustili pečat na Berlinskem zidu in posledično na stotinah
mladih, ki jih je njihovo delo inspiriralo (6).
Usodni dogodek se je zgodil konec leta 1986. Pet nekdanjih državljanov Nemške
demokratične republike, so se odločili narisati šest kilometrov dolgo belo črto vzdolž zidu. S
svojim dejanjem so uničili številne barvite poslikave. Menili so, da je zahodni del obzidja
postal prevelika turistična atrakcija in je prikrival prvotno grozo, zaradi katerega je bil
Berlinski zid sploh postavljen (6).
Dogodki v Berlinu so inspiracija mnogim današnjim uličnim umetnikom po svetu.
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2.1.3 JUŽNA EVROPA
Južna Evropa ima določen okus, in ta jo dela tako edinstveno in drugačno v primerjavi
z ostalim delom sveta. Njena estetika je bolj grafična, bolj živahna in ima nek svoj edinstven
slog.
2.1.3.1 Barcelona, Madrid
Barcelona je postala ena od svetovnih centrov neodvisne javne umetnosti v začetku
20. stoletja. Umetnik Nami je bil eden izmed začetnikov. Poznan je po narisani dvignjeni
pesti. Iz tistega časa izhaja tudi nasmejana riba umetnika El Peza. Sčasoma so dela the dveh
umetnikov preplavila celotno mesto (7).

Slika 7: Stvaritev El Pez-a v Barceloni (7).
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Slika 8: Kenor (6)

Skoraj popolno svobodo, ki so jo imeli umetniki pri risanju od začetka pa do sredine
20. stoletja, so kmalu omejili novi državni predpisi. To je pomenilo večje število tag-ov in
preprostih throw-up-ov. Ti so kmalu prekrili barvite grafite v središču mesta.
Čeprav so si umetniki iz Barcelone in Madrida zelo blizu, je v Madridu viden nekoliko
drugačen stil grafitov, saj je le ta nekoliko bolj tradicionalen. Madrid namreč predstavlja zelo
raznoliko urbano umetnost. Vidimo lahko od grafitarjev (trenutno najbolj aktivni so Spok,
Eltono, Nuria Mora, Suso33) do umetnikov, ki opravljajo ulične instalacije (7).

Slika 9: Grafit v Madridu na ulici Malasana Barrio (8).
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2.1.3.2 Atene
V času nacistične invazije in okupacije v drugi svetovni vojni je bil vsak znak ali
beseda na steni povezana z uporom. Minila so leta in Atene so bile popisane z znaki in
slikami, ki so prikazovali lojalnost do političnih strank, športne ekipe ali pa so prikazovali
ljubezenske izpovedi.
Grafiti so se v Grčiji pričeli postopoma pojavljati ob koncu 20. stoletja. Ulični
umetniki so takrat risali predvsem v mestu, aktivni pa so postali tudi z risanjem po vagonih.
Večinoma so risali s spreji srebrne barve, saj so srebrni grafiti zelo opazni in dolgo obstojni.
Ko je grška mladina s prebiranjem knjig in revij, gledanjem filmov ter pozneje z brskanjem
po internetu prišla v stik z ameriško kulturo hiphopa, so se grafiti pričeli pojavljati ne več
samo na vlakih in zidovih, temveč tudi po strehah, zapuščenih stavbah in mostovih. Pogosto
preganjanje in nenehen pritisk policije sta postala stalnica (6).

Slika 10: Atene, Grčija (6)
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2.1.3.3 Rim
Rim in grafiti imajo dolgo skupno zgodovino. Grafiti so se v Italiji začeli pojavljati v
času starih Rimljanov.
Za razliko od ulične umetnosti v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji je bil
v Rimu večji poudarek na samem videzu izdelka kot pa na pomenu.
V zadnjem času pa je bila v Rimu glavna tema, kako se znebiti vseh grafitov v mestu.
Prostovoljci so pričeli združevati moči z občinskimi delavci, ki so oboroženi s čopiči in
čistilno raztopino čistili porisane stene (9).
Vendar pa ni vsakdo navdušen nad temi ukrepi. Kritiki primerjajo prepoved risanja
grafitov prebivalcem in obiskovalcem Rima s prepovedjo uporabe njihovega narečja. Za
nekatere so grafiti umetnost, za druge pa je boleče opazovati popisane stare rimske stavbe (9).

Slika 11: Grafiti v Rimu (10).
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2.2

GRAFITI V SLOVENIJI
Grafiti so se v primerjavi z drugimi, prej opisanimi velemesti na slovenskih tleh

razvijali nekoliko drugače. Bistvena razlika je v mestnih infrastrukturah. Slovenska mesta ne
poznajo podzemnih železnic, prav tako nimajo izrazito revnejših predelov (getov), ki bi bili
ponoči dovolj samotni in primerni za poslikavo. V Sloveniji ni bilo kulture hiphopa, prav tako
tolp.
2.2.1 LJUBLJANA
Sprva so se v Ljubljani začela pojavljati napisana imena pankovskih skupin. Pisanje
grafitov je bilo strogo kaznovano. Tiste, ki so izsledili, so preganjali in dobili policijsko
kartoteko. Z oblikovanjem ljubljanske alternativne scene se je grafitanje v Ljubljani preselilo
v kletne prostore diskotek in klubov (11).
V drugi polovici osemdesetih let se je pojavil nov tip slikovnih grafitov brez izrazitih
sporočil, a s poudarjeno estetiko. Aktivne so bile predvsem tri skupine: Strip Core, Mizz Art
in Mega Medi Group. Člani skupine Strip Core grafitov niso izdelovali le na stenah, temveč
tudi na platnih, kartonih, kovinskih in lesenih podlagah. Velik pomen so pripisovali
spontanosti izražanja in sproščenosti, o grafitih so govorili kot o načinu življenja. Skupina
Mizz Art pa je bila popolno nasprotje. Člani te skupine so bili povezani z ekološko skupino
Živo zelenih in zaradi svoje ekološke naravnanosti niso uporabljali sprejev, temveč barve in
čopiče. Sredina 90. let je bila prehodno obdobje in začel se je razvijati nov stil. Prihajala je
mlajša generacija, prihajale so spremembe, kultura druženja in ustvarjanja so temeljila na
hiphop sceni, razvijati se je začelo tudi skejtanje (11).
Trenutno je v Mestni občini Ljubljana na voljo trinajst lokacij, kjer je risanje grafitov
legalno. Ena izmed lokacij je tudi Metelkova mesto. Metelkova mesto je znana po vsej
Sloveniji in svetu. Je znano središče umetniškega in rokodelskega ustvarjanja, političnega
delovanja in neodvisne kulturne produkcije s področja glasbe, gledališča, slikarstva, videa,
stripa, kiparstva in drugih umetnosti. Znana je tudi kot sproščen in navdihujoč družabni
prostor (12).
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Slika 12: Festival SupaDzem, ki se je odvijal poleti 2013

Za posebne prostore, namenjene grafitom, so se na MOL-u odločili zato, ker je
Ljubljana v zadnjih letih, predvsem v starem mestnem jedru, dobila novo, urejeno podobo, in
jo želijo takšno tudi ohraniti. Kot enega najbolj motečih dejavnikov v urejenih mestnih
predelih so navedli prav grafite, ki v tem primeru predstavljajo obliko vandalizma, zaradi
katerega ima Mestna občina Ljubljana s sanacijo fasad in drugih javnih površin precejšnje
stroške. Tako bodo dovoljene lokacije omogočile umetniško izražanje posameznikom in
skupinam brez uničevanja tuje lastnine.
2.2.2

MARIBOR
Grafitanje se je v Mariboru začelo bolj množično pojavljati v 90. letih prejšnjega

stoletja. Po stilu grafitov je vidno, da so vzornike našli v tujini (predvsem v Združenih
državah Amerike), vendar so vseeno razvijali svoj stil (13).
V Mariboru so oblasti že od vsega začetka vztrajno brisale grafitarske stvaritve. Vsak
grafitar je skrbno skrival svojo identiteto in samo ožji krog je vedel za ime ustvarjalca, ki je
stal za narisanim grafitom. Med prve mariborske grafitarje spadajo Makro, Spoon (prvi, ki mu
je v Sloveniji uspelo porisati cel vagon t.i. wholecar), Ratt One, Joke 42, Onez in drugi.
Zaradi večje učinkovitosti in nepredvidljivosti so se kmalu začeli povezovati v skupine.
Najbolj znana je bila skupina EGOTRIP, ki deluje še danes, vendar z okrnjeno zasedbo (13).
Mesto Maribor nima posebnih prostorov oziroma legalnih sten, na katere bi se lahko
prosto risalo. Včasih je bilo mariborsko središče dogajanja v nekdanjem vojaškem kompleksu
Pekarna na Taboru, na desnem bregu reke Drave. Risalo se je tudi na steno pod mariborskim
Kolosejem in na Teznu v podhodu pod železniško progo.
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Da bi se »grafitarska scena« ponovno prebudila, se je leta 2013 v Mariboru zgodil
festival RE:FRESH. Namen festivala je bil vnesti in povrniti svež veter v mesto. Odvijale so
se razne glasbene, športne in grafitarske delavnice. Porisal se je podhod pod Titovo cesto,
risalo pa se je tudi na Srednji elektro-računalniški šoli.

Slika 13: Poslikava stene v sklopu festivala RE:FRESH

Trenutno je v Mariboru aktivnih zelo malo grafitarjev, bolj aktivna sta le Teoson in
Splinter.
2.2.3 CELJE
Grafitarsko dogajanje v Celju je bilo precej drugačno od tistega v Mariboru in
Ljubljani. Začetki segajo v čas, ko sta Micro in Hobit ustanovila skupino celjskih grafitarjev,
imenovano EMC. Pomembno so na njihovo delovanje vplivali literatura, revije in pozneje
internet. Večina je bila dobro povezana z mariborskimi grafitarji in manj z ljubljanskimi. V
Celju imajo kar nekaj legalnih lokacij, vendar pa grafitanje v primerjavi z grafitanjem v
Ljubljani vseeno ni tako zelo razvito. Najbolj znana legalna lokacija je Graffiti Street, ki je
tudi najstarejša legalna lokacija za grafite v Celju (13).
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Slika 14: Graffiti Street Celje (14).

Nahaja se v starem mestnem jedru in je last celjske župnije. Na tej lokaciji grafitarjev
ne preganjajo in zato lahko naredijo bolj zahteven izdelek. Kot večino legalnih sten tudi to
vsake toliko časa v celoti obnovijo – prepleskajo (bodisi z belo bodisi s kakšno drugo stensko
bravo). Stara Kovinotehna je bila do nedavnega legalna lokacija za risanje grafitov in je bila
med grafitarji priljubljena. Stavba je nudila veliko sten za ustvarjanje in skozi leta je nastalo
veliko število grafitov. Ker je bila stavba v slabem stanu, jo je bil lastnik leta 2011 primoran
porušiti. Mladinski center Celje je zelo aktiven in z grafitarji pogosto sodeluje. V preteklosti
so organizirali že več dogodkov: The Colors of graffiti (leta 2003), Media fest – festival
različnih medijev (2007), Graffiti session leta 2010. Z enim izmed celjskih grafitarjev so
sodelovali tudi pri urejanju podobe mladinskega hotela MCC Hostel, ki se nahaja v prostorih
MCC-ja (15).
Občina Celje podpira celjske grafitarje in nudi še druge manjše legalne lokacije ter
legalne stene za ulično ustvarjanje. Grafitarjem v Celju je tako s pomočjo občinskih razpisov
že nekajkrat uspelo pridobiti sredstva za nakup sprejev. Poznani celjski aktivni grafitarji so:
Vixen, Seos in Awol.

	
  

	
   	
   15

	
  
2.3

GRAFITARSKA SUBKULTURA
V umetnostni zgodovini, sociologiji in kulturnih študijah je najbolj prisotna obravnava

specifične oblike grafitanja, ki so bodisi samostojni bodisi člani grafitarskih združb – crewjev. V širšem smislu pa lahko vse grafitarje razumemo kot pripadnike grafitarske subkulture.
Grafitarska subkultura je utemeljena na izrisovanju tag-ov, piece-ov, throw-upov ipd. To so
poimenovanja (opisana v nadaljevanju naloge), ki izhajajo iz slenga mednarodne grafitarske
subkulture (16).
Gregor Bulc je zapisal, da grafitarska subkultura izrazito ločuje med »svojimi« grafiti,
t.i. subkulturnimi grafiti, in drugimi grafiti, ki jih lahko vidimo na ulici, pa naj gre za politične
ali ljubezenske zapise ali pa za grafite, ki upodabljajo like, figure, objekte. Subkulturne grafite
pripadniki grafitarske subkulture dojemajo kot individualno kreativno izražanje, ki je sicer
namenjeno na ogled vsem, toda njegovo »resnično vrednost« lahko oceni le peščica
strokovnjakov, ki se na tovrstno grafitiranje spozna ali se z njim ukvarja (17).
Sprva so bili grafiti definirani z besedo writing, torej ne kot slikanje ali risanje, temveč
kot pisanje. Grafitarji so se prvotno poimenovali za writer-je, grafitanje kot writing. Izraz
grafiti se je pojavil kasneje, kot opis aktivnosti, s pridihom umetniškega izražanja. Grafiti
temeljijo na imenih, črkah in besedah. Ti vsebujejo estetske lastnosti in estetsko obdelavo.
2.3.1 GRAFITARSKA PISAVA
Grafitarji s svojim izvirnim likovnim pristopom in razvojem grafitarske pisave
navdušujejo tako grafične oblikovalce kot tudi druge vizualne umetnike. Med uličnimi
poslikavami v večini prevladujejo tekstovni grafiti. Ljudje, ki so se ukvarjali s pisanjem imen
po raznih stenah, so sčasoma postali tekmovalni. Začeli so tekmovati komu bo uspelo s
svojim imenom popisati čim več različnih objektov, ulic, sten. Prvotno je izziv predstavljala
količina, ne pa kvaliteta napisanega. Podzemni metroji so kmalu postali platna, na katero so
pisali svoja imena, saj so bila njihova imena tako vidna na krajih, kjer še niso bila videna. Iz
preprosto napisanih imen, so pozneje ustvarjali že bolj zapleteno napisana imena, tako
imenovane throw-up-e (3).
2.3.2 IMENA IN ŠTEVILKE
V kulturi pisanja je izbrano ime zelo pomembno. To ime je pozneje spoštovano,
nenapisano pravilo pa pravi, da se ga ne sme prepisati ali uničiti. To velja namreč kot
nespoštljivo. Grafitarji izbirajo imena na različne načine. Včasih si za ime izberejo svoje ime
ali vzdevek, ki so ga imeli v otroštvu. Izbirajo imena, ki odsevajo kdo so in kako se vidijo
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sami. Nekateri izberejo imena s črkami, ki se jim zdijo, da jih bodo lažje umetniško upodobili.
Spet drugi izberejo imena, ki so podobna že znanim uveljavljenim uličnim umetnikom in jih
sami zelo spoštujejo. V skupnosti so imena neuradno avtorsko zaščitena. Ko posameznik
sprejme določeno ime, to ime postane izključno njegova last. Vsak pisec si sam gradi ugled
svojega imena, zato se isto ime naj ne bi ponavljalo, saj si ulični umetniki ne želijo, da drugi
jemljejo zasluge za njihove ulične stvaritve. Vsak posameznik ima pogosto dodatna imena in
jih uporablja za različne namene. »Bomberji« se nagibajo k izbiri krajših imen, saj so krajša
imena ponavadi manj zapletena in hitro napisana oziroma narisana. Pisci črpajo inspiracije iz
najrazličnejših virov. Dan za dnem gledajo likovno umestnost, ki jo srečajo na ulici, opazujejo
oglaševalske panoje, vir so jim tudi lastne izkušnje, razni stripi, glasba, filmi, televizijske
oddaje, nanizanke ipd. Toda največji vpliv imajo drug na drugega in se med seboj neprestano
primerjajo (3).
Obstajajo tri osnovne oblike pisanja: tag, throw-up in pa piece (opisani v
nadaljevanju). Vsak ima značilen videz in poseben namen. Ulični umetniki so razvoju
vsakega posebej posvetili veliko časa in truda. Mnogi so specializirani za eno obliko, medtem
ko drugi uporabljajo vse tri načine pisanja.
2.3.3 TAG (PODPIS ALI OZNAKA)
Tag ali »ročen slog« je v bistvu podpis. Je glavna oblika pisanja in temelj za drugi dve
glavni obliki. Tag-i se uporabljajo predvsem za povečanje prepoznavnosti imena. Po drugi
strani pa delujejo kot formalni podpis pod zapletenim delom (18).
V poznih 60. in začetku 70. let je bila večina tag-ov napisana s preprostimi čitljivimi
črkami. Pisci z večjim številom »tag-ov« so postajali znani. Pisanje tag-ov je postajalo vedno
bolj priljubljeno in vse več ljudi je bilo vključenih. Na tej točki več ni bila pomembna
količina napisanih tag-ov, temveč njihova kvaliteta (artistična plat). Tako so pisci pričeli
»stilirati« svoje črke kot dodaten način za pridobivanje pozornosti. Tag-i oziroma podpisi so
tako pričeli prihajati iz različnih stilov. Nekateri so bili enostavno berljivi, spet drugi zelo
zapleteni in bogato okrašeni. Večinoma so to enobarvni podpisi enostavnih potez, zasledimo
pa jih na vseh mogočih površinah – od električnih omaric, poštnih nabiralnikov, mestnih
avtobusih in avtobusnih postajališč, na klopeh, telefonskih govorilnicah, ograjah, stopniščih
in še kje (6).
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2.3.4 STILI »TAGOV«
2.3.4.1 Ravne črke
Tagi z ravnimi črkami so oblikovani na osnovi standardnih pisav. Pogosto so napisani
z velikimi tiskanimi črkami za maksimalno čitljivost (3).

Slika 15: Tag napisan z ravnimi črkami (3).

2.3.4.2 Scripts
Tag-i, ki so pridobljeni iz formalnih pisav, vendar jih pisci spreminjajo. Črke
preoblikujejo in tako ustvarijo svoje edinstvene pisave (3).

Slika 16: »Scripts« tag (3)

2.3.4.3 Klasični
Klasični tag-i so črke, ki imajo lastnost, ki se je razvila izključno v določeni skupnosti.
Pisci spreminjajo proporce in ritem črk, dodajajo poudarke in grafične elemente, tako da so
napisana imena in besede videti edinstvene (3).

Slika 17: Vrsta klasičnega tag-a (3).
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2.3.4.4 Drips (»kapljasti« tag-i)
Pisci pred pisanjem »tag-ov« napolnijo svoja pisala oziroma markerje s prevelikimi
količinami črnila. Med pisanjem se črnilo razliva iz pisala na površino in posledično nastajajo
vertikalne črte, ki se razlivajo iz napisanega imena. »Tekoči tag-i« so postali priljubljeni na
podzemnih železnicah v poznih 70. letih in so v modi še danes (3).

Slika 18: Tag napisan z veliko količino črnila (3).

2.3.4.5 Okrašeni tag-i
Tag-e pogosto krasijo različni grafični elementi, kot so krone, zvezde, pike, puščice in
drugo. Za razliko od grafitov različnih skupin in združb večina teh okraskov nima posebnega
pomena. Uporabljeni so za vizualno podobo ali edinstvenost tag-a (3).

Slika 19: Okrašen tag (3)
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2.3.5 THROW-UP
Grafit, ki je narisan v krajšem času, vendar je bolj dodelan in večji kot tag. Pri risanju
throw-upov se večinoma uporablja dvobarvna kombinacija. Ena barva se uporablja za
notranjost črk (večinoma srebrna in bela barva), druga pa za obrobo (3).

Slika 20: Throw-up (3)

2.3.6 PIECE
Piece je okrajšava za masterpiece (slovensko mojstrovina) in je kompleksnješi grafit,
za nastanek katerega je potrebnih več ur risanja. Večinoma je berljiv le pripadnikom
grafitarske subkulture. Sodi med najkakovostnejše oblike grafitiranja (3).

Slika 21: Teoson, 2012, spreji, 5 x 2 m, Maribor
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3
3.1

PRAKTIČNI DEL
PREDSTAVITEV VIZUALNEGA UMETNIKA TEOSON-A
Za imenom Teoson se skriva Teo Ivančič, rojen v Mariboru leta 1986. Šport in hitrost

sta bila v njegovem otroštvu prisotna ves čas. Je rolkar, deskar na snegu in bivši tekmovalec z
vodnim skuterjem.
Prvič se je s sprejem srečal v drugem razredu osnovne šole in takrat je tudi nastal prvi
Teo napis. Napisal ga je na steno v očetovi garaži. Starši takrat tega niso odobravali, zato je
zadevo opustil. Z risanjem na steno se je ponovno srečal leta 2007. Prijatelji in znanci, ki so
se takrat ukvarjali z risanjem, so ga vpeljali v svet grafitarstva. Risanje mu je sprva
predstavljalo pobeg iz realnosti, iz vsakdanjih obveznosti. Ko so stroški za spreje postali
preveliki, je začel delati tudi po naročilu. Želje zahtevnih naročnikov so ga prisilile k
sistematičnemu učenju tehnike. Bil je uspešen, krog strank se je večal. Zaradi omejenih
količin sprejev, ki so ga ponujale lokalne trgovine, jih je pričel uvažati. Danes jih ima na
zalogi več tisoč, tako da se lahko loti risanja kadarkoli.
Leta 2010 se je srečal z risanjem z airbrushem (airbrush je majnha brizgalna pištola
za nanašanje barve), kar mu je predstavljalo nov izziv. Sprva je pričel z risanjem na majice in
čevlje, kasneje pa je dobil priložnost, da je lahko porisal razne čelade, avtomobile, motorje.
Najbolj je ponosen na porisave na hokejskih čeladah, porisal pa je tudi čelado, ki smo jo
lahko opazovali na Olimpijskih igrah leta 2014 in letošnjem svetovnem prvenstvu v
Kreischbergu.

Slika 22: Fotografije čelad narisane s tehniko airbrush.
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Zaradi naročila kupcev, je pričel tudi z risanjem na platna. Svojo tehniko imenuje
»packasti realizem«. Ker pa že od malega obožuje les, ga včasih vključi tudi v svoje delo. Iz
lesa največkrat naredi okvir za sliko ali pa ga preprosto poriše.

Slika 23: Teoson, Srnica, 2014, spreji, 1.20 x 1.20 m, Maribor

Mesec pozneje pa je postavil svojo prvo samostojno razstavo v Pokrajinskem muzeju
Maribor v okviru projekta Gugalnik idej. Zaradi velikega zanimanja in pozitivnih odzivov s
strani obiskovalcev je pridobil pozornost s strani Ministrstva za kulturo Slovenije. Dobil je
priložnost in bo meseca maja 2015 odprl razstavo v njihovih prostorih.

Slika 24: Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor in Teo Ivančič, Teoson na otvoritvi razstave Urbane
podobe (19).
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Risal in sodeloval je z večjimi podjetji kot so Snickers, Marlboro, Chesterfield,
Champion, Telekom, Red Bull, Nogometni klub Maribor. Sodeloval je z glasbenikom
Zlatkom, rap skupino Tekochee Kru, oglešavalskima agencijama Pristop, MPG Plus in
drugimi.

Slika 25: Teoson, No to racism, 2014, spreji, 4 x 2 m, Ljudski vrt
	
  

Slika 26: Teoson, Ni predaje, 2013, spreji, 15 x 2 m, Ljudski vrt

Lastno delo se mu zdi zanimivo le nekaj dni, potem zanj izgubi čar. Z zanimanjem pa
spremlja svojo preobrazbo na ulici, ki se spreminja z minevanjem dneva, z menjavanjem
svetlobe, z izpiranjem barve s sten, s padavinami, ki jih močijo. Sestavni del ulične umetnosti
je tudi spreminjajoča se narava, ki jo obkroža, mimoidoči, ki postanejo njen del, oglaševalci,
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ki avtorjevo delo prelepijo s svojimi plakati. Večinoma slika na stene, saj se takrat počuti
najbolj svobodnega. Pravi, da je njegovo delo takrat umeščeno v prostor in da šele kot del
urbanega okolja postane celota.

Slika 27: Grafit ki je bil namenjen za snemanje glasbenega videospota, so kasneje uporabili še za fotografiranje v
znni slovenski reviji (20).
	
  

Slika 28: Teoson, Igrišče, 2014, spreji, 25 x 5 m, Ruše
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3.2

IZDELAVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
Pred oblikovanje celostne grafične podobe je potrebno ugotoviti, kaj naj bi CGP sploh

sporočala. Oblikovanje celostne grafične podobe je zahtevno, saj se je potrebno zavedati, da
odločilno vpliva na prepoznavnost in uspešnost podjetja. Pred samo izdelavo le te, pa je
potrebno opredeliti vizijo, poslanstvo in vrednote podjetja.
3.2.1 POSLANSTVO
Poslanstvo vizualnega umetnika Teosona je naročnikom pričarati veselje, zadovoljstvo
in nasmešek ob gledanju njegovega dela. Naj bo to ob opazovanju grafita v centru mesta,
občudovanju grafike na čeladi vrhunskih športnikov ali ob ogledovanju ilustracij v otroški
knjigi. Z vsakoletnimi delavnicami si prizadeva grafite približati otrokom in v njih
vzpodbuditi kreativnost.
3.2.2 VIZIJA
Vizija Teosona je uspešno sodelovati s tujimi naročniki in soustvarjati s tujimi
ustvarjalci. Želi si postati prepoznaven in priznan na novih trgih znotraj in zunaj Evrope.
3.2.3 VREDNOTE
Vrednote vizualnega umetnika so:
•

Fleksibilnost: Zna se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na velikost in
prizorišče projekta. S fleksibilnimi rešitvami zna upravičiti pričakovanja
partnerjev.

•

Učinkovitost: Naloge opravlja po svojih najboljših močeh. Stremi k temu, da
tisto, kar počne, opravi najbolje in kar se da učinkovito.

•

Poštenost, odgovornost, zaupanje: Deluje pošteno in spoštuje poslovna, etična
in moralna načela, drži se dogovorov, prevzema odgovornost, kadar je
potrebno, in je zaupanja vreden poslovni partner.

3.2.4 LOGOTIP IN IME
Osnovna ideja je bila, da se vizualni umetnik Teoson predstavi z lastnoročnim
podpisom, s katerim ovekoveči vsa svoja dela. V logotipu je uporabljen rokopis, saj le ta
naredi logotip unikaten, izstopajoč iz množice in hkrati izraža osebnost podjetja. Elegantna
oblika in pisava lahko pomagata prikazati urejenost in eleganco blagovne znamke, medmet ko
ročno napisana krepka pisava prikaže igrivo, zabavno in dinamično blagovno znamko.
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Slika 29: Logotip Teoson

3.2.5 TIPOGRAFIJA
Pravilna tipografija je pomembna za predstavitev podjetja Teoson. Organizacija
oziroma podjetje s svojo tipografsko podobo ustvarja imidž organizacije. Na vseh primarnih
tiskovinah (dopisni papir, kuverte, vizitke itd.) se uporablja črkovna vrsta TheMix. Uporablja
se različica light, semilight in bold. Ta črkovna vrsta je priporočena tudi za druge namene
(katalogi, prospekti, informativni panoji, spletna stran itd.).
TheMix Light
TheMix SemiLight
TheMix Bold

TheMix Light
TheMix SemiLight
TheMix Bold

TheMix Light
TheMix SemiLight
TheMix Bold
Slika 30: Primer uporabljene tipografije.

3.2.6 BARVA
Barve so pomemben del grafične podobe oziroma organizacije. Osnovna barva ki
definira podjetje Teoson je črna. Črna barva se uporablja za izpis podatkov v poslovnih
toskovinah in za besedilo v promocijskih materialih.

C 75 M 68 Y 67 K 89

Slika 31: Primarna barva
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3.2.7 VIZITKA
Vizitka je velikosti 90 mm × 50 mm in ima sivo teksturo. Siva tekstura ponazarja zid
oziroma nam pričara pridih grafitarstva. Logotip se razproztira čez obe strani vizitke. Za
takšno oblikovanje vizitke smo se odločili, ker vizualni umetnik Teoson vedno poudarja, da
se počuti svobodnega le, kadar lahko riše izven danih okvirjev.

Slika 32: Vizitka Teoson
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3.2.8 DOPISNI LIST
Dopisni list je preprost, kakor je preprost vizualni umetnik sam. Dopisni list je
velikosti 210 mm × 297 mm, oziroma A4 format in ima sivo teksturo. Za pisanje besedila se
uporablja različica pisave semilight, v nogi dopisnega lista pa bold in light.

Slika 33: Primer dopisnega lista
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3.2.9 KUVERTA
Kuverta velikosti 230 mm × 110 mm ima v levem delu prozorno okence. V zgornjem
desnem kotu ima prostor za znamko. Kuverta se uporablja zgolj za pošiljanje računov in ima
sivo teksturo. Uporabljena je različica pisave light.

Slika 34: Primer kuverte
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3.2.10 SPLETNA STRAN
Spletna stran je preprosta in skladna z osnovnimi aplikacijami celostne grafične
podobe. Za ozadje spletne strani je uporabljena siva tekstura, ki jo zasledimo že pri vizitkah,
kuverti in dopisnem listu. Uporabljene so vse tri različice pisave.

Slika 35: Primer spletne strani na različnih elektronskih napravah
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4

ZAKLJUČEK
Celostna grafična podoba vsakega podjetja je pomemben del pri predstavitvi javnosti

in predstavitvi na trgu. Na celostno grafično podobo vpliva vse, kar organizacija ali podjetje
počne, in je zato bistvenega pomena, da to počne pravilno. Za podjetje, ki vstopa na trg z
raznimi izdelki, je pomembno, da se dobro promovira in da je njegova celostna grafična
podoba vpadljiva in drugačna od ostalih.
Oblikovanje celostne grafične podobe podjetja je zahtevna naloga. Oblikovali smo
logotip za vizualnega umetnika Tea Ivančiča, ki deluje pod imenom Teoson. Preden smo se
lotili oblikovanja logotipa, smo morali iti skozi nekaj ključnih faz, ki so pomembne pri
samem oblikovanju. Upoštevati smo morali, kako se je podjetje skozi čas razvijalo in kakšne
so trenutne vizije in vrednote podjetja. Velja namreč, da, kadar so vizija, vrednote in
poslanstvo podjetja nejasne, je nejasna tudi celostna grafična podoba podjetja oziroma
blagovne znamke.
Poglobili smo se v svet grafitov, ki ga prej do takšne mere nismo poznali. S pomočjo
zgodovine in različnih elementov, ki so sestavni del grafitanja, smo ustvarili logotip in nato
postopoma gradili še ostale elemente celostne grafične podobe.
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6.1

PRILOGA
PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE VIZUALNEGA UMETNIKA
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PRIROČNIK O UPORABI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
VIZUALNEGA UMETNIKA TEOSONA
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LOGOTIP
Uporablja se v poslovni komunikaciji kot so dopisi.

Negativ logotipa

Razmerje logotipa

1
1

Polje nedotakljivosti -

1
1
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Velikost logotipa

x

Dovoljena raba

Nedovoljena raba
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DINAMIČNI LOGOTIP
Logotip postane grafika. Točna postavitev ter velikosti logotipa se prilagajata formatu oz.
aplikaciji. Sestavnih delov nikoli ne spreminjamo, brišemo ali dopolnjujemo. Dinamični
logotip mora biti prepoznaven in viden. Uporablja se na vizitkah, kuvertah, itd.

TIPOGRAFIJA

THEMIX
TheMix Light
đ
1234567890.!?,;:-#$@€+%()=*

đ
TheMix Bold
đ
1234567890.!?,;:-#$@€+%()=*
BARVE
PRIMARNA BARVA

C 100 M 100 Y 100 K100
R0 G0 B0
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DODTNE APLIKACIJE
MAJICA

DEŽNIK

	
  

	
   	
   45

	
  
SKICIRKA

SKODELICA
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