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Izvleček
Ta diplomska naloga se posveča gledališkemu plakatu v Sloveniji skozi zgodovino
in raziskuje nove kreativne možnosti oblikovanja plakata za morebitni naslednji
mednarodni festival uprizoritvene umetnosti EX PONTO, ki je nosilec
pomembnega gledališkega dogodka pri nas. Naša družba je vse bolj vizualna,
vizualno pa postaja vse bolj komercialno, da bi ustreglo ekonomskemu trgu. Zdi
se, da je v poplavi instantnih sporočil in računalniške tehnologije vse težje najti
plakat kot umetniški medij. Gledališki plakat je kot podzvrst kulturnega plakata
skozi zgodovino, še zlasti pa v času Jugoslavije, služil tudi kot pomemben
pripomoček za aktivno participacijo in kritiko družbe ter ji postavljal ogledalo.
Danes plakat še vedno sodi med primarne oblike množičnega komuniciranja, v tej
nalogi pa poskusimo prikazati, da je tudi pomembna oblika v umetnosti. Naloga je
razdeljena na teoretični in praktični del.
V teoretičnem delu opišemo pomen in funkcije plakata, pri čemer posebno
pozornost posvetimo gledališkemu plakatu, opisu likovnih prvin, ki so nujne za
razumevanje analize plakatov, zgodovino gledališkega plakata pri nas in nekaj
glavnih oblikovalcev plakatov. V praktičnem delu se osredotočimo na gledališki
dogodek, to je mednarodni festival EX PONTO, ki je eden najodmevnejših na tem
področju v Sloveniji. Predstavimo njegovo zgodovino, pojasnimo vsebino
preteklega festivala in analiziramo nekaj preteklih plakatov, ki bodo pozneje služili
kot dodatno orodje za oblikovanje našega festivalskega plakata.

Ključne besede: gledališki plakat, grafično oblikovanje, festival EX PONTO,
uprizoritvena umetnost, vizualna identiteta.
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Abstract
The thesis deals with the history of theatre posters in Slovenia and explores new
creative ideas for the poster of the next possible EX PONTO festival of performing
arts, which is a major theatre event in Slovenia. Our society is becoming more and
more visual. But what is visual is also increasingly commercial to meet the needs
of the economy. To this end, posters can hardly be an artistic medium in the
abundance of instant messages and computer technologies. Theatre poster,
which is one of the sub-categories of cultural posters, has always served as a
means of active participation, criticism of the society as well as its reflection,
especially in Yugoslavia. Nowadays the poster remains one of the main forms of
mass communication. However, the purpose of the thesis is to point to its artistic
value. The thesis consists of a theoretical and an practical part.
The theoretical part touches on the significance and function of the poster, with
special attention devoted to theatre posters, their artistic features contributing to
understanding of the poster analysis, and the history of theatre posters in
Slovenia. It also presents some of the key poster designers. As for the
experimental part of the thesis, it focuses on EX PONTO, the international festival
of performing arts and one of the most visible theatre events in Slovenia.
Moreover, it provides insight into its history and the content of the previous edition
and analyses some of the past posters that will serve as the basis for making our
festival poster.

Keywords: theatre poster, graphic design, EX PONTO festival, performing
arts, visual identity.
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1. UVOD
V diplomskem smo se lotili raziskave ene od zvrsti grafiĉne umetnosti, tj. kulturnega
plakata oziroma njegove podzvrsti, ki je gledališki plakat. Pri raziskavi smo ugotovili,
da je imel ta na Slovenskem posebno mesto in nalogo, ki ju ima v splošnem tudi
sodobna umetnost, in sicer izredno angaţiranost in politiĉnost ter subtilno kritiziranje
sistema, kar je še zlasti veljalo za ĉas nekdanje Jugoslavije. Takrat se je (ironiĉno) tudi
najbolj razvil in presegal meje tedanjega oblikovanja. Zgodb oblikovalcev, ki so se
morali za svoje delo opraviĉevati institucijam ali celo zagovarjati pred sodišĉem, je bilo
kar nekaj, kar dokazuje, da so bila njihova dela izjemno prodorna in vplivna. Prav
slovenski oblikovalci so bili tisti, ki so narekovali trende in bili zgled ostalim na
Balkanu. Ker je bila avtorica tudi sama v sluţbi gledališĉa, ki danes še vedno druţbi
kaţe ogledalo in ostaja brezkompromisen, smo si za primer svoje raziskave izbrali
mednarodni festival EX PONTO, kjer je bila zadnje leto tudi zaposlena. Od blizu smo
spoznali naĉin organizacije gledališkega festivala, spremljali izbor predstav, delili
mnenje in ideje z ljudmi, ki stojijo za tem velikim mehanizmom, ter nenazadnje tudi
sodelovali pri oblikovanju grafiĉne podobe in podajanju vizualnega sporoĉila širši
javnosti. Aktivno sodelovati pri tako velikem projektu je izredno naporno in vĉasih
zmedeno, a najpomembneje je, da sta rdeĉa nit in tema festivala, ki se spreminjata iz
leta v leto, vedno kristalno jasni in prisotni. V ĉasu našega delovanja se je festival
odvijal pod sloganom »Samo moj svet«, ki poudarja današnjo individualnost, hkrati pa
prikazuje unikatne zgodbe tistih, ki so utrpeli velike spremembe zaradi katastrofalnih
dejanj na globalni ravni: osamljenost, imigracije, preizpraševanje spolne identitete,
bolezni itn. Festival se je zgodil dvaindvajsetkrat, naĉrtovan je bil tudi za leto 2016,
vendar je zaradi nepriĉakovanih okolišĉin za zdaj prekinjen.
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Zaĉnemo s predstavitvijo pojma, ki
ga raziskujemo, nato predstavimo likovne prvine, ki sluţijo za oblikovanje in branje
likovnih del, in povzamemo krajšo zgodovino gledališkega plakata s posebno
pozornostjo na Slovenskem prostoru. Izpostavimo nekaj pomembnejših oblikovalcev,
ki so obĉutno vplivali na njegov razvoj in zaĉrtali smer oblikovanja tudi na Balkanu. S
slikami zaobjamemo nekaj pomembnejših del, v katerih se kaţejo tudi razlike v slogu
vsakega oblikovalca. V drugem delu, se osredotoĉimo na cilj te naloge, ki je naš
konĉni izdelek – plakat za festival EX PONTO, naĉrtovan v letu 2016. Nato opišemo
korake na poti do njegove izdelave. Najprej razišĉemo njegov nastanek in zgodovino
ter opišemo potek organizacije. Za primerjavo del analiziramo pet preteklih festivalskih
plakatov, izbranih zaradi njihove raznolikosti. Na podlagi plakatov in naše dosedanje
prakse ter delovnih izkušenj pri kulturnem društvu skušamo prikazati njegov nadaljnji
razvoj in pomen, ki ga ima v našem prostoru s svojim mednarodnim vplivom.
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Cilj te naloge je torej oblikovati plakat za tako pomemben dogodek in s tem nadaljevati
njegovo poslanstvo in moĉno vizualno podobo, s katero je zaznamoval vedno širši
mednarodni prostor in skrbel za promocijo Slovenije kot pomembne podpornice
gledališĉa. Ponudimo štiri razliĉice, pri ĉimer upoštevamo znaĉilnosti preteklih plakatov
in hkrati predstavimo nove ustvarjalne rešitve. Plakati so oblikovani glede na temo, ki
je bila doloĉena za leto 2016 in se glasi »Tradicija in njena vloga«. Raziskuje pomen
tradicije, ki je skupen vsem, ne glede na prostor in ĉas.

2

2. TEORETIČNI DEL
2.1 Definicija (gledališkega) plakata
»Plakat je velik kos papirja, ki visi na zidu ali drugi površini. Pogosto ga
uporabljajo oglaševalci, propagandisti, protestniki, umetniki, glasbeniki
in
druge
skupine, ki skušajo javnosti posredovati doloĉeno sporoĉilo«, piše v Wikipediji (Plakat,
2016). V slovarju slovenskega knjiţnega jezika pa je zapisano: »Veĉji list, pola papirja
z obvestilom, vabilom, razglasom, pritrjena na javnem prostoru« (Ramovš, 2016).
Sama beseda izvira iz stare francošĉine »placquart«, uporablja pa se tudi beseda
»poster«, ki izhaja iz latinšĉine »postis« (Klenovšek, 2014). Uporaboljena kot glagol
pomeni objaviti, razglasiti (Post, 2016).
Pod pojmom gledališki plakat razumemo predvsem plakat, ki oglašuje doloĉeno
gledališko predstavo. Po pravilih naj bi nastajal skupaj s predstavo in jo tako
predstavljal. Barve, ki jih oblikovalec uporabi pri plakatu, so pogosto barve, ki so prav
tako uporabljene v predstavi. Predstavlja, kar je znaĉilnega v predstavi in presega
samo vabilo k predstavi. Plakat naj bi tako odraţal samo predstavo, ne glede na to, kje
se nahaja (Bernik, 2000).

2.2 Pomen in funkcija plakata
Plakat je komunikacija med oglaševalcem in uporabnikom, ki deluje v skladu z
druţbenim kontekstom in vzpostavlja odnos med njima na ravni vsakdanjega ţivljenja.
Spreminja se z druţbo, okoljem in ĉasom. Glede na kulturno okolje, v katerem se
nahaja, je odvisno, kako bomo dešifrirali njegovo sporoĉilo. Da bi bila plakat in njegova
sporoĉilnost uspešna, mora biti najprej opazen (Kordiš, 2005). Še zlasti v današnjem
ĉasu so mesta, ceste, obvoznice itn. polne plakatnih mest, zato je posebej pomembno,
da vzbudi pozornost in pritegne naš pogled. Na nas mora narediti vtis in hitro
posredovati informacijo. Ĉe se frekvenĉno ponavlja, se nam bo hitreje vtisnil v spomin.
Uspešni plakati presegajo lokalne okvire in tako delujejo na nacionalni ali širši ravni.
Aktivni so, ko nam podajajo aktualne informacije (Kordiš, 2005). Vsak posameznik
lahko kljub uporabi kulturnega koda sporoĉilo razume po svoje. Plakat mora vsebovati
doloĉeno razpoznavnost in informacije (Kordiš, 2005). Plakati, ki vabijo na kulturne
prireditve, imajo pogosto znaĉilen element urbanega ţivljenja (Kordiš, 2005).
Gledališki plakat sodi v podskupino kulturnega plakata. Prvi gledališki plakati v
Sloveniji so vsebovali ime predstave, avtorja, reţiserja, kratko vsebino predstave, uro
in dan predstave, igralsko zasedbo in vloge, cene vstopnic in uradne ure blagajne.
Besedilni del so po navadi obkroţale ilustracije ali reklame z besedilom. Vedno veĉji
pomen pa je na plakatu zaĉelo dobivati slikovno gradivo, ki je bilo lahko vse od grafike
in ilustracije in pozneje do fotografije ali fotomontaţe. Za gledališki plakat je
pomemben tudi logotip gledališĉa (Kordiš, 2005).
3

2.3 Likovna analiza
Pri ustvarjanju vidnih sporoĉil, kar so v našem primeru plakati, vselej uporabljamo
likovne in besedilne elemente. Vsebina sporoĉila se mora likovno povezovati s tem,
kar je na plakatu zapisano in kaj slikovno prikazuje (fotografija, risba, slika), da se tvori
enotno sporoĉilo. (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Gledališki plakat ima poleg vsebinskih tudi
likovna izhodišĉa, ki nas nagovarjajo k ogledu doloĉene predstave. Pri tem je zelo
pomembna izbira pisave, saj z njo predstavimo našo govorico in misel. Je sporoĉanje
in razbiranje sporoĉil iz razliĉnih obdobij in krajev. Pri izboru pisave imamo na voljo
širok nabor. Serifne (garamond, bodoni, times new roman) bi npr. izbrali, ĉe bi šlo za
bolj klasiĉno oz. starejšo predstavo, brezserifne (helvetico, futuro) pa za modernejšo.
Alternativna gledališĉa se posluţujejo stencil pisav, ki nakazujejo urbano kulturo itn.
Pisava ima torej pomembno povezovalno vlogo med besedno in likovno podobo.
Pri likovni govorici umetnik ali avtor vselej uporablja likovne prvine, kot sredstvo in
orodje, ki jih izbira in upravlja na naĉin, ki najbolj ustreza njegovim umetniškim
hotenjem, a hkrati v svojem izraţanju sledi likovnim pravilom. Se pravi, da avtor svoj
individualni likovni izraz gradi likovno pravilno. Povezanost avtorja in gledalca se tvori,
ko likovno delo s posredovanjem ĉutov vstopi v zavest gledalca (Butina, 2000). Ĉuti pri
ĉloveku sodelujejo in se med seboj podpirajo, vid in sluh ĉloveka obvešĉata o
prostoru, tip in vid posredujeta obliko itn. Pokonĉnost telesne drţe je za ĉloveka najbolj
tipiĉna, zato je tudi v likovnem smislu tista, ki doloĉa ostale prostorske koordinate v
likovni kompozicij. Najpomembnejši od vseh ĉutov je vid, ki spodbuja ostale ĉute (ĉut
za tip, ĉut za ravnoteţje idr). Umetnik se tako giblje na orisanem podroĉju, ki je
podroĉje prostora z obsegom teh ĉutov. (Butina, 2000). Likovno oblikovanje pa je
odvisno tudi od fizioloških, fizikalnih in psiholoških zakonistostih (Butina, 2000).
Fizikalni temelj je svetloba, ki odkriva oblike in prostor. (Butina, 2000). Likovno je zato
interpretacija, iskanje miselnih in materialnih smislov, ustvarjanje likovnih znakov in
simbolov, ki so kljub omejenosti ĉutov in materialov, sposobni nositi celovito duhovno
vsebino. Temeljne kategorije likovnega mišljenja so oblika, toĉka, linija, barva in
svetlo-temno. (Butina, 2000), ki jih lahko na kratko povzamemo:
Obliko orišemo z ostalimi naštetimi likovnimi prvinami. V likovni teoriji obliko
definiramo kot odnos med prostorom in sestavnimi deli oblike, velikokrat je nosilka
pomena v kompoziciji. Oblike nastajajo z dodajanjem ali odvzemanjem. Loĉimo jih
glede na tiste, ki jih prepoznamo in tiste, ki jih ne (abstraktne). Oblike se lahko
povezujejo ali razpadajo, so odprte ali zaprte, organske ali anorganske, pravilne ali
nepravile itn. (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Likovno je po svojem bistvu prostorsko in se
lahko uresniĉuje v dvodimenzijskem (dve slikovni ploskvi) ali trodimenzijskem,
globinskem prostoru (Butina, 2000). Vsak prostor omejuje neka oblika. Snovi brez
oblike ni, vsaka misel je podvrţena omejitvam, ki jih zaĉrtujejo fizikalne zakonitosti
(Butina, 2000).
Svetlo-temno je pojav, opisan kot posledica svetlobe, ki spada k temeljnim
dejavnikom likovne umetnosti. Ĉe predmeti niso osvetljeni dovolj, jih naše oko ne vidi
4

(Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Z mešanjem bele in ĉrne barve dobimo razliĉne odtenke
sive, ki jih lahko uredimo v svetlostno lestvico. Stopnjevanje svetlosti je eden od
naĉinov s katerim svetloba odkriva globino prostora in reliefnost stvari. V naravi in
likovnih delih imamo opravka z razliĉnimi prehodi svetlosti, vendar najbogatejša sta
hiter, nenaden prelom in poĉasen prehod od svetlega k temnemu. Odstopi od teh
spoznanj, pri hitrem prehodu najveĉkrat ponazarjajo sence, ki so tudi globinsko vodilo
(Butina, 2000). Sklepamo lahko, da je ena glavnih znaĉilnosti svetlo-temno, vzbujanje
obĉutka prostora, globine, plastiĉne oblikovanosti stvari in njihovih površin. Pri
abstraktnem opisovanju sprememb svetlosti, se pojavi obĉutek prostorske globine, ki
temelji na psihološkem dejstvu; svetle barve nas aktivirajo in se nam zdijo bliţje in bolj
lahke, medtem, ko nas temne ne aktivirajo in se nam zdijo oddaljene (Butina, 2000).
Barva je lastnost predmeta, ki jo svetloba posreduje oĉesu, katero telo seva, odbija ali
prepušĉa (Ramovš, 2016). Barvna svetloba ima poleg svetlosti ali temnosti še
barvnost in kromatiĉnost (Butina, 2000). Kadar zaznamo predmet kot moĉno obarvan,
to pomeni, da tisti del svetlobe odbija, druge pa vpija. Nekatere barve so osnovne, z
njihovim mešanjem pa dobimo nove. Z dodajanjem ĉrne in bele ustvarjamo tudi
razliĉno svetlost barv. Pomembna dimenzija je tudi nasiĉenost, ki nam pove, kako
polna in intenzivna je barva. Tudi nasiĉenost spreminjamo z dodajanjem ĉrne, bele ali
njune mešanice (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Ko barve mešamo med seboj dobimo nove
odtenke, barvnih moţnosti je veĉ kot svetlostnih, barvna informacija je zato bogatejša
kot svetlostna. Za svetlobe se uporablja svetlejše barve, za sence uporabimo
temnejše. Lahko izkorišĉamo tiste njene lastnosti, ki vzbujajo obĉutke hladnosti ali
toplote (topli imajo oranţno in rdeĉo kromatiĉnost, hladni pa modro in zeleno). Pri
opisovanju prostora in telesnosti imajo tople lastnosti isti uĉinek kot svetle in hladne
iste kot temne. Med barvnimi snovmi štejemo za primarne cian-modro, rumeno,
magento-rdeĉo (Butina, 2000). Barve se med seboj razlikujejo po svoji barvnosti, ki
med seboj tvorijo kontraste. (Butina, 2000). Barva je popolna subjektivna izkušnja,
zaznavanje barve nastane samo v našem organizmu, a imamo ljudje vendar skupne
znaĉilnosti (Butina, 2000).
Točka je orisna likovna prvina, s katero lahko orišemo druge likovne elemente (z
zaporednim nizanjem orišemo linijo, z gostenjem doseţemo razliĉna polja svetlosti in
temnosti itd.) (Butina, 2000). Poleg kompozicijske, izrazne in prostorske vrednosti ima
tudi dekorativni uĉinek in lahko tvorijo razliĉne oblike (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Njena
naloga je, da pritegne in zadrţi pogled na sebi. Lahko ima dve ali tri dimenzije, lahko je
ploskovita ali prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo lahko vidimo. Gibanje je
usmerjeno v njeno notranjost (Butina, 2000). Predstavljamo si jo kot idealno majhno in
idealno okroglo (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Lahko je nepravilne oblike, kot so madeţi,
vendar ti delujejo z manjšo moĉjo. V (s)likovnem polju toĉka predstavlja stabilnost in
mirovanje. Moĉ toĉke je odvisna od njene velikosti in svetlosti (na svetlem ozadju bo
temna toĉka bolj privlaĉila kot svetla, zaradi moĉnejšega kontrasta), na njeno
privlaĉnost pa delujejo tudi likovni elementi (veliko svetlo toĉko uravnoteţi temna
majhna toĉka) in prostorski poloţaj v vidnem polju (v sredini polja je moĉnejša). Toĉke
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so moĉno orodje pri oblikovanju, v oris vnašajo razliĉnost in stabilnost ter povzroĉajo
napetosti, ko ustavljajo naš pogled (Butina, 2000).
Linija ali črta je prav tako orisna likovna prvina, ki nastane z gibanjem toĉke ali z
oţenjem polja in prikazuje poglavitne lastnosti oblik. Ima svojo smer, velikost, obliko in
tok. Kot strukturalna prvina lahko ponazarja materialne lastnosti objektov, kot
prostorska pa tvori ploskve in telesa v prostoru. Glede na izvedbo jo loĉimo na
neformalno, ki jo naredimo s prosto roko ali formalno, ki nastane s pomoĉjo risarskega
orodja (Šuštaršiĉ in drugi, 2004). Gibanje je glavna likovna lastnost linije (Butina,
2000). Razliĉna gibanja imajo razliĉno naravo, lahko so sunkovita, poĉasna, tekoĉa,
valovita ali hitra. Linija lahko omeji tridimenzijonalni prostor in ga oblikuje. Tudi na linijo
vplivajo druge likovne prvine (debelina, svetlost, barva, poloţaj idr.) kot tudi linija vpliva
nanje. Vodoravna linija deluje spokojno, medtem ko so navpiĉne linija aktivne,
poševne vnašajo dinamiko, nestabilnost in nemir, prekriţane vzbujajo trdnost, z njimi
pa lahko izraţamo tudi obĉutke in ĉustva (Butina, 2000).

2.4 Zgodovina plakata
Za plakat je pomembna iznajdba tiska (Johanes Gutenberg okoli leta 1440), vendar
prvih poskusov obvešĉanja ne štejemo med plakate, saj so to bili letaki. Do pojava
litografije (1798), ki je pomembno vplivala na plakat, so letake navadno izdelovali v
tehniki lesoreza, ki šteje za najstarejšo grafiĉno tehniko visokega tiska. Med drugim pa
se je trgovske liste oblikovalo tudi z gravurami in bakrorezom, ki je tehnika globokega
tiska, njeni zaĉetki pa segajo v leto 1440 (Plakat, 2016).
Gledališki plakat se je zaĉel razvijati ţe v srednjem veku. Takrat so sicer predstave
poveĉini oglaševali od ust do ust, saj je bilo veliko prebivalstva nepismenega.
Oglaševali so jih izvajalci in igralci s transparenti in preprosto napovedjo, vĉasih pa so
uporabili tudi zvoke bobna in trobent (Krel, 2014).
Leta 1871 se je pojavil prvi plakat, ki je oglaševal gledališko delo Gospa v belem (The
woman in white). Izdelal ga je Frederich Walker (Plakat, 2016). Walker je plakatno
osnovo naredil v ĉrno-beli tehniki gvaša z ogljem in kredo v naravni velikosti. Plakat je
nato posredoval lesorezcu W. H. Hooperju v delo (Klenovšek, 2015). Tehnika lesoreza
je takrat prevladovala v javnem obvešĉanju (Plakat, 2016).
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Slika 1: F. Walker, Gospa v belem, 1871,
gvaš na papirju, 2172x1289mm, Olympic Theatre, London

Bolj kot informacije pa je bila pomembna slika. Kljub svoji preprostosti je bilo delo
dramatiĉno in drzno (Plakat, 2016). Ţe prej omenjena litografija je leta 1851 zaĉela
omogoĉati barvno ilustracijo, kar so vodilni v gledališĉih zaĉeli izrabljati v svoj prid.
Sprva so bili plakati manjši, postopno pa so se formati veĉali. Z letom 1890 je plakat
postal pomemben dejavnik oglaševanja. Leta 1900 so se na ulicah zaĉeli pojavljati
veliki gledališki plakati, ki so bili sestavljeni iz veĉ manjših slik. V ĉasu obeh vojn je bilo
moĉ zaslediti bolj tipografske plakate, saj je bila njihova proizvodnja precej
onemogoĉena. Ponoven razcvet je prinesel pojav »pop art« gibanja v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, ko se je za tisk plakatov uporabljal predvsem sitotisk. Novo
prelomnico pa je plakat doţivel 1970, ko so umetniki in oblikovalci zaĉeli z uporabo
fotografije in fotomontaţe (Krel, 2014).
V Sloveniji se je plakat zaĉel razvijati s koncem 19. stoletja kot rezultat evropske
tradicije in kulture. Najprej je prevzel grafiĉno govorico v stilu »art nouveauja« (Plakat,
2016). Gibanje se je prviĉ pojavilo v Parizu. Zanj je bila znaĉilna uporaba ljudskih in
folklornih okraskov, umetniki so se zgledovali predvsem po motivih iz narave, nagnjeni
so bili k eksperimentiranju (Art Nouveau, 2016). Mešĉanska kultura je bila tista, ki je
narekovala kulturni model druţbe. Gledališĉe so v tem ĉasu obiskovali predvsem višji
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sloji, ki so imeli denar in veĉ prostega ĉasa, s ĉimer so izkazovali svoj druţbeni status.
Ker so ti predstavljali druţbeni ideal, so jih posnemali tudi ostali mestni prebivalci, med
katere so sodili drţavni uradniki, obrtniki, študentje in dijaki ter manjši trgovci.
Pomembno kulturno vlogo so imeli gledališĉe, opera in koncerti, ţal pa iz obdobja 19.
stoletja ni ohranjenega slikovnega gradiva. Gledališke predstave so navadno potekale
ob koncu tedna v veĉernih urah, torej med 17. in 21. uro (Kordiš, 2005).

Slika 2: Avtor neznan, Traviata, 1945, 250x350mm, SNG Opera in balet, Ljubljana

Gledališki plakat je bil po strukturi podoben filmskemu, saj sta oba vsebovala naslov
predstave, avtorja, reţiserja, vloge in igralsko zasedbo, kratek opis predstave, datum in
uro ter ceno in uradne ure blagajne. Razlika je bila v uporabi jezikovnega sloga in
ilustracij, ki jih gledališki plakat takrat še ni imel. Plakati so sluţili tudi kot reklame za
gledališĉe, sponzorje in pokrovitelje (Kordiš, 2005).

Slika 3: Grega Košak, Grajski biki, 1967,
ofset, 685x1000mm, Viba film, Ljubljana, fotografija: Janez Kališnik

8

2.5 Razmah gledališkega plakata na Slovenskem
Leto 1945 je bilo za gledališĉe v Sloveniji prelomno. Med letoma 1941 in 1945 je bilo
to namreĉ ukinjeno zaradi nemške nacistiĉne okupacije. Ponovno odprtje je doprineslo
k bogatemu razvoju gledališke dejavnosti in poslediĉno lahko zasledimo veĉ plakatov,
namenjenih gledališkim predstavam (Krel, 1992). Od leta 1948 naprej so posebno
vlogo prevzeli plakati, ki so oglaševali kulturne in ostale prireditvene dogodke. (Bernik,
1989). V zaĉetku petdesetih let se zanimanje za natis plakatov neznatno poveĉa
(Bernik, 1989). Iz ljubljanske Šole za umetno obrt so prihajali samozvani oblikovalci,
šolani grafiki, vendar izdelki niso dosegali visoke kakovosti, kar je sproţilo ostre kritike
s strani arhitektov, ki so se opazneje zaĉeli zavzemati za posodabljanje vidnih
sporoĉil. Izjema pri snovanju plakatov z »novo vsebino« je najdejavnejši Janez Trpin
(Bernik, 1989), sicer izšolan grafik v Leipzigu (Bernik, 1989). Od petdesetih naprej se
slovenski oblikovalci o plakatnem oblikovanju seznanjajo na gostujoĉih mednarodnih
razstavah plakatov v Sloveniji. Na grafiĉno oblikovanje in razvoj plakata moĉno vpliva
razstava Švicarski sodobni plakat leta 1952 v Moderni galeriji, kateri kmalu sledijo še
druge, Sodobni britanski plakat (1955), Švicarski plakat (1957) idr. (Poţar, 2015).
Soĉasno, grafiĉno oblikovanje zaznamuje tudi likovna umetnost in razstava, na kateri
so leta 1952 predstavili francosko sodobno umetnost ter posredno tudi predavanja
Edvarda Ravnikarja o modernem slikarstvu. Dogodki spodbudijo razmišljanje o
sodobni plakatni produkciji v našem prostoru. V sedemdesetih in osemdesetih
gledališki plakat doţivi svoj razmah. Takrat se je izoblikovala jasna govorica
slovenskega gledališkega plakata, ki je izhajala iz arhitekture in gradila na slikarstvu in
kodiranih podrobnostih (Bernik, 1989).
V sedemdesetih se je drţava znašla na razpotju med socializmom in kapitalizmom. S
tem delno povezujemo dejstvo, da se je pokazala ţelja po uveljavitvi preko kulturnih
dejavnosti, in sicer z bienali, sejmi, festivali in veĉjimi kulturnimi prireditvami. (Poţar,
2015). Drţavni nadzor je pri kulturnem plakatu popušĉal, zato je gledališki plakat
prevzel tudi funkcijo politiĉnega plakata. Kadar je šlo za drţavno gledališĉe, kot je bilo
SNG Drama, je drţava celo finanĉno podpirala kritiko obstojeĉega sistema. To je tudi
ena veĉjih posebnosti kulturnega plakata v samoupravnem socializmu v Jugoslaviji
(Poţar, 2015).
Z uveljavitvijo gledališkega plakata, pri nas skoraj ni bilo kulturnega dogodka, ki se ne
bi oglaševal s tem medijem. (Poţar, 2015). Zaradi pomanjkanja plakatnih mest v
javni sferi pa plakati niso bili tako pogosti in poslediĉno preteţno nekakovostni.
Vseeno je bilo med njimi nekaj izjemnih oblikovalcev, ki so gledališki plakat popeljali
na sam vrh kulturnega in prireditvenega plakata (Poţar, 2015). K modernistiĉni prenovi
je veliko prispevalo tudi Društvo arihtektov Slovenije, ki je na pobudo arhitekta
Edvarda Ravnikarja zaĉelo izdajati revijo Arhitekt, ki je zarisala nove smernice
oblikovanja (prva številka revije, izide 1951) (Poţar, 2015).
Prvi gledališki plakati, veĉjih formatov, kot jih poznamo danes, nosijo letnico 1970.
Prva gledališĉa, ki so se oglaševala preko takih plakatov, so bila Mestno gledališĉe
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ljubljansko (MGL), sledila sta mu še Eksperimentalno gledališĉe Glej in SNG Drama.
(Poţar, 2015). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so ţe vsa veĉja slovenska
gledališĉa naroĉala plakate. Leta 1985 je bila v Novem Sadu na 30. Festivalu
gledaliških iger Jugoslavije tudi pregledna razstava, na kateri je gledališki plakat
prikazal vrhunec v kakovosti in raznolikosti na podroĉju oblikovanja (Poţar, 2015).
Stane Bernik, ki se ţe vrsto let ukvarja z gledališkim plakatom pri nas, pravi, da je ta v
sedemdesetih prevzel osrednjo temo oblikovanja vidnih sporoĉil Jugoslavije in bil v
ospredju grafiĉne oblikovalske produkcije. Serije plakatov, ki so nastajale za
gledališĉa, veljajo za najbolje oblikovane, njihovi snovalci pa za najbolj angaţirane
oblikovalce (Bernik, 2015).

Slika 4: T. Krţišnik, Aleksander praznih rok, 1970, ofset
697x479mm, Drama SNG Ljubljana
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Slika 5: M. Vipotnik, Cveta Stepanĉiĉ,
Grenki sadeţi pravice, 1972/73, sitotisk
878x331 mm, Glej, Ljubljana

Slika 6: M. Vipotnik, Ali naj te z listjem
posujem?, 1974, sitotisk, 878x340 mm
Pekarna, Ljubljana
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2.6 Pomembnejši oblikovalci gledališkega plakata pri nas
Na jugoslovanskem obmoĉju je bil pomemben Boris Buĉan iz Zagreba, v Sloveniji pa
sta prevladovala Tomaţ Kriţnik, izšolan na varšavski likovni akademiji, in Matjaţ
Vipotnik, iz milanske Brere. Prav Vipotnik je bil tisti oblikovalec, ki je v Sloveniji
zasluţen za najobseţnejši opus (Poţar, 2015).
Do sedemdesetih je v Sloveniji prevladoval tipografski gledališki plakat, katerega
tradicijo je prelomil prav Krţišnik. Med letoma 1970 in 1973 je oblikoval za SNG
Dramo in MGL. V naš prostor je vnesel novo in povsem inovativno grafiĉno
oblikovalsko govorico. Poljsko šolo, iz katere je izhajal, je opredelil takole: »Poljaki
imajo zelo moĉno poudarjeno svojo modernistiĉno izkušnjo. V Varšavi je študij kljub
ogromno risanja temeljil na razbijanju kanonskih pravil in razvijanju osebnosti«. V
ospredje je postavil sliko, kjer je ilustracije povezoval z znakovnostjo, polno simbolike,
njegov likovni jezik pa je bil pri tem edinstven in bogat. Vpeljal je tudi ekspresionistiĉne
(Osvajalec, 1972) in nadrealistiĉne (Pygmalion, 1972) podobe, kjer je veliko
eksperimentiral (Poţar, 2015).
V polje gledališkega plakata je v zaĉetku osemdesetih let posegel tudi Radovan
Jenko, ki je nadaljeval paradigmo, ki jo je zaĉel ţe Krţišnik, vendar je v plakatno
oblikovanje vnese tudi svoje parametre. Pod neposrednim vplivom poljske šole
ustvarja ilustrativne imaginacije z znakovno simboliko in veĉplastna sporoĉila. Njegov
plakat Kontrakt, je bil s strani uprave SNG Drama Ljubljana napaĉno interpretiran in
zavrnjen (Poţar, 2015).
Zanimivejši oblikovalec sedemdesetih je bil Ranko Novak. V sezoni 1977/78 je za
SMG gledališke plakate, ki so vedno trpeli zaradi pomanjkanja financ, ustvarjal v
tehniki »iris«, tj. veĉbarvni tisk, ki ustvari mavriĉno prelivanje enega barvnega nanosa
(Najdihojca). Prepletal je elemente poljske in švicarske šole, pri ĉemer je uporabljal
geometriĉno kompozicijo na sprošĉen naĉin in se poigraval tudi z risbo, tipografijo in
pozneje fotografijo (Justifikacija) (Poţar, 2015).
Sedemdeseta in osemdeseta leta so bila kljuĉna za oblikovanje gledališkega plakata
pri nas. Najbolj zasluţen zanj je bil oblikovalec Matjaţ Vipotnik. Sam je bil tesno
navezan na gledališĉe, deloval je kot scenograf in ustanovni ĉlan Eksperimentalnega
gledališĉa Glej. Njegov plakat je bil zelo politiĉen, provokativen in vĉasih tudi preroški
(Resnićnost, 1984) (Poţar, 2015).
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Slika 7: R. Jenko, Kontrakt, 1987, sitotisk, 983x689mm, SNG Drama Ljubljana

Slika 8: R. Novak, Najdihojca, sezona 1977/78, ofset, 688x992mm, SMG

13

Slika 9: M. Vipotnik, Resnićnost, 1984, sitotisk, 690x950mm, SMG, Ljubljana

Poleg risarskih, tipografskih in slikarskih tehnik je do potankosti izrabljal tudi tiskarske,
predvsem sitotisk, in uvajal fotografijo, prvi pa je tudi uporabil fotomontaţo. Izhajal je iz
modernizma in postavljal nova pravila. (Poţar, 2015). Poleg opaznosti doma je dobival
naroĉila tudi iz tujine. Ustvarjal je za SNG Dramo (1971–1986), Slovensko mladinsko
gledališĉe (1979–1994), na obmoĉju Jugoslavije za Teatar u gostima (1975), Teatar
KPGT (1981–1982) in tuja gledališĉa, kot je Veneto teatro (1983). Zastavil je celostni
podobi Eksperimentalnega gledališĉa Glej (1970–1975) in Pekarne (1972), ki ju je
gradil skupaj z logotipom gledališĉa in s tipografijo. Med letoma 1969–1982 je deloval
v okviru MSSV (Machtig, Skalar, Suhadolc, Vipotnik), prvega uĉinkovitega
oblikovalskega studia pri nas, ki je sodeloval tudi z mnogimi drugimi oblikovalci
gledališkega plakata: Tomaţem Krţišnikom, Radovanom Jenkom, Ninom
Krajĉinoviĉem, Zdravkom Papiĉem, Novim kolektivizmom idr. Ker so se vsa gledališĉa
borila s pomanjkanjem sredstev, je veliko ustvarjal tudi v stilu arte povera. Tiskal je v
manjših formatih in na cenejši papir. Posebno opazna je bila njegova radikalna (3D)
vizualna identiteta Pekarne, kjer je namesto plakata uporabil vreĉe iz jute, razobešene
pod arkadami od Filozofske fakultete do Name. Za Pekarno je veliko tiskal tudi na
natron papir in uporabljal šablonsko »stencil« pisavo, ki je prispevala k urbanemu
slogu gledališĉa. Pri oblikovanju za SNG Dramo je uporabljal bolj konvencionalne
prijeme, kjer je prepletal modernizem s postmodernizmom in zdruţeval starejše
ĉrkovne nabore z modernejšimi. Njegova sporoĉila niso bila instantna, saj so gledalca
ţelela angaţirati (Poţar, 2015).
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Slika 10: M. Mohar, Hamlet, sezona 1983/84, sitotisk, 982x1370mm, MGL, Ljubljana

V osemdesetih je plakat postal izjemno kritiĉen do obstojeĉega sistema, partijski
simboli so se pojavljali tudi na filmskih, glasbenih in drugih kulturnih plakatih, v
gledališĉu pa je politiĉni poloţaj prevzel SMG. Hkrati so se oblikovalci spogledovali
tudi s konceptualno umetnostjo predvsem umetniške skupine OHO, ki je temeljila na
modernizmu (uporaba malih zaĉetnic, brezserifne tipografije, strukturirana
kompozicija, leva poravnava ĉrk) in se hkrati odmikala od njegovih zakonitosti (Poţar,
2015).

.
Slika 11: M. Vipotnik, Smrad opera, 1982, sitotisk, 973x1350mm, SMG, Ljubljana
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K likovnemu oblikovanju je veliko prispevalo tudi društvo ŠKUC (Študentski kulturni
center), ki od leta 1978 zdruţuje gledališĉnike, glasbenike, knjiţevnike in likovnike.
Društvo je v kontekstu »retrogardizma« oblikovalo širšo alternativno govorico, njihov
plakat v ĉrno-beli tehniki pa se je opiral na ţe znana izhodišĉa iz šestdesetih let
(Bernik, 1989).
SNG Drama je vsako leto sodelovala z drugim oblikovalcem; leta 1987 je bil to
Zdravko Papiĉ, ki se je prav tako šolal na varšavski likovni akademiji. Pri plakatu je
inovativno kombiniral risbo in fotografijo, ki skrivata ogromno simbolike in
veĉpomenskosti, na videz pa delujeta preprosto (Vihar, Zahodni privez) (Poţar, 2015).

Slika 12: Z. Papiĉ, Zahodni privez, 1987, sitotisk, 980x679mm,SNG Drama Ljubljana
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Za potrebe Neue Slowenische Kunst, je leta 1984 nastal nov oddelek za oblikovanje
Novi kolektivizem, ki so ga sestavljali Miran Mohar, Dejan Knez, Roman Uranjek in
Darko Pokorn. Zanje znaĉilna je bila metoda retro principa. Ĉrpali so iz slovenskih in
svetovnih elementov zgodovine in umetnosti, jo dekonstruirali in pri tem uporabljali
fotomontaţo. Ustvarjali so kolaţe s podobami pop kulture in znanimi citati likovnih del.
Njihovi plakati odraţajo takratno politiĉno situacijo. V našem prostoru so bili prvi, ki so
radikalno spremenili modernistiĉno tradicijo. Njihova sporoĉila so bila namenoma
nejasna in dvoumna. Vpliv je segel tudi na mednarodno raven. V sezoni 1985/86 so
oblikovali za SNG Dramo (Poţar, 2015).

Slika 13: Novi kolektivizem, Sen kresne noĉi, 1985,
sitotisk, 2020x960mm, SNG Drama Ljubljana
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Kot uspešne, doma šolane oblikovalce, ki prihajajo bodisi iz arhitekture, bodisi iz
slikarstva, štejemo Mirana Moharja, Marjana Kocjana, Edija Berka, Etbin Štefanĉiĉa
idr. V šolskem letu 1984/85 pa na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost konĉno
zaţivi tudi oddelek za oblikovanje kot sodobno oblikovan študij grafiĉnega,
industrijskega in t.i. unikatnega oblikovanja. (Bernik, 1989).
Prednost plakatnega oglaševanja so v osemdesetih uvidela tudi gledališĉa izven
Ljubljane (Nova Gorica, Kranj, Celje, Maribor), za katera so ustvarjali Joţe Domjan,
Slavko Furlan, Viki Pogaĉar idr. (Poţar, 2015).
Pomemben prispevek k sooblikovanju plakata, doprinesejo tudi fotografi s svojo
specifiĉno sporoĉilnostjo, med katere lahko štejemo Janeza Pukšiĉa, Leona Dolinška,
Milana Pajka, Janeza Kališnika, Igorja Antiĉa, Dušana Arzenška, Francija Viranta,
Janeza Breclja, Joca Ţnidaršiĉa, Janeza Pukšiĉa, Dušana Škerlepa in Milana Oroţna
Adamiĉa (Bernik, 1989).
V devetdesetih je vzšla digitalna doba, ki je prinašala nove tehnološke zmoţnosti, ki so
jih zaĉeli uporabljati tudi oblikovalci. Kar je bilo prej doseţeno s tiskom, je oblikovalec
dosegel ţe v procesu oblikovanja z raĉunalnikom. Pojavilo se je skeniranje,
manipulacije, dodajanja in odvzemanja, ustvarjajo se abstraktno-figuralne oblike, za
katerimi stoji ideja vizualno-gibalnega gledališĉa (Poţar, 2015).
SNG Drama, najveĉje gledališĉe pri nas, se je v devetdesetih odrekla plakatom,
vendar pa so jih s pridom še vedno uporabljala ostala gledališĉa. Za Cankarjev dom,
SLG Celje in Primorsko dramsko gledališĉe je delal Joţe Domjan, ki se je šolal na
Dunaju. Tudi on je kombiniral risbo s fotografijo, v gledališki plakat pa je vpeljal še
kolaţ, pastel in tempero. Razvil je zelo prepoznaven slog, pogosto šokanten, temaĉen
in neposreden do gledalca (Beneški trgovec, 1995; Revizor, 2000; Pygmalion, 1998).
Stane Bernik pravi, da gledališki plakat, ki se je resno zaĉel oblikovati v sedemdesetih,
dosegel svoj vrh v osemdesetih in nadaljeval pot do danes, ţal vseeno ni prispeval k
veĉjemu obisku gledališĉ. »Plakat je v tem primeru prej ko ne pomenljiv artefakt, ki ga
bo v prihodnosti nadvse zvedavo odkrivala arheologija kulture« (Bernik, 2000, str. 9).
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Slika 14: J. Domjan, Revizor, 2000, ofset, 960x664mm
Slovensko ljudsko gledališĉe, Celje

Od devetdesetih let naprej se je veĉ oblikovalcev zdruţilo v oblikovalske studie, ki so
uspešno sodelovali z razliĉnimi gledališkimi hišami, nekateri pa so se uveljavili
samostojno. Ena bolj uspešnih je Maja Gspan, ki trenutno oblikuje za Cankarjev dom
(Maja Gspan, 2016). V Luks studiu so leta 1997 oblikovali serijo plakatov za Plesni
teater Ljubljana (PTL), zasledimo tudi studio Ajax, ki je med drugim oblikoval plakat za
festival sodobnega gledališĉa Exodos, Lojze Logar, ki je oblikoval za Prešernovo
gledališĉe Kranj idr. (Poţar, 2015). Med mlajšimi studii je skupina Ee, ki je sodelovala
z gledališĉem Glej (Grupa ee, 2016). Napaĉno je mišljenje, da je gledališki plakat
zamrl, lahko pa bi trdili, da je njegov vrhunec minil (Bernik, 2000) . V devetdesetih sta
se izoblikovala tudi dva pomembna mednarodna gledališka festivala, ki vsako leto v
Slovenijo pripeljeta umetnike najvišje kakovosti. To sta prej omenjeni Exodos in
mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti EX PONTO. Plakate za EX PONTO je
veĉ let oblikoval fotograf Goran Bertok (Ex Ponto, 2016), zadnja leta pa najemajo tudi
mlajše oblikovalce, ki šele zaĉenjajo svojo oblikovalsko pot.
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Slika 15: Ajax Studio, 5 Exodos 1999, ofset, 1000x700mm,
Zavod Exodos, Ljubljana

Slika 16: M. Gspan, Iliada, 2015, ofset, 1920x550, SNG Drama Ljubljana
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3. PLAKAT EX PONTO
3.1 Zgodovina festivala EX PONTO
Festival EX PONTO je prviĉ zaţivel leta 1993. Vsa leta je bil njegov organizator
Kulturno društvo B-51, ki je dobilo ime po Gerbiĉevi 51, ki ga je društvo imenovalo
Bunker, torej B-51. Društvo je sestavljala skupina študentov ob koncu osemdesetih,
prostor pa je kmalu postal kultni ljubljanski klub. Tam je svoje prve korake naredilo kar
nekaj kulturnikov – pesnikov, glasbenikov, knjiţevnikov. Društvo v razliĉnih oblikah še
vedno spodbuja kulturo, zlasti na produkcijski ravni uprizoritvenih umetnosti. Njihove
domaĉe in tuje gledališke produkcije redno prejemajo nagrade, znani so po
sodelovanju z razliĉnimi nevladnimi organizacijami, promociji slovenskega gledališĉa v
tujini ter preseganju politiĉnih in socialnih okvirjev. Društvo posebno pozornost
namenja mladim in še neuveljavljenim umetnikom. Festival je nastal na pobudo
nekdanjega direktorja društva in ţal ţe pokojnega Damirja Domitrovića v ĉasu vojnih
nemirov v nekdanji skupni drţavi. Na zaĉetku je festival pomagal ustvarjati prebeglim
umetnikom, ki so se zatekli v Slovenijo iz nekdanjih jugoslovanskih republik. EX
PONTO je tudi naslov dela pesnika Ovida, ki ga je napisal v izgnanstvu. Z leti je
festival poleg povezovanja na Balkanu prešel v povezovanje vzhodne in zahodne
Evrope. Danes vsako leto zdruţuje vrhunsko gledališko in plesno estetiko, ki vedno
prikazuje razliĉne socialne in politiĉno aktualne tematike. Festival vsako leto poteka v
septembru, in sicer na razliĉnih lokacijah po Ljubljani (SNG Opera in balet, SNG
Drama, Plesni teater Ljubljana, Kulturni dom Španski borci, Slovensko mladinsko
gledališĉe idr.), po en dogodek pa se v zadnjih letih vedno odvije tudi v Anton
Podbevšek Teatru v Novem mestu. Festival navadno poteka deset dni, v zadnjih letih
se na njem zvrsti prek petnajst dogodkov in predstavi okrog deset razliĉnih drţav, med
katerimi je vedno tudi domaĉa produkcija. Leta 2005 je društvo s pomoĉjo promocije
festivala v tujini in nenehnim sodelovanjem s tujimi gledališĉi ustanovilo mreţo NETA –
Nova Evropska Teatrska Akcija, ki je sprva povezovala petdeset neuveljavljenih
gledaliških festivalov po Evropi in tujih ter slovenskih gledališĉ. Med slovenskimi ĉlani
so Prešernovo gledališĉe Kranj, Slovensko narodno gledališĉe Maribor, Slovensko
narodno gledališĉe Nova Gorica, Festival EX PONTO, Slovensko mladinsko gledališĉe
in Primorski poletni festival (Ex ponto, 2016).
Leta 2011 je mreţa dobila tudi pravno formalno obliko in postala zavod. Generalni
sekretariat NETE trenutno vodi prav Kulturno društvo B-51 s sedeţem v Ljubljani.
Danes šteje 67 ĉlanov iz dvajsetih drţav (Ex Ponto, 2016).
Na festivalu EX PONTO se poleg plesne in gledališke produkcije vsako leto odvije tudi
koncert, leta 2014 pa so svoje mesto v programu dobili tudi dokumentarni filmi, ki si jih
obiskovalci lahko ogledajo brezplaĉno (Ex Ponto, 2016).
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Slika 17: Festivalska vstopnica za 22. EX PONTO 2015

Slika 18: Predstava Dorian Gray v reţiji Nini Chakvetadze, Gruzija, arhiv EX PONTO 2015
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3.2 Vsebina festivala 2016
Temo festivala izbere direktor in je doloĉena eno leto vnaprej, odvisna pa je od
politiĉnega dogajanja in splošnega druţbenega vzdušja. Tema za 23. EX PONTO naj
bi bila »tradicija in njena vloga«, ki se vsekakor zdi logiĉna in primerna, ĉe pomislimo
na val imigrantov, porast nacionalnih gibanj, širjenje nestrpnosti ter vprašanje druţine.
Poleg tega pa tudi preizprašuje ĉloveške vrednote v sodobni druţbi, oĉitno
pomanjkanje empatije in spoštovanje lastne identitete. Seveda lahko tako široko
besedo interpretiramo na razliĉne naĉine, med katerimi se bomo omejili na:
1. Tradicija Evrope kot celine preseljevanja in raznolikosti.
2. Tradicija kot kultura (hrana, oblaĉila in obiĉaji) nekega naroda, ki se
pozablja in kliĉe po obuditvi pri mlajših generacijah.
3. Tradicija kot druţinska vrednota.
4. Tradicija kot nasprotje sodobnega.
5. Tradicija kot lastna identiteta.
6. Tradicija kot univerzalni jezik, ki je skupen vsem.
7. Tradicija prehaja iz roda v rod.
Ker je sam festival na zaĉetku sluţil kot oder prebeglim umetnikom in odskoĉna deska
mladim in neuveljavljenim avtorjem, danes nadaljuje s povezovanjem in tako
preizprašuje predvsem zadnji pomen – univerzalno tradicijo, ki je skupna vsem ne
glede na prostor in ĉas.
Festival naj bi tudi v letošnjem letu potekal v mesecu septembru, in sicer od 17. 9. do
26. 9. 2016 (deset dni). Program je obsegal prek petnajst drţav, zvrstilo pa naj bi se
okoli dvajset dogodkov (koncert, plesne in gledališke predstave, serija dokumentarnih
filmov in promocijski dogodki). Kot posebnost naj bi se predstavil tudi projekt
»Hunger« (Lakota), ki bi skozi predstave, razstave in filme predstavil skupno delo
slovenskih, hrvaških in kitajskih umetnikov in producentov in nam tako pribliţal kitajsko
alternativno kulturo, ki je v našem prostoru še precej neznana. V program so bili
vkljuĉeni umetniki, ki prihajajo predvsem iz razliĉnih koncev Evrope, ponovno bi gostili
tudi Gruzijo. Otvoritvena predstava bi bila tokrat plesna, njeno prizorišĉe pa SNG
Opera in balet (Ex Ponto, 2016).
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3.3 Značilnosti plakatov EX PONTO
Festival se je resneje zaĉel širiti z letom 2001 in z vsakim letom postajal veĉji in
opaznejši. Pri tem mu je pomagala tudi dobra celostna grafiĉna podoba, ki vsako leto
spremlja drugo tematiko, okoli katere se vrti celoten program. Sama tema sicer nikoli
ni zapisana na grafiĉne izdelke, vedno pa sluţi kot izhodišĉe za oblikovanje grafiĉne
podobe, kjer pa najbolj izstopa prav plakat. Leta 2002 je festival prevzel resnejšo
podobo, razširil program in se tudi širši javnosti predstavil z bolj oblikovanim
pristopom.
Veĉina plakatov EX PONTO vsebuje fotografijo, iz katere sledi foto manipulacija, nekaj
let pa je bila tudi izredno grafiĉna, kjer za glavno izhodišĉe veljala ĉrka X in
poigravanje z barvami (2010 in 2011), v letih 2012, 2013 in 2015 pa kombinacija
obojega. Barve so velikokrat ţive, nekaj let pa se je pojavljala izkljuĉno rumena in ĉrna
kombinacija (2001, 2003, 2004 in 2015), ki je sicer tudi barvna tema festivalskega
logotipa (Ex Ponto, 2016).
Pri fotografijah je v ospredju telo, ki ponazarja performans, gibanje, sodobni ples in
gledališĉe. Fotografije teles je fotografiral Goran Bertok.
Plakat, pri katerem je sodelovala avtorica leta 2015, se nanaša na temo »samo moj
svet«. Vrnemo se h koreninam in ponovno uporabimo samo rumeno in ĉrno barvo, ki v
kombinaciji v naravi ponazarjata strupenost in radioaktivnost. Logotip prevzame
zgornji del plakata, pod katerim pa je fotografija mladega Darka Rundeka s cigareto v
ustih, ki je bil tudi gost festivala to leto. Fotografija je ena njegovih starejših, izbrali pa
smo jo zato, ker ima na njej izraz brezbriţnosti, uporništva, ki se na svoj naĉin prevede
v »samo moj svet«. Naslednji razlog za našo izbiro je temeljil na dejstvu, da je Rundek
sam odliĉen performer in ĉlovek gledališĉa. Hkrati bi ga prepoznalo zelo malo ljudi
oziroma bi vzbudil zanimanje – kdo je oseba na fotografiji? Oboţevalci, ki so se
posvetili festivalskemu programu, so ga prepoznali, veĉino obiskovalcev gledališĉa pa
smo prepustili premišljevanju.
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Slika 19: T. Oblak, EX PONTO 2015, ofset,
704x1004mm, Kulturno društvo B-51

Veĉji del plakata zasede ĉrka X, ki je prav tako simbol neznanke. Ĉe je narisana na
tleh, ponazarja tudi prostor, kjer lahko pristanete, kar deluje vabljivo, vendar zaradi
barvne kombinacije daje vtis »na lastno odgovornost«. Glede idejne zasnove se je
strinjala cela ekipa – direktor kulturnega društva, avtorica v vlogi producentke, kulturna
menedţerka in naša piarovka, konĉno nalogo oblikovalca pa je imel Tadej Oblak,
študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Ker smo plakat in grafiĉno
podobo v glavnem imeli zasnovano, smo namerno ţeleli vkljuĉiti mlajšega in še
neuveljavljenega oblikovalca, ki bi bil tehniĉno podkovan. Plakat je v mnoţici plakatov,
ki v septembru preplavljajo Ljubljano in ko mnoga gledališĉa zaĉenjajo svojo sezono,
deloval izredno opazno prav zaradi svoje navidezne preprostosti.
V nadaljevanju analiziramo nekaj preteklih plakatov EX PONTO, njihova analiza pa bo
sluţila kot pomoĉ pri oblikovanju plakata za leto 2016.
25

3.4 Analiza preteklih plakatov EX PONTO

Slika 20: Arhiv EX PONTO, festivalski plakat EX PONTO 2002

Tema: (E)migracije (ko)produkcije
Na plakatu so fotografije razliĉnih vrst kruha. Naslov koprodukcije nakazuje razliĉnost
in tudi sodelovanje – ista vrsta hrane in njene razliĉice. Okoli vsakega hlebca je tudi
zapisana predstava iz programa, ki poudarja, da gre za razliĉnost in sodelovanje med
ustvarjalci. Vsak je prispeval svoje delo na poti k skupnem cilju – festivalu. Kruh je eno
najpomembnejših ţivil, ki ga imamo v naši kulturi. Štejemo ga med osnovna ţivila in je
na zaĉetku prehrambne piramide. Tudi kultura pomeni hrano za naš razvoj in kritiĉno
razmišljanje, ki ga potrebujemo za obstoj v druţbi in ohranjanje naše civilizacije.
Hlebci delujejo tudi kot otoki sredi sivine, kot nekakšen ţarek upanja. Podlaga je
hladna, siva, podroĉje našega gibanja, medtem ko so hlebci tople barve, ki nas kliĉejo,
naj se osredotoĉimo na dobro. Hlebci ponazarjajo tudi emigracije – s trebuhom za
kruhom, saj festival predstavlja umetnike, ki si z gostovanji v tujini omogoĉajo veĉjo
prepoznavnost in boljšo prihodnost. Tipografija, uporabljena v imenu festivala, je
identiĉna njegovemu logotipu, ki se uporablja tudi na drugih tiskovinah.
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Slika 21: Arhiv EX PONTO, festivalski plakat EX PONTO 2004

Tema: Sodobne oblike ritualov
Fotografija nog deluje nasilno zaradi kriĉeĉe rdeĉe in rumene. Noge so ob gleţnjih
»prerezane« z rdeĉo, ki s prostorom med nogami tvori obliko noţa. Spominja na
šamanstvo, ritual ţrtvovanja, podstavek pod nogami pa lahko spominja na vzorec koţe
na bobnu ali pa podobo sveta. Za nogami vidimo obris telesa, ki je zasenĉen, prav
tako je s ĉrno zatemnjen zgornji del nog. Nohti so pobarvani z belo za veĉji kontrast,
desni palec na nogi pa je roţnate barve, ki kriĉi in se ujema s ĉrko x v logotipu
festivala. Tipografija je neţna in ne prevladuje nad fotografijo, ki je v ozadju in
prevzema pogled. Ozadje tako deluje še moĉnejše. Naslov Sodobne oblike ritualov po
fotografiji sodeĉ povezuje sodobnost s preteklostjo. Ob vsakem kotu naletimo na
rumen x, znak festivala, in prekinjene ĉrte, ki skupaj sestavljajo okvir slike.
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Slika 22: Arhiv EX PONTO, festivalski plakat EX PONTO 2007

Tema: Politika in gledališĉe
Na fotografiji vidimo moške politike, ki imajo vsi (razen osrednjega lika) enak obraz in
nosijo ĉrno obleko. Osrednji lik z drugim obrazom je obleĉen v belo in deluje kot vodja,
na katerega se lahko zanesemo. Enak obraz nam sporoĉa, da so te razlike le
navidezne, v resnici so vsi enaki, nanaša pa se na predsedniške volitve, ki so
nastopile mesec dni kasneje. Na levi strani imajo politiki kravate toplih barv predvsem
rdeĉih odtenkov, na desni pa hladne barve, modro in zeleno. Barve kravat se ujemajo
z barvami zastav za njmi. Okoli osrednjega lika poteka krog zvezd rdeĉe barve, ki
skupaj z glavo tvorijo številko 14, ker gre za 14. festival EX PONTO. Zastave na
plakatu so: slovenska, nemška, ruska in zastava Evropske unije. Nasproti so si Rusija
in Nemĉija, vzhodni in zahodni blok, ter Slovenija in Evropska unija. Leto 2007 je bilo v
Sloveniji leto prenekaterih sprememb, med drugim smo takrat prevzeli novo valuto in
vstopili v schengenski prostor.
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Slika 23: Arhiv EX PONTO, festivalski plakat EX PONTO 2011

Tema: Konec ali zaĉetek?
Plakat je izredno grafiĉen; ozadje deluje kot vesolje in grafiĉna oblika ĉrke x v ospredju
kot vesoljska ladja, ki potuje po njem. Barve ĉrke x so izmeniĉno tople, roza in rdeĉa,
ki se meša z modro. Na beli barvi se ustvarja senca. V zgornjem robu se roza prelije v
rdeĉo z leve proti desni, na spodnjem pa iz temno modre od spodaj proti svetlejše
modri v sredini plakata. Na sredini je logotip EX PONTO v ĉrno-beli kombinaciji.
Naslov Konec ali začetek je kot ţongliranje, premišljevanje, kam bi šli in od kod
prihajamo, kar nakazuje tudi lik vesoljske ladje, ki brezciljno pluje po vesolju.
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Slika 24: Arhiv EX PONTO, festivalski plakat EX PONTO 2014

Tema: Novi mostovi
Moško telo je v poloţaju gimnastiĉnega mostu. Telo je moĉno, postavno, kar pomeni
tudi moĉne mostove in vezi. Lik je rdeĉe barve, ozadje je belo, s ĉimer ustvarjata
moĉan kontrast. Število 21 je zapisano z rimskimi številkami, število dvajset je
sestavljeno iz dveh ĉrk x, ki sta enaki ĉrki x v logotipu festivala. Podlaga pod telesom
in logotip sta ĉrne barve. Tema odpira nova podroĉja (tisto leto je bila dodana sekcija
dokumentarnega filma, ki predstavlja filme iz nekdanje Jugoslavije), nove usmeritve in
sodelovanja (festival je širil svojo mreţo vezi, gostje festivala so prišli tudi iz Mehike).
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4. RAZPRAVA Z REZULTATI
4.1 Oblikovanje plakatov (orodje, izdelava)
Pri izdelavi plakata smo uporabili Adobe Photoshop CS5, za fotografije pa fotoaparat
Canon D500 in tri sobne luĉi.
Najprej smo naredili serijo fotografij. Uporabili smo 2 para rok, eden od modelov je bila
avtorica sama. Slike smo naredili v veĉernih urah, da ni bila prisotna dnevna svetloba.
Za luĉ smo uporabili 3 razliĉne vire umetne svetlobe, in sicer malo svetilko, ki je
pritrjena na steno v višini nad rokami, svetilko, ki je stala na tleh neposredno pod
rokami, in stropno sobno luĉ. Fotografije so bile narejene s fotoaparatom Canon D500
in standardnim objektivom. Ustvarili smo serijo barvnih in nato ĉrno-belih fotografij in
se na koncu odloĉili za slednje. Iz te serije smo nato izbrali štiri, pri ĉimer je bila vsaka
uporabljena enkrat in tako so nastale štiri razliĉice plakata. Fotografije niso
potrebovale veliko dodatne obdelave, le izostritev.
Pri vseh plakatih veĉji del površine zasede slikovni del ĉrno-bele fotografije rok. Edina
uporabljena barva je rumena, ki je tradicionalna barva društva, vedno pa se pojavlja v
kombinaciji s ĉrno. V tem primeru se zdruţuje še z belo in z odtenki sive. Plakati so
precej minimalistiĉni, saj sporoĉilo prenaša podoba. Plakat v pisni obliki sporoĉa le
informacijo naslova festivala, zaporedno leto festivala v slovenšĉini in anglešĉini, saj je
festival namenjen tudi tujejeziĉnim gledalcem, navaja mesti, v katerih so uprizorjene
predstave, in datum oz. trajanje festivala. V spodnjem delu plakata se nahaja tudi
logotip društva B-51.
Pri izbiri tipografije smo ţeleli nadaljevati v slogu preteklih let in zato smo za vse štiri
razliĉice izbrali brezserifno pisavo lucida sans serif. Nadaljuje v duhu tradicije EX
PONTA in deluje sodobno.
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Primeri neizbranih fotografij:

Slika 25, 26, 27 in 28 (od leve proti desni)
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4.2 Analiza izdelkov
Verzija 1:
Na plakatu se prepleteta roki. Za zgornjo roko se zdi, da je prepustila in predala svoje
znanje, spodnja roka pa sega po njej oz. po tem, kar ji ponuja. Univerzalen pomen
tradicije je prehajanje iz roda v rod. Tradicija se lahko pojavlja v manjših skupinah,
druţini, narodu ipd., vsem pa je skupno, da je za njeno ohranitev treba imeti znanje in
dejanje prenesti na nove ĉlane.
Odloĉitev za ĉrno-belo fotografijo temelji na tem, da je starejša, saj predstavlja neke
druge ĉase. Kljub vsemu ni narejena z analognim fotoaparatom ali obdelana, da bi
izgledala starejše, saj še vedno govorimo o vlogi neĉesa, kar deluje v sodobnem ĉasu.
Tako prikaţemo staro in hkrati moderno, ki se je ohranilo in prilagodilo. Roki
predstavljata tudi gesto vabila (na ples), ki je v današnjih ĉasih prav tako nenavadna
za mlajše generacije, vendar je vsem še vedno poznana.
V zgornjem delu plakata so vse potrebne informacije in ta del lovi naš pogled, še
posebej pa ga poudarja rumeni x, ki je znaĉilna barva logotipa EX PONTO.
Verzija 2:
Pomen fotografije je enak kot v prejšnjem primeru: gre za prenos ali prehod od ene
osebe do druge. Plakat gre v smeri od zgornjega desnega kota proti spodnjemu
levemu kotu. Roki po diagonali obrobljata ĉrna trakova, na njima pa so v beli in rumeni
zapisane informacije dogodka. Ĉrni trak naznanja resnost dogodka in današnjih
razmer. EX PONTO se od svojih zaĉetkov ukvarja s problemom migracij in begunstva,
celotna slika v diagonali pa poskuša nakazati pot, kjer bomo sprejeli tistega, ki prihaja
in mu pomagali, kar je tudi evropska tradicija.
Verzija 3:
Prepleteni roki poleg prehoda tokrat pomenita tudi most, saj gradita prihodnost.
Rumeni x, ki je sestavljen iz manjših x-ov, spominja na rumene zvezdice iz evropske
zastave, ki imajo dvojni pomen: kriţajo mostove, saj se tradicija solidarnosti v našem
prostoru izgublja, vendar rumena barva ponazarja ţarek upanja.
Verzija 4:
Roki poleg prehoda izraţata tolaţbo, pasivnost je na tej fotografiji najbolj oĉitna.
Poloţaj rok izraţa ţalost, upanje (za ohranitev tradicije) poudarja rumeni napis EX
PONTO, ki ju kriţa.
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Slika 29: verzija 1
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Slika 30: verzija 2
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Slika 31: verzija 3
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Slika 32: verzija 4
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5. ZAKLJUČEK
Ĉlovek ţe od nekdaj komunicira skozi vizualno komunikacijo, ta pa se z obdobji in
tehnologijo spreminja. Zdi se, da je naša kultura vse bolj vizualna, saj se ljudje na
slikovno gradivo odzivamo hitreje, kar ustreza vse hitrejšemu tempu doseganja ciljne
publike, kot nam ga narekuje sedanji sistem. Informacije je naslovniku treba sporoĉiti
hitro in uĉinkovito. Da pa bi to dosegli, moramo biti v poplavi informacij izvirni, olajšati
pomnjenje, se izraţati jasno in operirati z vsem razumljivimi simboli. Eno od
tradicionalnih sredstev sporoĉanja vizualnih informacij, ki se je skozi zgodovino
spreminjalo, a hkrati ohranilo, je plakat. V tej nalogi se podrobneje posvetimo njegovi
podzvrsti, gledališkemu plakatu, s katerim smo imeli v zadnjem letu na svojem
delovnem podroĉju najveĉ opravka.
Kljuĉni element naloge je bil oblikovati plakat za gledališki dogodek pri nas.
Najprej smo se posvetili definiciji in funkciji plakata, njegovim likovnim prvinam, ki
lajšajo razumevanje analize plakatov, in razvoju gledališkega plakata pri nas.
Izpostavimo nekatere pomembnejše oblikovalce in njihove odmevnejše plakate.
Ugotovimo, da se je plakat skozi desetletja precej spremenil. Spremenila se je tudi
njegova vloga, še zlasti v sedemdesetih in osemdesetih, ko je dosegel svoj vrhunec in
bil zelo pomembno politiĉno orodje.
Zaĉnemo v obdobju s plakatom iz leta 1945, ki je najstarejši vizualni vir, ki ga je moĉ
najti pri nas, in nadaljujemo do prvih let 21. stoletja. Na koncu se osredotoĉimo na
plakate mednarodnega festivala uprizoritvenih umetnosti EX PONTO, ki je dober
primer gledališkega plakata pri nas.
Pri dobro oblikovanem (kulturnem) obcestnem plakatu ni pomemben samo njegov
oglaševalski prostor, temveĉ predvsem uĉinkovitost prenosa sporoĉila. Plakat namreĉ
deluje na mestih, kjer drugi klasiĉni in tudi elektronski mediji ne morejo delovati.
Medtem ko na druge medije lahko vplivamo (v smislu, ali jih bomo opazili ali ne, npr.
televizijski oglas ali katalog), se je vse veĉjemu številu plakatnih mest nemogoĉe
izogniti.
Za uspešno oblikovanje se osredotoĉimo na tri raziskovalna vprašanja:
Prviĉ, kako se je gledališki plakat skozi desetletja izoblikoval pri nas ter kakšna je bila
njegova vloga. Drugiĉ, kdo so bili oblikovalci gledališkega plakata s primeri dobre
prakse. In tretjiĉ, kakšna je zgodovina in analiza preteklih plakatov dogodka, za
katerega oblikujemo avtorski plakat.

-

Ugotovitve:
Plakati se od obdobja do obdobja spreminjajo (slikovna podoba poĉasi zaĉne
prevzemati veĉjo vlogo, besedila je vedno manj, logotip gledališĉa postaja
pomembnejši). Med seboj pa se razlikujejo tudi glede na to, iz katerega gledališĉa
prihajajo – eksperimentalno gledališĉe Glej uporablja bolj urbane pristope k
oblikovanju (stencil tipografija, cenejši papir, manjši formati, potiskane vreĉe iz jute
itn.) kot SNG Drama (vsako leto zaposli drugega oblikovalca, boljši papir, veĉja
naklada, barvni tisk). Ţal tudi dobro in vse boljše oblikovani plakati ne pomenijo
veĉjega obiska gledaliških predstav, kot trdi S. Bernik. Pomembnejšo vlogo imajo pri
narekovanju smernic in odkrivanju novih tehnik oblikovanja (S. Bernik, 2000).
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-

Vsak oblikovalec ima svoj slog in prikaţe svojo interpretacijo sporoĉila. Medtem ko
nekateri raje uporabljajo risbo (npr. Tomaţ Krţišnik) in drugi fotografijo (Matjaţ
Vipotnik), tretji izdelujejo kolaţe (Novi kolektivizem). V sedemdesetih in nekje do
konca osemdesetih let so plakate oblikovali predvsem v tujini šolani oblikovalci, njihovi
slogi pa so se razlikovali glede na šolo, iz katere so izšli (npr. Tomaţ Krţišnik in
Radovan Jenko, ki sta izšla iz poljske šole, kjer je prevladovala risba).

-

V devetdesetih je prišlo do tehnološkega napredka, ki je olajšal oblikovanje. V
sedemdesetih so oblikovalci dodajali barve in manipulacije v stopnji tiska, z razvojem
tehnologije pa so to lahko opravili ţe v stopnji oblikovanja. Pri plakatih, nastalih po letu
2000, je digitalizacija moĉno opazna in s tem tudi mnoţiĉno oglaševanje, kar
poslediĉno zmanjša opaznost gledališkega plakata. Vseeno pa lahko trdimo, da plakat
še vedno sluţi svoji funkciji kulturnega plakata.
Vse ugotovitve smo upoštevali pri oblikovanju, hkrati pa smo si pomagali z izkušnjami,
pridobljenimi v zadnjem letu dela za omenjeni festival v funkciji organizatorke in
pomoĉnico produkcije. Pri tem smo sodelovali tudi pri sooblikovanju plakata preteklega
leta. Upoštevali smo potrebe in ţelje društva pri oblikovanju plakata za leto 2015 in
temo, ki je bila naĉrtovana za leto 2016. Pripravili smo štiri verzije, pri katerih smo
izhajali iz preteklih plakatov in njihovih znaĉilnosti – fotografijo, reprezentativni barvi
(ĉrna in rumena) ter tipografijo. Vsi štirje plakati imajo med seboj oĉitne podobnosti –
jasno je, da so iz iste serije. Menim, da je izdelek dosegel svoj namen in ustreza
podobi društva B-51.
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