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IZVLEČEK
Diplomsko delo Tipografija v umetniških delih raziskuje dela štirih umetnikov, ki uporabljajo tipografijo v svojih delih in sicer Jenny Holzer, Ed Ruscha, Barbara Kruger, Lawrence Weiner.
Namen diplome je bil analizirati umetnine z grafičnega vidika: uporaba pisav, prostora, ravnotežja,
hierahije ipd. Želeli smo spoznati vrste in načine uporabe tipografije ter ugotoviti razloge za uporabo
tipografije v umetniških delih. Umetniki pripadajo konceptualnemu slogu, kar pomeni, da nimajo
koncepti in ideje, ki sodelujejo pri delu, prednost pred tradicionalnimi estetskimi in materialnimi
vrednostmi.
V delih so uporabljene največ tri barve, ozadja so večinoma enobarvna; spreminja se medij, na katerem so dela natisnjena, naslikana ali nalepljena. Rezultati analize so pokazali, da umetniki uporabljajo tipografijo zaradi pripovedi in predstvaljanja idej in zaradi praktične uporabnosti, tj. čitljivosti
namesto preproste estetske in vizualne vrednosti.
Ključne besede: tipografija, umetniki, grafika, pisava

ABSTRACT
Diploma thesis, Typography in art ̒ explores the works of four artists who use typography in their work
- Jenny Holzer, Ed Rusch, Barbara Kruger, Lawrence Weiner.
The purpose of this bachelor thesis is the analysis of artworks from the graphic point of view - the use
of type, space, balance, hierarchy, etc. The experiment was to discover the techinque and the reason
for using type in the artworks. The chosen artist belong to the conceptual art movement, in which
the concept(s) or idea(s) involved in the work take precedence over traditional aesthetic and material
concerns. The artists make use of maximum three colors, the backgrounds are mostly one solid color
while the only thing that changes is the medium on which the art is printed, painted or glued.
It was determinated that artists used type for narration, story telling, presentation of ideas and for the
practical purpose of readability rather then for their aesthetic and visual value.
Keywords: typography, artists, graphic, typeface
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1 UVOD
Pri prvem srečanju z umetniškim delom gledalci napogosteje poskušajo razumeti in interpretirati
umetnino ali jo vsaj opišejo oz. poskušajo opredeliti svoje občutke do umetnine. Redko se vprašajo,
kako in zakaj je umetnik oblikoval, naslikal, fotografiral umetniško delo na določen način.
V raziskavi, ki obsega umetniška dela štirih umetnikov (Jenny Holzer, Ed Rusha, Barbara Kruger in
Lawrence Weiner), smo analizirali obliko, uporabljene grafične elemente ter, kot poudarek diplomske
naloge, uporabljeno tipografijo v njihovih delih. Raziskali smo povezave med posameznim umetnikom in umetniškim obdobjem, v katerem so posamezna dela ustvarjena. Nadalje nas je zanimala povezava med umetniki in umetniškim slogom njihovih del; izbor velikosti del ter izbor določene tehnike
za izdelavo umetnin.
S pomočjo grafičnega programa Adobe Illustrator smo vsako delo analiziral in določili originalno
velikost, vrsto pisave in njeno različico, velikost uporabljene pisave, razmik, razpiranje, postavitev
besedila ter uporabljeno barvo v posameznih delih. Z natančno analizo smo lahko umetnike in njihova umetniška dela preverjali med seboj in v povezavi z umetniškimi slogi v obdobjih, v katerih so
nastale.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Temeljni elementi grafičnega oblikovanja
2.1.1 Enotnost
Vsi elementi na strani (tiskovina, projekcija, zaslon …) morajo dajati vtis, da pripadajo eden drugemu,
ne smejo dajati vtisa, da so slučajni ali tu po nesreči. Enotnost se dosega na več načinov. Na primer
uporaba črno-bele fotografije skozi celoten dokument namesto mešanja cenenega prosto dostopnega
slikovnega materiala z visoko kakovostno fotografijo in običajno domačo fotografijo. Če nimamo dostopa do kakovostnega slikovnega material, je za doseganje enotnosti dovolj, da črpamo iz enega vira,
ki vsebuje konsistenten vizualni materiala — slikan ali narisan na enak način. Če uporabljamo domače posnetke, jih uporabljajmo skozi ves dokument in se vzdržimo kombiniranja z različnimi slikami,
priložnostno najdenimi na internetu. [1]
Enotnost dosežemo tudi z uporabo sorodnih elementov v oblikovanju, ki jih povežemo v „temo“. Primer: če predmet določenega dokumenta govori o turizmu v Sloveniji, uporabimo slike enakega sloga
— samo črno-bele ali samo barvne, ki jih najdemo v Sloveniji (bodisi predmeti bodisi slike pokrajine).
Lahko uporabljamo samo detajle teh slik. [1]
Vendar je do neke mere to enotnost dobro tudi občasno kršiti. Enotnost je potrebna zaradi čitljivosti
informacije, da pride do bralca kot jasno in nemoteno sporočilo. Potrebna je tudi prava mera raznolikosti, da pritegne pozornost. Dobro oblikovan plakat bo dosegel dve stvari: pritegnil pozornost (to
pogosto dosežemo s pestrostjo) in omogočal, da se informacijo razumljivo prebere (to dosežemo z
enotnostjo oblikovanja). [1]
2.1.2 Oblika
Ko rečemo, da nek izdelek „deluje dobro“, govorimo o njegovi celostni obliki. Celota nekega izdelka
dobre oblike je velikokrat več kot le seštevek vseh elementov, ki ga sestavljajo. Je kombinacija elementov, ki eden drugega dopolnjujejo in se med seboj ne „borijo“ za nadvlado. Celostna oblika izdelka, ki
je oblikovno dobro ustvarjen, nam pomaga dojeti sporočilo in si ga tudi zapomniti. [1]
2.1.3 Prostor
Ena najpogostejših in tudi največjih napak pri oblikovanju sporočil je trud, da se zapolni vsak centimeter prostora na straneh z besedilom, okvirčki, preglednicami, opombami, slikami itd. Prostor, ki
ne vsebuje konkretne informacije, je dobrina in tako bi morali z njimi rokovati. Lahko trdimo, da več
kot je belega, nezapolnjenega prostora, jasnejše in bolj poudarjeno je sporočilo. Informacije razdelimo
raje na več delov ali strani, kjer bodo jasno izpostavljene, kot pa da posamezno stran nakopčimo z
obilico informacij. Vsak element, za katerega želimo, da ga ljudje vidijo in sprejmejo, velja, da potrebuje glede na svojo velikost okoli sebe prazen prostor.
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S praznim, belim prostorom tako dosežemo pomembnost in eleganco. Primer konceptualne trgovine v
primerjavi s supermarketom: Prvi je široko posejan s policami, na katerih imajo oblačila ali drugi izdelki dovolj prostora, ponudba je pregledna, s tem dobivajo izdelki vlogo pomembnosti in dragocenosti,
nakupovanje se zdi lažje in manj stresno. Medtem, ko supermarketi nalagajo izdelke na velike kupe na
paletah, veliko različnih izdelkov je na gosto zloženih, ponudba je nepregledna, nakupovanje zahteva
večji napor od človeka. [1]
2.1.4 Barva
Zavestna uporaba barve je lahko zelo učinkovita za ustvarjanje hierarhije, poudarkov in uravnoteženosti izdelka. Če barvo uporabljamo nekontrolirano in na videz slučajno, povzročimo zmedo in
zmanjšamo preglednost in čitljivost dokumenta.
Zelo je pomembna konsistentnost uporabe določene barve za določene elemente. Ko govorimo o obarvanju besedila ali okvirjev z besedilom, se je dobro omejiti na največ dve barvi v določenem dokumentu (poleg črne in bele), s katerima dajemo poudarke določeni vsebini. Uporaba prevelikega števila
barv bi bila podobna uporabi prevelikemu številu različnih pisav v enem dokumentu – rezultat bi bil
nejasna oblika, ki slabo prenaša informacijo svojim bralcem. Dobra uporaba barve pomaga voditi
gledalčeve oči po skupinah informacij, pomaga vizualno deliti vsebinske sklope in lahko izpostavlja
pomembne informacije. Prav tako lahko uporabljamo različne lastnosti barv, da damo dokumentu
„globino“ in dodatno povečamo informativnost – na primer: s toplimi barvnimi odtenki obarvane elemente približamo, s hladnimi pa oddaljimo. To značilnost lahko s pridom izkoriščamo za doseganje
vizualne dinamike svojega dokumenta. Paziti je potrebno tudi na barvne kombinacije glede na naš
namen sporočanja, prav tako pa tudi na kombinacije, ki bi lahko zmanjšale vidnost (prevelik kontrast
kot na primer med živo rdečo in živo zeleno, če govorimo o barvi podlage in barvi besede, zelo poslabša vidnost) [1]
2.1.5 Kontrast
Kontrast lahko dosežemo s številnimi prijemi in različnimi kombinacijami prijemov: z različnimi
velikostmi, z različnim obarvanjem, različnimi oblikami (oglate glede na oble oblike). Pri uvajanju
kontrasta moramo vedno določiti dominantni element, da se izognemo zmedi pri gledanju. Če je en
element prevladujoč, gledalec „dojame“ celotno obliko. Vsak oblikovno dober izdelek ima izostritev,
neko točko, ki jo bralec/opazovalec dojame kot izhodišče, opozarja na neko informacijo. Ni nujno, da
je neka informacija oblikovana tako, da nase vleče vso pozornost (to je navadno težko narediti, saj
vsaka informacija terja uporabo več besed za prenos pomena, več besed pa je težje izostriti), lahko pa
na neko informacijo, ki jo želimo poudariti, izpostavlja dominanten element, na katerega se ta informacija navezuje, na primer pomembnejši stavek je lahko del nekega grafičnega elementa (npr. kroga)
in s tem dobi centralno pozornost, hkrati pa stran dobi tudi izostritev – središčno točko, ki privlači
pozornost. [1]

3

2.1.6 Hierarhija
Dobro oblikovana stran dokumenta ima jasen začetek, na katerem se oko bralca/opazovalca najprej
ustavi, hierarhija pa ga vodi skozi stran in povezuje informacije na strani. Kaj je najpomembnejše, kar
bi moralo pritegniti bralca k nadaljnjem branju – za to poskrbimo s hierahično organizacijo vsebine.
To dosežemo s prijemi, kot je variranje velikosti in barvno poudarjanje. Jasno hierarhijo dosežemo z
ločit- vijo najpomembnejšega elementa in združevanjem manj pomembnih elementov tesneje skupaj.
Lahko uporabljamo določeno barvo na določenih elementih, kar bralcu/opazovalcu pove, da je neka
skupina elementov celota in spada skupaj. Hkrati pa vzpostavimo medodnos z ostalo skupino elementov, ki so drugačni in v drugačnem hierarhičnem odnosu. Na splošno velja, da več kot trije nivoji
na hierarhični lestvici pričnejo v obliko vnašati zmedo za bralca, zato si informacijo, če je le mogoče,
organiziramo tako, da nimamo preveliko hierarhičnih nivojev. [1]
2.1.7 Uravnoteženost
Če je oblika neuravnotežena, dobijo deli oblikovne rešitve preveliko pomembnost in s tem zmanjšajo
sporočilo, ki ga želimo posredovati bralcu/opazovalcu. Dobro uravnoteženo oblikovanje ima čisto,
enotno sporočilo. Uravnoteženost dosežemo z različnimi prijemi in organizacijo informacij na določeni strani. Lahko uporabimo simetrično kompozicijo, ki je jasna in daje vtis formalnosti in trdnosti,
organizacijo podatkov pa lažje nadzorujemo. Lahko pa deluje togo in dolgočasno.
Lahko uporabimo tudi asimetrično kompozicijo, ki je bolj igriva in zanimiva, vendar ob nepazljivosti
lahko jasnost in uravnoteženost organizacije informacij zmanjšamo. Asimetrične kompozicije so lahko bolj čustvene in dajejo občutke aktivnosti in modernosti. [1]

2.2 Tipografija
Tipografija je umetnost in tehnika oblikovanja črk, pisav in besedila. Vključuje izbiro pisav, velikost,
razmik, prirezovanje, prostor med črkami in prostor med prirezovalni pari. [2]
Dva temeljna stališča tipografije sta čitljivost in berljivost. Pogosto sopomensko uprabljena termina
tipografski sta dva različna, ampak povezana koncepta. Čitljivost je dojemanje besedila glede na
tipografsko ponazoritev. Na to vplivajo: oblika pisave (vrsta in različica), velikost srednjega črkovnega
pasu, oblika in velikost serifov, velikost pisave idr.; čitljivost je navadno merjena s hitrostjo branja
in pomnjenjem besedila. Medtem ko je berljivost dojemanje besedila v povezavi njegove tipografske
ponazoritve in vsebine; navadno je merjena s hitrostjo branja in pomnjenjem besedila. [2]
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2.2.1 Vrste in različice pisav
Pisave lahko razdelimo v skupine po značilnosti ali po slogu. Najprimernejša delitev črk v črkovne
skupine je po zgodovinskih obdobjih, v katerih so bile oblikovane in jih imenujemo črkovni slogi oz.
skupine pisav. [3]
Črke pisav so navadno izdelane v več različicah. Najpogostejše različice poleg navadne so: kurzivna, polkrepka in krepka. Določene pisave so razdeljene na še dodatne različice, kot so: ultra svetla,
svetla, tanka, polkrepka, ekstra krepka črka ipd. Pri izbiri različice je pomembno, da poznamo vsebino in uporabo besedila (npr. polkrepke in krepke za poudarjanje besedila). [3]
Skupine pisav delimo na prvi in drugi sklop ter na samostojne skupine pisav.
Prvi sklop delimo na štiri skupine, imenovane po zgodovinskih obdobjih, v katerih so nastale in katere oblikovne značilnosti so opazne: [3]
I. skupina: beneške renesančne pisave (1500 –1940),
II. skupina: francoske renesančne pisave (1757–1945),
III. skupina: baročne pisave (1757–1790),
IV. skupina: klasicistične pisave (1790–1900).
Pisave drugega sklopa imajo minimalne razlike v podebelitvi ali jih sploh nimajo. Ta sklop se deli na
dve skupini:
V. skupina: egipčanske pisave (1815–),
VI. skupina: linearne pisave (1819–).
Linearne pisave se delijo še na štiri podskupine: zgodnje linearne pisave, dodelane linearne pisave,
geometrijske linearne pisave, humanistične linearne pisave. [3]
2.2.2 Deli črk
Pisave z višjim srednjim črkovnim pasom potrebujejo več prostora (razmika) med vrsticami, kar
zmanjšuje tipografsko tonsko vrednost pisave na strani. Takšne pisave so bolje čitljive in omogočajo
uporabo manjših velikosti pisav.
Pisave s serifi so navadno bolj čitljive kot linerane pisave. Na čitljivost minimalno vplivata tudi oblika
in velikost serifov; tanki in ravni, močni in izraziti. Izbira je odvisna od uporabe oz. glede na medij.
Poteze posameznih črkovnih in nečrkovnih znakov morajo biti prepoznavne, ker so črke z izrazito
oblikovno prepoznavnostjo tudi lažje čitljive. [3]
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2.2.3 Velikost pisave
Tipografska enota (t. e.) (ang. point) je najmanjša enota v tipografiji. Osnovna enota – cicero – meri 12
tipografskih enot. Uporablja se za merjenje velikosti pisave, razmika, idr. [3]
Že od leta 1991 programi za oblikovanje pisav uporabljajo mednarodni standard, ki določa, da je velikost črkovnega znaka izražena tudi s koordinatama x in y. V programih za oblikovanje so vsi podatki
o velikosti v standardu UPM velikosti. Vsak del, v katerem se nahaja črka, meri 1000 x 1000 oz. 2048 x
2048 delov (OpenType, TrueType). Ena tipografska enota v programih Illustator, Photoshop, InDesign
je enakovredna eni UPM enoti v programih FontLab in Glyphs App. [4]
2.2.4 Dolžina vrstice
Dolžina vrstice oz. število črkovnih znakov vpliva na čitljivost. Vrstica s 60–65 črkovnih znakov v
tiskovinah je dobro čitljiva, ko se uporabljajo pisave velikosti 9–12 tipografskih enot (10–12 besed).
Preširoko besedilo se spremi v dekorativno sivino in je težko čitljivo. Kombinacija kratkih vrstic in
pisav večje velikosti ter dolgih vrstic in pisav manjše velikosti zmanjšajo besedila. [5]
2.2.5 Prazen prostor med črkami, besedami in vrsticami
Razpiranje je povečanje praznega prostora med črkami. Čitljivost se zmanjša, če je prostor med črkami
prevelik, ker se oblike besed prelomijo, enako tudi če so med črkami premajhni prazni prostori.
Prazen prostor med besedami naj bi bil v širini minuskule i, večji prazni prostori lahko provzročijo
težave pri branju oz. pride do pojave reke (povezava prostora po vertikalni osi, ki je opazna pri ozkih
stopcih besedila). [3]
Razmik je prazen prostor med vrsticami, merjen je od črkovne črte ene vrstice besedila do črkovne
črte druge vrstice besedila. Razmikanje je povečanje prostora med vrsticami besedila. Višina srednjega črkovnega pasu in podebelitev pisave tudi upliva na velikost razmika. [6]
2.2.6 Poravnava besedila
Besedilo je lahko poravnano na štiri osnovne načine:
·· levo naslonilo,
·· desno naslonilo,
·· polni format (obojestranska poravnava),
·· sredinska poravnava.
Za neprekinjeno besedilo se najpogosteje uporabljata dva načina stavljenja: obojestranska in leva
poravnava. Obojestranska poravnava je primerna az knjižno besedilo, pri čemer pazimo, da so prazni
prostori med besedami skoraj enaki. Minimalno razliko lahko omilimo z deljenjem besed. [7]
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2.2.7 Barva in tipografija
Vključevanje barve v tipografijo pomembno vpliva na čitljivost besedila. Pri izboru barv moramo biti
pozorni, da dosežemo primeren kontrast med črko in njenim ozadjem. Uporaba temnih črk na svetlem
ozadju pomembno vpliva na čitljivost daljšega besedila.
Večina pisav je bila oblikovana z namenom uporabe črnih črk na beli podlagi. Če zadovoljiv kontrast
ni dosežen, se ta lahko izboljša z izbiro večjih, krepkih črk. Pomembno se je tudi izogibati se uporabi
črk in ozadja podobnih odtenkov iste barve ter vzorčastega ozdaja. [1]

2.3 Umetniki, ki uporabljajo tipografijo v svojih delih

2.3.1 Jenny Holzer
BIOGRAFIJA
Jenny Holzer (slika 2) je ameriška konceptualna
umetnica, najbolj znana po svojih umetniških
delih, ki temeljijo na besedilu, katero je združeno
v Očevidnost (ang. Truisms), kot so „Zloraba moči
ne preseneča“ (ang. Abuse of power comes as no
surpris) in „Zaščititi me od tistega, kar si želim“
(ang. Protect me from what I want). Z eksperimentiranjem in uporabo besed vizualno prikazanih v
javnih prostorih, je Holzerjeva sposobna spodbuditi javno razpravo o nasilju, spolnosti, zatiranju,
človekovih pravicah, feminizmu, moči, vojnah
in smrti. Začenši z uličnimi plakati, je Holzerjeva
prakso razširila na uporabo LED zaslonov, po katerih se premikajo besede ter na poslikane znake, plaketah, fotografije, zvok, video in internet
(slika 1). Do leta 1993 je Holzerjeva pisala lastna
besedila, potem pa je začela uporabljati ustrezna

besedila poljske Nobelove nagrajenke Wislawe
Szymborske ter drugih zagovornikov človekovih
pravic, vključno z Elfriede Jelinek, Fadhil Al-Azawi, Yehuda Amichai in Mahmoud Darwish.
Novejša dela vključjuejo „I Was in Baghdad Ochre
Fade (2007), “ki je serija olj na platnu s prepisi
dokumentov mučenja iz vojne v Iraku; „Redaction Paintings (2009)“ so bili ustvarjeni s pomočjo
nedavno objavljenih zapiskov in z razstavo v avli 7
World Trade Centra. Leta 1990 je bila prva ženska,
ki je predstavljala ZDA na Beneškem bienalu, kjer
je osvojila zlatega leva za najboljšo umetnico. [8]

Sika 1: Your Oldest Fears Are
The Worst Ones, 1982
(Vir: https://megancarlo.
wordpress.com/; 4. 5. 2016)
7

Rojena:
Mesto rojstva:
Dela in živi:
Spletno mesto:
Izobrazba:

29. julij 1950
Gallipolis, OH, ZDA
Hoosick, NY
jennyholzer.com
Independent Study Program, Whitney Museum of American Art,
New York, NY, 1977
MFA, Rhode Island School of Design, Providence, RI, 1972
BFA, Ohio University, Athens, OH, 1971
BA, University of Chicago, Chicago, IL, 1970

Slika 2: Jenny Holzer
(Vir: http://www.widewalls.ch/artist/jenny-holzer/; 14. 4. 2016)
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2.3.2 Edward Ruscha
BIOGRAFIJA
Nedvomno eden od najbolj izrazitih ameriških
umetnikov 20. stoletja je Ed Ruscha (slika 4), ki je
zgradil izjemen opus prepletanja slik in besedila.
Je pionir Los Angeles umetniškega gibanja 1960
kot del slavne Ferus Galerije – poleg umetnikov,
kot so Robert Irwin in Billy Al Bengston – Ruschin sprejem Hollywoodskega „žargona“ in
odprte Zahodne ceste, so ga močno povezovali z
identiteto LA umetnosti, kot je Jackson Pollock v
New Yorku.
Ko je prišel v Kalifornijo leta 1956 v starosti 18 let,
je Ruscha imel namen, da postane komercialni
slikar, vendar ga je umetnost prevzela. Sčasoma
so nanj vplivala tuja udejstvovanja, npr.: Marcel
Duchamp, Pop Art in filmi.
Ruscha je začel svojo slavno serijo besednih slik
leta 1960, ki prikazujejo različne poglede na znak
Hollywood in logotip studija, kot je „20th Century Fox“, in tudi obcestne poglede, kot so postajališče „Standard Oil“ na avtocestah LA (slika 3).
Sčasoma so njegova dela postajala bolj abstraktna, dvoumna, proste neomejene fraze („Wall
Rockets“ je znan primer), naravne perspektive
prizorov avtocest ali enobarvnih ozadij. Leta
1980 je umetnik začel uporabljati ostro pisavo,
ki jo je oblikoval sam, imenovano „Boy Scout
Utility Modern“.
Je mojster grafik, ki deluje tudi preko različnih
medijev, knjig, risank, fotografij in tudi filma.
Ruscha je imel vpliv na neverjeten niz umetnikov
vključno z Stephen Shore, Christopher Wool, Anselm Kiefer. Njegovo delo je bilo predstavljeno na
številnih razstavah po vsem svetu, vključno z Ed
Ruscha: 50 let slikarstva na Hayward Gallery v
Londonu (2009), Ed Ruscha: Made in Los Angeles

Slika 3: Standard Station, Amarillo, Texas, 1963
(Vir: http://blogs.getty.edu/pacificstandardtime/explorethe-era/worksofart/standard-station-amarillo-texas/; 14. 4.
2016 )

na madridskem Reina Sofia leta 2002, retrospektiva 2000 v Hirschhorna muzeju in Sculpture
Garden, raziskava njegovih del na papirju J. Paul
Getty Museumu leta 1998 in retrospektiva 1982,
ki je odpotovala v Whitney Museum. Leta 2005 je
zastopal ZDA na 51. Beneškem bienalu, leta 2009
pa je prejel nagrado National Arts Awards. [9, 10]
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Rojen:

16. december 1937

Mesto rojstva:

Omaha, NE, ZDA

Dela in živi:

Venice, CA, ZDA

Spletno mesto:
Izobrazba:

edruscha.com
BFA, Chouinard Art Institute, Los Angeles, CA, ZDA, 1960

Slika 4: Ed Ruscha
(Vir: http://minimalexposition.blogspot.hr/2012/08/ed-ruscha-reading.html; 14. 4. 2016)
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2.3.3 Barbara Kruger

BIOGRAFIJA
Barbara Kruger (slika 6) se je rodila 26. januarja
1945 v Newarku, New Jersey, ZDA. Eno leto je preživela na Syracuse University 1964 in semester
na Parsons School of Design v New Yorku leta
1965, kjer je študirala z Diane Arbus in grafičnim
oblikovalcem Marvinom Israelom.
Leta 1966 se je zaposlila pri Condé Nast, v oddelku za design magazina Mademoiselle. Leto
kasneje je bila imenovana za glavno oblikovalko
časopisa. V naslednjem desetletju je Krugerjeva
delala tudi kot samostojna oblikovalka; oblikovala je revije, platnice knjig in fotografije. Prva
umetniška dela Barbare Kruger so iz leta 1969.
Velike tkane tapete iz preje, plastičnih kroglic,
bleščic, perja in traku, ki ponazarjajo feministično nadomestitev obrti v tem obdobju. Kljub vključitvi na Whitney bienale leta 1973 in samostojni
razstavam v Artists Space in Fischbach galeriji, v
New Yorku, je bila nezadovoljna s svojim dopri-

nosom in z njeno distanco do rastočih socialnih in
političnih vprašanj.
V začetku 1980 je Krugerjeva izpopolnila zaščitni
agritprop slog z uporabo obrezanih, črno-belih
fotografij velikega formata, postavljenih s pompoznimi in ironičnimi aforizmi, natisnjenimi v pisavi
futura bold (slika 5).
V zadnjih letih je Krugerjeva razširila lastni estetski projekt, ustvarja javne instalacije svojih del v
galerijah, muzejih, občinskih zgradbah, železniških postajah, in parkih, kot tudi panoje za avtobuse po vsem svetu. Stene, tla in stropi so obogateni s slikami in besedili, ki zajamejo in nagovarjajo
gledalca. V poznih devedesetih, je Krugerjeva
vključila skulpturo v svojo stalno kritiko sodobne
ameriške kulture. [11]

Slika 5: [Untitled],Thinking Of You, 1980
(Vir: http://c4gallery.com/artist/database/barbara-%20kruger/barbara-kruger.html); 15. 4. 2016)
11

Rojena:
Mesto rojstva:
Dela in živi:
Izobrazba:

26. januar 1945
Newark, New Jersey, ZDA
New York in Los Angeles, ZDA
Syracuse University, 1964
Parsons School of Design, New York, 1965

Slika 6: Barbara Kruger
(Vir: http://observer.com/2013/05/yes-barbara-kruger-doesnt-much-care-for-supreme/; 2. 5. 2016)
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2.3.4 Lawerence Weiner
BIOGRAFIJA
Lawrence Weiner (slika 8) individualno prilagaja
umetniško doživetje vsakem bralcu/opazovalcu.
Verjame ,da je delo umetnika zamisliti si idejo
in jo ponuditi, a publika je tista, ki dokonča/zaključi celoto. Kot ključni umetnik konceptualne
umetnosti 60-tih let preteklega stoletja je napisal
pomembno „Izjavo o nameri“ (ang. Statement of
intent), ki jo izkazuje v večini svojih del:
1. Umetnik lahko ustvari del umetnosti.
(ang. The artist may construct the piece.)
2. Del umetnosti je lahko ponarejen.
(ang. The piece may be fabricated.)
3. Del umetnosti ni potrebno zgraditi.
(ang. The piece need not be built.)
Po končani srednji šoli je imel Weiner različno
vrsto delovnih mest – delal je na tankerju, v pristanišču pri raztovarjanju železniških vagonov.
Potoval je po Severni Ameriki, preden se vrnil
nazaj v New York, kjer je imel razstavo na Seth
Siegelaub sodobne umetnosti leta 1964 in 1965.
Prvotna dela so vsebovala poskuse s sistematičnimi pristopi k oblikovanju platen, ki so kasneje
vsebovali dele tapet ali sten. Instalacije na stenah, ki so bile primarni
medij za Weinerja od leta
1970 dalje, so sestavljene izključno iz besed,
naslikanih na stenah. Ni
nujno, da je napis vedno

Slika 7: Place Mendes-France,
La Marelle, 1990
(Vir: http://bombmagazine.org/article/1911/lawrence-weiner; 15. 4. 2016)

naredil Weiner, lahko so ga drugi po njegovih
navodilih. Da bi bila izražena umetniška vrednost, se delo osredotoča na jezik oz. njegov vsebinski pomen. Pogosto so uporabljeni materiali
ali postopek tisti, ki dodatno izkazujejo vsebino,
kot je razvidno v delih „One quart green exterior
industrial enamel thrown on a brick wall“ (1968)
in „Earth to earth ashes to ashes dust to dust“
(1970). V državah, njegovi napisi vključujejo prevode iz enega jezika v drugega (slika 7) ali srečanje z nacionalno mejo kot v spajanju FRANCE v
Nemčiji in Švici konopcem (1969).
V naslednjih desetletjih je Weiner raziskoval
interakcijo ločil, oblik in barv. Leta 1997 je ustvaril „Matično Pristanišče“ (Homeport), interaktivno okolje za spletno stran sodobne umetnosti
Adaweb.com, v katerem obiskovalci lahko raziskujejo prostor, opredeljen z jezikovnimi namesto
geografskimi značilnostimi. [12]

Rojen:
Mesto rojstva:
Dela in živi:
Izobrazba:

2. februar 1942
Bronx, New York
New York, NY
Stuyvesant High School, New York, 1958
Hunter College, New York

Slika 8: Lawrence Weiner
(Vir: http://www.marcoanelli.com/something-wicked-this-way-comes/; 16. 4. 2016)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Metode analize umetniških del
Analiza izbranih umetniških del obsega identifikacijo uporabljene tipografije, velikost fontov, prirezovanje črk, razmik med vrsticami, uporabljeno tehniko tiska posameznih del, originalno velikost, barvo tipografije, uporabljen medij za izdelavo, tisk in predstavljanje del, ter uporabljeno barvo ozadja.
Za analizo smo uporabili oblikovalski program Adobe Illustrator CS6, v katerem smo vsako delo analizirali in odčitali pridobljene parametre.
Pri določenih delih nismo imeli dovolj informacij, kako bi vse omenjene parametre uspešno analizirali.

3.2 Izbrana umetniška dela
3.2.1 Jenny Holzer
Na slikah 9 in 10 sta deli Jenny Holzer.

Slika 9: [No Title], Inflammatory Essay, 1979–1982
(Vir: http://www.tate.org.uk/art/artworks/holzer-no-title-p77398; 18. 4. 2016)
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Slika 10: Raise Boys And Girls The Same Way, 1977–1979
(Vir: http://fabricecollection.blogspot.hr/2011/07/jenny-holzerraise-boys-and-girls-same.html; 18. 4. 2016)

3.2.2 Edward Ruscha
Na slikah 11−13 so dela Edwarda Rusche.

Slika 11: Artists Who Make „Pieces“, 1976
(Vir: http://www.tate.org.uk/art/artworks/ruscha-artistswho-make-pieces-ar00057; 18. 4. 2016)

Slika 12: Honk, 1962
(Vir: http://www.tate.org.uk/art/artworks/ruscha-honkar00184; 18. 4. 2016)
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Slika 13: Twentysix Gasoline Stations, 1963
(Vir: http://www.photoeye.com/auctions/Auction.
cfm?id=6328; 25. 4. 2016)

3.2.3 Barbara Kruger
Na slikah 14−16 so dela Barbare Kruger.

Slika 14: [Untitled], You Are Not Yourself, 1981
(Vir: http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html; 26. 4. 2016)
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Slika 15: [Untitled], I Shop Therefore I Am, 1987
(Vir: https://sites.google.com/site/2013apmhsresearchpapers/
barbara-kruger; 26. 4. 2016)

Slika 16: [Untitled], Your Body Is A Battleground, 1989
(Vir: http://www.thebroad.org/art/barbara-kruger/untitled-your-body-battleground; 25. 4. 2016)
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3.2.4 Lawrence Weiner
Na slikah 17−19 so dela Lawerencea Weinerja.

Slika 17: Dust & Water Put
Somewhere/Between The
Sky And The Earth, 2000
(Vir: https://villanextdoor.
wordpress.com/tag/lawrence-weiner/; 26. 4. 2016)

Slika 18: Placed On The Tip
Of The Wave, 1990
(Vir: http://www.artnet.
com/artists/lawrence-weiner/placed-on-the-tip-ofa-wave-a-QB0ubgMk9OZ9ZZ_ZvlHLJQ2; 27. 4.
2016)

Slika 19: Placed Just Below
Above The Horizon, 2009
(Vir: https://gildedbirds.
com/2014/06/10/jeanne-salome-rochat/; 30. 4. 2016)
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 Jenny Holzer
4.1.1 [No Title], Inflammatory Essay, 1979–1982, 1/29
Izabrano delo [No Title], Inflammatory Essay (slika 9) je eden med 29 natisnjenimi deli iz serije „Inflammatory Essay“, ki jo je Jenny Holzer objavila med leti 1979–1982. Vsako posamezno delo vsebuje
različno besedilo in različno barvo ozadja, hkrati pa vsako besedilo obsega natančno 20 vrstic.
Delo je natisnjeno v tehniki sitotiska na modrem ozadju, a barva ni odtisnjena, temveč je papir obarvan v
modro barvo (C: 54,9; M: 0; Y: 14,1; K: 0). Uporabljena pisava v celotni seriji je times new roman v krepki
kurzivni različici v majuskulah. Velikost pisave je 48 t. e., razmik je 47 t. e.
Besedilo je poravnano na levo naslonilo. Obsega 20 vrstic, največ je vrstic s petimi besedami in imajo
20–26 znakov v vrstici. Delo je v formatu 432 × 432 mm.
Besedilo je postavljeno z enakimi belimi robovi do roba papirja, kar daje optično uravnoteženost in simetrijo celotnemu delu.
Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Velikost:
Prirezovanje:
Razmik:
Medij:
Barva ozadja:

sitotisk
432 × 432 mm
times new roman, kurzivna, krepka
črna
48 t. e.
automatsko
47 t. e.
papir
C: 54,9; M: 0; Y: 14,1; K: 0

4.1.2 Raise Boys And Girls The Same Way, Truisms, 1977–1979
Besedilo „Raise Boys And Girls The Same Way“ (slika 10) je natisnjeno na leseni (breza) plošči, njena
velikost je 105 × 150 × 90 mm. Nastalo je med letoma 1977–1979 in je del serije „Truisms“. Skupno je
natisnjenih 14 razglednic.
Na razglednici je uporabljena krepka različica pisave futura, a besedilo je poravnano sredinsko in
tudi pozicionirano sredinsko na razglednici. Uporabljene so majuskule velikosti 26 t. e. z razmikom 54
t. e. Besedilo je natisnjeno v tehniki sitotiska v rdeči barvi, kar je opazno v razlivanju barve na robovih črk.
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Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:
Barva:
Velikost:
Prirezovanje
Razmik:
Medij:

sitotisk
105 × 150 × 90 mm
futura, krepka
rdeča
~ 26 t. e.
automatsko
~ 54 t. e.
les

4.2 Edward Ruscha
4.2.1 Artist Who Make „Pieces“, 1976
Delo Eda Rusche „Artists who Make ,Pieces “̒ (slika 11) iz leta 1976 je kombinacija digitalne in analogne tehnologije. Črke se bile najprej natisnjene na acetatni šabloni, izrezane in nalepljene na bel papir,
nato je umetnik vtrl barvno kredo na papir ter na koncu odstranil acetatno šablono. Nastal je odtis
negativnih črk – bele črke na oranžno-rdečem ozadju.
Pisava je podobna futuri v krepki različici. V tisku je zagotovo bila uporabljena futura, ki se se zaradi
rezanja, lepenja ter človeškega vpliva razlikuje od originalne pisave. Velikost črk je približno 207 t. e.,
razmik med vrsticami je približno 343 t. e. Umetnik se je odločil, da z razpiranjem črk poveča zračnost
in uravnoteženost. Pri besedi „Pieces“ je uporabil dvojni zgornji narekovaj uporabljen po angleških
tipografskih pravilih. Celotna kompozicija se nahaja v geometrijski sredini.
Tehnika:

barvna kreda

Velikost originala:

578 × 726 mm

Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Velikost:
Prirezovanje
Razmik:
Medij:
Barva ozadja:

futura, krepka
bela
207 t. e.
ročno
~ 343 t. e.
papir
rdeče-oranžna
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4.2.2 Honk, 1962
„Honk“ (slika 12) je ročno narisana slika iz leta 1962, ki jo je umetnik izdelal z akrilnimi barvami na platno velikosti 276 × 352 mm.
Beseda, napisana v majuskulah, je postavljena poševno od zgornjega desnega roba proti spodnjemu
levemu robu. Pisava, ki jo je umetnik uporabil, spada v egipčanski slog. Težko je določiti točno velikost
črk, merijo 318–322 t. e. Vidimo, da je črka „O“ premočno razprta.
Beseda se nahaja v optičnem središču platna. Obarvana je v rumeno barvo, za ozadje sta uporabljeni
temno modra in rdeča barva. Modra daje videz tal oz. ozadja, na katerem se nahaja napis. Rdeča barva je
uporabljena, da se pridobi vtis ognja−gorenje besede honk. Uporaba čopiča je vidna na svetlih in temnih
področijih obarvanega platna.
Tehnika:

akrilna barva

Velikost originala:

279 × 352 mm

Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Velikost:
Medij:
Barva ozadja:

ročno risana, egipčanski slog
rumena
~ 320 t. e.
papir
modra in rdeča

4.2.3 TwentySix Gasoline Stations, 1962
„Twentysix Gasoline Stations“ (slika 13) je prva umetniška knjiga (ang. art book) Edwarda Rusche. Izdana
je bila aprila leta 1963. Ima vlogo prve sodobne umetniške knjige, ki je predstavljala začetek tovrstnega
umetniškega gibanja v ZDA.
Platnica vsebuje tri vrstice oz. tri besede, ki so postavljene v zgornji rob, na sredino in v spodnji rob
platnice. Uporabljena pisava je rockwell v majsukulah. Deloma se razlikuje od digitalizirane različice te
pisave. Najbolj vidne razlike so pri črki A, ki v novejši različici nima serifov na vrhu. Širini črk G in X sta v
novejši različici izrazito manjši. Umetnik je uporabil različne velikosti pisav in različno razpiranje posameznih črk, da je vsaka beseda široka kot platnica. Velikost prve besede je 55 t. e. z razpirnjem 10,34 t.
e., velikost druge besede je 39 t. e. z razpiranjem 5,94 t. e. in velikost tretje besede je 55 t. e. z razpiranjem
7,48 t. e.
Knjiga je natisnjena v tehniki sitotiska, za naslov knjige je uporabljena rdeča barva. Vizualno platnica
deluje preprosto, jasno in stabilno.
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Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Velikost:
Razpiranje:
Razmik:
Medij:
Barva ozadja:

sitotisk
279 × 352 mm
rockwell (starejša različica)
rdeča
39 t. e. − 55 t. e. − 55 t. e.
10,34 t. e. − 5,94 t. e. − 7,48 t. e.
~ 221 t. e.
papir
bela

4.3 Barbara Kruger
4.3.1 [Untitled], You Are Not Yourself, 1981
Poster „[Untitled], You Are Not Yourself“ (slika 14) Barbare Kruger iz leta 1981 je izdelan digitalno.
Odtisnjen je na papir velikosti 1818 × 1219 mm. Poster vsebuje napis v treh vrsticah, ozdaje za vsako
posamezno črko ter črno-belo fotografijo, ki služi za ozadje posterja. Uporabljena pisava je futura,
krepke in kurzivne različice v črni barvi. Ker je ozadje črno-bela fotografija, je umetnica uporabila
belo podlago za vsako črko posebej. Na ta način je dobila izgled kolaža. Besede prve in tretje vrstice
so postavljene valovito, kar daje občutek, da je poster uporabljen kot izsiljevalno pismo. Na sredini
posterja se nahaja beseda “not”, ki jo lahko spregledamo. Če ne bi bili pozorni, bi lahko spregledali
namen sporočila.
Fotografija v ozadju vsebuje razbito ogledalo, obraz dekleta v razbitih delih ogledala. Fotografija deluje kot kolaž in je dobro vključena v celotno oblikovanje posterja.
Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Medij:
Ozadje:

kolaž, tisk na papir
1828 × 1219 mm
futura, kurzivna, krepka
črna
papir
fotografija

4.3.2 [Untitled], I Shop Therefore I Am, 1987
Delo „[Untitled], I shop therefore I am“ (slika 15) iz leta 1987 je sestavljeno iz 3 grafičnih enot: besedila,
enobarvnih površin ter fotografije, uporabljene za ozadje.
Kot v večini svojih del je Barbara Kruger tudi v tem delu za pisavo uporabila pisavo futura v krepki
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kurzivni različici. Besedilo je v beli barvi, sredinsko postavljeno v treh vrsticah, nahaja se na rdečem
pravokotnem ozadju, ki je od geometrijske sredine rahlo zamaknjeno. V prvi in tretji vrstici je pisava
enake velikosti, medtem ko je beseda „therefore“ manjša in stisnjena med vrsticama. Umetnica je
uporabila tehniko lepljenja različnih grafičnih elementov – kolaž. Na črno-beli fotografiji je človeška dlan, ki daje občutek, da drži rdeč pravokotnik z napisom. Delo je, uokvirjeno z debelim rdečim
robom.
Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:

kolaž, fotografski sitotisk na polimernem materialu
2819 × 2870 mm
futura, kurzivna, krepka

Prirezovanje:

automatsko

Barva pisave:

bela

Medij:
Ozadje:

polimerni material
fotografija

4.3.3 [Untitled], Your Body Is A Battleground, 1981
Tudi to delo izkazuje značilen in prepoznaven slog Barbare Kruger (slika 16). Poster je kvadratnega formata velikosti 2848 × 2848 mm, natisnjen v tehiki sitotiska na polimerni material. Besedilo je
postavljeno v treh vrsticah, v zgornji rob, v središče in na spodnji rob posterja. Uporabljena pisava za
besedilo je futura v krepki kurzivni različici bele barve in se nahaja na rdečih pasicah, ki prekrivajo
črno-belo fotografijo ozadja. Besedilo je poravnano sredinsko. Rdeči vertikalni liniji na levem in desnem robu posterja dajeta občutek zaprtosti. Fotografija je po sredini vertikalno ločena. Leva polovica
fotografije je pozitivna, desna pa negativna.
Tehnika:
Velikost originala:
Uporabljena pisava:

kolaž, fotografski sitotisk na polimernem materialu
2848 × 2848 mm
futura, kurzivna, krepka

Prirezovanje:

automatsko

Barva pisave:

bela

Medij:
Ozadje:

polimerni material
fotografija
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4.4 Lawerence Weiner
4.4.1 Dust & Water Put Somewhere/Between The Sky And The Earth, 2000
Lawrence Weiner v svojih novejših delih uporablja zelo enostavno tehniko lepljenja plastičnih naplek
na stene galerij, razstavnih prostorov ali stene javnih površin.
V delu „Dust & Water Put Somewhere/Between The Sky And The Earth“ (slika 17) Weiner uporablja črne
in rdeče nalepke na belemu ozadju, steni. Delo vsebuje dve vrstici besedila, razdeljenega s črno horizontalno linijo. Uporabljena pisava je margaret seaworthy gothic, ki jo je umetnik oblikoval leta 1968.
Črke so lepljene ročno, kar se zazna pri razpiranju črk v besdah: water, put, the, ipd (slika 17). Temno
rdeča barva je uporabljena za simbola plus in et, ki prva pritegneta gledalčevo pozornost. Besedilo je
poravnano na levo naslonilo. Pri besedi somewhere se zazana prevelika tipografska tonska vrednost,
kar bi se z dodatnim razpiranjem lahko popravilo.
Tehnika:
Uporabljena pisava:
Barva pisave:
Medij:

plastična folija, nalepka
margaret seaworthy gothic
črna, rdeča
stena

4.4.2 Placed On The Tip Of The Wave, 1990
„Placed On The Tip Of The Wave“ (slika 18) iz leta 1990 vsebuje besedilo v modri barvi s črno obrobo.
Plastične nalepke so na steni, ki je na odprtem. Uporabljena pisava za napis je margaret seaworthy
gotic v majuskulah. Besedilo je postavljeno v tri vrstice. Prva in druga vrstica besedila sta enake velikosti, medtem ko je besedilo v tretji vrstici večje velikosti.
Kot dodatni grafični element delo vsebuje črno zaobljeno linijo, ki seka črke D (Placed), O (On) in A.
Glede na linijo so vrstice besedila poravnane; prva vrstica na desno, druga in tretja na levo naslonilo.
Linija daje občutek valov, ki sekajo besedilo, saj modra barva bralca spominja na vodo. Črne obrobe
črk in črna linija medsebojno delujeta enotno in uravnoteženo, uporaba praznega prostora poudarja
besedilo in izpostavlja njegovo čitljivost.
Tehnika:
Uporabljena pisave:
Barva pisave:
Medij:

plastična folija, nalepka
margaret seaworthy gothic
modra, črna
stena
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4.4.3 Placed Just Below Above The Horizon, 2009
Delo (slika 19) sestavljajo besedilo in grafični elementi, ki so razporejeni na steni v zaprtem prostoru.
Vsebuje tri vrstice besedila v rdeči barvi. Uporabljene so samo majuskule pisave margaret seaworthy
gothic enake velikosti. Celotno besedilo je postavljeno poševno in poteka od levega spodnjega roba
proti desnemu zgornjemu robu. Prva vrstica oz. beseda „placed“ je nagnjena pot kotom pribiližno 32°,
medtem ko sta druga in tretja vrstica nagnjeni pod kotom pribiližno 19,2°.
Uporabljeni osnovni grafični element je črna zaobljena linija, ki se nahaja pod prvo besedo „placed“
in skupaj s poševnim besedilom daje občutek dinamike in prožnosti. Naslednja uporabljena elementa
sta še dva pravokotnika, ki uokvirjata drugo in tretjo vrstico besedila.
Kot prešnji dve deli Lawerenca Weinerja tudi „Placed Just Below Above The Horizon“ (slika 19) vsebuje
minimalistični pristop v prostoru, grafiki in celotni vizualni komunikaciji. Z osnovnimi geometrijskimi elemenati, barvami in postavitvijo besedila umetnikovo delo oddaja jasno, čitljivo in razumljivo
informacijo bralcu/opazovalcu.
Tehnika:
Uporabljena pisave:

plastična folija, nalepka
margaret seaworthy gothic

Barva pisave:

rdeča

Medij:

stena
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Uporaba tipografije kot ključnega elementa v izdelavi in sporočilu ideje umetnika se ne razlikuje veliko v izbranih delih. Vsi umetniki uporabljajo jasne, čitljive in celo „enostavne“ pisave.
Jenny Holzer v [No Title], Inflammatory Essay edina uporablja pisavo s serifi, ki ima razlikovanje v
podebeltvi (medtem ko Ed Ruscha pri „Twentysix Gasoline Stations“ uprablja egipčansko pisavo) in
vsebuje več kot en stavek oz. sedem stavkov. V primerjavi z velikostjo [No Title] spada med manjša
umetniška dela na seznamu izbranih. Pri „Raise Boy And Girls The Same Way“ je uporabljena linerana pisava futura, ki je najpogosteje uporabljena pisava. To je je edino umetniško delo, v katerem je kot
medij uporabljen les, po velikosti pa je najmanjše. Sitotisk je bil v času nastajanja obeh del pogosto
uporabljena tehnika umetnikov pri tisku besedila. Jenny Holzer dela pod vplivom Barbare Kruger in
Cindy Sherman, a njen slog kasneje vpliva na nastajanje generacije neo-konceptualnih umetnikov 80ih in 90-ih let prejšnjega stoletja.
Ed Ruscha ročno barva ozadje „Artists who Make ,Pieces “̒ ter celotno delo „HONK“ in je edini med
umet- niki, ki se je odločil za to tehniko. V primerjavi z ostalimi sta obe deli manjše velikosti. Tretje
delo je umetniška knjiga, ki jo je umetnik izdelal s tehniko sitotiska. Uporablja egipčansko pisavo
rockwell, ki je ni uporabil noben od ostalih analiziranih umetnikov. Medtem, ko ostali umetniki pripadajo gibanju konceptualnega pristopa, Ruscha deluje v okvirjih pop art gibanja, slednje je vidno v
izboru tehnike izdelave umetniškega dela.
Vsa dela Barbare Kruger so srednje velikosti. Uporablja le futura pisavo. Za razliku od ostalih Krugerjeva uporablja fotografije za ozadja v svojih delih ter tehniko kolaža in tiska na polimerne materiale.
Čeprav so njena dela vizualno sestavljena iz osnovnih grafičnih oblik in elementov, v primerjavi z
ostalimi umetniki dela podajajo čustvo nereda. Slog Barbare Kruger je imel velik vpliv na umetnike,
kot so Cindy Sherman, Sherrie Levin in Jenny Holzer ter na smeri sodobne in feministične umetnosti.
Predstavljena dela Lawrencea Weinerja so prostorsko največja. Uporablja izvirno pisavo margaret
seaworthy gothic, ki jo je oblikoval leta 1968. Način upodabljanja je hkrati edinstven umetniku; njegova dela so neodvisna od ozadja, na katerem se nahajajo. Izmed treh izbranih del se dve deli („Dust
& Water Put Somewhere/Between The Sky And The Earth“ in „Placed Just Below Above The Horizon“)
nahajata na stenah notranjih prostorov galerij, medtem ko se delo „Placed On The Tip Of The Wave“
nahaja v odprtem prostoru. V vseh delih je jasno razviden Weinerjev umetniški slog.
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5 ZAKLJUČEK
Ko govorimo o oblikovanju, se moramo držati oblikovalskih pravil, s pomočjo katerih si lahko pomagamo pri ugotavljanju vizualne uravnoteženosti oblik, prostora, besedila, elementov in barv. Končni
rezultat temelji na razumevanju vseh delov grafičnega oblikovanja.
Sama analiza umetniških del je upoštevala oblikovalska pravila; slednje smo v nadaljnjem raziskovanju potrdili; vsi umetniki so v določenem času študirali ali se ukvarjali z grafičnim oblikovanjem.
Jenny Holzer je leta 1979 uporabljala vsedostopno pisavo times new roman. Z izborom tovrstne pisave
se zdi, da ni želela poudariti izgleda besedila. Prav nasprotno, želela je, da besedilo ostane navadno in vizualno neopazno in da le vsebina besedila lahko spodbudi čustva gledalcev namesto same
oblike umetniškega dela. Za tisk na leseno razglednico uporablja futuro. To pisavo je uporabljala tudi
Barbara Kruger za svoja dela, hkrati tudi Ed Ruscha za „Artists who Make ,Pieces “̒ . Z uporabo future
so umetniška dela pridobila na izgledu, uporabnosti, učinkovitosti in veljavi, saj ta pisava vzpodbuja.
Umetniki so jo uporabljali za kratke naslove in izjave, kar se najbolše upodobi z jasno, geometrijsko
pisavo. Rockwell pisavo, ki daje občutek stabilnosti, je Ed Ruscha uporabljal za platnico svoje knjige
„Twentysix Gasoline Stations“. Tukaj je z različnimi velikostmi in razpiranjem dodal platnici trajnost
in uravnoteženost. Na koncu je Lawrence Weiner uporabljal pisavo, ki jo je sam oblikoval in katera še
vedno ni komercialno dostopna. Pisava margaret seaworthy gothic je krepka linearna pisava. Weiner
jo je v svojih delih uporabljal le v verzalkah. Besedilo v Weinerovih delih je minimalistično, jasno in
uravnoteženo. Njegova dela so pregledna in čitljiva. Pri uporabi barv se je umetnik omejil na tri različne barve, kar ustreza osnovnim pravilom grafičnega oblikovanja.
Ob zaključku analize smo ugotovili, da so na izbiro tipografije vsakega umetnika vplivali slogi obdobja, v katerem so dela nastala. Hkrati so umetniki uporabljali tipografijo, ki se ni komercialno uporabljala v času nastajanja umetnin. Umetniki so tudi z izbiro pisav hoteli predstaviti umetniška dela kot
jasno in čitljivo podobo.
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