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IZVLEČEK
V magistrskem delu Tekstilna zavesa in tipografija smo želeli ustvariti tekstilno zaveso,
na katero smo z laserskim razrezom aplicirali tipografijo v obliki črk, besed. Nastala je za
konkretnega uporabnika, Kosovelov dom Sežana.
Zavesa ima vlogo ozadja, kulise, je del scenografije za različne dogodke (manjše
koncerte, predstavitve, različne predstave ...). Pri izdelavi smo morali upoštevati univerzalnost
zavese v oblikovnem in vsebinskem pomenu, čitljivost črk z večje razdalje ter primernost
materiala in tipografije za laserski razrez. Sporočilnost, torej vsebina napisanega, je bila
pomemben dejavnik pri izdelavi. Skupaj z uporabnikom smo se dogovorili, da bomo pri zavesi
uporabili poezijo oz. zapise Srečka Kosovela. Ker so bili izbrani stavki zapisani v slogu
konstruktivizma, smo slog uporabili tudi v likovnem smislu zavese. Tako smo na najbolj
ustrezen način izrazili njegove misli.
Zavesa je svetlo sive barve, sestavljena iz sedmih delov. Kot material smo uporabili
debelejši filc iz poliestra, ki se je najbolje izkazal pri poskusih z laserskim razrezom. Svetlo
sivo barvo smo izbrali zato, ker v dvorani uporabljajo različne barvne luči, ki najbolje pridejo
do izraza na svetlo sivi podlagi. Pri kompoziciji smo uporabili kombinacijo besed in vzorca, ki
poteka tako, da lepo teče skozi zaveso in povezuje njene dele v celoto. Hkrati tudi vodi pogled
gledalca po celotni zavesi in njenem besedilu.

Ključne besede: tekstil, tipografija, laserski razrez, zavesa, konstruktivizem, kompozicija
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ABSTRACT
In the master thesis, entitled Textile curtains and typography, we wanted to create a
textile curtain on which we applied typography with laser cutting in the shape of letters and
words. It was created for a specific user, i.e. the cultural centre Kosovelov dom Sežana.
The curtain has the role of a background or scenery; it is part of the scenography for
different events (smaller concerts, presentations, shows …). During the production process, we
had to take into account the universality of the curtain in terms of design and meaning,
readability of the letters from a distance, suitability of the material, and typography for laser
cutting. The message, i.e. the content, was a significant factor in the production process. We
agreed with the user to use Srečko Kosovel's poetry. Because the selected sentences were
constructivist, we also used the same style in the visual aspect of the curtain. In this way, we
expressed Kosovel's thoughts the most appropriately.
The curtain is in light grey color and consists of seven parts. The material used was thick
felt from polyester, which gave the best results while experimenting with laser cutting. We
chose light grey because the lighting in the performance hall is in different colors which are
best visible on this colour surface. As for composition, we used a combination of words and a
pattern that flows through the curtain nicely and connects its parts into a whole. At the same
time, it leads the viewer along the entire curtain and its text.

Key words: textile, typography, laser cutting, curtain, constructivism, composition
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POVZETEK
Tema magistrskega dela je tekstilna zavesa v povezavi s tipografijo. Namen je bil
ustvariti zaveso za realnega uporabnika, Kosovelov dom Sežana, kjer bo delovala kot del
ozadja, kot kulisa za razne dogodke. Tipografijo smo aplicirali z laserskim razrezom.
Pri ustvarjanju zavese smo reševali več problemov: izbor tipografije, izbor materiala,
obliko zaves, izbor vsebine, ki bo izrezana, in kompozicijo.
Pri izboru tipografije je veliko vlogo igral uporabnik, ki je že imel svoj izbor pisav, ki
so del njihove grafične podobe. Izbrali smo pisavo destilj, ki smo jo morali preoblikovati tako,
da je bila primerna za laserski razrez (slika P1). V vsako črko smo vnesli presledke, zato da je
črka bolj stabilna in ne plapola (slika P1). Pisava je namenjena branju z večje razdalje
(gledalcem), zato boljše deluje v večjih velikostih in pri branju z daljave.

Slika P1: Uporabljena pisava

Preizkusili smo različne materiale, da smo ugotovili, kateri je najprimernejši za laserski
razrez. Morali smo paziti tudi na debelino in gostoto, da je zavesa stabilna. Za najboljšo rešitev
se je izkazal filc (slike P2 ̶ P4). Izbrali smo svetlo sivo barvo, ki je najprimernejša tudi za
uporabo barvnih luči, ki jih uporabljajo v kulturnem domu.

Slike P2 ̶ P4: Izbrani material, poskus z laserskim razrezom
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Določili smo, da bo zavesa sestavljena iz sedmih kosov. Vsak kos vsebuje del vzorca
oz. kompozicije, skupaj tvorijo celoto. Vsak kos ima lesen okvir, ki je pritrjen na zadnji del in
ni viden (P5 ̶ P7). S tem smo pridobili na stabilnosti zavese; vsak kos je napet, napis pa je lepo
čitljiv.

Slike P5 ̶ P7: Ustvarjanje in pritrjevanje lesenih okvirjev

Na uporabnikovo željo je vsebina napisanega v povezavi s Srečkom Kosovelom. Morali
smo se odločiti, ali bomo uporabili nepovezane besede ali pa verz oz. stavek iz njegove poezije
in spisov. Upoštevati smo morali tudi željo po čim bolj univerzalni vsebini, ki bo primerna za
raznolike dogodke (koncerte, predstavitve, predstave ...). Po več predlogih smo se odločili za:
Odprite okna, odprite duri: nov človek prihaja.
in
Človek človeku človek.
Pri kompoziciji (slika P8) smo upoštevali načela konstruktivizma, saj smo izbrali misli,
ki jih je Kosovel ustvaril v duhu te smeri. Prav se nam je zdelo, da tudi kompozicijo črk oz.
besed in vzorcev ustvarimo na tak način. Tako smo njegove misli tudi vizualno najbolje
prikazali (slika P8).

Slika P8: Shema kompozicije

v

Ko smo dorekli vse potrebno, smo začeli z realizacijo. Vsak kos zavese je šel na laserski
razrez, s katerim smo ustvarili predvideno kompozicijo. Po nameščanju že omenjenih lesenih
okvirjev smo vse dele obesili in dobili končni izdelek (slike P9 ̶ P11).
Zavesa je izpolnila naša pričakovanja in svoj namen. Prostor je estetsko popestrila in
mu dodala sodoben pridih, vsebuje pa tudi misli, ki gledalca spodbudijo k razmisleku.
Upoštevali smo vse želje uporabnika in tudi omejitve, ki so nastajale ob realizaciji (material,
prilagoditev tipografije, velikost zaves ...). Menimo, da bo zavesa uporabna za različne
dogodke, saj je kot celota univerzalna (barva, vsebina, oblika), lahko jo popestrimo z barvnimi
lučmi in dobimo dodaten vizualni učinek (sliki P10 in P11).

Slika P9: Zavesa v prostoru

Sliki P10 in P11: Zavesa, učinek barvnih luči
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1 UVOD
Tekstilije se že tisočletja razvijajo s človekom in so pomemben del našega vsakdana, pa
naj služijo izključno praktičnosti (pokrivanju telesa, zaščiti pred mrazom) ali estetski funkciji.
Že v preteklosti so lahko določili družbeni status človeka zaradi njegove obleke, kakovosti
tekstilij in same oblike. Tudi v današnjih časih se ni veliko spremenilo. Tekstilije vnašamo tudi
v svoja bivališča kot del interierja. Z njimi naredimo prostor bolj domač in udoben pa tudi
estetsko prijetnejši. Poleg tekstila so pomemben del našega vsakdanjega življenja tudi črke v
takšnih in drugačnih oblikah. Črke in besede so postale pomemben del sporazumevanja. Razvile
so se iz slik, simbolov, ki so jih naši predniki začeli risati na različne površine. Simboli so
počasi prerasli v črke. Skozi zgodovino so se razvile oblikovno različne pisave, katerih
značilnosti še dandanes uporabljamo za ustvarjanje novih tipografij. Z zapisi našega govora,
torej s črkami, besedami, stavki, smo ljudje razvili proces sporazumevanja na daljavo, zapis in
arhiviranje podatkov. To so bili tudi glavni vzroki za prve nastanke pisav.
V magistrskem delu smo želeli združiti tipografijo in tekstil, da v obliki zaves skupaj
zaživita v prostoru in ga obogatita. Tako sta oba pomembna dela našega vsakdana združena v
tridimenzionalno postavitev v prostoru z umetniško in estetsko vrednostjo, ki je s svojo
subtilnostjo nevsiljiva, hkrati pa nekaj sporoča.
V magistrskem delu Tekstilna zavesa in tipografija smo želeli realizirati zaveso za
obstoječega naročnika, Kosovelov dom Sežana. Zavesa je sestavljena iz sedmih posameznih
delov, ki so medsebojno kompozicijsko in vsebinsko povezani. Igra vlogo kulise, ozadja,
prostor estetsko obogati, gledalcu tudi nekaj sporoča in ga potegne v razmislek. To smo dosegli
z izbiro ustrezne tipografije, tekstilij in same vsebine, ki je aplicirana na zaveso.
Na uporabnikovo željo sta vsebina napisanega in kompozicija v povezavi s Srečkom
Kosovelom, z njegovim delom, obdobjem in slogom, v katerem je ustvarjal.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 TIPOGRAFIJA
2.1.1. Začetki pisave
V širšem pomenu lahko med pisave štejemo tudi fantastične podobe v španskih in
južnofrancoskih jamah (sliki 1 in 2) iz mlajše kamene dobe, saj veljajo za zibelke prvih zapisov
najstarejše sredozemske in bližnjevzhodne civilizacije. Te niso bile namenjene izmenjavi
sporočil med pradavnimi lovci, temveč so imele bolj spiritualen, magičen pomen (Ilich, 2004,
str. 22).

Slika 1: Jamska poslikava, Lascaux,

Slika 2: Jamska poslikava, Chavet, Francija

Francija (Vir: http://www.faculty.umb.

(Vir: http://www.faculty.umb.edu/gary_

edu/gary_zabel/Courses/Phil%20281/P

zabel/Courses/Phil%20281/Philosophy%20of%

hilosophy%20of%20Magic/My%20Doc

20Magic/My%20Documents/Paleolithic%20Art

uments/Paleolithic%20Art.htm; 28. 10.

.html; 28. 10. 2015)

2015)
Pisava se ni razvila na enem kraju, ampak se je razvijala na več koncih sveta; povsod,
kjer so se civilizacije razvile do te mere, da so se začele organizirati. Tako najdemo začetke
pisave v južni Mezopotamiji v času Sumercev (konec 3. ali celo 4. tisočletje pr. n. š.), kjer se je
razvila najzgodnejša oblika klinopisa (Ilich, 2004, str. 23). Na sliki 3 je tablica z zgodnjo pisavo
(3100 ̶ 3000 pr. n. š.), kjer so zabeleženi podatki o delitvi piva (citirano: 28. 10. 2015;
https://sl.wikipedia. org/wiki/Sumerija). Tablico hranijo v Britanskem Muzeju v Londonu.
Hkrati so nastali hieroglifi (slika 4), najdeni v dolini Nila, ki so tesno povezani z zraven
narisanimi sličicami, ki pričajo o življenju o tistem davnem času. Glavni razlog za njihov
nastanek naj bi bila potreba po urejanju administrativnih podatkov in dokumentiranju (Dolar,
1982, str. 24).
2

Slika 3: Pisava Sumercev

Slika 4: Hieroglifi (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/ Hieroglif;

(Vir: https://sl.wikipedia.

28. 10. 2015)

org/wiki/Sumerija; 28. 10.
2015)
O pravi pisavi lahko začnemo govoriti takrat, ko lahko sporočilo beremo v linearnem
zaporedju. Veliko ljudstev je imelo svoje sisteme, svoj kod ali grafične konvencije, ki jih je
moral poznati tako ustvarjalec sporočil kot tudi prejemnik, da je lahko napisano razumel
(Georges, 1997, str. 24 ̶ 26).
Azteki so si zamislili sistem, kjer se risbe dobesedno berejo. Smer branja nakazuje smer
odtisov stopal, največkrat od leve proti desni in od spodaj navzgor (slika 5).
Tudi severnoameriški Indijanci že od nekdaj uporabljajo sisteme sporočanja. Na
območju jezera Michigan in v Novi Mehiki so našli risbe, ki jih imenujejo »opisi-predstave«,
ki enkratno, linearno in grafično pripovedujejo o potovanjih in oddaljenih odpravah. Prava
pisma, ki imajo vrednost pisnega dokumenta, so našli pri plemenih Cheyne in Ijibwa. To so bile
pogodbe o zamenjavi ali prodaji v podobah. Tudi pri severnih ljudstvih Aljaske in Eskimih na
severu Kanade so grafični sistemi za sporazumevanje sestavljeni iz linearnih zaporedij
piktogramov, ki jih beremo od leve proti desni, od desne proti levi ali pa izmenoma v obe smeri.
To ustreza načinu pisanja bustrofedon, ki ga najdemo pri Grkih in Egipčanih (Georges, 1997,
str. 24 ̶ 26).
Do pravega pretresa je prišlo tisoč let pred našim štetjem, ko so odkrili črkopis. To ni
bil nenaden dogodek, temveč dolga zgodba. Začetniki so bili Feničani (slika 6), ki so bili
predvsem trgovci in pomorščaki. Pri svojih poslih so širili tudi svoj črkopis. Razselili so se po
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zahodnih bregovih Sredozemskega morja, na jug Španije, Ciper, Sicilijo in Sardinijo, v Severno
Afriko in tudi v Grčijo ter Italijo (Georges, 1994, str. 51, 53).

Slika 5: Azteški Boturinijev kodeks (Vir: https://

Slika 6: Pisava Feničanov (Vir:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Boturini_

http://www.nybookscom/blogs/gal

Codex_(folio_3).JPG; 28. 10. 2015)

lery/2014/dec/16/greataspirations-iron-age/; 28. 10.
2015)

Okrog 5. st. pr. n. š. oživi grška abeceda, ki vsebuje štiriindvajset znakov ali črk, od teh
je sedem samoglasnikov in sedemnajst soglasnikov. Poznali so velike črke oz. majuskule in
male črke. Pri vklesavanju v kamen so pogosteje uporabljali majuskule, male črke pa pri pisanju
na papirus ali voščene tablice (Georges, 1994, str. 62).
Latinica se prav tako razvije iz grške pisave. Skoraj tisoč let je bila pisava monopol
duhovnikov, le redki laiki so znali pisati. V obdobju kraljevine Karla Velikega se pojavi
čudovita nova umetnost, kaligrafija. »Ta lepa rokopisna pisava je okrašena s čudovitimi
iluminacijami (okrašenimi črkami) in daje prvim francoskim knjigam, manuskriptom, veliko
vrednost« (Georges, 1994, str. 74). Sprva so menihi uporabljali vse črke iz rimskega obdobja:
majuskulno kurzivo ali uncialo, poluncialo, ki ima bolj okrogle in manjše črke, ter kapitalo oz.
kvadratično majuskulo za napise na spomenikih. V ta namen so včasih uporabljali tudi rustiko,
bolj »kmečko« kapitalko. Leta 768, ko je prišel na oblast Karel Veliki, so začeli uporabljati
novo pisavo karolino. Ima jasne in zelo lepe oblike in v stoletjih se je razširila po celotni
srednjeveški zahodni Evropi (Georges, 1994, str. 86).
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2.1.2 Razvoj tipografije
Tipografija se je v obdobjih razvijala v skladu z umetnostnim slogom, ki je značilen za
določeno zgodovinsko obdobje. To lahko opazimo pri določenih delih črk, ki so bili oblikovani
v skladu z obdobjem, v katerem so črke nastale. Oblika je odvisna tudi od tehničnega napredka
(razvoja tiskarskih strojev, kakovosti v grafični proizvodnji, vrste papirja), ki se je trenutno
dogajal. Širjenje trgovine in njen pospešeni razvoj ob koncu 19. stoletja sta prav tako vplivala
na oblikovne značilnosti pisav. V začetku 20. stoletja je vpliv umetnostnih slogov povzročil, da
so pisave postale uporabne tudi kot knjižne tipografije (Možina, 2003, str. 109).
Razdelitev pisav v posamezne črkovne sloge oz. skupine je najbolj smiselna glede na
zgodovinsko obdobje, v katerem je določena pisava nastala. Pisave so izraz umetnostnega sloga
iz zgodovinskega obdobja, v katerem so nastale. »Latinico delimo na dva glavna črkovna
sklopa: sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami ter sklop pisav s skoraj enako ali z
enako debelimi potezami (tehnični slog)« (Možina, 2003, str. 131).

Slovensko poimenovanje in klasifikacija pisav prvega sklopa (tanke in podebeljene poteze) v
posamezne skupine pisav (Možina, 2003, str. 131):
̶ beneške renesančne pisave (1470–1500),
̶ francoske renesančne pisave (1495–1757),
̶ baročne pisave (1757–1790) in
̶ klasicistične pisave (1790–1900).

Drugi sklop (tehnični slog) pisav delimo na (Možina, 2003, str. 132):
̶ egipčanske pisave oz. pisave z oglatimi serifi (od 1815 dalje) in
̶ linearne pisave (od 1819 dalje) (slika 7).

5

Slika 7: Primer linearne pisave, pisava futura (Vir: http://graphicdesign.spokanefalls.edu
/tutorials/process/type_basics/sans_serif.htm; 28. 10. 2015)

2.1.3 Črke in slike
V vzhodnoazijski umetnosti je pisanje enako risanju in risanje enako pisanju, zato so
zapisi in slike združeni v celoto. V zahodni civilizaciji se težko vzpostavlja sozvočje med njima,
saj te povezave nimamo. V srednjem veku sta pero in dleto še imela možnost homogenega
nastopa, vendar se je to z napredkom tehnologije spremenilo (Ruder, 1977, str. 262).
Na voljo sta dva načina, kako uskladiti pisavo in sliko. Prvi način je, da se poskuša najti
čim tesnejšo možno oblikovno zvezo med črko oz. besedilom in sliko (slika 8). Drugi način
(slika 9) pa je zasnovan na zakonu nasprotja med njima (Ruder, 1977, str. 262).
Na sliki litografije (slika 8), ki jo je ustvaril Joan Mirò, vidimo premišljeno nasprotje
med tiskanimi črkami in slikovnimi simboli. Tipografija je svetla in črke so izdelane z veliko
tehnično natančnostjo. Simboli so temni in spontano narisani. Kombinacija obojega izraža
mistično originalnost in kultivirano rafiniranost (Ruder, 1977, str. 267).
Pri litografiji (slika 9) je Pablo Picasso sliko in besedilo oblikoval tako, da je dosegel
kar največjo harmonijo. Obrobne slike in besedilo so bili ustvarjeni z isto roko s pomočjo
litografskih tušev (Ruder, 1977, str. 266).
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Slika 8: Joan Mirò: Litografija za pesem

Slika 9: Pablo Picasso: Litografija iz cikla

Tristana Tzarja, Pariz, 1950 (Vir: Ruder,

»Vingt poemès de Gongora«, Pariz, 1948 (Vir:

E. Tipografija)

Ruder, E. Tipografija)

2.2 UPORABA TIPOGRAFIJ NA TEKSTILIJAH
Raziskali smo, v kakšni meri in na kakšne načine je tipografija že uporabljena na
tekstilijah po svetu. Raziskava je zajemala tekstilije v oblačilni industriji ter interierju.

2.2.1 Tipografija na tekstilijah v oblačilni industriji
Prvi primer, na katerega nas je to področje raziskave spomnilo, je znani nizozemski duo
Victor & Rolf. Znana sta po svoji eksperimentalni visoki modi. V kolekciji jesen/zima
2008/2009 sta predstavila zanimive modele, ki vsebujejo tipografijo. Na oblačila so vstavljene
besede v 3D-tehniki (slike 10 ̶ 12) in tehniki vezenja (slika 13). Tipografija v 3D-tehniki je
močna, izstopajoča, krepka. Pri vezenju pa je uporabljena bolj nežna pisava, ki spominja na
prostoročno pisavo. Tipografijo sta umestila tudi na zaponke na pasovih in zapestnice, kjer je
prav tako uporabljena krepka pisava (sliki 14 in 15).
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Slike 10 ̶ 12: Tipografija v kolekciji jesen/zima 2008/2009, Victor & Rolf (Vir: http://www.
vogue.com/fashion-shows/fall-2008-ready-to-wear/viktor-rolf; 30. 10. 2015)

Slike 13 ̶ 15: Tipografija v kolekciji jesen/zima 2008/2009, Victor & Rolf (Vir: http://www.
vogue.com/fashion-shows/fall-2008-ready-to-wear/viktor-rolf; 30. 10. 2015)

Vsepovsod lahko srečamo tudi veliko različnih kosov oblačil, ki so potiskani z besedami
ali črkami, ki nekaj sporočajo (slike 17, 18, 20) ali pa so del logotipa (slike 16, 18, 21, 22).
Srečamo tudi kose, kjer je besedilo ali logotip na tak ali drugačen način usklajen s slikovnimi
potiski (slike 16 ̶ 19), torej črke v odnosu s sliko.
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Slike 16 ̶ 19: Primeri uporabe tipografij na majicah (Vir: http://us.asos.com/women-t-shirtstanks/rsrf5/?cid=4718&via=top; http://us.asos.com/Men-Long-Sleeve-TShirts/zguat/?cid=13084#parentID=-1&pge=3&pgeSize=36&sort=-1; 30. 10. 2015)

Tudi na dodatkih, kot so čevlji (slika 21) in torbe (slika 23), lahko najdemo tipografijo.
Na sliki 23 vidimo, kako je tipografija na celotni površini spretno uporabljena kot vzorec.
Pisave so zelo različne, tako linearne kot tudi pisave s serifi v krepki ali kurzivni različici.

Slike 20 ̶ 23: Primeri uporabe tipografij na oblačilih in dodatkih (Vir: https://www.hm.com/
si/; http://eu.puma.com/; https://www.pinterest.com/pin/344384702727798687/;
http://www.luulla.com/; 30. 10. 2015)

2.2.2 Tipografija na tekstilijah v interierju
TABISSO je francosko podjetje, ki se ukvarja z inovativnim, visoko cenovnim
pohištvom. Izdelujejo izdelke z značajem, ki pritegnejo pogled in dajejo prostoru poseben
pečat. Njihova ambicija je nastanek močnega vizualnega učinka, ki v človeku vzbudi zanimanje
in kreativnost. Pritegnila nas je njihova kolekcija »Typographia« (slike 24 ̶ 28), v kateri so
ustvarili tri zanimive serije. Prva je serija salonskih sedežev (slike 24, 25, 27), ki so različnih
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barv in v obliki črk celotne abecede. V drugi seriji so ustvarili luči (sliki 24 in 28) v obliki
tipografskih znakov (@, ?, ! ...). Tretja serija pa zajema otroške stole (slika 26), ki so prav tako
v obliki črk v živih barvah. Celotna kolekcija se lepo dopolnjuje in kombinira. Če združimo več
stolov skupaj, lahko tvorimo besede.

Sliki 24 in 25: Kolekcija »Typographia« podjetja TABISSO, iz serije salonskih sedežev (Vir:
http://www.tabisso.com/Typographia-chairs.html; 30. 10. 2015)

Slike 26 ̶ 28: Kolekcija »Typographia« podjetja TABISSO; otroški stoli, salonski sedež, luči
(Vir: http://www.tabisso.com/Typographia-kids.html; http://www.tabisso.com/Typographialamps.html; 30. 10. 2015)

Najdemo lahko tudi veliko število blazin (slika 29), kjer je tekstil potiskan ali na kakšen
drug način obogaten s črkami, besedami ali celimi stavki. V sodobnih interierjih se tipografija
velikokrat pojavlja tudi na stenah (sliki 30 in 31) v obliki verzov in raznih sporočil.
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Slike 29 ̶ 31: Blazine s potiskom črk in številk, tipografija na stenah (Vir: http://www.
designer-daily.com/15-great-typography-based-objects-1714; http://rebloggy.com
/post/typography-interior-design-interiors-beanfield/16288585728; http://favim.com/image/
18888/)
V obliki črk najdemo tudi cele kose pohištva. Na sliki 32 vidimo omaro za oblačila v
obliki črke M in knjižne police (slika 33), ki tvorijo besedo »READ«. V tem primeru so
uporabljene pokončne odebeljene črke brez serifov.

Sliki 32 in 33: Pohištvo v obliki črk (Vir: http://www.designer-daily.com/15-greattypography-based-objects-1714; http://modernbedroomsetsdesignideas.blogspot.si/2015/05/
interior-design-and-typography.html; 30. 10. 2015)

2.3 ZAVESE
V tem poglavju smo prikazali raziskavo na področju različnih zaves, ki delujejo po
drugačnem principu. Nekatere imajo drugačen namen kot običajne zavese, ki jih največkrat
uporabljamo ob oknih. Vse imajo tudi estetsko značilnost, da z njimi zaključimo videz prostora,
nekatere so tudi funkcionalne (razdelijo prostor, usmerjajo ...). Na sliki 34 vidimo odličen
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primer, kako je studio Razoortothdesign iz New Yorka spremenil namembnost zaves v
prostoru.

Slika 34: Sistem zaves MODULARI studia RAZOORTOTHDESIGN (Vir: http://www.
modulariscreen.com/shop.html; 30. 10. 2015)
Z novimi materiali in tehnikami so razvili zavese (slike 35 ̶ 39), ki se lahko sestavijo v
poljubno velike površine, s katerimi si lahko uredimo domači ali delovni prostor. Lahko jih
uporabimo kot sobno pregrado, kot okenski zastor ali samo kot vizualni element v prostoru.
Zavese so ustvarjene z laserskim razrezom, ki omogoča droben in natančen vzorec. Nastale
odprtine ustvarijo zanimiv učinek svetlobe in sence.

Slike 35 ̶ 39: Sistemi zaves MODULARI (Vir: http://www.modulariscreen.com/shop.html;
30. 10. 2015)
V sodobnih interierjih lahko zasledimo veliko zaves (slike 40 ̶ 44), ki delujejo po
principu španske stene in razdelijo prostor.
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Slike 40 ̶ 44: Primeri zaves v sodobnih interierjih (Vir: http://www.designshuffle.com/blog/
style-guide-contemporary/; http://www.homeofficedecoration.net/diy-hanging-room-dividerscreen/; http://www.oliverburns.com/2013/12/20/adding-texture-through-laser-cut-fabrics/;
https://id2775dejean2010.wordpress.com/2010/02/18/armstrong-definitions-room-dividers/;
http://blog.2modern.com/2008/03/elitis-textiles.html; 30. 10. 2015)
Zanimiv je tudi projekt (sliki 45 in 46) angleškega oblikovalca Liama Gillicka, ki
ustvarja v New Yorku. Ustvaril je zanimive strukture tipografije iz aluminija, ki so obešene na
strop in visijo kot nekakšne zavese-napisi. Projekt ima močan vsebinski pomen.

Sliki 45 in 46: Projekt Liama Gillicka (Vir: http://www.nyartbeat.com/event/2013/B90C;
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http://artnews.org/caseykaplan/?exi=42889&Casey_Kaplan&Liam_Gillick_and_Louise_
Lawler; 30. 10. 2015)

2.4 SREČKO KOSOVEL
2.4.1 Življenje
Srečko Kosovel se je rodil 18. marca 1904 v Sežani. Otroška leta je preživljal v Tomaju
v krogu številne družine, kjer je bil najmlajši od petih otrok. Močno ga je oblikovala materina
osebnost, saj je sinovsko hvaležnost in ljubezen mogoče opaziti v številnih pesmih, tudi kot
prispodobo ali simbol zavetja, varnosti, lepote in dobrote. V zgodnjih letih je odkrival in
doživljal naravo v domači pokrajini, kjer se mu je kras s svojimi borovci, kraškimi hišami in
brinjem močno vtisnil v zavest. Z umetnostjo se je prvič srečal prav doma, kjer se je njegov
brat že ukvarjal s poezijo, sestra z igranjem klavirja. Z njima je tudi doživel prve gledališke in
glasbene prireditve v Trstu. Dozoreval je ob branju slovenskih pesnikov; takrat mu je bil najbolj
pri srcu Simon Gregorčič. Kmalu pa se je njegovo življenje spremenilo, ko je leta 1915 v bližino
njegovega kraja prihrumela prva svetovna vojna. Zaradi bližine z Italijo je bil, takrat enajstletni
deček, priča vojaškim pohodom čez Kras. Vojaki so se iz spopadov vračali ranjeni, krvavi in
napol mrtvi, kar je bilo za dečka surovo in boleče. Tudi kasnejša priključitev Trsta in Primorske
k Italiji ter prisotnost fašizma sta nanj zelo vplivali. Šolal se je na ljubljanski realki (Berger,
1982, str. 1 in 3), kasneje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med šolanjem je sprva
sodeloval v dijaških glasilih, literarnih in literarno-dramatičnih krožkih, kasneje je organiziral
literarne večere in predavanja v Ljubljani, sodeloval je tudi pri različnih revijah (Trije labodi,
Mladina). Takrat je pripravljal tudi izdajo zbirke Zlati čoln, ki ni izšla. Leta 1926 je postal
bolehen, pojavili so se zapleti. Umrl je 22. maja 1926, star 22 let (citirano: 10. 11. 2015;
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srečko_ Kosovel).
Kljub svoji prezgodnji smrti je bil zelo dejavna in ustvarjalna osebnost. »V vsem
slovenskem pesništvu, vse od Prešerna pa do danes, ni pesnika, ki bi bil v svojem duhovnem
ustroju in v slogu tako gibljiv kot Srečko Kosovel. Gre za pesnika /.../ pri katerem je kratkost
življenjske poti v polnem nesorazmerju z daljavami njegove duhovne poti. Ta zaobsega
izkušnjo več pesniških generacij, tudi prihodnjih. Literarna zgodovina mu dolgo ni bila kos,
tudi med njegovimi vrstniki in prijatelji ne« (Paternu, 2006, str. 43). Ves čas je iskal moralne
vrednote.
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Po prvi svetovni vojni se je pridružil takratni kulturni in politični levici. Seznanil se je s
socialističnimi idejami, na podlagi katerih je utemeljil svoj odnos do družbe. Menil je, da sta
bog in narava isto. Ta pogled je prenesel na socialni razvoj. Verjel je, da bo odrešitev
proletariata mogoča z očiščenjem človeka, žrtvijo, krvjo, propadom obstoječega sveta. To
miselnost opazimo tudi v njegovi poeziji; približuje ga pesimizmu, vizionarnosti in občutju
katastrofe (Erhartič, 2007, str. 95).

2.4.2 Delo
Kosovelov pesniški opus obsega impresionistično liriko, ki ji sledi konstruktivizem, ki
se, podobno kot pri številnih evropskih avantgardistih, izteče v revolucionarno liriko. Zanimivo
je to, da se je z vsemi smermi ukvarjal hkrati. V času avantgardizma in politične dejavnosti ni
opustil impresionistične lirike (Vrečko, 2002, str. 13).
Osrednji motiv njegove impresionistične smeri je kras, ki ga poveže z motivoma matere
in smrti. V ospredju je razpoloženje; čustva, melanholija, žalost in hkrati estetika. Med njegove
impresionistične pesmi spadajo Balada, Bori, Slutnja, Vas za bori in Predsmrtnica (Erhatič,
2007, str. 96).
Ekspresionistična smer se kaže v njegovih motivih, idejah in oblikah pesmi. Oblikovno
so velikokrat raztrgane, disharmonične, nelogične. Dokončno neha verjeti v urejenost sveta,
občuti in vidi mnogo krivičnega, ob tem pa rastejo notranje stiske in nesoglasja. Izraža etične
doživljaje in ne beleži več čutnih vtisov ter impresij. Še vedno se pogosto veže na kras, mater
in smrt, vendar imajo ti elementi drugačen pomen. Povezani so s širšo problematiko smrti in
življenja. Manj so poudarjena čustva, v ospredju je ideja. V pesmi vnaša vizijo, patos,
abstraktne miselne simbole. Metafora je modernistična, verz je prost in ohranja rimo. Njegove
ekspresionistične pesmi združujejo trije tokovi: individualno vizionarni, religiozni (Želja po
smrti) in proletarsko-socialni (Rdeči atom, Nokturno, Vozil sem se, Kakor naraščanje).
Osrednja ideja je bila o osebni in kolektivni apokalipsi (Ekstaza smrti) in kolektivni smrti (O,
saj ni smrti, Jadro, Tragedija na oceanu), ki je nosila v sebi očiščenje krivde in stvarjenje
novega etosa (Erhatič, 2007, str. 97).
Na konstruktivizem je prešel leta 1925, še vedno pa je v svojih pesmih uporabljal
motive, tematiko in ideje iz prej omenjenih smeri. Pesniška zbirka Integrali 26 (slika 47) je bila
izdana po njegovi smrti. V njej so zbrane konstruktivistične pesmi. Pisal je tudi krajšo prozo in
esejistiko.
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V svojem kratkem življenju je torej ustvarjal v različnih slogih pisanja, vendar je večina
njegovega dela napisana v ekspresionističnem slogu.
Srečku Kosovelu pripada eno najodličnejših mest med slovenskimi pesniki, s svojimi
konsi je postal tudi pomemben dejavnik evropskega konstruktivizma (Vrečko, 2002, str. 13).

2.4.3 Konstruktivizem in Kosovel
Beseda konstruktivizem izhaja iz latinščine in pomeni gradnja, zgradba, ustroj.
Abstraktna likovna umetnost, ki je po letu 1913 nastala iz futurizma in kubizma, se prav tako
imenuje konstruktivizem. Teži k slikarstvu iz konstrukcij likovnih elementov. Kmalu se smer
pojavi tudi v literaturi (začne se v Sovjetski zvezi), okrog leta 1920. Smer zahteva umetnost
tehnike, delavstva, revolucije. Oblikovno so pesmi sestavljene iz konstrukcije besed, simbolov
in drugih elementov (Erhartič, 2007, str. 99).
Konstruktivistična poezija je poezija vsesplošnega kaosa v človeku, predmetih in
stvareh, ki nas obdajajo. Je poezija antitez, paradoksnih protislovij, disonanc, tragičnih in
ironičnih naključij. Na Slovenskem se z njo ukvarja Srečko Kosovel. Pesnik se izraža z
raztrganim, kakofoničnim, trzajočim slogom, ki je poln distonij in asimetrij, z otrdelim verznim
tokom. Docela izgubi preteklo nežno gibkost, melodično ubranost, zvočno barvitost in širino.
Vse to bi učinkovalo nenaravno, v nasprotju z njegovimi spoznanji. Verz je posledično raztrgan,
zmlet, nalomljen, poln disakordov in razglasij. Stara verzna oblika je sicer preživela, a je
razpadla, postala je neuporabna. Uveljavil je zakon o »deformaciji forme«, kot se Kosovel sam
izrazi v Beležnici leta 1925. Zapisal je: »Za kaj gre moderni pesmi? Moderni pesnik razdira
formo, da pride do živega, neposrednega življenja. Novega ideala sodobne pesmi ni. Dočim je
impresionizem hotel obris, ki izzove štimungo, ekspresionizem, ki naj ravno tako nasilno vpliva
na človeka.« To je pomenilo ustvariti nov slog, cvileč, trzajoč, disonančen, disproporcionalen,
poln trdih premorov, brez zvočnega blagoglasja in rim. Takšnega, ki je v skladu s
konstruktivistično impulzivnostjo, z njegovo spontano in svobodno gesto, indeterminiranostjo.
S prepričanjem, da mora biti pesem odprta na vse strani (Ocvirk, 1984, str. 56, 57).
Kosovelov konstruktivizem je bil plod prijateljevanja s slikarjem Avgustom
Černigojem, ki je ustvarjal v slikarskem konstruktivizmu. Pesmi je imenoval integrali ali
konstrukcije, na kratko tudi kons. Po njegovi smrti so pesmi te smeri dolgo ostale neopažene.
Šele leta 1967 jih je Anton Ocvirk zbral in izdal v pesniški zbirki Integrali (Erhartič, 2007, str.
99).
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Pesmi konstruktivizma (slika 47) so posebne, nekako sestavljene, ne nujno iz besed.
Pesnik lahko uporabi različne izraze, formule, matematične in kemijske znake, parole, zrcalne
slike, krilatice ... V vsebini in obliki je prisoten močan občutek nemoči in kaosa. Kosovel si je
v teh pesmih vzel veliko ustvarjalne svobode. Različne motive in pomensko različne snovi je
tako rekoč lepil skupaj. Med konstruktivistične pesmi spadajo Kons: Novi dobi, Smeh kralja
Dade, Kons 5 (slika 48), Pesem št. x (slika 49) in druge (Erhartič, 2007, str. 100).

Slika 47: Integrali 26, Lepljenka: Zrcala (Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Lepljenke:_
Zrcala; 30. 10. 2015)
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Slika 48: Kons 5, rokopis (Vir:

Slika 49: Pesem št. x, rokopis (Vir: http://www.

https:// en.wikipedia.org/wiki/

dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMGQQ7SBKZU/?query

Srečko_Kosovel; 10. 11. 2015)

=%27keywords%3dRokopisi+Srečka+Kosovela%27
&ftype=rokopisi&fyear=1925&pageSize =25; 30.
10. 2015)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu smo opisali postopek izvedbenega dela, torej zavese.
Predstavili smo delovne postopke, materiale in načrtovalske ter oblikovne rešitve.

3.1 DELOVNI POSTOPKI
3.1.1 Laserski razrez
Laserski razrez je tehnologija, ki jo uporabljamo za natančen in hiter razrez različnih
materialov. Največkrat jo uporabljajo v industrijskih proizvodnjah (avtomobilski industriji,
medicini, hitri izdelavi prototipov, zlatarstvu in draguljarstvu, elektroniki ...), vedno več pa jo
uporabljajo tudi v šolah in manjših podjetjih. Deluje tako, da močan laserski snop usmerja v
material, na katerem želimo uporabiti razrez. Laser lahko v material želeni vzorec stopi, vžge,
material se lahko upari ali pa je odpihnjen s curkom plina. Vedno pusti na materialu
visokokakovostni rob (citirano: 11. 11. 2015; https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_cutting).
Prednosti laserskega rezanja sta hitrost in natančnost, saj se zaradi majhnega premera
žarka uporablja za izdelavo vzorcev s finimi detajli. Ker je lasersko rezanje brezdotičen proces,
svetlobna konica nikoli ne otopi. Režemo lahko tudi najtrše materiale, kot so diamant,
keramika, steklo itd. Z uporabo računalniško krmiljenega pomičnega mehanizma lahko
izdelamo vzorce zapletenih oblik in z istim sistemom lahko režemo različne materiale (citirano:
14. 11. 2015; http://lab.fs.uni-lj.si/kolt/datoteke/storitve/lasersko_rezanje.htm). Slaba stran so
visoki investicijski in obratovalni stroški. Z njim lahko režemo tako kovine kot tudi keramiko,
umetne mase, usnje, tekstil, les, papir in druge materiale (citirano: 14. 11. 2015;
https://sl.wikipedia.org/wiki/ Lasersko_rezanje).
Ker je laserski izrez zelo praktičen pri izdelavi oz. izrezovanju vzorcev iz različnih
materialov, smo se odločili, da bomo za ustvarjanje vzorcev/črk na zavese uporabili to
tehnologijo. Rezanje z laserjem ima visoko produktivnost, saj hitro in natančno izreže želene
vzorce in pusti oster rob. Primeren je tako za velike kot tudi za majhne serije.
Laser, ki smo ga uporabili, deluje s CO2-tehnologijo (slika 50). Gre za lasersko talilno
rezanje, kjer plin ne reagira s talino, ampak jo samo izpihuje (Valentinčič, Orbanič, Kramar,
Junkar, 2012, str. 131). »Pri laserskem talilnem rezanju je material segret in staljen s
kontinuiranim laserskim žarkom, talina pa je iz reza odnešena s tokom plina. Pri tem rezalni

19

plin ne reagira z obdelovancem /.../ Glavna prednost, zaradi katere se tovrstno rezanje uporablja,
je visoka kakovost površine reza« (Valentinčič, Orbanič, Kramar, Junkar, 2012, str. 132).

Slika 50: Prikaz laserskega razreza s CO2-tehnologijo

3.1.2 FontLab
Za obdelovanje izbrane tipografije (poglavje 3.3.2) smo uporabili računalniški program
FontLab (slika 51). Program uporabljamo za urejanje, pretvorbo, oblikovanje in manipuliranje
z digitalnimi pisavami.

Slika 51: FontLab (Vir: http://font-editor-software-review.toptenreviews.com/fontlab-studioreview.html; 30. 10. 2015)
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3.2 MATERIALI
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, smo za izdelavo vzorcev/besed izbrali tehniko
laserskega razreza. Naslednji korak je bil izbor ustreznega materiala.
Začeli smo s poizkusi laserskega razreza na različnih materialih manjših formatov: več
različnih vrstah umetnega usnja, vlaknovinah, raznih platnih ... Iskali smo takšen material, ki
bo zdržal velikost zaves in črk oz. vzorca. Iskali smo materiale v sivih odtenkih. Nekateri
materiali so se takoj izkazali za napačne, saj so na njih nastale razne »napake«. Na sliki 53
vidimo, da so robovi razreza nekoliko potemneli. Tudi na platnu za videoprojekcije (slika 54)
vidimo težave v razrezu; pojavljajo se nepravilno izrezana mesta in rjave obrobe izreza. Pojavil
se je tudi sledeči problem: skoraj vsi poskusni materiali so bili pretanki ali premalo gosti, da bi
vzdržali razrez. Pri črkah so se namreč pojavili deli, ki so »plapolali«; črke niso bile stabilne,
zato so hkrati izgubile na čitljivosti in tudi na estetskem vidiku (slike 52 ̶ 55). Glede na to, da
so to bili poskusi s črkami manjših velikosti, je bilo mogoče pričakovati, da bo omenjeni
problem še bolj viden pri večjem formatu.

Slika 52: Poskus laserskega razreza na umetno usnje
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Slika 53: Poskus laserskega razreza na umetno usnje z grobo strukturo

Slika 54: Poskus laserskega razreza na platno za videoprojekcije

Sliki 55: Poskus laserskega razreza na trše platno za videoprojekcije

Za najboljši poizkus se je izkazala vlaknovina. Robovi izreza so lepi, ostri, brez ožganih
robov (slika 56). Črke so ostale stabilne, noben del ni »plapolal«. Prav zato smo se odločili, da
bomo za naš material zaves izbrali vlaknovino.
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Slika 56: Poskus laserskega razreza na vlaknovino

3.2.1 Vlaknovina
Na sliki 57 vidimo vlaknovino, ki smo jo izbrali za izdelavo zaves. Je iz poliestra, je
gosta, nekoliko debelejša (4 cm) kot pri poskusu razreza (slika 56). Barva je svetlo siva, kot
smo se dogovorili s kulturnim domom. Tako bodo zavese primerne tudi pri uporabi luči
različnih barv; svetlo siva barva namreč najboljše prikaže barvne svetlobe.

Slika 57: Izbrana vlaknovina iz poliestra
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Pri poskusnem razrezu (slika 58) se je izbrana vlaknovina odlično odrezala, saj so črke
tudi v večjih velikostih ostale stabilne. Pri tem je pomagala tudi prilagoditev tipografije za
laserski razrez, ampak o tem bomo govorili v naslednjem poglavju.
V kulturnem domu smo dobili potrditev, da se strinjajo z izbiro materiala.

Slika 58: Poskusni razrez na izbranem materialu

3.2.2 Ognjevarnost
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011,
21. člen) in smernico o požarni varnosti v objektih (SZPV 412/12

̶

Uporaba

gorljivih/negorljivih gradbenih materialov) smo morali pri izdelavi zavese razmisliti tudi o
njeni zaščiti pred požarom. Med vsemi poskusnimi materiali, med njimi so bili tudi ognjevarni,
se je najbolje izkazala vlaknovina iz poliestra, ki pa ni ognjevarena. Zato smo se morali
pozanimati o možnih rešitvah. Ena od možnosti je bila pridobitev ognjevarnega premaza s
certifikatom, s katerim bi lahko premazali vlaknovino in s tem dosegli želeno zaščito. Na
podlagi omenjenega zakona in smernic se je pojavilo tudi vprašanje, ali je v našem primeru
sploh potrebna takšna zaščita.
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V času izdelave magistrskega dela še nismo uspeli rešiti omenjenega problema, zato se
to nadaljuje v prihodnosti. Nato bo zavesa prešla v uporabo Kosovelovega doma Sežana.

3.3 OBLIKOVNE IN VSEBINSKE REŠITVE
3.3.1 Zavesa
Pri zasnovi same oblike zavese smo se najprej morali uskladiti s kulturnim domom.
Ogledali smo si dvorano (slika 59), kjer bo zavesa obešena. Pomembno je poudariti, da ne gre
za tipično zaveso, ki jo v vsakdanjem življenju uporabljamo pri oknih. Naša zavesa bo igrala
vlogo ozadja, bo nekakšna kulisa dogajanju na odru.
Želja uporabnika zavese je bila, da naj bo čim bolj univerzalna. Srednja dvorana, kjer
bo zavesa obešena, je večnamenska. Namenjena je različnim dogodkom z različnimi vsebinami:
manjšim koncertom, predstavitvam, plesnim in gledališkim nastopom ... Dvorana sprejme 80
obiskovalcev (s stojišči tudi do 200), zato je pomemben dejavnik vsestranskost zavese, tako z
vsebinskega kot tudi estetskega vidika.

Slika 59: Srednja dvorana – prostor, kjer bo zavesa obešena (Vir: http://www.kosovelovdom.
si/info.php?sifra=kosovelov_dom_sezana_kulturni_center_krasa&skupina=25; 4. 11. 2015)
Izmerili smo velikost odra in določili velikost zavese. Velikost odra je 3,80 m, odšteli
smo še 0,15 m zaradi tehničnih potreb obešanja. Tako smo dobili končno višino oz. dolžino
zaves, ki je 3,65 m. Širina odra je 6,58 m. Na uporabnikovo željo smo na vsakem koncu prišteli
še 1 m za »stranske zavese«, ki bodo imele tudi možnost premika pod kotom, tako da bodo lepo
zaključile oder. Skupna širina zavese je torej 8,58 m.
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Odločili smo se, da bo zaradi razgibanosti zavesa sestavljena iz več delov, med njimi bo
prazen prostor. Določili smo, da bo zavese mogoče prestavljati, torej bodo premične, prazen
prostor bo mogoče spreminjati (lahko bo enako razdeljen ali pa ne). Prav tako bo zaveso
mogoče sneti, če mogoče ne bi ustrezala vsebini kakšnega nastopa, koncerta ali druge
predstavitve v Srednji dvorani. Na sliki 60 je prva shema vizualizacije zavese, ki je razdeljena
na pet asimetričnih delov, vključene pa so prave velikosti v pomanjšanem merilu.

Slika 60: Prva shema zaves

Kmalu smo velikosti morali prilagoditi materialu, saj je največja širina filca (pri dolžini
3,65 m), ki smo ga uspeli dobiti, 1 m. Na sliki 61 lahko vidimo novo shemo, zavesa je
sestavljena iz sedmih delov: 5 x 1 m, 1 x 0,8 m, 1 x 0,6 m.

Slika 61: Izbrana shema zaves
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3.3.2 Izbira vsebine
Naslednji problem, ki smo ga morali skupaj z uporabnikom rešiti, je bila »vsebina
zaves«. Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, smo želeli na zaveso aplicirati tipografijo.
Morali smo se odločiti, ali bomo uporabili nepovezane besede ali pa verz oz. stavek iz
Kosovelove poezije in njegovih spisov. Upoštevati smo morali tudi željo po čim bolj
univerzalni vsebini.
V kulturnem domu so naredili izbor besed in verzov, ki bi bili primerni za uporabo.
Navajamo nekaj predlogov:
Električni potres.
... Bavite se manj s kulturo in bolj s politiko.
KULTURA = ČLOVEČANSKA / MEHANIČNA
Ne oropajte svet fantazije.
Umetnost je vedno sodobna.
Umetnost. Fiziološka afiniteta.
Človek človeku človek.
Paradoks vzbuja misel.
Relativnost dela svet lep in človeško delo veliko.

Čas ustvarja in uničuje. Mi hočemo ustvarjati. Od Kozmosa do človeka je en korak, en poljub.

Odprite okna!
Nevihten zrak prihaja v sobo,
novo vzdušje nastaja,
polno ozona, polno krepkega zdravja!
(Ozon prihaja od borov!)
Odprite okna, odprite duri: nov človek prihaja.
Vsi mehanizmi morajo umreti!
Novi človek prihaja!
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Odločili smo se za naslednje:

Odprite okna, odprite duri: nov človek prihaja.
in
Človek človeku človek.

Prvi verz je iz Kosovelovega besedila Mehanikom, kjer je označil bistvo svoje
konstruktivistične poezije. Napisal ga je sredi julija leta 1925 v Tomaju. Besedilo je v obliki
literarnega manifesta. V njem je povedal glavno o naravi, idejnih izhodiščih, motiviki in
metaforiki svojih Integralov (Ocvirk, 1984, str. 102). Verz smo našli v knjigi #ČLOVEK, kjer
sta Rok Zavrtanik in Tjaša Koprivec zbrala misli Srečka Kosovela (Priloga A).
Drugi verz smo našli v knjigi #PRAVICA, kjer sta prav tako Rok Zavrtanik in Tjaša
Koprivec zbrala misli Srečka Kosovela na to temo:

V meni je čas, ko bo človek človeku: č l o v e k.
V meni je čas, ko bo narod narodu: n a r o d.

3.3.3 Izbira tipografije in preoblikovanje
Pri izboru tipografije smo se prav tako posvetovali z uporabnikom. Kosovelov dom
Sežana že ima izbor pisav, ki so del celostne grafične podobe. Pisave, ki jih uporabljajo, so:
destilj, titillium in futura. Njihova primarna tipografija je destilj, uporabljajo jo izredno za
naslove. Najdemo jo tudi v njihovem logotipu (slika 62).

Slika 62: Logotip Kosovelovega doma Sežana
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Na sliki 63 vidimo pisavo destilj. Spada med linearne pisave brez serifov, poteze so
povsod enako debele. Vidimo, da je bila osnova za izris pisave kvadrat, zato lahko povlečemo
vzporednice s konstruktivizmom. Na podlagi teh zaključkov smo se odločili, da bomo za
tipografijo na zavesah uporabili to pisavo, saj dobro izraža duh konstruktivizma in s tem misli
Srečka Kosovela, ki smo jih izbrali.

Slika 63: Pisava destilj
Naslednja naloga, ki nas je čakala pri tipografiji, je njeno preoblikovanje. Ko smo se
pozanimali o laserskem razrezu tipografij, smo opazili, da jo je treba oblikovno pripraviti na
razrez, saj ga drugače ne vzdrži. Črke bi visele, bile bi nečitljive. Na slikah 64 in 65 vidimo
nekaj primerov takšnih prilagojenih pisav.

Sliki 64 in 65: Primeri prilagojenih pisav za laserski razrez (Vir: https://moderndevice.com
/resources/fabfont-a-typeface-for-lasercut-stencils/; 30. 10. 2015)
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Izbrano pisavo destilj smo preoblikovali tako, da je bila izvedljiva z laserskim razrezom.
Pisavo smo morali oblikovati z več presledki v samih črkah tako, da so črni prostorčki, ki jih
laser izreže, čim manjši. Tako se črka bolje drži materiala. Črke niso namenjene za manjše
velikosti, saj bodo na odru gledane z večje razdalje (gledalci). Izrezane so bile v večji velikosti,
z daljave pa pridobijo na razločnosti in čitljivosti. Na sliki 66 lahko vidimo našo preoblikovano
pisavo:

Slika 66: Preoblikovana pisava
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3.3.4 Kompozicija
Pri kompoziciji smo upoštevali načela konstruktivizma, o katerem smo že pisali v
prejšnjih poglavjih. Ker smo izbrali Kosovela in njegove misli, ki jih je ustvaril v duhu te smeri,
se nam je zdelo prav, da tudi kompozicijo črk oz. besed in vzorcev ustvarjamo na tak način.
Tako bodo njegove misli tudi vizualno najbolje prikazane. Tudi sam je nekatere svoje pesmi
zapisal na podoben način. Za navdih smo si izbrali njegovo lepljenko PROSTOR (slika 67).

Slika 67: Lepljenka PROSTOR (Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Lepljenke:_Prostor; 30.
10. 2015)

Nastali so številni poskusi kompozicije (slike 68 ̶ 71), kjer smo se igrali s postavitvijo
besed in vzorcev. Vzorce smo sestavljali iz kvadratov, ki kompozicijo usmerjajo in nas peljejo
po zavesi, hkrati pa naše oko zajame tudi besedilo.
Pri kompozicijah smo upoštevali uravnovešenost v likovnem smislu in čitljivost črk pri
postavitvi. Pomembni sta bili tudi sporočilnost in izraznost. Poskusili smo uporabiti različne
velikosti črk in s tem poudariti določene besede. Pri kompozicijah 3 (slika 70) in 4 (slika 71)
nam je bilo všeč, kako je verz »nov človek prihaja« v središču postavitve, zato je ideja boljše
izražena in silovitejša. Zato smo razvoj kompozicije nadaljevali v tej smeri. Nekoliko smo
poudarili črke omenjenega verza in vse skupaj zaključili v harmonično, ampak še vedno dovolj
razgibano celoto, ki bo zanimiva za gledalca. Izbrano kompozicijo vidimo na sliki 72.
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Slika 68: Kompozicija 1

Slika 69: Kompozicija 2

Slika 70: Kompozicija 3
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Slika 71: Kompozicija 4

Slika 72: Končna kompozicija

3.4 PROCES DELA
Proces izdelave tekstilne zavese se je začel z dogovorom o sodelovanju s Kosovelovim
domom Sežana. Takoj so bili zainteresirani, da bi v svoji Srednji dvorani obesili zaveso, ki jim
bo služila kot ozadje za različne dogodke.
Začeli smo z iskanjem ustreznega materiala za zaveso (opis v poglavju 3.2 Materiali) in
laserski razrez (opis v poglavju 3.1.1 Laserski razrez). Sedem kosov, ki sestavljajo zaveso, smo
razrezali na želene širine in dolžine (slika 73) .
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Slika 73: Vlaknovina v pripravi za laserski razrez

Naslednji korak je bil izbor in preoblikovanje tipografije za laserski razrez ter izbor
vsebine, ki bo izrezana v zaveso (opis v poglavju 3.3 Oblikovne in vsebinske rešitve). Ko so
bile vse oblikovne in vsebinske rešitve dorečene, smo začeli z laserskim razrezom.
Najprej smo prek računalnika vnesli želeni vzorec, izmerili potrebne nastavitve in prvi
kos vlaknovine položili na lasersko mizo. Nato je laser preveril natančnost postavitve materiala
in pravilno naredil razrez (slika 74).
Po razrezu smo iz vzorca ročno pobrali dele vlaknovine, ki jih je laser izrezal (slika 75).
Tako smo stvar ponovili še šestkrat, dokler nismo naredili razreza na vseh sedmih kosih, ki
sestavljajo zaveso. Po laserskem razrezu smo preverili, če se vsi vzorci pravilno ujemajo, kot
smo predvideli v shemi (slika 76).
Vseh sedem kosov smo poravnali na isto dolžino (3,65 m), saj smo pri razrezu zaradi
velikosti mize morali nekoliko improvizirati. Zaveso smo nato odnesli v kulturni dom, kjer so
jo prevzeli tehnični mojstri. Naredili so lesene okvirje (slika 77), ki so jih prebarvali v črno in
pritrdili na vsak kos zavese posebej.

Slika 74: Prikaz razreza z laserjem
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Slika 75: Nastajanje vzorca

Slika 76: Preverjanje ujemanja vzorcev

Slika 77: Priprava lesenih okvirjev (Vir: Kosovelov dom Sežana.)

Po pritrditvi okvirjev (sliki 78 in 79) se vlaknovina ni prepogibala, ostala je napeta in
vzorec lepo viden. Hkrati okvir nudi oporo, saj gre za velike kose tekstila. Zavesa je na ta način
tudi bolj uporabna, saj je vsak kos mogoče sneti. Kosi so tako tudi enostavno premični in med
njimi se lahko ustvarja različne razmike. Zavesa je uporabna tudi za shranjevanje; kose se lahko
položi drug na drugega ali pa se jih nasloni ob steno.
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Sliki 78 in 79: Postavljanje okvirjev

Pri poskusnem postavljanju (sliki 80 in 81) zaves se je pokazal problem: stranska dela,
ki sta iz tehničnih vzrokov obešena nekoliko nižje, se namreč nista ujemala oz. vzorec se ni
pravilno nadaljeval. Zato je bilo treba izmeriti zamike in še enkrat narediti laserski razrez.

Slika 80: Poskusna postavitev brez stranskih delov
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Slika 81: Poskusna postavitev, detajl

3.4.1 Zaključena zavesa
Ko smo rešili vse tehnične težave in vnesli vse potrebne popravke, smo namestili končni
izdelek (slike 82 ̶ 90).

Slika 82: Zavesa
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Slika 83: Zavesa

Sliki 84 in 85: Detajl
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Slika 86: Zavesa in učinek modrih luči

Slika 87: Detajl, učinek modrih luči
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Slika 88: Zavesa in učinek vijolične luči

Sliki 89 in 90: Detajl, učinek rdečih luči
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Rezultat našega dela je izdelana zavesa iz filca, sestavljena iz sedmih kosov z verzi iz
Kosovelove poezije oz. njegovih spisov, ki so aplicirani z laserskim razrezom. Na slikah (slike
82 ̶ 90) je prikazana zavesa tako, kot smo si jo zamislili.
Kosi so premični, med njimi se po želji lahko nastavlja razmake in se jih hitro sname.
Material je napet, zahvaljujoč filcu in lesenim okvirjem na zadnji strani, in zato je tudi napisano
iz daljave dobro čitljivo. Tudi shranjevanje kosov se je izkazalo za priročno, saj jih lahko
spravimo drug na drugega in naslonimo na steno. To nam omogoča manjšo prostorsko porabo.
Svetlo siva barva omogoča uporabo barvnih luči in zavesa se spremeni v barve, ki si jih želimo
(slike 86 ̶ 90).
Tipografija, ki smo jo preoblikovali, se je pri laserskem razrezu dobro odrezala. Pri tem
nam je pomagalo pregledano stanje obstoječih pisav, namenjenih razrezu z laserjem. Tudi izbira
laserja za nastanek vzorcev in besedila se je izkazala za dobro, saj so vsi elementi lepo izrezani,
robovi pa ostri in natančni.
Zavesa je precej unikatna, saj pri pregledu različnih zaves nismo našli nič podobnega.
Če bi se odločili za nadaljnji razvoj zaves, bi lahko slog popolnoma spremenili z zamenjavo
tipografije in kompozicije. Možna je tudi uporaba filca v različnih sivih odtenkih ali barvah.
Lahko pa bi šli v popolnoma drugo smer, če bi se odločili za drug material. Seveda je pri tem
odvisno, kaj nam je pri zavesi pomembno: ali je samo estetski dodatek ali pa ima tudi vsebinski
pomen, kot jo ima naša realizirana zavesa.
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5 ZAKLJUČKI
Ustvarjalna raziskava je obsegala pregled že obstoječih zaves, ki so del sodobnih
interierjev, možnosti z laserskim razrezom, področja tipografije in Srečka Kosovela z njegovimi
mislimi. To nam je pomagalo pri ustvarjanju naših zaves, nam dajalo navdih in pomoč pri
razvoju zamisli ter idej.
Menimo, da je realizirana zavesa takšna, kot smo si jo zamislili in načrtovali. Dosegli
smo estetsko popestritev prostora, ki mu zavesa doda sodobno noto, kljub temu pa je nevtralna
in nevsiljiva. Hkrati smo dosegli tudi vsebinski dejavnik, saj nam zavesa nekaj govori, gledalcu
nekaj sporoča in ga potegne v razmislek. Vsebino smo dobro izbrali, saj je bil Kosovel izredno
napreden, in zato lahko napisano brez večjih težav prenesemo v današnji čas.
Upoštevali smo vse želje uporabnika Kosovelov dom Sežana. Menimo, da bodo zaveso
lahko uporabili pri različnih dogodkih, saj je kot celota zelo univerzalna (oblika, barve,
vsebina). Vzorci in misli so dobro izraženi in gledalca peljejo po celotni kompoziciji. Zanimivo
zaveso lahko še bolj popestrimo z barvnimi lučmi in jo dodatno vizualno spremenimo.
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7 PRILOGA
Priloga A

MEHANIKOM!
(Mehaniki in šoferji!)

I. Mehanika ne more umreti, ker nima duše. Paradoks je mehaniku nerazumljiv, ker presega
mehanične zakone. Paradoks je skok iz mehanike v življenje. Paradoks je živ kakor elektrika.
A elektrika ni mehanična. Zato ne bodimo mehanični, ampak bodimo električni.
II. Stik električnih žic povzroča iskro. Stik mladih vrst povzroča tudi iskro. To je električni
plamen. Za mehanike je nevaren, ker povzroča kratek stik in požge mehanizme. Kratek stik
požge mehanizme. Prihajamo, da uničimo mehanizme. Človek – stroj bo uničen. Plakatirajte:
človek – stroj bo uničen!
III. Strelovodi ne koristijo več. Strela mora požgati dušo. Naj udari vanjo, naj jo vžge! Uničiti
moramo vse mehanizme. Vojno smo napovedali vsem mehanizmom! To je prva vojna napoved
v državi SHS: Boj vsem mehanizmom!
IV. Svita se: ali čutite to svetlikanje? Ne ljudstev ni več, ne narodov, ne človeštva. En človek
stoji sredi sveta, en sam človek, z belim trnjem kronan. A nad njim srebrna gloriola
človečanstva … En človek je in vsi, ki stoje okrog njega, so le njegovi različni obrazi. Ali je
rudar, ali strojar, ali nosač, ali kmet, ali uradnik ali pisatelj ali intelektualec ali berač, ne morem
razločiti. Ali je Slovenec ali Nemec, ali Rus ali Francoz, ne vem, samo eno vem, da mi je strašno
ljub ta človek, kdorkoli je, karkoli je. Ne vem, kdo je, kaj je, zame je dovolj eno: rad ga imam!
V. Novo človečanstvo vstaja. Kaj če prihaja iz nižin? Ponižano je bilo! Kaj če prihaja iz dna?
Oskrunjeno je bilo! Kaj če prihaja z nevihto in strelami? Tlačeno je bilo. Samo eno je … da
prihaja; da le prihaja! Kaj če prihaja preko mrličev? Sila življenja je v njem. Sila, ki smrti
kljubuje. Odprite okna! Nevihten zrak prihaja v sobo, novo vzdušje nastaja, polno ozona, polno
krepkega zdravja! (Ozon prihaja od borov!) Odprite okna, odprite duri: nov človek

prihaja. Vsi mehanizmi morajo umreti! Novi človek prihaja! Poklonite se njegovemu
trpljenju, pokleknite pred njegovim ponižanjem, pozdravite njegovo silo. (Zanj je bilo trpljenje
– radost, ponižanje – poveličanje, sila – vstajenje.) Vsi mehanizmi morajo umreti! Novi človek
prihaja!
VI. Dajte, da ga pozdravim i jaz!
Tomaj na Krasu, julij 1925
Srečko Kosovel
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