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IZVLEČEK
V diplomskem delu z naslovom Ambientalna tekstilna svetila je
predstavljen razvoj, izvedba in izgled svetil. Osrednji vzorčni motiv
svetil predstavlja krog kot likovna prvina in je prisoten v vseh nastalih
vzorcih. V splošnem pomenu razumemo krog kot sklenjeno krivuljo,
katere točke so enako oddaljene od središča, vendar pa so simbolni
pomeni, kot opisujejo mnogi avtorji, precej raznovrstni. Zato smo
se v diplomski nalogi poglobili v zgodovino in simboliko kroga
skozi čas in različne kulture, nadaljevali pa z analizo likovnih prvin
vzorcev, kot so gostota, teža, simetrija. Osrednji namen raziskovanja
kroga in vzorcev na pomenski ravni in splošno kot likovnih prvin, je
zasnova praktičnega izdelka - kolekcije ambientalnih svetil.
Diplomska naloga je odgovor na tri raziskovalna vprašanja zapisana
v nadaljevanju. Kakšne so pomenske in likovne prvine kroga?
Kako jih prevesti v vzorce? Kakšen je ustrezen material za izdelavo
kolekcije ambientalnih svetil upoštevajoč teoretična izhodišča?
Teoretična podlaga razumevanja vzorcev izhaja iz mandal in
islamskih vzorcev tradicionalnih mashrabiya oken. Raziskovanje
ornamentov mashrabiya oken predstavlja ključ do razumevanja
igre senc in svetlobe, kot posledice vzorcev, medtem ko mandala
predstavlja most med pomenom in formo kroga.

Kot metodo praktičnega izrisa vzorcev smo uporabili tehniko
odtiskovanja krogov v kombinaciji z airbrush tehniko risanja na
papir s pomočjo šablon. Te oblike smo kasneje razvili v zelo natančne,
drobne, prefinjene, filigranske vzorce, ki so risani z rotring isograph
pisali. V eksperimentalnem delu so nastali vzorci bili prenešeni v
digitalno podobo, kar nam je omogočilo, da smo jih prilagodili za
potisk in laserski izrez na umetno usnje. Rezultat dela je kolekcija
ambientalnih svetil.
Z diplomsko nalogo smo skušali odpreti diskurz o ambientalnih
svetilih, njihovi izdelavi in širše zastavljeni funkcionalnosti.
Torej pojmovati ambientalna svetila, ne samo preko prizme
funkcionalnosti, pač pa tudi kot predmet, ki prostor soustvarja in
mu določa atmosfero.

Ključne besede: ambientalna svetila, krog, mandala, ornament,
digitalni tisk, laserski rez
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ABSTRACT
In the thesis titled Ambient textile lights, evolution of the idea,
course of work and appearance of the specific collection of lights are
presented. The central motive of light’s patterns is a circle as artistic
element and it is present in all patterns. Circle is closed curve whose
points are equally distant from the center, but symbolic meanings
of it are quite various. Therefore, we researched historical and
symbolic notions of the circle, and continued with the analysis of
artistic elements of patterns, such as density, weight, symmetry. The
main purpose of the thesis is the design of a practical product collection of ambient textile light.
The thesis answers to the three research questions. What are the
conceptual and artistic notions of the circle? How to translate
multiple meanings of it into patterns? What is appropriate material
for the realization of the collection, taking into account the
theoretical foundations? In the theoretical foundation we studied
Mandala, as a colorful and semantic parallel of the circle, and
Islamic patterns of traditional mashrabiya windows, which are the
key to understanding the shadows and light.

As a practical technique for patterns we used imprint in combination
with airbrush drawing by using templates. These forms were
developed into very precise, fine, sophisticated patterns, that we
drew with rotring isograph pens. In the experimental part patterns
were transformed into digital image. After that we printed the
patterns and cut them out with a laser. The result of the work is a
collection of ambient textile lights.
With thesis we tried to open a discourse about ambient lights. We
tried to consider ambient lights not only through the prism of
functionality, but also as an object that creates space and atmosphere.

Key words: ambient lights, circle, mandala, ornament, digital print,
laser cut
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1. UVOD
Ogenj se je od pradavnine uporabljal ne samo za varnost, ogrevanje
in pripravo hrane, ampak tudi kot vir svetlobe. Četudi prvotni
namen uporabe ognja ni bilo ustvarjanje vzdušja, ta vendarle
asociira na simbolno toplino, dom, ognjišče. S svetlobo in toploto
se skozi prizmo zgodovine človeku precej izboljša kvaliteta življenja.
Ne samo kvaliteta vsakodnevnih dejavnosti, svetloba nam pričara
atmosfero in razpoloženje v prostoru, s tem pa vpliva tudi na globji,
duhovni spekter človeškega življenja.
V današnjem hitrem toku bivanja je še kako pomembno, da je
prostor prikrojen po merah človeka in njegovega počutja. Zato
se zdi bistveno, da elementi, ki ga obkrožajo, pozitivno vplivajo
na posameznikovo notranje dogajanje. Iz tega izhajajoč, smo v
diplomski nalogi skušali to mnogoterost svetlobe ujeti v kolekciji
ambientalnih svetil.
Da bi razvili izhodiščno inspiracijo, smo se naslonili na simbolno
dojemanje pomena kroga kot osnovnega lika vzorčenja. Simbolni
pomen kroga, ki se pojavlja kot pomenska cikličnost, popolnost,
nekaj duhovnega, celo božanskega, smo s formo združili preko
obravnave mandal.

Prav v mandalah namreč krog kot lik dobi razsežnosti spiritualnega,
globjega pomena, čemur botruje tudi postopek njihove izdelave.
Kot inspiracijo natančnosti, prefinjenosti, filigranskosti vzorcev,
ki delujejo tudi kot dekorativni element oz. estetska razsežnost
svetil, smo vzeli primere islamskih ornamentov mashrabiya oken.
Natančnost in prefinjenost izdelave ambientalnih svetil narekujeta
igro svetlobe in senc ter tudi preko tega sovpadanje dekorativnosti s
spiritualno komponento simbolnega dojemanja osnovne forme.
Cilj diplomske naloge je bil s temeljito raziskavo ustvariti ambientalno
kolekcijo z avtorskim pečatom in poudarjenimi vizualnimi elementi,
ki soustvarja kvaliteto življenja. Za izvedbo zamisli smo povezali
različne kulturne tradicije ornamentov, simbolov in procesov
izdelave, ki jih znotraj končne kolekcije ambientalnih svetil uzremo
pod skupnim imenovalcem forme kroga in njegovega pomena.
S tem smo odprli polje razmisleka o ambientalnih svetilih, kot o
produktu, ki določa pozameznikovo okolje in s tem počutje.

1

2. TEORETIČNI DEL

2.1 Likovne prvine

2.1.2 Točka

Likovna prvina je konkretizacija inspiracije, je način uresničitve
notranjih zaznav. Butina pravi, da med likovne prvine prištevamo
obliko, točko, linijo, svetlo-temno in barvo; kot nosilka likovnih
pomenov je oblika orisana prvina, katero ostale štiri prvine orisujejo,
zato jih imenujemo orisane prvine [1, str. 21]

Ko se z nekim sredstom dotaknemo določene površine, na mestu
dotika nastane točka. Butina jo definira takole: “Točka je najmanjši
likovni orisni element. V matematiki točka nima nobene dimenzije,
v likovni uporabi pa točka mora imeti tolikšno velikost, da postane
vidna. Glavna likovna lastnot točke je, da pritegne nase gibanje oči
in ga zaustavi; točka je zato mirujoč in stabilen element v likovnem
orisu.“ [3, str. 342]

2.1.1 Oblika
Za obliko lahko rečemo, da je videz, ki ga ima stvar v prostoru.
Oblika je ponavadi poglavitna nosilka pomenov, kompozicije in
njenih delov [2, str. 179]. Je način, kako je nekaj izraženo, ponavadi
v umetniškem delu. Kot orisano prvino jo določimo s točko, črto,
z nakazano razliko med svetlimi in temnimi površinami in z
barvo. Oblike so lahko organske ali anorganske, geometrijske ali
negeometrijske, pravilne ali nepravilne [2, str. 188].

Slika 1 (prejšnja stran): Detajl na ambientalnem svetilu. Osebni arhiv.
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Kandinski pa jo definira tudi po relaciji ‘zunanjega’ in ‘notranjega’.
Tako pravi: „Oblika v ožjem pomenu besede ni nič drugega, kakor
zamejitev ene ploskve od drugih. To je njena zunanja oznaka. Ker
pa vse zunanje neogibno skriva v sebi notranje (ki bolj ali manj
prihaja na dan), ima vsaka oblika tudi notranjo vsebino. Oblika je
torej zunanji izraz notranje vsebine ...” [v 2, str. 178]

Točka je torej prvo stičišče nekega predmeta s površino, npr. konica
pisala na listu papirja, dleta z lesom, modelirke z glino, igle s ploščo.
Točka je tudi vsak začetek in konec linije. Nastane torej tam, kjer se
gibanje začne, konča ali zaustavi. Sicer je glavna likovna značilnost
točke to, da pritegne in zadrži pogled na sebi. Točka nima gibanja.
Potencialno virtualno gibanje pa lahko nastane med dvema točkama,
ki sta dovolj blizu. To se zgodi zato, ker obe privlačita pogled nase in
oko prenaša pozornost zdaj k eni, zdaj k drugi točki in na ta način
opisujeta določeno linearno pot. Če točke nizamo eno za drugo,
tvorimo linijo. Čim bolj so si točke blizu, tem bolj posamezne točke
izgubljajo svojo privlačnost in s tem se tudi lažje giblje oko v smeri
ureditve točk. Tako točke, ki se med sabo dotikajo, izgubljajo svoje
privlačne lastnosti in se spremenijo v sklenjeno linijo.
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Kandinski razmerje med točko in linijo polarizira takole: „Napetost
katerekoli točke je koncentrična, zato je točka sama po sebi stabilna
in se ne giblje v ploskvi, niti v prostoru. Linija nastane z gibanjem
točke, se pravi z uničenjem negibnosti točke. Zato je linija največje
nasprotje točke.“ [v 3, str. 115]
Točke določajo tudi prostor; več črt se med seboj seka v točki, prav
tako isto velja za ravnine, npr. pri sklepnikih v gotskih cerkvah, v
kotu kjer se stikajo tri stranice kocke ipd. S točkami lahko tvorimo
tudi ploskve in telesa, tako, da te predstavljajo ogljišča virtualnih
ploskev ali teles v dveh oziroma treh razsežnostih. Kot vemo iz
geometrijskega genetičnega načela gibanje točke določa linijo,
gibanja linije določa ploskev in gibanje ploskve določa telo [3, str. 113].
To načelo so poznali že v renesančnem slikarstvu in se nadaljuje do
danes. Leonardo da Vinci (kot eden izmed predstavnikov renesanse)
in Klee (kot eden izmed predstavnikov moderne umetnosti) sta o
gibanju točke zapisala naslednje misli.
Leonardo da Vinci v traktatu pravi: „Začetek vede o slikarstvu je
točka, druga je linija, tretje – površina, četrto – telo, ki je pokrito
s to površino. Toda to velja za tisto, kar je predstavljeno, se pravi
za telo, ki je predstavljeno, ker sega slikarstvo v resnici dlje kot
površina, s katero se predstavi oblika vsake vidne stvari.“ [v 3, str. 114]
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Paul Klee pa misli oblikuje takole: „Začnem tam, kjer se likovna forma
sploh začenja: pri točki, ki se začne premikati. Točka (kot agens) se
giblje in nato nastane linija kot prva dimenzija. Če se gibljajoča linija
premakne stran, v ploskev, dobimo dvodimenzionalni element. Pri
premikanju ploskve v prostore nastane s trčenjem ploskev telo (s
tremi dimenzijami).“ [v 3, str. 114 - 115]
Velikokrat se neko zaporedje točk kaže kot dekorativen element.
Kot smo omenili, točke tvorijo linijo, ali ploskev, ali telo. Ko pa
točke na neki površini redčimo ali gostimo, s tem ustvarjamo svetle
in temne površine ter s prehodi od temnega proti svetlemu dobimo
občutek tridimenzionalnosti, ali v primeru barvnih točk dosežemo
optično mešanje barv. [2, str. 132]

2.1.3 Črta oz. Linija
Črto uvrščamo med najstarejše likovne pojme. Spada med orisne
prvine in je najbolj abstraktna prvina, ker v naravi ne obstaja kot
samostojna entiteta; najdemo samo predmete in pojave s poudarjeno
dolžino [3, str. 330]. Točka določa gibanje in začetek ter konec linije,
slednja je enodimenzionalna in je predpogoj za oblikovanje prostora,
telesa oz. volumna.

Če oblika ločuje med ‘zunanjim’ in ‘notranjim’, kot smo ugotovili
v podpoglavju oblika, linija določa meje oblike. S črto prav tako
določamo smeri oblike, torej smeri pogleda in na ta način ustvarjamo
in razvrščamo večje kompozicijske enote [4, str. 29]. Linija kot rob
oblike (telesa, prostora, vzorca) narekuje tudi razliko med svetlim in
temnim ali različnimi barvami [1, str. 44]. Smer, kot posledica nizanja
točk in svetlost oz. temnost, kot posledica gostote nizanja je očitno
izpostavljena tudi na primerih vzorcev diplomske naloge.

2.1.5 Barva
V mavrici, ki je spekter bele svetlobe, ki obsega šest barv in jih
kot takšne zaznamo zaradi čutnic očesa in naše percepcije.
Kadar na iste fotocelice delujejo dražlaji oranžnordeče, zelene ali
modrovijolične svetlobe vidimo barve različnih spektrov [1, str. 28].
V mavrici zaznamo zato vijolično, cian-modro, zeleno, rumeno,
oranžno in magenta rdečo barvo. Barvne snovi vpijajo določene
barvne svetlobe, druge pa odbijajo, to vpliva na barvo snovi, ki je
enaka barvi odbite svetlobe [ibid.].

2.1.4 Svetlo in temno
To je dejstvo, da v našem vsakdanjem okolju in v likovnem delu
obstajajo razlike med svetlejšimi in temnejšimi predeli. Z mešanjem
črne, kot najtemnejše barve in bele, kot najsvetlejše barve tvorimo
različno svetle sive odtenke. Te pa lahko razvrstimo v svetlostno
lestvico od črne preko temnejše in svetlejše sive proti beli barvi. Tako
s pomočjo svetlostne oziroma tonske lestvice ponazarjamo upadanje
ali naraščanje svetlostne moči. Ena glavnih nalog svetlostne tonske
razlike pri oblikovanju likovnega prostora je zmožnost ustvarjanja
občutka globine, prostora, plastične oblikovanosti stvari in njihovih
površin. [1, str. 24-28]

Osnovne barve se med seboj razlikujejo po svoji barvitosti in tvorijo
medsebojna nasprotja – barvne kontraste [1, str. 36]. Črna in bela
tvorita najbolj izrazit »svetlo-temni barvni kontrast« [2, str. 166], ki
je najbolj uporabljen in praktično poglobljen kontrast v pričujočem
delu. Kontrast pa nastopi tudi med različnimi svetlosti določene
barve, npr. med svetlo rumeno in temno rumeno, ali ga lahko
upoštevamo tudi med različnimi vrednostmi svetlosti različnih
spektralnih barv, npr. rumena barva je bolj svetla kot modra ipd.
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Če svetlo – temni kontrast poglobimo še v psihološki vidik, lahko
na belo barvo gledamo kot na čisto, hladno, jasno. Fizikalno je
svetla. Bela je simbol čistoče, nedolžnosti, mladosti, poštenosti,
resnice, nevtralnosti, črna pa psihološho označuje žalost, potrtost,
sofisticiranost, zlo, ipd. [5, str. 13]. Ali kot je rekel Trstenjak [6, str. 485]:
»Vsaka barva izžareva čustva.«

2.2 Izbrane likovne spremenljivke

Iz gledišča vzorcev, nastalih za to diplomsko nalogo, je zanimivo
tudi optično sevanje ali tako imenovana iradiacija barve. To je
optična iluzija, ki nam daje občutek, da je temna ploskev na svetli
podlagi videti manjša, kakor svetla ploskev na temni podlagi, čeprav
je ploskev na obeh podlagah enako velika. [2, str. 166]

2.2.1 Gostota

Slika 2: Primer iradiacije barve. [2, str. 166]
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„So tisti orisani likovni elementi, ki ob istih oblikah-stalnicah
spreminjajo izraz in vsebino le teh. Likovne spremenljivke so:
velikost, teža, položaj, smer, gostota, število in tekstura.“ [3, str. 330]

likovne spremenljivke v kompoziciji; te so npr. prostorski učinek,
tekstura, svetlost, likovna teža ipd., in nam sporočajo, da so vse
lastnosti med seboj soodvisne [2, str. 255].

2.2.2 Smer

Muhovič pravi, da je gostota likovna spremenljivka, ki je določena s
številom elementov na enoto površine ali volumna. Kadar elementi
ležijo blizu eden drugega to doživljamo kot veliko gostoto oziroma
polnost. Na tem danem prostoru se tudi čuti večja energijska
napetost. Če pa so elementi med seboj bolj oddaljeni, pa govorimo
o majhni gostoti oziroma praznosti in na tem mestu zato prevladuje
manjša energijska napetost. [7, str. 257]
Zato lahko s spreminjanjem gostote v likovnem prostoru ustvarjamo
različne teksturne lastnosti in različne vrednosti svetlosti površine,
s tem dobivamo v risbi iluzijo plastične oblike. Občutek globine
prostora lahko dobimo z manjšanjem razdalij med predmeti, ki se
oddaljujejo ter z zgoščanjem tekstur v daljavi. [2, str. 254].
Gostoto likovnih enot na površini lahko manjšamo ali večamo s
številom elemetov. Spemembe, ki jih s tem dosežemo, poznamo kot

Smer kot likovna spremenljivka vpliva na napetosti, gibanje,
prostorsko delovanje likovnih enot v kompoziciji in na dinamičnost
oziroma statičnost kompozicije [2, str. 258]. Kot smo že omenili, se
vsako oblikovanje in življenje nekega likovnega dela začne iz točke,
proti točki, okoli točke, mimo točke, nadaljuje s smerjo naprej in
nazaj, navzgor, navzdol, levo in desno. S smerjo izražamo različne
silnice; sile gibanja, stanja in napetosti, sile rasti, upadanja, sekanja,
kroženja, nihanja [2, str. 258].
Smeri imajo orientacijski in gibalni pomen, na podlagi tega
določamo navpičnost, vodoravnost in poševnost. Komplementarno
nasprotje, tako kot pri črni in beli barvi, najdemo tudi pri navpični
in vodoravni smeri, ki med sabo tvorita pravi kot [2, str. 258]. Ta
izriše ravnino oz. definira prostor, vpliv smeri na ravnine narekuje
dinamičnost dogajanja in naše dojemanje prostora.

Šušteršič et. al.
nadaljevanju:

[2, str. 258]

definirajo tri smeri, ki jih opišemo v

− Navpična smer izraža obvladovanje položaja, uravnovešenost,
strogost, ponos, budnost, trdno oporo. Če je obrnjena navzgor,
simbolizira rast, vitalnost, poštenost, statičnost, navdušenje. Je
simbol moškosti, vzvišenosti, nosilnosti in stremljenja. Obrnjena
navzdol pa vzbuja strah, propad in uničenje. Je simbol smrti, zloma,
ponižanja, tudi groze.
− Vodoravna smer izraža mir, počitek in pomirjenje. Je vzporedna
tlom in določa smeri neba (vzhodno, zahodno). S tem dobiva
simbolični pomen, kajti ponekod pomeni vzhod rojstvo, zahod pa
počitek, kar se veže še na ostale simbolne dualizme. Je pasivna in
nošena smer.
− Poševne smeri izražajo gibanje, nemir, delujejo dinamično,
nestabilno. V kompoziciji lahko terjajo oporo s protismerjo.
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2.2.3 Velikost

2.3 Simetrija

Z velikostjo v likovni umetnosti lahko ponazarjamo več stvari.
Skozi zgodovino umetnosti lahko opazujemo kako so umetniki
kralje in bogove v kompoziciji upodabljali večje kot njim podrejene
in jim s tem pripisovali moč, veličastnost. Otroci v svojih risbah
predmete in figure, ki jim pomenijo več, rišejo večje. Velikost je
resnično pomemben dejavnik pri zaznavi prostora. Če parafraziramo
grškega filozofa Pitagoro, je za vse stvari merilo človek, s čimer želi
poudariti primerjavo doživljanja obstoječih dimenzij z nastajajočimi
dimenzijami v percepciji človeka. [2, str. 262 – 263]

Je lastnost telesa, ki ga zamišljena črta ali ravnina deli na dva ali
več skladnih delov. Poznamo ravninsko, osno, zrcalno in središno
simetrijo, za katere je značilno, da sta obe polovici zrcalno enaki.
Obstaja še žariščna, pri kateri pa so osi razporejene kot premeri
kroga. [3, str. 339]

Na velikost vpliva tudi perspektiva. V linearni perspektivi večje
predmete dojemamo kot nam bližje, manjše pa bolj oddaljene [2,
str. 264]. S tem aspektom likovnih del se je skozi zgodovino veliko
poigravalo, kar kaže na to, kako se je spreminjala percepcija prostora.
Z velikostjo lahko ustvarjamo nelagodje, kritiko, presenečenje,
humorno distanco, ko predmet ali bitje upodobimo v netipični
velikosti v odnosu do človeka, ali pa opozorimo na nove, neslutene
možnosti razmišljanja o prostoru in bivanju [2, str. 265].

Slika 3: Podoba Kristusa dominira v prostoru s svojo velikostjo. [2, str. 263]

Simetrija je vidna v naravi, v živih bitjih in v predmetnem svetu.
Simetrija naj bi bila privlačnejša človeškem očesu, saj nam predstavlja
harmoničnost, urejenost in red. V umetnosti pa ima simetrija
drugačen pomen.
Likovne kompozicije, ki so simetrične nam predstavljajo nekakšno
harmonijo in popolnost ter naš pogled najprej usmerijo na motiv
v središču kompozicije. Pa vendar tudi tukaj ni vseeno kako so
elementi razporejeni na podlagi. O pravi simetriji na likovnem
področju govorimo takrat, ko sta leva in desna stran zrcalno enaki.
Problem pa se pojavi, ko govorimo o simetriji zgoraj-spodaj. O
taki kompoziciji lahko govorimo le v tehničnem smislu, v likovno
kompozicijskem smislu pa takšna razporeditev ne deluje, kar
lahko vidimo iz slike št. 4. Likovni kompoziciji lahko rečemo, da
je simetrična, tudi v primeru ko je samo en motiv postavljen na
sredino. Če pa ta motiv iz leve in desne strani obdajata dodatna

elementa, povzročita, da motiv na sredini bolj izstopa oziroma je
bolj poudarjen. [4, str. 47- 48]

Slika 4: Primeri simetrije. Osebni arhiv.

Četudi so ornamenti simetrično oblikovani, pa je pri njih simetrija
vezana na druge likovne elemente ali pa kar končne izdelke. Kot
pravi Rački [4, str. 48], pri ornamentu ni poudarjena vsebina, kajti
v središču ničesar ne pričakujemo in tja ničesar ne projiciramo; to
ornament napravi za ‘prazno’ enoto, ki je vedno vezana ne nek drug
predmet oz. element.

2.4 Krog
V matematiki je krog „ravninski lik, omejen s krožnico, katere vse
točke imajo enako razdaljo r (polmer) od stalne točke S (središča)“
[8, str. 563]. Krog je lik za katerega bi lahko rekli, da je človeku
samoumeven. Ljudje so že nekdaj v naravi opazovali in preučevali
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okrogle predmete ali vzorce, kot so sonce, luna, letnice dreves ipd. [9].
Krog je osnovna geometrijska oblika oz.nekakšna praoblika.
Vsak geometrijski lik ima na področju zaznavanja oblik drugačne
značilnosti. Tako je krog, napram trikotniku, ki je oster, mehka
oblika, v primerjavi s kvadratom pa deluje bolj dinamično. Simbolno
mu pripisujemo modro barvo, ki velja za hladno, svežo in prosojno
ter nas asociira na nebo in vodo. Znano je, da okrogle oblike dajejo
občutek mehkobe in toplote. [Itten v 7, str. 80 - 82]
Kandinski pa ga opiše zelo poetično. Zanj [v 2, str. 179] je krog
najskromnejša, a popolnoma neodvisna oblika, je stabilen in hkrati
nestabilen, ima napetost, ki v sebi nosi še druge napetosti, je glasen
a hkrati tih. Analogija, ki je najbolj očitna je med krogom in točko,
med seboj najbolj podobnima entitetama, zato jima pripisujemo
enake simbolične lastnosti, kot so homogenost, popolnost, odsotnost
razločevanja ali delitve.

V najbolj splošnem pomenu krog simbolizira kozmos; zemlja,
sonce, luna in ostali planeti so okrogli, hkrati pa krog simbolno
predstavlja popolnost in božanskost, ki smo ju ljudje (in ju
velikokrat tudi še vedno) povezovali z vesoljem, z oddaljenjostjo
nebesenih teles nad nami. Analogija se še poglablja, če napeljemo
misel na krožno gibanje planetov okoli svoje osi, okoli sonca ipd.,
celoten kozmos se pravzaprav giblje po nekakšnih krožnih poteh.
Zato znotraj različnih verovanj, mitoloških zgodb, skratka znotraj
dogmatičnih sistemov, če pa smo nenatančni pa tudi v znanosti,
vesolje predstavlja nekakšen krog, nabit z vsemi simbolnimi pomeni
neskončnega vesolja [11, str. 280 - 283].
Psihološko pa je zanimiva raziskava Fantza in Mirande (1975), ki
ugotavlja, da nas že od rojstva naprej bolj privlačijo okrogle oblike.
Novorojenčkom so pokazali dve risbi, eno z okroglimi, vijugastimi
motivi in drugo z ravnimi linijami. Novorojenčki so si rajši
ogledovali risbe z okroglimi motivi. [12, str. 147]

Krog se širi in razvija iz osrednje točke, in se tudi v svojo sredino
vrača preko vseh točk na krožnici, ki se sekajo v središču kroga.
Krog je neskončna oblika, nima ne začetka ne konca, zato lahko z
njim simboliziramo čas, ki prav tako velja za zaporedje trenutkov,
ki so med seboj enaki, tako npr. poznamo krog časa, ki ponazarja
porajanje in jenjanje življenja [10].
Slika 5: Arabska astronomska risba iz 13. stoletja. [30]
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2.5 Mandala
Beseda mandala izhaja iz sanskrita, starodavnega indijskega jezika
in pomeni ‘središče’, ‘krog’, ‘tisto, kar obdaja središče’, njena okrogla
oblika simbolizira večnost, neskončnost [10]. Simbolizira iste stvari
kakor krog, saj iz njega izhaja, vendar ponazarja bolj poglobljeni
spiritualni pomen.

tako združuje različne svetove, je most med božanskim in tuzemskim.
In če pomislimo, je v evropski likovni umetnosti takšno simboliko
uporabil Leonardo da Vinci v Vitruvijcu, v katerem je most med
zemljo in nebom prav človek.

Šmitek zapiše, da se mandalo razume kot spomenik spiritualnega
pomena. V jedru vsake mandale naj bi bila ponazorjena nekakšna
vseobsegajoča, prvobitna praznina, nabita s potencialom osmišljanja.
Če v kozmogonskem (veda o razvoju vesolja) smislu razumemo to
praznino, jo lahko razumemo kot pogoj vsega stvarjenja. Najprej
je v tej praznini vladalo statično stanje, ki se je formiralo v kaos
in potem začelo definirati v nebo in zemljo/vodo. Iz teh dveh
opozicij, naj bi, kot verjamejo budisti, nastal kozmos, ki ga mandala
ponazarja v celoti. Prav ta praznina daje mandali v simbolnih
pomenih neskončen kreativen potencial. [13, str. 58 - 59]
Mandala predstavlja mikrokozmos in makrokozmos. Šmitek
navaja razporeditev prostora prav kot največji doprinos
mandale; princip kroga v mandali naj bi bil v mitološki
analogiji vezan na horizont, vesolje, stvarstvo, kvadrat pa
je umeščenost zemeljskega v ta krog [v 14, str. 54]. Mandala

Slika 6: Peščena mandala imenovana Kalachakra. [16, str. 152]
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2.5.1 Budizem
Leksikon Sova navaja budizem kot smo zapisali v nadaljevanju.
Budizem je religija in filozofija, ki se je razvila iz naukov Bude in
verskih osnov brahmanizma. Buda je učil, da strogo naravno življenje
in razvijanje vrlin skozi discipline meditacije za dobro sobitij vodita
k odrešenju, ki je stanje blaženega miru, nirvane. Budizem uči, da
je svet zaporedje trenutnih pojavov (samsara), podvrženo vzorčnoposledičnemu zakonu karme. Najvišji cilj budizma je osvoboditev iz
kroga življenj, smrti in ponovnih rojstev, kar lahko človek doseže z
razsvetljenjem. [8, str. 135]
Tibetanski budisti uporabljajo mandalo kot pomoč pri meditaciji.
Najbolj poznane so tako imenovane Kalachakra mandale, te so
narejene iz drobnega barvnega peska, ki je pridobljen iz poldragih
kamnov, ki se med seboj razlikujejo po barvi in sestavi kamnov
[15, str. 32]. Podoba pa je sestavljena iz tlorisa kroga in kvadrata. Ponavadi

je v središču upodobljen Buda, ali kakšen od drugih božanstev
budizma za katerega je izdelava oziroma molitev namenjena [15, str. 33].

Sliki 7, 8: Menihi izdelujejo mandalo. [16, str. 151]
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Izdelovanje mandale je specifičen proces, z močnim ritualnim
nabojem. Preden se začne mandala izdelovati, je potrebna meditacija
ter energijsko čiščenje prostora, kjer bodo mandalo izdelovali. Za
tako izvedbo je potrebna izjemna natančnost, koncentracija in
potrpežljivost.
Meditacija se potem ob ustvarjanju mandale nadaljuje. Bryant
pove, da menihi začnejo s polaganjem peska v središču mandale,
ki ga potem širijo proti zunanjem delu, pri tem pa si pomagajo z
ozkimi kovinskimi lijaki (chakpu), v katerih je pesek; lijak drgnejo
z drugim lijakom, vibracije pa povzročijo sprostitev peska skozi
ozko špranjo na koncu lijaka [v 16, str. 154]. Vzorci takšnih mandal so
izjemno natančni.
Pri izdelavi sodelujejo štirje menihi, vsakemu od njih pa se kasneje
lahko pridruži pomočnik. Ob koncu se družno zahvalijo božanstvu,
nakar mandalo uničijo. Ta pesek potem stresejo v reko z namenom,
da se vsa moč in energija te mandale preneseta naprej v morja in
oceane ter se razširita po vsem svetu. [Bryant v 16, str. 154 - 156]

Slika 9: Polaganje peska s pomočjo dveh kovinskih lijakov. [16, str. 151]
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2.5.2 Carl Gustav Jung

2.6 Abstraktna umetnost in geometrična abstrakcija

Mandale je pri svojem delu uporabljal tudi znan švicarski psiholog
C.G. Jung. Mandala mu je predstavljala simbol človeške psihe, pri
čemur jo vzporeja z uravnoteženim pogledom na svet ter dešifrira
pomen in stvaritev mandale kot pot k odkrivanju samega sebe.
Mandalo je definiral kot prikaz nezavednega jaza.

Abstrakta umetnost se je začela iz prehoda 19. v 20. stoletje. To ni
bilo gibanje avantgardnih umetnikov, saj se je sočasno pojavilo na
večih delih Evrope in tudi glavni predstavniki niso bili med seboj
povezani [17, str. 174]. Čeprav se je sicer kasneje to pojavljalo, če si za
primer vzamemo npr. futuriste.

Jung opredeli mandalo kot arhetip. Določi jo kot univerzalen
simbol, ki je skupen različnim kulturam, in se pojavlja tudi v
sanjah disorientirane osebe, kot nekakšen simbol duhovnega
‘samozdravljenja’ posameznika. Okvadratenje kroga, kot povezava
osnovnih geometrijskih likov v mandali, naj bi predstavljalo
nekakšno celovito sebstvo, katerega opredeli kot skupek celotnega
ustroja posameznikove psihe. [Jung v 16, str. 162]

Vasilij Kandinski je prvi, katerega dela niso več temeljila na
razpoznavni vsebini. Skozi obdobja se je njegov izraz izčistil, se
otresel figuralike. Opisni element mu je postal ovira pri izražanju
kombinacij kromatičnih odsevov, katerih edina logika učinka je vpliv
na duha. Kandinski je vpeljav v svoj krog misel, da za abstraktno
umetnost velja, da se odmika realnim oblikam predmetov in
podobam ljudi in se približuje duhovni in čustveni strani človeka.
[17, str. 176]

V kontekstu diplomske naloge, torej v povezavi kolekcije ambientalnih
svetil s kvaliteto posameznikovega življenja opredeljeni v uvodu
diplomske naloge, smo v mandali našli prav takšno referenco.
Mandalo smo tolmačili kot funkcionalno in simbolno inspiracijo
za nastanek vzorcev, ki se v ambientu prevedejo v nekakšno splošno
arhetipsko stanje igre svetlobe in sence, kar ustvarja sproščujočo
atmosfero.
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Geometrična abstrakcija pa je del abstraktne umetonosti, ki jo
zaznamuje uporaba geometrijskih oblik in struktur, lahko pa tudi
komponiranje umetniškega dela po geometrijskih načelih. Pristop
je analitičen in racionalen z očitno gradnjo in postopkom dela, v
katerem so razmerja merljiva in jasno določena. Povezujejo jo z
racionalizmom v znanosti in industrializacijo, tudi tehnizacijo
družbe v 20. stoletju. Zaznamuje jo natančna oz. metodična

obravnava odnosov med geometrijskimi oblikami in enotnimi
barvnimi ploskvami. [18]

občutljivosti za notranjo moč kroga v
variacijah.˝ [19, str. 157]

vseh njegovih neštetih

2.6.1 Vasilij Kandinski in krog
Pri Kandinskemu so v nekem obdobju močno v ospredje stopili
krogi kot prevladujoč likovni element. Vendar pa nikoli niso
namenoma predstavljali ‘geometrijske poante’ pač pa jih je raje
osmislil v nekakšni imaginarni maniri zgolj kot neke abstraktne
elemente.
Kadinski je v obdobju med leti 1926-1929, ko je poučeval na
Bauhausu, ustvaril serijo slik, na katerih se kot edina forma
pojavljajo krogi. V teh delih ne gre za upodobitev stvarnega, ampak
so krogi kot abstraktni objekti razporejeni na enobarvnem ozadju v
določenem medsebojnem odnosu. Čeprav so se krogi pojavljali že v
njegovih prejšnih delih, se je v tem obdobju specifično opredelil na
upodabljanje kroga. Krog ga je privlačil, ampak ne zaradi njegove
geometrijske oblike, pač pa zaradi njegove notranje sile, katera je
delovala na umetnikovo podzavest in čustva. Sam pravi takole:
˝Če sem v zadnjih letih tako pogosto in z navdušenjem uporabljal
obliko kroga, razlog ni bil v geometrični obliki kroga ali njegovih
geometričnih karateristikah, toda bolj v moji lastni ekstremni

Slika 10: Several Circles, 1926; Kandinsky [19, str. 156]
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2.7 Ornament
Beseda ornament (ornamentum, lat.) pomeni okras in se ga smatra
kot osnovni element v likovnih umetnostih. V svojem bistvu je
podrejen principom stilizacije in nizanja elementov, ter ne služi
ne narativnem, ne ilustrativnem pomenu, v nekaterih prvotnih
kulturah pa je zaradi svoje nenašalnosti lahko imel izrazito magični
pomen. [20, str. 600]
Ta povzetek pojmovanja ornamenta kaže na to, kot pravi Godler, da
ornament največkrat obravnavamo kot likovni element, ki ne nadgrajuje
pomena ali strukture dela, temveč ima namen krasiti [21, str. 2]. Takšna
izjemna ‘specifičnost’ ornamenta, nenamenskega okraska, sega že v
zgodovino. Umberto Eco piše, da je Izidor Seviljski (560 – 636 n.š)
začrtal v pisani misli o človeškem telesu razliko med koristnim in
okrasnim, lepim, všečnim, ki naj bi se aplicirala tako na arhitekturo,
umetnost, kot tudi retoriko. Za merilo pa je Seviljski vzel človeka,
katerega telo se nam zdi všečno tako zaradi naravnega (popek, prsne
bradavice, oči ipd.), kot umetnega okrasja (nakit), nikakor pa zaradi
koristnih elementov, kot so drobovje, dlake ipd. [22, str. 111].

Slika 11: Primer islamskega vzorca. [26, str. 626]
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S tem je definiral to nenarativnost, to breznamenskost okrasja, ki
naj pravzaprav ne bi služilo ničemur, razen polepševalo.
Pa vendar ni povsem tako, kar se kaže predvsem, če pomislimo na neke
etnične ornamente. Ornamente namreč poznamo v vseh kulturah.
Četudi se v nekaterih pojmovanjih zdijo brez pripovednosti, ali
brez naboja nadgrajevanja elementov, se okrasje vendarle v veliko
kulturah veže na etnične, ali pa regionalne posebnosti, hkrati pa
lahko preko arhitekture vidimo ornament tudi kot strukturen
element, ki definira objekt, lahko tudi predmet. Na ta način pa se
zameji ta preprosta dvojnost koristnega in neornamentalnega, ali pa
lepega in ornamentalnega, ki velikokrat še danes nastopa v splošnih
percepcijah o ornamentu.

Slika 12: Konstruiranje islamskega vzorca. [31]
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2.8 Vzorci bližnjega vzhoda
Pod Bližnjim vzhodom razumemo geografsko področje, ki je vezano
na različne države jugozahodne Azije in del severo-zahodne Afrike.
Naseljuje ga pretežno arabsko, turško in perzijsko prebivalstvo,
vendar ni specifično jezikovno oz. geografsko zamejeno, tako
da se za potrebe razumevanja vzorcev opredelimo na omenjene
komponente določanja območja.
Islamska umetnost je umetnost, ki je nastala skozi različne
civilizacije, ki so se tvorile skozi zgodovino. Za njo so značilni
predvsem geometrijski vzorci, katerih osnove izhajajo že iz časov
antičnih Grkov in Rimljanov, prav tako se geometrični vzorci
pojavljajojo v motiviki v kulturah držav bližnjega vzhoda – Egipta,
Bizanca in starodavne Perzije. Poleg geometrijskih vzorcev lahko
zasledimo tudi rastlinske in kaligrafske vzorce. [23]
Veji umetnosti - kiparstvo in slikarstvo, sta bili onemogočeni
predvsem zaradi islamskega odpora do figuralike, ker so videli v
tem potencialnost malikovanja, ki v verski etiki ni zaželena, oz.
je prepovedana. Islamska umetnost si je zato veliko upala prav v
dekoraciji. Ta je bila tako mojstrska, bleščeča, celo ritmična, in
barvno definirana v harmoniji ali v kontrastih barv, da nasplošno v
svetovnem merilu pomeni velik prispevek k umetnosti. Redkokdaj
gre za živalske ali za rastlinske motive, pač pa prevladujejo abstrakni
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2.8.1 Izrezljana lesena okna mashrabiya
motivi. Ti geometrični vzorci segajo od preprostih jasnih vzorcev,
do zamotanih prepletov, so izredno elegantni, natančni, pri čemur
variirajo med ravnimi in vijugastimi linijami, celo s primesmi
umetelnega arabsega lepopisja. [24, str. 177 - 178]

Mashrabiya so izrezljana lesena okna, ki so značilna za
tradicionalno arabsko arhitekturo in so bila v uporabi
od srednjega veka ter do sredine 20. stoletja. Ponekod
jih najdemo še danes kot nek prežitek preteklosti,
hkrati pa tudi kot arhitekturno znamenitost.

Umetelnost ustvarjanja vzorcev so islamski mojstri pripeljali do
ekstrema. Zelo zanimiva je tudi študija narejena na Harvardu, v
kateri so znanstveniki preučevali islamske geometrijske vzorce
iz 15. stoletja. Pod vodstvom profesorja Petra J. Lu in Paula J.
Steinhardta so ugotovili, da nekateri vzorci sledijo matematičnim
principom vzorcev v kristalih, katere so na zahodu teoretično
utemeljili šele stoletja kasneje [25, str. 1106].

Slika 13: Mashrabiya okno iz notranje strani. [26, str. 183]
Slika 14 (levo): Mashrabiya okna na palači Bashtak,
Kairo, 1334-1339. [26, str. 183]
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2.9 Svetloba
Svetloba, kot nasprotje teme, nam omogoča, da lahko objekte
zaznamo-vidimo. Že od nekdaj je človek uporabljal ogenj, ne samo
za varnost, ogrevanje in pripravo hrane, ampak tudi kot vir svetlobe.
Tako so si že v starih časih prostore razsvetljevali z baklami, katere
so kasneje zamenjale sveče, nato laterne, potem žarnice.

Slike 15, 16, 17: Primer islamskih vzrocev v sodobni arhitekturi. [32 in 33]

Zaradi visokih temperatur in močne sončne svetlobe na teh
področjih so bila zelo priročna, saj so nudila zaščito, regulirala pretok
zraka, toploto, svetlobo ter vlažnost skozi bivalni prostor. Mrežasti
vzorci so ustvarjali zasebnost ter omogočali brezskrbno opazovanje
iz notranjosti na ulice. V posvetnih hišah so igrali pomembno vlogo
pri ločitvi javnega in zasebnega. Ženske, katerih domena življenja je
(bila) vezana na kontekstualnost zasebnosti, so okna predstavljala
vez z življenjem na ulicah, brez da bi bile one izpostavljene pogledu
neznanca. [26, str. 183]
Ornamentalika se je razvila pri arhitekturnih elementih do
potankosti, kot že omenjeno. Godler pravi, da so se že zelo zgodaj
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zavedali racionalnih proporcev, meril, odnosov med oblikami in
tisti, ki so se ukvarjali z islamskimi vzorci pravijo, da je bistvo
ornametnalike prav v tem, da odraža zunanji in notranji princip
kozmosa, kot jezik arhetipskih zakonov izraženih z vzorci oz.
številom vzorcev [21, str. 23].
Danes se ti tradicionalni vzorci iz mashrabiya oken prevajajo kot
nekakšen prežitek preteklosti v moderni arhitekturi. Včasih krasijo
tudi celotno stavbo, ali pa imajo še dodaten funkcionalen namen
kot zaščita pred soncem. Kot zanimiva arhitekturna rešitev pri
različnih regulacijah zraka se princip oken uporablja pri sodobnih
tehnoloških dizajnih, za namene nadzorovanih okolj.

Iz fizikalnega aspekta je vidna svetloba le del elektromagnetnega
sevanja, ki variira med kratkimi valovi kozmičnih žarkov do
dolgih valov na drugi strani spektra. Naše oko zazna le malo
valovanj, med 380 do 720 nanometrov. Vidimo samo tisto
svetlobo, ki jo stvari odbijajo, za neposredno svetlobo sonca
pa nismo razvili čutnega aparata. Verjetno zato, ker pač ni bistvena za
naš obstoj, je pa svetloba, ki se odbija od predmetov našega okolja, tj.
ambientalna svetloba, izredno pomembna za življenje, saj nam prinaša
informacije o okolju zaradi katerih lahko preživimo. [1, str. 10 - 12]

navadne žarnice zaradi energijske neunčinkovitosti počasi začele
ukinjati. Zamenjale so jih LED luči, katere imajo daljšo življensko
dobo in nižjo porabo energije, pri tem pa nudijo večjo izbiro barv
svetlobe.
Svetloba je vir življenja, lahko pa tudi vpliva na naše počutje. Z
naravno in umetno svetlobo, ki nam jo s pomočjo elektrike nudijo
žarnice oziroma sijalke, si lahko tako vsakodnevno urejamo bivalno
okolje s svetlobo po lastnih potrebah in željah, ter jo tako prilagajamo
svojemu počutju. Svetloba velja za sestavni del arhitekture in tako
pomaga za vsako priložnost ustvariti pravo razpoloženje v prostoru,
nenazadnje ustvarja kvaliteto življenja posameznikov.

Prvo žarnico z ogleno nitko je izumil Edison 1879, od takrat naprej
pa vse do danes je ‘razvojna pot’ svetila zelo pestra - navadna žarnica
z volframovo žico, halogenska žarnica, flurescentna sijalka in LED
sijalka. Žarnice oddajajo svetlobo z žarjenjem, medtem ko sijalke
svetlobo sevajo, zato jih tudi imenujemo sijalke. Pred časom so se
Slika 18: Razvoj svetil. [34]
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Nekateri še vedno percipirajo luč kot zgolj funkcionalno, seveda je,
vendar luč v prostoru gledano iz današnje perspektive možnosti,
njen spekter svetlobe, moč svetlobe in kot osvetljevanja, določa
prostor, tudi na nezavedni ravni in okolje dejavnosti precej bolj
kot temu ponavadi namenimo razmislek. Nek prostor nam lahko
služi za več namenov, recimo kot delovni prostor, prostor za
počitek in včasih kot bralni kotiček, prostor za druženje s prijatelji
ipd. in prav s svetlobo oz. lučjo, kot sredstvo svetlobe v prostoru,
lahko razmejimo, in smiselno opredelimo določene dele prostora.
Gledano na ta način, je svetloba pri urejanju nekega prostora prav
tako pomembna, kot sama oprema prostora.

2.9.1 Ambient in osvetlitev
Ambient je prostor z določenimi značilnostmi, ki obdaja osebe in
stvari. Je materialen in nematerialen, saj je tako rezultat naravnih
procesov, kot človekovih posegov. V slednjem primeru je namen
ambienta zagotoviti čim bolj ugodne bivalne pogoje. Zaradi
različnih meril ambienta (od mikro, do makro ambienta) se nanj
vežejo specifične značilnosti, ki potem naknadno določajo ambient.
V ambientu, ki je plod človekovega delovanja, se zgodijo poleg
osnovnih principov organizacije prostora še kreativne spremembe
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prostora, da si posamezniki ta prostor prilagodijo glede na osebna
pričakovanja. [27, str. 86]
Svetloba je v ambientu bistvena, saj naredi okolje zaznavno, kot
že omenjeno prej. Osvetlitev, ki je dobro zastavljena v prostor,
ima koncept, zgodbo in povezuje ter definira prostor. V kontekstu
osvetljevanja poznamo določena merila, ki vsaka zase ovrednotijo
izbran svetlobni ambient in delujejo kot sestavni elementi osvetlitve,
ki tvorijo celoto [27, str. 87].

Pri osvetljevanju je najpomembnejši svetlo – temni kontrast, ki pove
koliko svetlobe se je odbilo v naš optični aparat.
Glede na to, definiramo tudi senco. To je optični pojav, ki nam
koristi za zaznavanje prostora in pri orientaciji po prostoru. Pomaga
pri določitvi položaja nekega predmeta v prostoru ter tudi pri časovni
orientaciji. Pri umetni svetlobi so sence likovno bolj raznolike in se
lahko stalno spreminjajo glede na moč, položaj in barvo svetlobe.
S tem ni nujno, da se z osvetlitvijo osredotočimo na površinsko
opredelitev prostora, tevmeč lahko z njimi določamo teksturo ali
zaznavanje barve. [27, str. 89]

Prostor lahko osvetlimo neposredno in posredno. Pri slednji
osvetlitvi velja, da je svetloba odbita od stiral ali neke površine
in se tako razprši po prostoru. Neposredno svetlobo ponavadi
uporabljamo na delovni površini ali pa pri branju, ko potrebujemo
direktni svetlobni žarek na površini. Če se želimo z umetnim
razsvetljevanjem približati naravni svetlobi, moramo svetlobo čim
bolj razpršiti po prostoru. To lahko storimo z raznimi zastirali s
katerimi svetlobo usmerjamo v strop ali steno, ta pa se odbija nazaj
v prostor. Razpršeno svetlobo imenujemo tudi mehka svetloba, ker
predmete osvetljuje mehko, brez trdih senc. Seveda pa moramo biti
pozorni na barve sten, stropa ali predmetov od katerih se svetloba
odbija, kajti barva teh lahko spremeni temperaturo svetlobe.

25

3. EKSPERIMENTALNI DEL
27

3.1 Navdih kolekcije in potek dela
Pri oblikovanju vzorcev je bila inspiracija krog, katerega mnogi
simbolni pomeni so s časoma pripeljali misli do mandale ter načinov
kako jo izdelujejo. Mandale izdelujejo iz središča navzven, kot so se
tudi kompozicije vzorcev začele s točko v središču in se razširjale
proti robu. Nastali so abstraktni motivi, ki so zrcalno simetrični.

Slika 19 (prejšnja stran): Detajl na ambientalnem svetilu. Osebni arhiv.
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Simetrija, natačnost in filigranskost vzorcev pri opazovanju različnih
svetovnih tradicionalnih motivov ornamentov, so bile lastnosti, ki
so še posebej pritegnile oko pri lesenih oknih mashrabiya, značilnih
za arabsko okolje. Na različnih preučevanih fotografijah se je igra
svetlobe in senc, ki jih mečejo vzorci oken prelivala po prostoru kot
nekakšen nežen odmev, ki je ne samo služil kot funkcionalna rešitev

(kot opisano že prej), temveč je predvsem zapolnil bivanjski prostor
z nečim tako osnovnim in samoumevnim kot je svetloba. Naenkrat
svetloba ni bila samo samoumevno dejstvo, pač pa dobrina, ki
ustvarja prostor, dom.
Na začetku so trije sklopi vzorčenj motivov oblikovali končen sklop
vzorcev iz tega pa je nastala končna kolekcija svetil. V pomoč so bili
razni pripomočki: od kotomera, šestila, ravnila do šablon in raznih
predmetov krožnih oblik, ki so služili kot štampiljke, airbrush
pištole za pomoč pri nanašanju barve na podlago ter rotring pisala
za risanje različnih detajlov. Vzorci so nastajali na formatu velilkosti
70x50 centimetrov.
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3.2 Vzorčenje motivov Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3

3.2.1 Sklop 1 in 2
Prva kolekcija vzorcev je oblikovana s pomočjo šablon in airbrush
tehnike slikanja. Vzorci na beli podlagi so ustvarjeni s črno akrilno
barvo. Airbrush je pomagal doseči občutek mehkobe in lahkotnosti
vzorcev. Prehodi med različnimi sivinami dajejo občutek
tridimenzionalnosti. Drugo kolekcijo predstavljajo vzorci na črni
podlagi, ki so ustvarjeni z belo akrilno barvo, ravno tako s pomočjo
šablon in v airbrush tehniki. Tretja kolekcija vzorcev pa je izdelana
v obliki kolaža.

Risbe ustvarjene na beli podlagi delujejo bolj lahkotno in ko jih
opazujemo imamo občutek, da lebdijo. Medtem ko risbe na črni
podlagi, delujejo skrivnostno in imajo nekakšno težo. Spominjajo
na vesolje, na rojevanje novih zvezd in galaksij. Vsi vzorci se
“rojevajo“ iz točke v središču vzorca in se nato širijo proti robu. Ko
jih opazujemo, nam pogled vedno najprej pritegne sredina vzorca,
šele nato začnemo opazovati ostale linije. Kolekciji sta prikazani na
naslednjih slikah.

Prva in druga kolekcija sta bili ustvarjeni na isti način – z airbrush
tehniko in tehniko odtiskovanja različnih oblik s šablonami. Slednje
je razbilo mehkobo krogov narejenih z airbrushem. S sivinami
je bil prav tako dosežen občutek tridimenzionalnosti. K temu je
pripomogla tudi kombinacija prej omenjenih tehnik, kajti z načinom
zlaganja krogov na en ali drug način, delujejo krogi približano ali
oddaljeno. Tisti, ki so odtisnjeni delujejo bližje očesu, tisti pa, ki so
narejeni z airbrushem, so optično potisnjeni v ozadje.
Slike 20-37 (str. 31-33): Sklop 1. Osebni arhiv.
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Airbrush tehnika risanja
Airbrush tehnika je tehnika
risanja s pomočjo brizgalne
pištole na zrak. Barvo nanašamo
na risalno površino z majhno
pištolo imenovano airbrush ali
zračni čopič. Ta barvo s pomočjo
zraka, ki ga dovaja kompresor
potiska skozi šobo in iglo ter jo
razprši po površini. Airbrush
je zelo fina tehnika risanja, s
katero lako ustvarjamo mehke
barvne prehode. Glede na to, iz
kakšne razdalje barvo nanašamo
na površino, dobimo različne
gostote barve. Danes se airbrush
uporablja v avtomobilski,
tekstilni, steklarski in keramični
industriji,
uporabljajo
ga
pleskarji,
makeup
artisti
za poslikavo telesa ali pri
ustvarjanju popolnega makeup
videza. [28]
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Slike 38-55 (str. 35-37): Sklop 2. Osebni arhiv.
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3.2.2 Sklop 3
Tretja kolekcija vzorcev je izdelana v obliki kolaža. Najprej so bili s
šestilom narisani različno veliki krogi, ki se prepletajo. Kompozicija
je simetrična. Vzorci imajo na krožnicah izrezane trikotnike, tako
da se jih je potem lahko upognilo oziroma dvignilo iz površine, da so
nastale luknje, kar je ustvarilo reliefen vtis vzorcev. Na spodnjo stran
lista je bil prilepljen list rumene barve, ki je ustvaril barvni kontrast
med rumeno in belo barvo. Čeprav so vse kompozicije sestavljene
iz krožnih oblik, nad njihovo mehkobo prevladujejo ostre, stroge
in stabilne linije izrezanih trikotnikov. S trikotnimi oblikami smo
želeli preizkusiti kako ostre linije združimo z mehkobo kroga, a se
je izkazalo, da sta natančnost, ki jo prikažejo in sence, ki jih mečejo,
tisti bistveni sestavini.
38

Slike 56-69 (str. 39-41): Sklop 3. Osebni arhiv.
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3.3 Vzorčenje motivov Sklop 4
Četrta kolekcija je izdelana v duhu ‘pointilističnega’ sloga. Najprej so
bili na list narisani različno veliki krogi, ki so bili potem s pomočjo
rotring isograph pisal oblikovani v detajlne vzorce. Prav tako kot pri
prejšnjih kolekcijah je kompozicija simetrična.

Ravno tako smo pri prvemu in drugemu sklopu vzorcev razmišljali
o nekakšni senčni mehkobi, vendarle pa je sama estetika oblike
prednostna. Skušali smo raziskati tudi relacije soobstoja različno
velikih likov na vzorcih.

Vse se dogaja iz središča navzven, zato se tudi pogled najprej ustavi
na središčni točki in nato sledi linijam in oblikam proti robu. Z
nizanjem točk so tako nastale imaginarne linije, ki tvorijo krožne
oblike v kompoziciji. Z gostenjem točk je nastala intenzivnejša
barva oziroma sivina, kar je posledično povzročilo senčenje in dalo
kompoziciji tridimenzionalni videz.

Četrti sklop je nekakšna združitev raziskovanja vzorčnih motivov
prejšnjih treh sklopov. Združili smo mehkobo airbrush tehnike
in natančnost kolaža, kar se tukaj prevede v mehko gradientno
prelivajočo senco ter filigranskost oblik tvorjenih z iluzijo zaporednih
točk. Jasni geometrijski vzorci z nekakšnim razmislekom o igri
sence in svetlobe, pokažejo svoj pravi obraz, ki se v sami srži zdi
mehko prelivajoč, kar napeljuje na globje simbolne pomene in sili
k umirjenemu opazovanju. Iz tega sklopa smo nazadnje izbrali tudi
tri vzorce za končni izdelek.

Z vzorci tretjega sklopa smo z ustvarjanjem globine z izrezanimi
trikotniki, raziskovali sence, globino, stabilnost in atmosfero.

Slike 70-78 (str. 43-45): Sklop 4. Osebni arhiv.
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3.4 Trije izbrani vzorci
Kompozicijo sestavljajo manjše krožne forme, ki sestojijo iz točk in
skupaj tvorijo končno celoto. S pomočjo gostenja točk dobivamo
različne sivine, kar posledično tvori tridimenzionalni izgled.
Intenzivnejša gostota nam prav tako daje občutek, da so linije in
ploskve približujejo, tiste, ki so redkejše pa oddaljujejo v globino
prostora. Tam, kjer si točke sledijo, tvorijo navidezno črto, ki sledi
krožni obliki. Kompozicija je pri vseh treh zrcalno simetrična preko
vertikalne osi. Krožne oblike so v središču bolj zgoščene in proti
zunanjemu robu postajajo redkejše in subtilnejše.
Prva kompozicija ima obliko enakokrakega trikotnika obrnjenega
navzgor, zato deluje stabilno. Sestavljena je iz centralnega sklopa,
ki je postavljen pokončno in ima stranski simetrični krili, kateri sta
krožno izpeljani v spiralo in s tem energijo in smer pogleda zaokrožita
navznoter. Iz kompozicije lahko razberemo razne simbole, kot so
rozeta na sredini vzorca. Celoten vzorec tvori nekakšno obliko
božanstva, ter je podoben razkošnemu prestolu božanstva. Obrnjen
za 180 stopinj pa lahko spominja na let metulja.

začnemo opazovati vsebino leve in desne zaokrožene oblike. Iz večjih
oblik nas pogled vodi po labirintih manjših, subtilnejših krožnih
oblik. Oblike so simetrično usklajene v harmoniji horizontalne in
vertikalne smeri.
Tretja kompozicija je pokončne oblike, kar deluje samozavestno,
strogo, ponosno. Prav tako kot drugi dve je izrazito simetrična,
najbolj izrazito prevladuje vertikalna smer, ki je zrcalna preko
vertikalne osi. Simetrijo zgornjega in spodnjega oblikovnega sklopa
razgiba kontrast orientalne variacije, ki je sestavljena iz manjših
krožnih in spiralnih linij.

Druga kompozicija je postavljena v kvadratno obliko zato deluje
prizemljeno, trdno. Ker je na sredini kompozicije največja forma
simbol za neskončnost, najbolj pritegne pogled, takoj za tem pa
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Slika 79: Vzorec 1. Osebni arhiv.
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Slika 80: Vzorec 2. Osebni arhiv.
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3.5 Material in izdelava
3.5.1 Material
Ker bodo končni izdelki iz tekstila, je bilo potrebno premišljeno
izbrati primerni material za izdelavo le teh. Ker gre za senčnike
za svetila, moramo biti pozorni, da je material vzdržen, trpežen
in da ni raztegljiv. Seveda pa moramo gledati tudi na sam izgled
materiala. Glede na nadaljno obdelavo s potiskom in laserskim
izrezovanjem, je material moral zadoščati prav tako tem kriterijem.
Vsem tem zahtevam sta najbolj ustrezala usnje in umetno usnje.
Vendar za usnje velja, da se lahko zaradi temperaturnih razlik širi in
krči, tako je za izdelavo načrtovanih senčnikov neprimeren. Izbrali
smo umetno usnje.

Slika 81: Vzorec 3. Osebni arhiv.
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Glede na detajlni in fini vzorec, ki se bo nanašal na površino
materiala, je končna izbira zahtevala gladko površino. Sestava na lični
strani je iz PVC (polivinilklorid), to je material, ki je temperaturno
obstojen1 , dobro prenaša udarce in zaradi velike togosti tudi večje
obremenitve. Na spodnji levi strani pa je iz poliesterske tkanine,
kar zagotavlja dodatno trdno podlago ličnemu materialu. Je rahlo
svetleče bronaste barve z zelo fino črtno teksturo. Zaradi bronastega
leska, daje barva občutek prefinjenosti, prestiža, kar aluzira bogatost
vzorcev Bližnjega vzhoda ter na nadzemeljsko simboliko mandal.

Slika 82: Material za svetila. Osebni arhiv.

1

Dolgotrajno se lahko uporablja v temperaturnem območju od -10°C
do +65°C.
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3.5.2 Izdelava: lasersko graviranje, UV tisk in laserski izrez
Material za izdelavo luči je bilo potrebno najprej pripraviti do
željenega izgleda. Ročno narisani vzorci so bili spremenjeni v
digitalno obliko, primerno za tisk in v prvotnem poizkusu gravirani
na material s pomočjo laserskega žarka, kar ni dalo želenega rezultata.
Zato je graviranje zamenjal digitalni UV1 tisk. Po tisku je sledil še
laserski izrez digitalnega vzorca, ki je sledil linijam digitalnega UV
tiska na materialu in tako izpolnil končni izgled vzorca.
Pri laserskem graviranju s pomočjo računalniško vodenih laserskih
žarkov, ki na material delujejo točkovno, površinsko odvzemamo
določene debeline plasti. Prednost laserske obdelave je v tem, da je
hitrejša, natančnejša in fleksibilnejša od klasične tehnike graviranja.

Pri neuspelem poizkusu graviranja temno rjavega govejega usnja,
je vzorec kar za nekaj nians potemnel na graviranih mestih. Pri
graviranju na umetno usnje, ki je bilo prav tako temnejše rjave barve,
pa je vzorec postal svetlo rjav in hkrati tudi delno prosojen. Problem
je nastal tam, kjer je bil vzorec gostejši oz. kjer so bile pike ena zraven
druge ali pa so se celo delno prekrivale, saj sta usnje in umetno usnje
na teh delih postala stanjšana in tako bolj občutljiva za trganje.
Material bi sicer lahko zamenjali za debelejšega ali pa laser nastavili
na manjšo globino graviranja, vendar potem ne bi dobili želenega
prosojnega efekta. Čeprav je graviranje prineslo zanimive rezultate,
izgled ni bil povsem zadovoljiv, saj je detajlni vzorec zahteval večjo
natančnost. Zato je lasersko graviranje zamenjal digitalni UV tisk v
kombinaciji z laserskim izrezom.

Ročno narisane vzorce je bilo za potisk potrebno spremeniti v
digitalno obliko, zato smo vzorce najprej skenirali. Skenirani vzorci
so bili dodatno računalniško obdelani in spremenjeni v želene
velikosti primerne za mere senčnikov in stenskega svetila.

Po končanem tisku, smo potiskan material še izpopolnili z laserskim
izrezom. Namen izreza je bil, da na prižganem svetilu ustvari
intenzivnejši izgled in vzdušje, saj tako vzorce vidimo jasneje tudi
ob neprižgani luči.

Tisk je omogočil velikoformatni UV tiskalnik. Vzorci so bili na
izbrani material tiskani s črno barvo. Po končanem tisku črna barva
ni bila zadosti intenzivna, zato je bil postopek tiska ponovljen še
enkrat. Sam material je tisku dal poseben izgled, ker zaradi različnih
kotov padca svetlobe in opazovanja površina izgleda svetleča; enkrat
vzorec vidimo bolj intenzivno, drugič manj.

Kot pri laserskem graviranju, gre tudi pri laserskem izrezu za večjo
natančnost, hitrost, finost in prilagajanje potrebam, kot če bi
motive hoteli izrezovati ročno. Za izrez se uporablja isti laser kot
za graviranje, vendar v tem primeru laserski žarek prereže celotno
debelino materiala in tako ‘kroji’ želene oblike, ki so vnesene v
računalniški program. Ta vodi laser do načrtovanih oblik.
Vendar natisnjen vzorec zaradi goste razporejenosti točk ni bil
primeren za laserski izrez. Točke, ki bi ob izrezu postale luknje,
so preblizu ena drugi in po končanem izrezu bi material razpadel.
Pojavilo se je vprašanje, kako material naluknjati, da ne bi
razpadel, obenem pa ohraniti obliko vzorca. Tako se je s pomočjo
računalniškega programa oblikoval vzorec, ki je natančno sledil
linijam prejšnje kompozicije. Na digitalnem vzorcu napravljenemu
za laserski izrez, si točke sledijo v linijah s primernimi razmaki.
Izrezane luknje so različnih velikosti in s tem tudi poudarjajo
raznolikost prej natisnjenega vzorca, ki mu kot v odmevu sledi
gosto posejan in filigranski tisk.

UV tisk je tehnika tiska neposredno na material, brez nalepk,
laminacije in kaširanja. Prednost tehnike je v tem, da je tisk takoj
suh, zato poleg osnovnih barv lahko uporabljamo tudi belo barvo.
Zaradi visoke mehanske odpornosti barv plastifikacija praviloma ni
potrebna. UV-tisk nam zato omogoča direkten tisk v fotokvaliteti
na različne materiale: les, plastiko, usnje, umetno usnje, forex in
kapa plošče, steklo ... Končni izdelki so zato primerni za notranjo
in zunanjo uporabo. [29]
1
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UV- kratica za ultravijolično valovanje

Slika 83: Digitalni tisk na material. Osebni arhiv.
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Slika 84: Vektoriziran vzroec 1 za laserski izrez. Osebni arhiv.

Slika 85: Vektoriziran vzroec 2 za laserski izrez. Osebni arhiv.

Slika 86: Vektoriziran vzroec 3 za laserski izrez. Osebni arhiv.

Sliki 87, 88: Laserski izrez. Osebni arhiv.
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4. REZULTATI
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4.1 Postavitev vzorcev in tehnični podatki
Senčnik stoječe svetilke krasi vzorec 2 (str. 47). Vzorec je povečan
ter na površini plašča tega valja potrojen tako, da zapolni celotno
površino. Senčnik nočne svetilke krasi vzorec 1 (str. 46), ki je
bil pomanjšan na primerno velikost za ta senčnik. Vzorec se na
senčniku ponovi samo enkrat in se ovija skoraj po celotni površini
plašča valja.
Tako pri malemu, kot pri velikemu senčniku, daje blagu oporo
prozona plastična folija, ki je primerne debeline in trdote, da se
material ne posede. Folija je skupaj z blagom vpeta v zgornji in
spodnji ogrodni obroč, vse skupaj pa je obrobljeno s črnim okrasnim
trakom, ki daje končen izgled valjastem svetilu.

Slika 89 (prejšnja stran): Detajl na ambientalnem svetilu. Osebni arhiv.
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Pri stenski svetilki je material napet preko lesenega okvirja. Na
notranji strani okvirja so na vseh štirih lesenih stranicah vgrajene led
luči. V okvir je vpet vzorec 3 (str. 48), ki je bil povečan na izbrano
velikost materiala vpetega v okvir.

Zaključen izgled sliki dajejo črni aluminijasti L-profili, ki leseni
okvir obrobljajo ter zgladijo linije vpetega materiala in mu dajejo
zaključen videz.
Svetila so treh različnih velikosti, kar nam daje možnosti izbire
definiranja specifične lokacije svetila v prostoru. Pri uporabi vseh
treh pa lahko na ta način razumemo tudi povezovanje in fluidnost
prostora. Kolekcijo lahko namreč zaradi različnih mer preko tal,
dvignjenjenega pohištva in sten povežemo v nekakšno ‘oazo miru’.
Senčnik stoječe svetilke meri v višino 40 cm , prav takšen je
njegov premer. Senčnik nočne svetilke je premera 15,5 cm in v
višino meri 21 cm. Stensko svetilo pa je pravokotne oblike in meri
v dolžino 75 cm, v višino 114 cm, v širino pa 4,5 cm, v katerega
okvir so vstavljeni LED trakovi, kateri prosevajo stensko svetilo od
znotraj. Stojala niso lastne izdelave in imajo industrijsko določene
standardne mere prikazane na tehnični skici.
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4.2 Kolekcija svetil

Slika 90: Tehnična skica svetil. Osebni arhiv.
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Slika 91: Kolekcija svetil. Osebni arhiv.
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Slike 92-99: Detajli na svetilih. Osebni arhiv.
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5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
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Kolekcija ambientalnih svetil je zasnovana tako, da bo uporabniku
prinesla udobje okolja, ki je velikokrat zapostavljeno v današnjih
trendih. Slednji poudarjajo nemalokrat dodane vrednosti, ne pa
tudi najosnovnejših namenov uporabe stvari. Tako svetila pričujoče
kolekcije na podlagi primarne funkcionalnosti osvetlevanja,
standardnih in primernih mer, v svojih dodanih vrednostih osmislijo
še prostor z umirjenostjo tonov, z vzorci, ki nudijo izhodišče za
kontemplacijo ter zasebnostjo prostora, ki ga definirajo z dometom
igre senc in svetlobe.
Inspiracija kolekcije je bila krog, kot organska oblika. Za omenjene
učinke kolekcije smo se v izhodišču nanašali na simbolne pomene
in praktične postopke izdelovanja mandal in mashrabiya oken. To
se je v nadaljevanju zelo dobro poklopilo tako s simobliko kroga,
kot pri raziskovanju odnosov soobstoječih krožnih oblik.
Mashrabiya okna so služila kot primeri natačnega in filigranskega
izdelka. To pa se je kasneje preneslo v razmislek o senci in svetlobi,
ki je na izdelku definirana z večjimi in manjšimi odprtinami ter
potiskom. Porozna izrezljanost oken pa je botrovala razmisleku o
tehniki izdelave senčnikov, ki se je zaradi potrebne natačnosti in
možnosti izvedljivosti iz laserskega graviranja spremenila v digitalni
tisk, ki ga dogradi laserski izrez.
Slika 100 (prejšnja stran): Detajl na ambientalnem svetilu. Osebni arhiv.
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Mandale pa so bolj pomembno vlogo igrale pri izdelovanju vzorcev,
kjer se tehnika začetka izdelovanja mandale lahko vzporeja s
tehniko vzorčenja iz središčne točke in simetrični razporeditvi likov
okoli nje. Pri tem pa mandala daje še drugo, pomensko razsežnost
vzorcem senčnikov. V navezavi na celovitost, popolnost in nanašanje
na nezemeljskost, vseobsežnost, kar so pravzaprav enaki simbolni
pomeni kot jih najdemo v krogu, mandala vzporeja vzorce z nečim
primarnim in arhetipskim, kar v človeku budi občutke sproščenosti.
Zanimivo bi bilo raziskati še poglobljeni psihološki vpliv vzorcev
ter igre senc in svetlob na uporabnika. S tem bi lahko specifično
prikrojili izkušnjo uporabe luči na posameznika in njegove želje.
Takšna natančnejša približevanja uporabnikovim željam, bi
omogočila konceptualnejšo trženje izdelka.
Kolekcija ambientalnih svetil skozi vzorce, tradicionalne simbole
in arhitekturne elemente raziskuje tehnike in materiale izdelave
ter učinek svetil. Da bi našo idejno kreacijo lahko opazovali, smo
izdelali kolekcijo svetil na podlagi štirih sklopov vzorčenj, od katerih
smo izbrali tri vzorce in jih z digitalnim UV tiskom nanesli na
material ter z laserskim rezom jasneje definirali linije. Na ta način
so senčniki prepustni za svetlobo in ustvarjajo igro sence in svetlobe
po okoliških površinah, s tem pa ne samo določajo in razvetljujejo
prostor, temveč rišejo vzdušje.
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