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/// Oblikovna se predstavi ///

uvodne besede

Teorija pravi, da poznamo sedem
vrst inteligence: prostorsko, gibalno,
glasbeno, avtorefleksivno, medosebno,
jezikovno in logično-matematično.
Čeprav jih je pravljično sedem, so
povsem realne, saj jih je mogoče zaznati
pri vsakem. Na nas učiteljih je, da
mladostnikom pomagamo pri njihovem
razvoju in krepitvi močnih področij.
Kateri darovi izstopajo na Oblikovni
in kako jih razvijajo naši dijaki, boste
ugotovili, ko preberete revijo, ki že
dolga leta povzema vse tisto, kar nas
zaznamuje. Zajetna, mnogolistna vizitka,
osebna izkaznica, ki dela preglavice
vsakemu uredniku, saj je redakcijo težko
zaključiti v manjšem obsegu. Ko izide
nova številka, je v vrsti namreč že nova,
objave lačna vsebina.
Želim vam prijetno branje.
Gregor Markelj, ravnatelj SŠOF
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INTRODUCING SŠOF /// OBLIKOVNA STELLT SICH VOR

R5

MOIRÉ
Zaključna razstava
dijakov 4. letnika fotografije

“Razstava se posveča raziskovanju določenega vzorca v družbi,
osredotoča se na malenkostne podrobnosti, ki so vidne vsako
dnevno, hkrati pa oriše teme iz drugega zornega kota, katerega
pogled še ni (po)znan. Fokus je usmerjen predvsem na osebne
zgodbe, izpraševanje družbenega kolektiva o dojemanju sveta
okoli nas ter na problematiko imaginarnost – realnost. Moiré,
pravzaprav napaka v fotografiji, predstavlja nek vzorec in je vidna,
ko več enakih linij ali točk postavimo eno ob drugo. Moiré ne upo
dablja samo fotografske napake, temveč poda tudi avtorsko noto.”
(Lana Bregar, uvodne besede iz kataloga)
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“Razstava se posveča
raziskovanju določenega
vzorca v družbi, osredotoča
se na malenkostne
podrobnosti, ki so vidne
vsakodnevno, hkrati pa oriše
teme iz drugega zornega
kota, katerega pogled še ni
(po)znan.”

Foto: Nik Jevšnik

Dijaki 4. letnikov smo pod mentorstvom profesorjev Sonje Lebe
dinec, Uroša Acmana, Mance Juvan, Stjepana Drače in Nataše
Košmerl z razstavo zaključili in (za)pustili svojo sled na srednji šoli,
hkrati pa začeli novo pot umetniškega razvoja in ustvarjanja.

Eva Križaj
Mentorica: Sonja Lebedinec

/// Oblikovna se predstavi ///

Zaključna skupinska razstava fotografskih in videodel dijakov
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo z naslovom Moiré je bila
v Galeriji Fotografija v Ljubljani. Na otvoritvi, 22. 5. 2017, smo razstavljalci obiskovalcem ponudili vpogled v znanje vizualiziranja
podob, ki smo ga pridobili v času izobraževanja na SŠOF.
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Foto: Eva Križaj
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/// Oblikovna se predstavi ///
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Jaka Stergar: Zaprti razum

R5

9

R5

OBLIKOVNA V
APOLONIJEVI PALAČI

/// Oblikovna se predstavi ///

Nina Zornik in Eva Povirk
Mentor: Peter Peterka

Razstava del dijakov SŠOF
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V Apolonijevi palači v Piranu je bila 17. maja 2017
svečano odprta razstava del dijakov SŠOF v okviru
Majskega festivala Oblikovne.
Razstavljeni so bili različni likovni izdelki – risbe po
opazovanju, grafični plakati, izdelki oblikovalcev uporabnih predmetov, predvsem svetila, obleke modnih
oblikovalcev ter fotografije.
“Mesto Piran, s srednjeveško arhitekturo, ujeto v
valovanje morja, ustvarja vez med preteklostjo in sedanjostjo, govori o povezanosti starega z novim. Tudi
SŠOF oblikuje likovno osebnost sedanjosti na teme
ljih, ki so jih izoblikovale mnoge generacije umetnikov
in oblikovalcev,” je v svojem nagovoru povedala umetnostna zgodovinarka in profesorica na naši šoli Milena
Režun. “Ko pomislim na mladega oblikovalca in foto
grafa po končanem šolanju, pred seboj ugledam nekoga, ki obvlada vse oblikovalske veščine in razume

likovni jezik kot univerzalno sredstvo, obenem pa ga
zaznamuje široka razgledanost na področju umet
nosti – nekoga, ki ima izoblikovan celosten pogled na
svet in naše bivanje. Zagledam mlado humanistično
osebnost, ki je zmožna ločiti kvaliteto od povprečja.
Nikoli se ne zadovoljimo s površinskim dojemanjem
sveta. Bodimo iskalci resnice in ustvarjalci sveta vse
življenje.”
Uvodne besede je z nežno glasbo na kitari pos
premila znana slovenska pevka, glasbenica in flav
tistka Tinkara Kovač, ki je popestrila celotno dogajanje.
Slavnostni govorec je bil tudi profesor risanja in
grafičnega oblikovanja Blaž de Gleria. Predstavil je
razstavo od risb pa do družbenokritičnih plakatov:
“Kar vidimo tukaj, je samo neznaten delež vesolja, ki
ga proizvedejo na Oblikovni. Ta razstava je silno raznolika, razpon je silovit …”
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Foto: Dušan Šušteršič

“Nikoli se ne zadovoljimo
s površinskim
dojemanjem sveta.
Bodimo iskalci resnice
in ustvarjalci sveta vse
življenje.”
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Iskanje
svobode

/// Oblikovna se predstavi ///

Klara Franc
Mentorica: Breda Bernetič Pal

Modna revija 2017
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Tema modne revije, na kateri smo se predstavili di
jaki Oblikovne, je bila svoboda. V uvodnem delu so
se s svojimi kreacijami pod mentorstvom profesorice
Alenke Podlogar predstavili tretji letniki. Svobodo
so iskali v preoblikovanju osnovnih krojev, ki so jim
dodajali in odvzemali različne oblike, ter se tako prepustili ustvarjalnemu navdihu.
Nato je sledil osrednji dogodek večera – predsta
vitev zaključnih nalog četrtih letnikov pod mentor
stvom profesoric Sabine Puc in Nataše Grčar Napast
ter asistentke Suzane Košir.
Izbira svobode kot teme je bila po besedah profesorice Sabine Puc lahka, saj se je ponudila kar sama.
“Dotaknila se nas je usoda beguncev, ki prihajajo k
nam.” Inspiracijo smo našli v svobodi plesa, letenja,
otroštva, vojnih dogodkov … Idejne zasnove pa smo
črpali tudi iz različnih obdobij zgodovine, področij
umet
niškega ustvarjanja, pomembnih osebnosti in
dejavnikov, ki nam v življenju veliko pomenijo, npr.
naš domači kraj …
Na osnovi izdelanih inspiracijskih panojev smo
zamisli pretvorili v prve skice. Določili smo prve silhuete ter nakazali posebnosti in temelje naše kolekcije. Ustvarjalno pot smo nadaljevali z risanjem skic.
Ob pomoči mentorice smo kmalu izbrali modele ter
določili barvo in material. Tako je vsak po potrebi
izdelal dodatne prototipe za zahtevnejše detajle in
začela se je izdelava krojev.
Risanje krojev je marsikomu povzročilo kar nekaj
težav, vendar je vsem predstavljalo izziv, saj se nas
je večina prvič spopadla z več tako zahtevnimi kroji
naenkrat. Ko smo kroje izdelali, je sledilo polaganje
na blago. Nekateri smo najprej izdelali prototipe iz
poskusnega materiala, saj smo tako pri prvem po
mer
janju na manekenkah lažje določili popravke.
Skupaj smo določili še modne dodatke ter čevlje in
tako poskrbeli za končno podobo. Nekateri so se
odločili, da bodo dodatke izdelali sami. Tako smo
na modni reviji lahko videli unikatne čevlje, uhane,
očala …

Vse popravke smo popravili do drugega pomerjanja. Za izdelavo so nam ostali le še detajli, ki so
predstavljali piko na i našim modelom. Modna revija
se je izjemno hitro bližala in teden prej smo bili vsi na
trnih. Šivali smo zadrge in gumbe, delali obloge, vezli
vezenine, kar se da hitro, a kvalitetno, v upanju, da
nam ne bi zmanjkalo časa. Dokončati je uspelo vsem,
tako da smo si na dan modne revije vidno oddahnili.
Sledil je vrhunec našega štiriletnega izobraževanja, ki smo ga vsi ves čas nestrpno pričakovali. Ko so
prišle manekenke s profesionalnega ličenja, smo še
zadnjič lahko zlikali ter popravili vse kose oblačil, preden so šli na modno pisto ter photoshooting. Vsi smo
bili zelo vznemirjeni.
V uvodu so s svojimi izdelki nastopili dijaki tretjih letnikov. Po uvodnem govoru ravnatelja je sledila
osrednja predstavitev – 42 kreacij enaindvajsetih dijakov četrtega letnika. Po končani reviji smo si vidno
oddahnili in prejeli veliko pohval. Odziv je bil izjemen.
Tako je nastopila še druga in tretja ponovitev modne
revije. Vzdušje v zaodrju in dvorani je bilo nekaj posebnega in gostje so bili navdušeni. Obiskalo nas je tudi
precej pomembnih ljudi s področja mode in za njihovo udeležbo smo jim zelo hvaležni, njihove pohvale
so nas kar malo presenetile, a hkrati navdušile.
Predstavitev ob osmih pa je predstavljala zaklju
ček večera in našega izobraževanja na Oblikovni,
zato je bila še toliko bolj čarobna. Vsi smo bili zelo
ganjeni in čustva so prišla na dan, saj smo se morda
šele takrat zavedali, koliko lepih vzponov smo doživeli
ter koliko padcev smo premagali. Ob pogledu na
naše kreacije smo bili zelo ponosni na naše znanje
ter na ves vloženi trud.
Na skupni pogostitvi smo ob pogovoru s starši,
sorodniki, prijatelji, profesorji in ostalimi zaposlenimi
na šoli ter gosti spoznali, da smo modno revijo res
uspešno izpeljali. Navdušenost gledalcev nam je bila
potrditev ter največja pohvala. Na dogodek pa so
prišli tudi novinarji, ki so dogajanje in naše delo objavili v medijih.

Janja Jurjevič

Tjaša Morela

Lucija Kejžar

Foto: Lana Bregar
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“Predstavitev ob
osmih je predstavljala
zaključek večera in
našega izobraževanja
na Oblikovni, zato je bila
še toliko bolj čarobna.
Ob pogledu na naše
kreacije smo bili zelo
ponosni na naše znanje
ter na ves vloženi trud.”
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Klara Franc

Tina Jemec

/// Oblikovna se predstavi ///

Lara Nikolič

Timotej Rosc

R5

Dijak – modni
navdušenec – ocenjuje
modno revijo
Matic Erjavec
Mentorica: Mateja Cvelbar

Na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo se
je letos znova odvila modna revija, na kateri
so se predstavili dijaki tretjih in četrtih letnikov
smeri modnega oblikovanja. Poskrbeli so za
malo drugačno modno doživetje. Tema revije
je bila namreč svoboda in mislim, da so jo s
svojimi kolekcijami, vsak po svoje, res izvirno
ponazorili.
Medtem ko so se dijaki tretjega letnika
ukvarjali predvsem s svobodo pri krojenju in
oblikovanju, so se bodoči maturanti posvetili
bolj vsak svojemu pogledu na pojem svoboda. Skozi raznolike interpretacije se je kazalo
stališče na le-to skozi zgodovino, kako vpliva
na ženske, naravo in tudi današnjo družbo na
splošno. Za razliko od lanske modne revije se
mi zdi, da so bila oblačila na letošnji bolj nos
ljiva za vsakdanjik in malo manj glamurozna,
a prav tako drzna. “Outfiti” so bili večinoma
osvobojeni standardnih visokih pet, ki so jih
nadomestili sandali, preproste superge in natikači; nekaj modelov pa se je po pisti spreho
dilo kar bosih. Videti je bilo veliko zemeljskih
tonov, sive ter črno-belih kombinacij z nekaj
živobarvnimi izjemami. Izstopale so živahna

modra, zelena ter rdeča oziroma oranžna, ki so
se pojavile tudi v ličenju. Prav tako je bilo tudi v
materialih nekaj nasprotij, saj so poleg prevla
dujočih naravnih tkanin presenetili tudi kovina
in umetni materiali. Všeč so mi bili potiski in
vezenine dobesednih sporočil, ki so pustili
močan vtis. Letos so se oblikovalci pohvalno
malce bolj posvetili tudi modnim dodatkom:
velikim nahrbtnikom, torbam in čevljem ter s
tem lepo zaključili zgodbo svojih kreacij.
Vzdušje okrog brvi je bilo seveda zelo
pozitivno do dijakov in njihovih stvaritev ter tudi
do same rdeče niti dogodka. Ploskalo je kar
nekaj profesorjev, ne samo strokovnih predmetov, prijatelji in družine dijakov, pa seveda
tudi ravnatelj, ki je s spodbudo za prihodnost
mladih oblikovalcev revijo tudi zaključil. Po
sebna zahvala s strani dijakov je šla seveda
mentorjem, ki so veliko pripomogli k uspehu
le-te.
Sledila je še pogostitev, kar se mene tiče,
eden boljših delov celotnega dogodka, pa
seveda tudi druženje z dizajnerji ter drugimi
obiskovalci.

“Všeč so mi bili
potiski in vezenine
dobesednih sporočil,
ki so pustili močan
vtis. Letos so se
oblikovalci pohvalno
malce bolj posvetili
tudi modnim
dodatkom: velikim
nahrbtnikom,
torbam in čevljem
ter s tem lepo
zaključili zgodbo
svojih kreacij.”

Foto: Lana Bregar, Jaka Stergar

MODA = SVOBODA
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SLADKA
SVETLOBA
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Pri predmetu osnove varovanja dediščine smo se proti koncu leta začeli ukvarjati s temo spomini. Ta nas je
spodbudila k razmišljanju o spominih in obujanju le-teh. Poleg šolskega raziskovanja nas je profesorica
Karmen Klobasa spodbudila tudi k sodelovanju pri
projektu Svetlobna gverila, ki je imel podobno tema
tiko. Naša naloga je bila okrasiti stene pod mostom
ob Cukrarni, pri čemer smo sodelovali z nemškim
umetnikom Kurtom Laurenzom Theinertom, znanem
po svojih delih v vizualni umetnosti, obdelavi in pove
zovanju glasbe in svetlobe.

S pomočjo grafoskopov smo ustvarili prijetno
vzdušje pod mostom. Predstavili smo mnogo motivov,
od bolj preprostih, kot so riž in rastlinje, do pod svetlobo projiciranih barvnih kapljic, ki so poživile prostor.
Gledalce je naša projekcija navdušila in niso se je mogli nagledati. Impresioniralo me je vzdušje, ki je bilo
fantastično. Veliko obiskovalcev je bilo navdušenih in
so čakali, kaj jim bomo še predstavili. Projekta niso
mogli prehvaliti, pohvale pa so spremljale tudi mnoge
spodbudne besede.

Foto: Karmen Klobasa

/// Oblikovna se predstavi ///

Veronika Tržan
Mentorica: Vita Žerjal Pavlin

Svetlobna gverila pod mostom ob Cukrarni

R5

Foto: Damijan Kracina

„Predstavili smo mnogo
motivov, od bolj preprostih,
kot so riž in rastlinje, do
pod svetlobo projiciranih
barvnih kapljic, ki so
poživile prostor. Gledalce je
naša projekcija navdušila
in niso se je mogli
nagledati.”
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popotniki

/// Oblikovna se predstavi ///

Ema Ajster
Mentorica: Mateja Cvelbar

Plesno-gledališka predstava DIC
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V kreatoriju Dijaškega doma Ivana Cankarja je 12. oktobra 2017 potekala plesno-gledališka predstava Teatra
Pozitiv z naslovom Popotniki, v kateri so sodelovali tudi
dijaki naše šole.
Skozi celotno predstavo opazujemo mnoge ljudi, ki
iščejo svojo življenjsko pot in smisel v njej. Izvemo, da
se nekatere stvari v življenju pač morajo zgoditi, čeprav
gredo proti našim načrtom. Najlepše bomo našli pot, če
bomo živeli v trenutku, ki je zdaj, in se ne bomo ozirali na preteklost ali prihodnost. Prepustiti se moramo
toku in dovoliti naključju, da naredi svoje, kakor nam
tudi samo pove v predstavi. Naši popotniki gredo tako
čez prepire, ljubezenske trikotnike in mnoge druge krize, ampak na koncu jih vse te nevšečnosti izpopolnijo.
Prepustijo se usodi in zaplešejo. Živijo v trenutku. Poka
žejo nam, kako čudovito je lahko življenje, če jih posnemamo, in se povežejo s publiko na ta način, da eno
od gledalk odvedejo na oder, da zapleše z njimi. Vsak
od njih pleše na svoj način, s čimer prikažejo, da je vsak
od nas drugačen, kar moramo drug v drugem sprejeti,
zato da lahko sodelujemo.
Menim, da je bila predstava odlična, s čimer se strinjajo tudi prijatelji, ki so si jo prav tako prišli ogledat. Ne
samo, da je bila koreografija dobro izpeljana, ampak
je bila tehnika čudovita in dovršena. Predstava vzbuja
razmišljanje in z njo se zlahka poveže vsak. Mladi igralci
so vanjo dali svoje solze, pot in čustva ter ustvarili kva
litetno celoto. Lahko izrazim le občudovanje.

R5

Foto: Eva Semolič

“Naši popotniki gredo tako
čez prepire, ljubezenske
trikotnike in mnoge druge
krize, ampak na koncu
jih vse te nevšečnosti
izpopolnijo. Prepustijo se
usodi in zaplešejo.
Živijo v trenutku.”
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JAPONKA
OČARALA S
ČASOPISNO
MODO
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Nika Mezeg
Mentorica: Sabina Puc

/// Oblikovna
/// povezovanja
se predstavi
/// ///

Delavnica z modno oblikovalko
Miyuki Nishizawa

Japonska modna oblikovalka Miyuki Nishizawa izdeluje
oblačila, ki jih ni treba šivati. Bi mi verjeli, če bi vam povedala, da za ta oblačila potrebuje le časopisni papir in samolepilni trak? Sliši se zelo preprosto, ampak videz lahko vara.
Ko smo dijakinje tretjega letnika modnega oblikovanja v
okviru festivala Indigo, ki ga je v začetku septembra 2017
organizirala Galerija Vžigalica s kustosom Janijem Pirnatom,
videle, na kakšen način naj bi delale, smo spoznale, da to ni
tako enostavno.
Pri delu s časopisom moramo paziti, da se nam ne trga
ali mečka, razen, če to hočemo. Saj vemo, da so trenutno
zelo modne strgane jeans hlače, za katere se starši in celo
stari starši sprašujejo, če sploh potrebujemo denar za nove.
Najhujša stvar v izdelavi je samolepilni trak, za katerega bi
morali popraviti njegovo definicija v: predmet, ki te spravlja
ob pamet in počne ravno nasprotno od tega, kar si želiš. Naj
vam osvetlim primer: ko odrežemo dolg trak, se začne zvijati in lepiti skupaj, zato postane neuporaben. Skratka, nismo
imele ravno preproste naloge.
Delo je potekalo v trojicah. Ena izmed nas je postala
manekenka, večinoma tiste, ki niso bile razpoložene za ročno delo, drugi dve pa sta okoli nje »gradili« oblačilo. Ustvarjanje smo začele z materialom. Potrebovale smo časopisni
papir, samolepilni trak (očitno), škarje ali zobe, kar nam je
bilo ljubše, zanimivo idejo in seveda motivacijo za delo.
Uporabile smo vse znanje, ki smo ga pridobile v dveh letih
šolanja. Časopis smo trgale, mečkale, nabirale in prepogi
bale. Nastajati so začele različne teksture, od naborkov do
gub, celo origamija, in oblačilni elementi – ovratniki, rokavi,
zapestniki … Za piko na i smo oblikovale še modne dodatke
v obliki pokrival in nakita. Domišljiji smo pustile prosto pot in
se odlično izkazale.
Izkušnja je bila nepozabna. Med delom smo se zaba
vale, uživale in pokazale, da domišljija ne pozna meja. Mi
yuki Nishizawa je bila navdušena nad delom z nami. Na
obrazu je vedno nosila nasmešek, kot da bi bil naslikan.
Je zelo uspešna umetnica – njene nenavadne razstave in
performanse si lahko ogledamo po vsem svetu, zato nam je
bila velika čast sodelovati z njo ter se od nje naučiti nekaj
novega.

Foto: Andraž Vončina
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“Časopis smo trgale, mečkale, nabirale
in prepogibale. Nastajati so začele
različne teksture, od naborkov do gub,
celo origamija, in oblačilni elementi –
ovratniki, rokavi, zapestniki … Za piko
na i smo oblikovale še modne dodatke
v obliki pokrival in nakita.”
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SPOGLEDOVANJA

“Za inspiracijo smo
uporabili kar stavbo Narodne
in univerzitetne knjižnice v
Ljubljani, ki jo je projektiral
Jože Plečnik ... Na temo
slovenskih književnih besedil
pa smo oblikovali sceno
za gledališko predstavo in
se tako postavili v vlogo
scenografov.”
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>>> fotografije scenografij najdete na straneh 24 in 25 >>>

Ana Finžgar Arhar, Patricija Pirc, Sara Stražišar, Ana in Neža Urbiha
Rok Dobrilovič, Juš Dolenc, Žan Majetič

Razstava Spogledovanja je bila v Plečnikovem hodniku in kavarni NUK na ogled od 7. marca do 4. junija
2017. Izhodišče so bila NUK-ova arhitektura in lite
rarna dela slovenskih avtorjev. Slike, risbe in različne
objekte (arhitekturne makete, pomanjšane odrske
scene, svetilke, obleke) smo ustvarjali pri dveh predmetih pod mentorstvom profesorice Karmen Klobasa
ter profesorja Damijana Kracine. Za inspiracijo smo
uporabili kar stavbo Narodne in univerzitetne knjiž
nice v Ljubljani, ki jo je projektiral Jože Plečnik.
Na temo slovenskih književnih besedil smo oblikovali sceno za gleda
liško predstavo in se tako
postavili v vlogo scenografov. Z Rokom Dobrilovičem
in Nino Kosednar smo si izbrali Prešernov Krst pri
Savici. Ustvarili smo misteriozno, skoraj pravljično
vzdušje s slapom v ozadju ter čolničkom na povsem
mirni svetleči vodi. Pri delu smo bili kot skupina dokaj enotni, zato sodelovanje za nas, kljub temu da
so nam všeč različni umetniški slogi, ni bil problem.
Izbrali smo zadnji del pesnitve, predvsem zaradi
želje po prikazu “lepše plati’’ Krsta pri Savici, kajti
ta na začetku pripoveduje o krvavih pokolih, konfliktih, pokristjanjevanju, na koncu pa je opisano, kako
Črtomir najde svojo spokojnost in mir pod slapom.

Nina Kosednar

/// Oblikovna se predstavi ///

Vita Gradič /// Mentorica: Vita Žerjal Pavlin

Razstava v NUK-u

Ustvarjanje krinoline
po zgledu lestenca
Jožeta Plečnika

Ivi Primožič, Lara Mrzelj

Ivi Primožič, Lara Mrzelj
Mentorica: Karmen Klobasa

Pia Patricija Ojačič Jakin

Kot zagrizeni navdušenki nad modnim dizajnom in
zgodovino kulture oblačenja sva se pod mentorstvom
profesorice Karmen Klobasa odločili izdelati krinolino
po zgledu Plečnikovih lestencev v čitalnici Narodne
univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Sprva sva se srečevali s problematiko materialov,
ki bi ustrezali dani nalogi – ti naj ne bi bili pretežki, predragi in naj bi bili primerni za obdelavo (t. j. oblikovanje, brušenje, barvanje). To je bilo vprašanje, ki nama je
predstavljalo največjo težavo, a sva jo odpravili z izbiro
stiropora, lahkega materiala, ki je prenesel težo kovin
skih verig in lesenih palic, ki so obroče krinoline pove
zovale s pasom. Po tem je bila izdelava bolj ali manj
prepojena z zabavo in užitkom. Da bi izdelku res vdah
nili duh časa in realizma, sva robove obročev pobarvali z nekoliko temnejšo bronasto barvo, medtem ko
je bila velika večina površine prebarvana z bakrenim
akrilom. Naslednja ovira so bile povezave med zgor
njim obročem in pasom, ki sva jo odpravili s pomočjo
lesenih palic, ki sva jih pred pritrjevanjem na ogrodje
ovili z bakreno in bronasto žico, ki pa je kot pika na i,
zvita v abstraktne vzorce, služila kot nakit.
Zaključek ustvarjanja je prinesel prav toliko sreče
kot njegov potek. Otvoritev razstave v Narodni univerzitetni knjižnici je bila “nabita” z dobrim vzdušjem
in veselim žlobudranjem udeležencev. Zastavili sva
si velikanski zalogaj, hkrati pa naju je priganjala ča
sovna stiska, a sva s trdim delom, vztrajnostjo in predanostjo kljub vsemu zmogli projekt pripeljati do sa
mega konca in z njim navdušiti celo vodstvo NUK-a.
To nama je ponudilo, da krinolino po končani otvoritvi
razstavijo še pred veliko čitalnico, kar se morda ne
zdi veliko, a nama je to odprlo vrata v nov svet.
Z izpeljavo projekta sva sami sebi dokazali, da sva
se sposobni spopasti z zahtevnimi, kompleksnimi
nalo
gami kreativnega modnega dizajna. Četudi je
delo metamorfoza Plečnikovega izdelka, je to najino
avtorsko delo, v katerega je bilo vloženih veliko ur
dela in energije. Nobena pohvala nama ni prinesla
tolikšnega zadovoljstva kot zaključek ustvarjanja in
ogled končnega izdelka na razstavi. Projekt je obema
vlil pogum in voljo za nadaljnje ustvarjanje ter željo
po novih izzivih, ki nama bodo prišli nasproti v nadalj
njih letih umetniškega udejstvovanja.

R5
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/// Oblikovna se predstavi ///

Hana Černivec /// Dane Zajc: Črni deček, Smeh hijen

Eliza Lupi /// Dane Zajc: Usta brez ust
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Joni Monro in Nika Vidnjevič /// Janez Jalen: Bobri

R5

Adela Jakše in Katarina Lipoglavšek /// Ivan Cankar: Hlapci

Vita Weisseisen /// Srečko Kosovel: Oktober

SPOGLEDOVANJA /// SCENOGRAFIJE

R5

Rok Dobrilovič, Vita Gradič, Nina Kosednar /// France Prešeren: Krst pri Savici
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GALERIJA
S POGLEDOM

/// Oblikovna se predstavi ///

V majhni, a premišljeno opremljeni, izložbi na Tavčarjevi
3 ulico nagovarja pet kreacij, zaključnih izdelkov nekdanjih dijakov modnega oblikovanja na SŠOF.
Prvi občutek, ki te prevzame, ko vstopiš v Galerijo s
pogledom Feniks, je občutek harmonije. Na videz maj
hen prostor je napolnjen z različnimi predmeti, a prav ti
tvorijo posebno energijo, ki galeriji daje občutek prostornosti. K nama pristopi predavateljica na fakulteti za
dizajn in hkrati lastnica, Karin Košak Arzenšek, ki je ravno trenutek prej novico o razstavi objavila na socialnem
omrežju Facebook. Z obilico znanja nama razloži zgo
dovino, namen, nastanek in vse, kar se da zanimivega
izvedeti o razstavljenih eksponatih. Najin očaran pogled
je prehajal od ročno narejenih kimonov slovenske oblikovalke do slik in fotografij slovenskih umetnikov ter
novega ali sveže predelanega pohištva in “funkcionalnih
skulptur” tujih priznanih oblikovalcev. Vse to je ob njenem mini poučno-zanimivem predavanju, polnem finih
francoskih izrazov, kar oživelo.
Ko je pogovor nanesel na izdelke nekdanjih dijakinj
oddelka mode na SŠOF, je z navdušenjem komentirala
visok nivo izdelkov, tako idejno kot tudi izvedbeno. Po
njenem mnenju se lahko avtorji primerjajo z izdelki pri
znanih modnih hiš. Razstava je bila na ogled od 6. septembra do 6. oktobra 2017 in v tem času sva prišli do
ugotovitve, da šola ne bi mogla izbrati boljšega mesta,
ki bi tako dobro predstavilo duh naše svobode, ustvarjalnost in željo pokazati svoje znanje.

Alina Kovalenko in Rebeka Pajek
Mentorica: Mateja Cvelbar

Zaključne kreacije dijakov modnega oblikovanja
v izložbi Galerije Feniks

R5

Foto: Andraž Vončina
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/// Oblikovna se predstavi ///

R5

DIAGNOZA
POTI
Projekcijski večer dijakov fotografije
v atriju ZRC SAZU
Eva Križaj /// Mentorica: Manca Juvan

Foto: Andraž Vončina
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Knjiga Eve Križaj Diagnoza poti je nastajala v šol
skem letu 2016/17 kot letni projekt pri predmetu
kompozicija fotografije pod mentorstvom profeso
rice Mance Juvan. Naslov skupinskega projekta
Staranje je vsakemu avtorju ponudil nešteto možnosti, da svoj projekt ustvari sebi domač, zanimiv
in edinstven.
Diagnoza poti nam ponudi vpogled v popolno
ma oseben prostor med avtorico in njenimi starimi
starši. Predstavi nam subjektivno razmišljanje mla
de fotografinje o staranju in prihodnosti na izjemno
subtilni, emotivni in osebni ravni, za kar je v veliki
meri zaslužno besedilo, ki predstavlja njen osebni
notranji monolog. Ta poudarja močno medgenera
cijsko vez, ki se povezuje s fotografijami iz makro
sveta in se širi v prepoznavno podobo. Fotografije
prikažejo različne dele telesa dedka in babice, ki
so se preoblikovali v času njunega življenja, skozi
vsak njun korak v preteklosti. Mlado nepoškodovano telo z leti postane podlaga za vse psihične
in fizične vplive zunanjega sveta, ki se izklešejo v
telo v obliki ran, brazgotin in gub. Vse to v knjigi
predstavlja opis lepote, ki pa se odraža predvsem
v notranji lepoti vsakega posameznika. Nedvomno
pa delo predstavlja neprecenljiv spomin, ki bi brez
knjige ostal nezapisan in nedokumentiran.
Ob koncu šolskega leta so bila dela skupinskega projekta Staranje predstavljena tudi v skupni
multimedijski projekciji na projekcijskem večeru
Prehod, ki se je odvil 13. 10. 2017 v Atriju ZRC SAZU.

R5

Večkrat ponovim vprašanje, da me slišiš. Sledi globok kašelj in kratek
odgovor. Zdi se mi, da nisi razumel mojega vprašanja, zato pogovor
preusmerim drugam. Oba veva, da nimaš več veliko pred seboj, a o tem
molčiva. Izogibava se dejstvu, to naju ohranja.

Tvoje besede so zvenele kot poslovilo. Bile so tiste, ki me bodo vodile po tvojih
stopinjah, tudi ko te ne bo več ob meni. Večkrat mi govoriš o svojih bolečinah in
jih s tem prenašaš name. Tvoje telo je staro. Z roko se nasloniš name in narediš
dva koraka. Začutim, da sem ti v oporo – v vseh pomenih besede.

Hrapave in stare roke me pobožajo. Nobene roke za moj obraz niso bile
tako mehke in nežne. Niti veter se ne more primerjati z njimi. Žal, večkrat
so bile polne nepomembnih reči na račun človeškega stika. Saj veš, z roko
v roki.

“Subjektivno razmišljanje mlade
fotografinje o staranju ... Fotografije
prikažejo različne dele telesa dedka
in babice, ki so se preoblikovali v
času njunega življenja.”
29

Nikolina Vončina, Nika Kristan /// Mentorica: Vita Žerjal Pavlin

Fotografije, risbe in kirigamiji v galeriji DLUL

Na pobudo ravnatelja Gregorja Marklja je
bila 10. 5. 2017 v galeriji Društva likovnih
umetnikov Ljubljana odprta razstava z nas
lovom Oblikovna in navdihovalec Plečnik,
ki predstavlja kreativen pogled dijakov na
njegova arhitekturna dela.
Ravnatelj je v govoru ob odprtju opozoril, da živimo v najbolj “zaplankanem” ob
dobju človeške civilizacije, saj večino časa,
še celo kadar hodimo, “buljimo” v mali ekran
in niti ne opazimo, kaj vse gre mimo nas,
vključno s Plečnikovo arhitekturo. Ob tem
je dodal: “V Plečnikovem letu je pravi trenutek, da se zazremo naokrog in skušamo
razbrati sporočila stavb, ki jih je ustvaril, in
s tem prestreči nekaj pozitivne energije, ki
jo te oddajajo. To ni nič čarovniškega, gre
le za dejstvo, da na nas pozitivno vpliva vse
skladno in uravnoteženo, v tem primeru tak-
šna arhitektura. Plečnik je šel še korak dlje,
saj nam skozi števila sporoča in razlaga. Zakodiranih številskih sporočil je pri njem zelo
veliko, saj praktično nobeno razmerje nje
govih stavb ni brez globljega smisla.”
Dijaki so svoje ideje predstavili v treh
tehnikah: risbi, kirigamiju in fotografiji, njiho
vi mentorji pa so bili profesorji Igor Kregar,

Peter Rau in Uroš Acman, izrez na laserju pa
je izpeljal Igor Stanko.
Dijakinja Reni Babič je potek dela za
razstavo predstavila tako: “Profesor nam je
razdelil lokacije in odšli smo fotografirat.
Mo
rali smo oddati črno-bele fotografije.
Fotografirala sem na Žalah in bilo je malo
čudno, ker je pokopališče, ampak so nasta
le dobre fotografije. Nismo pričakovali, da
bodo razstavljene v taki velikost oziroma tolikšnih povečavah.”
Odprtja se je udeležil tudi profesor Peter
Rau, ki nam je predstavil svoje delo z dija
kinjami umetniške gimnazije pri predmetu
bivalna kultura: “V četrtem letniku obravnavamo arhitekturo in arhitekte 20. stoletja.
Dijaki in dijakinje so se spogledovali s tra
dicijo te arhitekture, s stavbnimi in tudi oblikovnimi detajli (celo s portretom avtorja).
Tehnika v papirju kirigami prihaja z vzhoda.
Mislim, da je izkušnja lepa tudi za dijake in
dijakinje 4. letnikov umetniške gimnazije.”
Dijaki so vsak na svoj način v likovne
izdelke ujeli Plečnikove stavbe in nam tako
pričarali spomin na velikega mojstra.

Foto: Zoran Gregorič
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NAVDIHOVALEC
PLEČNIK

/// Oblikovna se predstavi ///
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Tina Mori: kljuka na vhodnih vratih, nuk, Ljubljana

Naja Mlinar: vzhodna fasada, nuk, Ljubljana

Veronika Urbanc: Plečnikov predlog za parlament, Ljubljana

“Živimo v najbolj “zaplankanem”
obdobju človeške civilizacije,
saj večino časa, tudi kadar
hodimo, “buljimo” v mali ekran
in niti ne opazimo, kaj vse gre
mimo nas, vključno s Plečnikovo
arhitekturo.”
Žan Majetič: Jože Plečnik, portret
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/// Oblikovna se predstavi ///

Foto: Jaša Muller

Foto: Jaša Muller

R5

Foto: Reni Babič

Foto: Jaša Muller
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Foto: Pia Škufca

“Dijaki so vsak na svoj
način v likovne izdelke ujeli
Plečnikove stavbe in nam
tako pričarali spomin na
velikega mojstra.”
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SŠOF na
mednarodnih
zimskih športnih
prireditvah v
Sloveniji

/// Oblikovna se predstavi ///

Eva Povirk /// Mentorja: Peter Peterka in Peter Rombo
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Dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana se z
velikim veseljem odpravljamo na zimske športne prireditve, kot
so tekme svetovnega pokala v deskanju na snegu na Rogli,
slalomu in veleslalomu v Kranjski Gori, ženskih skokih na Ljubnem
ob Savinji ter smuških poletih v Planici. Novinarska ekipa opravi intervjuje z vrhunskimi športniki in kljub nervozi se skoraj vsi
športniki izkažejo kot izjemno prijazni in jih veseli odgovarjanje
na naša, skrbno pripravljena vprašanja. Tu še kako pride do izraza
naše znanje tujih jezikov, ki ga obogatimo oziroma nadgradimo s
športno terminologijo. Fotografska ekipa se razporedi po terenu
in vedno posname osupljive fotografije.
Na vsakem tovrstnem športnem dogodku je mogoče občutiti
posebno navijaško atmosfero, še posebej, če od naših športnikov
lahko pričakujemo vrhunske rezultate. Zlasti nepozabna ostaja
Planica, saj se tu zbere nepregledna množica ljudi, ki z visoko
dvignjenimi zastavami, navijaškimi transparenti in glasnim (beri:
huronskim) navijanjem ustvarja neverjetno vzdušje.
Dijaki novinarji in fotografi, vsi opremljeni s PRES-akreditacijami in šolskimi oblačili z napisi SŠOF, pridobivamo številne nove
izkušnje. (Na)učimo se postavljati smiselna in ne preveč tipična
vprašanja – saj smo vendarle šola, ne medijska hiša – kako se
pogovarjati in pri tem skrbno izbirati besede, vzpostaviti stik, kako
posneti dobro fotografijo in ujeti pravi trenutek. Kako vznemirljivo
mora biti ob sami letalnici in spremljati letalca v letu? Spoznavamo
številne nove ljudi, nekdanje športnike, priznane novinarje različnih medijskih hiš, tudi z nacionalne televizije, in tako pridobivamo
poznanstva; ker gre za dolgoletne novinarje in fotografe, se od
njih tudi učimo. Po vsakem dogodku napišemo poročilo in reportažo ter tako promoviramo vrhunske rezultate domačih in tujih
športnikov, hkrati pa se družimo in zabavamo. V besedila smiselno vtkemo intervjuje z domačimi in tujimi športniki, kar naše delo
naredi zanimivejše in zabavnejše. Vse to terja intenzivne priprave,
saj smo novinarji odgovorni za pripravo člankov, ki jih pozneje
objavimo na spletni strani šole in v šolski reviji R5, fotografi pa za
reportažne fotografije, ki so razstavljene na odmevnih razstavah.
Pri delu nam nesebično pomagajo naši profesorji.

R5

Foto: Nik Jevšnik, Lucija Maver, Lovro Megušar, Lara Palka, Boštjan Podlogar, Sara Selšek

Planica

35

/// Oblikovna se predstavi ///

R5

Foto: Nik Jevšnik, Lara Marko, Lovro Megušar, Andraž Vončina
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Ljubno
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Foto: Alen Milavec

Rogla
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> “Rada rišem
s čopiči in
svinčniki,
še raje pa s
svetlobo”
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> Kaligrafija/
Manuscriptum
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> Portfolio: avtoportret
likovnega razvoja

> Otroško pohištvo
– kit Oli
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“RADA RIŠEM
S ČOPIČI
IN SVINČNIKI,
ŠE RAJE PA
S SVETLOBO”

40

Manca Borštnar
Mentorica: Sonja Lebedinec

/// zaključne naloge ///

Zaključna naloga
fotografinje Mance Borštnar

Moje popotovanje s fotografijo se je začelo že v otroštvu, ko sem kot majhen otrok skakala naokoli z majhnim
fotoaparatom v roki in fotografirala čisto vsako stvar, ki se mi je zdela zanimiva. Vse do zadnjega leta v osnovni šoli pa tega nisem jemala kot nekaj, s čimer bi se začela profesionalno ukvarjati. Leta 2012 sem začela
obiskovati SŠOF. Sočasno z začetkom moje fotografske poti se je postopoma začela razvijati tudi ljubezen do
risanja. Fotografija je vedno ostala na prvem mestu in na risanje sem leta gledala le kot na nek stranski hobi,
potem pa se mi je po uspehih na obeh področjih v zadnjem letniku srednje šole porodila ideja, da obe smeri
združim, ustvarim popolnoma nov svet in skozi kombinacijo obeh medijev izrazim svoje razmišljanje o neka
terih problemih današnjega sveta. Ker sem se v šoli učila o fotografiji in svetlobi, sem hitreje osvojila veščine
risanja, in ker sem se naučila risati, se mi je izboljšala fotografska percepcija in odprle so se mi nove možnosti
umetniškega izražanja.
Do ideje za svojo zaključno nalogo sem prišla postopoma, razvijala sem jo kar nekaj mesecev, a še vseeno
nekaj ur pred prvim fotografiranjem spreminjala stvari in se prepustila svojim občutkom. Želela sem prikazati
mejo med resničnostjo in domišljijo, s katero se še posebej umetniki pogosto soočamo. Ravno to je čar tega, da
lahko združiš fotografijo, ki sama po sebi prikazuje resničnost (brez postprodukcije, montaž ipd.) in slikarstvo,
kjer dobesedno lahko ustvariš, karkoli si želiš. Želela sem tudi, da bi moja zaključna naloga nosila neko sporočilo, nekaj, kar bi drugim dalo misliti in bi se jim zakopalo v spomin.
Družba nam nenehno postavlja neka ‘’pravila’’, ki jim slepo sledimo in si s tem zapiramo meje naše domiš
ljije. Želimo ustrezati sodobnim lepotnim idealom, sami sebi postavljamo meje svobode. Prav tako si ne predstavljamo več življenja brez tehnologije in tako izgubljamo lastno osebno vrednost. Vsak posameznik bi moral
imeti svoje lastno mnenje, ki mu ga ni nihče vsilil, stati za njim in se ne ozirati na to, kaj drugi ‘’zahtevajo’’ od
njega. Želim si, da bi se ljudje bolj zavedali, kakšen vpliv ima na nas sodobna družba in da to postaja vse večji
problem, in s svojo nalogo mi je, upam, uspelo to vsaj malce predstaviti.
Vsak fotograf ima svoje področje fotografije, ki ga najbolj navdihuje in zanima, in večina si ustvari nek svoj
prepoznaven stil. Še danes nisem povsem na tej točki, ko bi lahko opredelila svoje ustvarjanje, našla pa sem
način, s katerim se lahko izražam drugače od drugih. Šolanje nadaljujem na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje, še vedno s poudarkom na fotografiji, o kateri se želim čim več naučiti in ustvarjati nove fotografske
projekte, sočasno pa veliko časa posvečam tudi slikarstvu, ilustraciji in drugim umetniškim smerem. Lahko bi
rekla, da rada rišem s čopiči in svinčniki, še raje pa s svetlobo.

R5

“Do ideje za svojo zaključno
nalogo sem prišla postopoma,
razvijala sem jo kar nekaj
mesecev, a še vseeno nekaj
ur pred prvim fotografiranjem
spreminjala stvari in se
prepustila svojim občutkom.”
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Kaligrafija/Manuscriptum
SAMURSOND: ARDOLINUM –
fantazijska pisava

/// zaključne naloge ///

Zaključna naloga grafične oblikovalke Tamare Erman
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Ker me pisave zanimajo že od malih nog, se ni
bilo težko odločiti za temo moje zaključne nalo
ge in sem se je lotila z veliko vnemo in zanimanjem. Na osnovi predznanja sem se odločila za
fantazijsko pisavo, ker sem s tem že imela nekaj
izkušenj iz osnovne šole, vendar sem tokrat k
nalogi pristopila veliko bolj strokovno.
Kaligrafijo smo v času šolanja na SŠOF imeli v 1. letniku, pri pouku grafičnega oblikovanja,
uporabljali smo tudi kaligrafska peresa, vendar
smo se izmed dvodebelinskih pisav naučili pisati le gotico (teksturo). Seveda v učnem načrtu ni
fantazijskih pisav. Pri teoretičnih urah pa smo v
sklopu razvoja pisave nekaj izvedeli o različnih
načinih zapisovanja.
Ne glede na to, da sta pisava in zgodba v
knjigi poznani in berljivi samo meni, kot avtorici,
je poudarek predvsem na umetniški vrednosti
izdelka – na pisavi in oblikovanju knjige. V današnjem času se v fantazijskih filmih srečujemo
z izmišljenimi, fantazijskimi zgodbami, kjer je
treba gledalca navdušiti z nekimi novimi, doslej
še nevidenimi stvarmi. Nenavadna pisava, kot
je v moji knjigi, pa tudi knjiga sama, lahko doda
celoti nek pridih skrivnostnega sveta, ki lahko
gledalca očara in navduši, kar je bil tudi namen
mojega izdelka; očarati in navdušiti človeka, ki
ta izdelek vzame v roke.
Prvi segment izdelka je sama pisava. Je
fanta
 zijske in skrivne narave, do sedaj berljiva
le ozkemu krogu ljudi, in tako bo tudi ostalo.
Šifranta zanjo v knjigi ni, to ji daje občutek skrivnosti in odtujenosti. Drugi segment je kaligra
fija. Ker je bila pisava namenjena za knjigo, jo je
bilo treba izluščiti in se primerno navaditi vseh
njenih krivulj in povezav za čim bolj lagodno pi

Tamara Erman
Mentorica: Saša Vitežnik Jelen

sanje. Tretji segment je knjiga, izdelek, ki pove
že pisavo in vsebino v zaključeno celoto. Knjiga
je ročno izdelana – šivana in prav tako ročno
vezana. Poleg pisave je avtorsko delo v knjigi
tudi sama zgodba, ki je delno okultno-fantazij
ske narave. Dodatno delo je bila še izdelava le
sene zaščitne škatle za knjigo. Knjigo ne samo
ščiti, temveč ji da tudi veliko bolj spektakularen
izgled.
Knjiga je razdeljena na dva dela. Prvi del je
Samursond: Abiogeneze sveta z metafizičnimi
razlagami, predstavitev bogov in glavnih sil v
stvarjenju življenja. Drugi del se imenuje Ardoli
num, po deželi Ardin. Ta sklop knjige opisuje
mite in legende o svetu, prav tako kakor nekaj
pra
dav
nih ljudstev ter prednikov prebivalcev
Ardina. Konča se z apokalipso ter videnjem o
kreaciji naslednjega sveta, s koncem stare in
začetkom nove kalpe (trajanje med začetkom
in koncem sveta).
Odločila sem se, da bom uporabila zahodno
temno pisavo. Razvila sem jo iz dolgo pozablje
nega prototipa prve pisave, ki sem si jo izmislila
že v osnovni šoli. Ker ima ta pisava več različic,
sem preverila, katera je najboljša za uporabo
kot dekorativni rokopis. Prva variacija pisave je
lepa po svoje, vendar bi lepše izgledala v pismu kot v knjigi. Hitre, tekoče verzije te pisave
so neprimerne. Temnejša varianta te pisave ima
lepo urejene povezave, razlika med potezami
daje pridih rotunde in sorodnih srednjeveških
pisav, a je z oblikami veliko bolj grobe narave.
S tako obliko in peresom se je odprla mož
nost tudi za dekoriranje strani s kaligrami ali
ilustracijami po vzoru srednjeveških rokopisov.

R5

Uporabila sem kaligrafsko nalivno pero debeline 1.8 mm.
Izdelavi in ureditvi vseh pol je sledilo vezanje po tradicionalnem ročnem postopku. Knjigo
stisnemo in naredimo pet lukenj. V notranje tri se
napne debela nosilna vrvica, ki bo držala knjižni
blok skupaj. Na njo potlej prišijemo pole s tanjšo,
a zelo močno nitjo, da se ne raztrga med šivanjem. Ko so pole zašite, hrbet zalepimo. Ostanke
nosilne vrvice prilepimo na blok, kjer jo zaščitimo z dodatnim trakom platna. Hrbet knjige potem prilepimo za dodatno zaščito. Za platnice
uporabimo debel karton, ki ga oblečemo v imi
tacijo usnja. Za lepljenje je najbolj primerno belo
mizarsko lepilo. Na to platnico nato nalepimo
knjižni blok.
Da bi bila knjiga zaščitena, sem se odločila za
izdelavo škatle, narejene iz vezane plošče, ki ima
na vidni strani nalepljen mahagonijev furnir. Na
pokrovu je vgraviran motiv iz knjige in naslov.
Gravura je izdelana po moji grafični predlogi –
na CNC-stroju. Notranjost škatle je oblečena v
mehko rdeče blago, okovje pa je iz medenine.
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Otroško pohištvo
– kit Oli

/// zaključne naloge ///

Zaključna naloga oblikovalke
uporabnih predmetov Veronike Rožmanc

Vsako leto sem občudovala zaključne naloge. Navdušena
sem bila nad izdelki. Nekateri so bili boljši, nekateri malce
slabši, vendar to ni igralo tako velike vloge kot dejstvo, da
so dijaki dejansko naredili nekaj velikega, saj so sami dobili
idejo, jo izpilili in na koncu pripeljali do zaključka – izdelka,
ki ni samo skica na papirju, ampak predmet, ki se ga lahko
dotaknemo, ima dušo in na nek način tudi opisuje posa
meznika, ki ga je izdelal. Nekateri predmeti so bili izdelani
precizno in ekzaktno, spet drugi površno ... To me je tako navdihnilo, da sem skozi vsa štiri leta šole težila k temu, da se
bom naučila čim več in bodo na koncu vsi občudovali mojo
zaključno nalogo, tako kot sem jaz občudovala zaključne
naloge bivših dijakov že na informativnih dnevih, ko sem
obiskovala šele 8. razred osnovne šole.
Štiri leta Srednje šole za oblikovanje in fotografijo so
minila kot blisk in napočil je čas, da šolanje zaključim z izdelkom – zaključno nalogo.
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Za temo sem izbrala otroško pohištvo. Priznam, da sem
mislila, da bo veliko bolj enostavno – nekaj narišeš in to
izdelaš. Vendar temu ni tako.
Na začetku nisem vedela, kako naj se naloge sploh lotim.
Po analizi tržišča sem ugotovila, da za otroke obstaja tisoč in
ena stvar, vendar na podlagi tega nisem dobila nobene inspiracije. Razmišljala sem vsak dan, opazovala majhne otroke
in njihove starše, da bi izdelala predmet, ki bi bil drugačen in
boljši od ostalih na tržišču. To mi je uspelo šele, ko sem se
tudi sama vrnila v spominu nazaj v tista brezskrbna leta, ko
je bilo vse tako preprosto, enostavno. Spomila sem se, da
sem kot majhna deklica najraje iz odej naredila “skrivališče”,
v katerem sem preživala ves dan. Tam sem se počutila prijetno, varno. To je bila podlaga za nastanek Olija. Oli je najprijaznejši kit, ki ima zelo rad otroke in se rad zabava. Otrokom
vedno stoji ob strani, jih posluša in obdrži vse skrivnosti, tudi
tiste najboooolj skrite, in jim nudi mehak objemček, ko ga
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in neizvedljiva, sem skoraj obupala. Potem pa sem dvignila
glavo in si rekla: “Vse se da!” ter poiskala drugo šivilijo. Ta je
z veseljem vzela mojo zaključno nalogo kot nov izziv. Svoje
delo je opravila odlično in sem ji zelo hvlaležna.
Čeprav sem vedela, da ni lahko priti do končnega izdelka, si niti približno nisem predstavljala, da za vsako zaključno
nalogo stoji tako dolgotrajen proces. Čeprav na koncu izgleda vse zelo enostavno, samo vsak posameznik ve, koliko
dela, truda in živcev je vložil v svoje delo.
Skozi zaključno nalogo sem se naučila veliko novega.
Spoznala sem, da moraš biti vztrajen in stati za svojo idejo.
Tudi če kaj ne uspe oziroma ni tako, kot si zastavimo na
začetku, ni konec sveta. Skozi svoje napake se učimo in vsi
padci nam dajo nove moči, vse kritike nas izboljšajo, vse
pohvale in lepe misli pa dajejo nov zagon.

Veronika Rožmanc /// Mentor: Uroš Hohkravt

potrebujejo. Oli je otroški šotor, ki ga otroci lahko porišejo (in
pobrišejo) z notranje strani, ob strani pa ima skrivne žepke
(plavuti). Če šotoru odstranimo konstrukcijo, postane spalna
vreča oziroma odejica, ko pa šotor obrnemo na glavo, dobimo udobno naslonjalo.
Ko sem dobila idejo in jo skicirala, sem mislila, da sem
naredila že več kot polovico, pa sem se pošteno zmotila. Po
tej fazi se praktično šele vse začne. Začela sem z izdelavo makete in ugotovila, da vsega sploh ni možno izvesti tako, kot je
bilo mišljeno na začetku. Ko sem to popravila in se pognala v
izdelavo, za katero sem mislila, da bo hitra, saj imam že vse
končano, sem se zopet uštela. Sedaj so bili problem materiali, ki jih ni bilo možno kupiti pri nas. Prebrskala sem splet in
upala, da bodo materiali pravočasno prispeli. In potem sem
bila zopet preveč naivna. Mislila sem, da se bo s šivanjem
moje zaključne naloge želela spopasti vsaka šivilja. Ko sem
bila pri prvi zavrnjena, rekoč, da je naloga prekompleksna
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PORTFOLIO:
AVTOPORTRET
LIKOVNEGA
RAZVOJA

“Minljiv si, tvoja dela so tvoj spomin”, se glasi Pleč
nikov napis na osrednjem dvorišču Križank, mimo
katerega se zaspani dijaki SŠOF sprehajamo vsako
jutro. Tudi način, kako jih zberemo v celoto in predstavimo svetu, je prav tako pomemben kot dela sama.
Portfolio je predstavitvena likovna mapa del ali pa že
kar samostojen izdelek. Morda uporaben za bodoče
iskanje zaposlitve, za vstop na akademije ali zaklju
ček šolanja ... Ustvarjalca umesti v širši umetniški
kontekst in prostor, gre namreč za zbirko najboljših
del, pridobljenih znanj in kreativni izraz. Namiguje na
posameznikov slog, ideje, domišljijo in razmišljanje
o umetnosti. Z njim pripoveduje zgodbo o likovnem
razvoju skozi vsa štiri šolska leta, kar doseže s svo-
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predstavljala zame najtežjo nalogo. Z osredotočenjem na dela in na različne elemente sem poskusila
ustvariti jasno sliko – jo oblikovati preprosto, sodobno, nevsiljivo. Portfolio s svetlo-temnim kontrastom
črne in bele uokvirja lastna notranja nasprotja, pa
tudi nagnjenje h konceptualni umetnosti. Z vsebino
skušam sporočiti svojo vsestranskost, navdušenje za
kiparstva, fotografijo in instalacijo, ki jih navadno zasenči izpostavljenost risarskih del.

Eliza Lupi
Mentorica: Nina Šuštaršič Remic

bodnim oblikovanjem vsebine, prostora, praznine,
premišljene kompozicije in skrite mreže. Z zasnovo
tipične strani skuša premišljeno uporabiti načela ritma,
harmonije, likovne teže ter izbira medij sporočanja, s
katerim se izraža. Bo to barva, slika, črka, postavitev?
V oblikovanju učinkovitega portfolia se skriva izjemno
veliko majhnih dilem, likovnih problemov in sočasno
raziskovanje različnih rešitev. Njegovo oblikovanje torej ni zanemarjivo, na podlagi te likovne mape si oblikujemo prvi vtis, ki kasneje služi kot platnica našega
likovnega potenciala.
Zasnova mojega lastnega portfolia je minimalistično prečiščena, preprosta. A redukcija na osnovno
je, v teh štirih letih, polnih kompleksnih misli in idej,
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∞ = SVOBODA			
Zaključna naloga modne oblikovalke Ane Ščuka

Ana Ščuka
Mentorici: Sabina Puc in Nataša Grčar Napast

/// zaključne naloge ///
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M

ed poglobljenim razmišljanjem o konceptu
in inspiraciji so se moje misli prepletale med
svobodo, ki je bila tema zaključne maturitetne
naloge modnega oblikovanja 2016/17, in domačo pokrajino, Krasom, ki ga dojemam kot svobodo prostora,
kamor se lahko zatečem in kjer mi je udobno.
Koncept kolekcije temelji na povezavi med kraško
pokrajino in pesnikom Srečkom Kosovelom, ki v svoji
poeziji ne le opisuje lepote kraške pokrajine, ampak
tudi problematiko družbe in dojemanja “svobode”.
Končna kolekcija se nagiba k naprednemu krojenju
in sestavljanju geometrijskih oblik. Kot izhodišče in
likovno predstavitev sem si izbrala konstruktivizem, ki
je značilen tudi za Kosovela. Inspiracija bazira na geometrijskih oblikah in kolažih, ki se kažejo v silhuetah
ter s sestavljanjem oblik in krojev v različnih oblačilih,
ti pa so povezani v celoten oblačilni videz. Uporaba različnih materialov, ki so večinoma naravni, spominja na
kolaž, ki je ključen za umetniško smer konstruktivizem.
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svojim zaključnim projektom
sem poskušala svobodo prikazati tako, kot jo občutim tukaj
in sedaj, prav zato, ker ni kaosa in
hlače niso oprane.
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Svetilka proteus

Tomaž Žalec
Mentor: Uroš Hohkravt
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Zaključna naloga oblikovalca uporabnih predmetov Tomaža Žalca
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Cilj naloge je bil izdelati poslovno darilo – izdelek iz
slovenskega lesa za Postojnsko jamo. Namenjeno je
vsem obiskovalcem Postojnske jame, tako otrokom
kot odraslim.
Svetilko bi lahko uporabili v jami takrat, ko se
za nekaj časa ugasnejo luči. Obiskovalci bi lahko
prižgali izdelek, ki služi kot svetilka/lučka in sveti s
pomirjajočo ambientalno svetlobo, služila bi za prijetno vzdušje v jami. Svetilka nima gumbov za vklop
in izklop, saj se prižge kot dinamo lučka, prižgemo
jo zgolj s tresljaji. V notranjosti ni baterij, energijo
pridobiva s premikanjem magneta, ki se nahaja v
cevi, oviti z bakreno žico. Svetilka je torej ekološko
prijazna naravi in ljudem. Zaradi hibridne oblike med
vodno kapljico in kapnikom ima dobro težišče, zato

jo lahko odložimo skoraj na katero koli površino (lučka lahko tudi plava na vodi). Svetilka po enominutnem
tresenju zdrži celo do pet minut osvetlitve. Ker oddaja
ambientalno svetlobo, ne poškoduje oči. Po uporabi v
Postojnski jami jo lahko doma uporabljamo kot okrasni
izdelek/spomin ali pa kot dinamo svetilko (svetilko, za
katero ne bomo nikoli potrebovali baterij).
Če bi šel izdelek v masovno izdelavo, seveda ne bi
uporabljali 3d-tiska, saj je počasen in drag. Za izdelavo plastike bi uporabili plastično brizganje PMMA
– polimetilmetaakrilat (prozoren material z visokim
površinskim sijajem, trd in tog, ima dobro natezno,
tlačno in upogibno trdnost, odporen je na praske in se
ga lahko polira, je UV-stabilen, delovna temperatura
materiala je od –40° C do +70° C).

“Svetilka nima gumbov za vklop in izklop,
saj se prižge kot dinamo lučka, prižgemo
jo zgolj s tresljaji.”

R5

Les, ki sem ga uporabil, je bukev. Če pa bi šel
izdelek na trg, bi seveda uporabil več različnih
drevesnih vrst, seveda le tiste, ki se jih lepo obdeluje
(struži). Vsak izdelek bi bil unikaten (zaradi različnih
tekstur, ki se pojavijo na drevesu). V poštev bi prišle
dve vrsti svetilk, in sicer dinamo svetilke ter navadne
svetilke. Obe delujeta na enak način, le da je potrebno
dinamo svetilko tresti dlje časa, navadno svetilko pa
bi prižgali le z enim tresljajem in ugasnili s ponovnim
tresljajem. Predvidena cena bi bila od 7 do 8 evrov
(s struženjem, plastičnim pokrovčkom in dinamo oziroma navadno svetilko). Dno svetilke pa vsebuje
laserski žig/logo Postojnske jame.
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Nagačene
ptice selivke
(beri: ljudje)

Fotografije begunske
tragedije

/// nagrajenci ///

Lana Bregar

“Angažirano, odlično
konceptualno in
izvedbeno izpeljano
delo.”

Lana Bregar, dijakinja 4. letnika fotografije, je že tretje leto zapored sodelovala na natečaju, ki ga prireja
Festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije.
Lana je ustvarjala na predpisano temo migracij in skozi
zgodbo izrazila svoj pogled na sedanje dogajanje. Za
medij izražanja si je izbrala fotografijo in v tej kategoriji prejela priznanje za izjemen prispevek v letu 2017.
Fotografije so nastale v Narodnem muzeju Slovenije
pod mentorstvom profesorice Sonje Lebedinec.
Serijo svojih fotografij opiše: “Ne glede na to, da
na fotografijah niso begunci in migranti, temveč ptice,
fotografije nosijo prav begunsko vsebino. Mrtve, na
gačene ptice selivke (beri: ljudje) so prikazane kot rezultat človeške bede. Nosijo številko, ki jih “razživali”
(beri: “razčloveči”). Nimajo doma in so ujete v trenutku. So samo številke, ujete v objektiv, ki jih dodatno
pojasnjuje spodnje besedilo. Temna, mračna in trda
svetloba razkriva bizarnost trenutka, ki se zdi večna
in v kateri ne vemo, ali bo bolje.”
Borut Kranjc, član žirije, je priznanje utemeljil: “Delo
preizprašuje in preverja naš intimni in družbeni odnos
do drugih in drugačnih, preverja osebno in družbeno moč o preseganju samega sebe in postavljenih
družbenih razmerjih. Postavlja vprašanje o globaliza
ciji in vzrokih za svetovne konflikte, ki so glavni razlog
za begunske tragedije. Angažirano, odlično konceptualno in izvedbeno izpeljano delo.”
Sonja Lebedinec, prof.
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“Pravi ustvarjalec ne
potrebuje drage opreme,
saj vse dragoceno nosi v sebi”
Nagrajenka festivala mladinske kulture – Vizije

/// nagrajenci ///

Tamara Tolar

“Fotovizionarka 2017
Tamara Tolar je bila
nagrajena za cikel
fotografij na temo
Odtujenost.”

Fotovizionarka 2017 Tamara Tolar je bila na festivalu
Vizije – festivalu mladinske kulture, ki ga organizira
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, nagrajena za
cikel fotografij na temo Odtujenost. Fotografije so na
stale pod mentorstvom profesorice Sonje Lebedinec.
Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke in lutkovne predstave,
rock skupine in posameznike na likovnem področju
ter s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast mladinske umetniške produkcije.
Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti. Mladi fotografi lahko na natečaju so
delujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Tema
letošnjega natečaja je bila Odtujenost. Obravnavana
je bila lahko iz intimnega, osebnega, globalnega, socialnega, metaforičnega, simbolnega … vidika, lahko
je bila reportažna ali fikcijska zgodba. Pomembno je,
da ustvarjalci s serijo fotografij – fotozgodbo presežejo zgolj beleženje stvarnosti.
Strokovna komisija (Severa Gjurin in Sonja Lebe
dinec) je ocenjevala predvsem svežino v obravnavanju razpisane teme, idejno in narativno nadgradnjo
izhodiščnega motiva in domišljenost koncepta. Izbrala je fotografske cikle štirinajstih avtorjev, ki so bili razstavljeni na posebni razstavi.
Utemeljitev nagrade: “Tamara Tolar dokazuje, da
pravi ustvarjalec ne potrebuje drage opreme, saj vse
dragoceno nosi v sebi. Izkoristila je prednosti slabega
objektiva in s tem dosegla ravno prav odtujeno neos
trino ob skrbno izbranih preprostih motivih, izčiščeno
likovno kompozicijo in izjemno senzibilnost.”
Odprtje razstave, podelitev priznanj in razglasitev
dobitnika nagrade fotovizionar 2017 je bila 19. maja
2017 v Rotunda Slovenskega narodnega gledališča
Nova Gorica.
Sonja Lebedinec, prof.
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/// nagrajenci ///

Ni nemogoče

Farah Sara Kurnik

o nagrajenem izdelku
farah sare kurnik
Mentorica: Saša Vitežnik Jelen
Ime (izmišljene) supervrste koralnih grebenov ///
Zíur
Likovna tehnika /// Perorisba, promarkerji, 42 x 30 cm
Vzrok ogroženosti koralnih grebenov, na katerega
se delo nanaša /// Onesnaženje
Prilagoditve in vrsta prilagoditve ///
Prilagojene spicule – anatomska prilagoditev
Izguba kloroplasta in kemosinteza – fiziološki
prilagoditvi
Opis prilagoditve /// Zaradi onesnaženja je večina
koralnih grebenov v nevarnosti. Simbiotične alge,
ki živijo v koralah, so se morale prilagoditi, da bi
preživele. Prevzele so spicule, ki so originalno
značilne za korale, njihova funkcija je zagotavljanje
trdnosti in opore. Spicule so algam dale poseben
prosojni kristalni izgled.
Pred tem so bile alge zelene zaradi fotosintetičnih
pigmentov; ker niso več v simbiozi s koralami in ne
zmorejo fotosinteze, so kloroplasti izginili, energijo
pa alge proizvajajo s kemosintezo. Prosojni izgled
prilagojene supervrste ima še drugo funkcijo –
deluje kot kamuflaža. Druge vrste, ki bi se lahko
prehranjevale s temi algami, so se že navadile,
da so prosojni plavajoči objekti (kot npr. plastične
vrečke) neužitni, zato so alge s takim izgledom bolj
varne pred plenilci.
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Maja Gregl
Teja Koren

Z dijaki 2. letnika grafičnega oblikovanja smo se odlo
čili, da se v sklopu pouka likovne teorije lotimo velikega
mednarodnega natečaja, ki ima tradicijo. Organizator
iz Annapolisa, v Marylandu, ZDA, je znanstveno-raziskovalna institucija, ki se ukvarja z raziskovanjem
koralnih grebenov, predvsem ogroženosti in postop
nega propadanja zaradi onesnaževanja oceanov.
Vsakoletni natečaj je namenjen ozaveščanju o tem
problemu, zato je zastavljen interdisciplinarno; likovne
izdelke je potrebno zasnovati in razložiti z znanji s
področij biologije, kemije in ekologije, zato se nam
je pri delu kot somentorica pridružila Mojca Levin,
prof
esorica biologije in kemije. Poleg pre
učevanja
tematike je bilo obvezno likovni izdelek tudi pojasniti
in utemeljiti z besedilom o izmišljeni supervrsti živih
bitij, ki je zaradi prilagoditve ali mutacij sposobna
preživeti v onesnaženem okolju, morda pa celo vpli
vati na obnovo koralnih grebenov. Za korekture angleških besedil se zahvaljujemo profesorici angle
ščine Brigiti Peklaj. Vsem je bilo žal, da je na tem
natečaju potrebno oddati originalne izdelke, ročno
izdelane s klasičnimi slikarskimi tehnikami, ki jih organizator ne vrača, zato smo pred oddajo za kvalitetne
reprodukcije zaprosili naš oddelek fotografije.
Zaradi izredno velikega števila prijavljenih umetniških ilustracij je komisija organizatorjev tekmovanja
za ocenjevanje izdelkov potrebovala kar dva meseca.
Zelo nas je razveselila junijska novica, da je Sara Farah
Kurnik prejemnica 3. nagrade, kar zanjo poleg med
narodne reference pomeni tudi prejem 200 $ finančne
nagrade, v finale tekmovanja pa se je uvrstilo še nekaj drugih dijakov. Ker je bil to za dijake in šolo lep
uspeh, smo se odločili organizirati tudi tiskovno konferenco, o nagradi je v Odmevih poročala tudi RTV
Slovenija. Rezultat na tem natečaju je vsekakor spodbuda za dijake in mentorje, da se večkrat udeležimo
tudi mednarodnih razpisov.

Elizaveta Ryzhova

3. mesto na globalnem
mednarodnem natečaju Science
without Borders® Challenge 2017

Saša Vitežnik Jelen, prof.
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Filip Levec med
nagrajenci na
natečaju Bow Seat
Saša Vitežnik Jelen, prof.
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Tajda Stiplovšek-Jug
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Na natečaj je bilo v srednješolski kategoriji
1900 prijavljenih del iz 48 držav ZDA in iz 63
drugih z vsega sveta. Filip Levec se je odločil
za osveščanje o zvočnem onesnaževanju oce-
anov, o katerem večina ljudi ve manj kot o ostalih vrstah onesnaževanja. Kakor kažejo novejše raziskave, je skupinsko nasedanje kitov na
obalah posledica zvočnega onesnaževanja, ki
jim onemogoča naravno orientacijo. Filipov
izdelek je zasnovan in grafično oblikovan kot
plakat.

Zmagovalni plakat
“Olimpijska bakla”
Aleksander Brezlan, prof.

/// nagrajenci ///

Filip Levec

Tik pred poletnimi počitnicami so dijaki 3. letnika grafičnega oblikovanja oddali svoje izdelke
na globalni natečaj Ocean Awareness Student
Contest, ki ga organizaira neprofitna fundacija
Bow Seat iz Bostona (Massachusetts, ZDA), ki
se ukvarja z ozaveščanjem globalne populacije o onesnaževanju oceanov. Razpisu natečaja je bilo seveda priloženo precej poljudno
znanstveno pripravljenega gradiva, ki je bilo
izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje.
Vsako leto je toliko udeležencev, da komi
sija potrebuje pol leta za ocenjevanje. Dočakali smo rezultate in Filip Levec je za svoj plakat
pod mentorstvom profesorice Saše Vitežnik
Jelen prejel častno nagrado (Honorable Mention Award) ter 250 $.

Olimpijske igre so največji športni dogodek na
svetu, olimpizem pa gibanje, ki združuje naro
de, športnike, otroke, mladino in odrasle ter
povezuje področje športa, zgodovine in umet
nosti. V mesecu februarju so zaživele zimske
olimpijske igre v južnokorejskem Pjongčangu.
Številne organizacije si prizadevajo za pro-
mocijo športa, gibanja, olimpizma in olimpijske
zgodovine ter spoštovanja olimpijskih in športnih vrednot.
Olimpijski komite Slovenije je skupaj z
Europlakatom z namenom povezovanja umetnosti, športa in dediščine objavil javni natečaj
Olimpijska bakla. Prva štiri mesta med skoraj
osemsto prispelimi izdelki so zasedle dijakinje

naše šole pod mentorstvom Aleksandra Brez
lana – Tajda Stiplovšek-Jug, Eva Štupnik, Ana
Grom, Klara Umek. Zmagovalni plakat je bil
plakat Tajde Stiplovšek-Jug, dijakinje grafič
nega oblikovanja. Plakati so objavljeni na javnih
mestih po Sloveniji kot jumboplakati. Žirija je
avtorje in zmagovalno skupino tudi nagradila.
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Priznanje Amini Emušić za izjemen prispevek na
Festivalu sodobnih umetnosti mladih
Amina Emušić
Mentorja: Igor Kregar in Vita Žerjal Pavlin

VZLET REGRATOVIH LUČK
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Amina Emušić

/// nagrajenci ///
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Dijaki tretjih letnikov umetniške gimnazije smo
v šoli v naravi v Gradu na Goričkem, poleg
modeliranja z glino, temo semena izrazili tudi
slikarsko – z akrilom na lesu.
Igor Kregar, profesor risanja in slikanja, je
pripravil material za slikanje na vezani plošči
kvadratnega formata z vžganim robom kroga
s premerom 45 centimetrov. Mentor nam je
uvodoma ob primerih iz umetnostne zgodovi
ne predstavil slikarski format kroga z razlago
termina tondo. Nato smo idejno zasnovo zanj
najprej predstavili s skico na papirju.
Za svoje slikarsko razmišljanje o semenu
sem izbrala prikaz pahljačasto upodobljenih
in povečanih stiliziranih semen regrata. Kompozicijo Vzlet regratovih lučk sem naslikala
kot dinamično dogajanje med semeni, katerih
stebelca spominjajo na puščice, ki v večnem
krogu življenja začenjajo s potovanjem, da bi
semenom našle ugodno mesto za novo rast.
Izbrani motiv sem želela prikazati čim bolj realistično, zato tudi izbira barve ni bila težka.
Stebelca semena sem naslikala v različnih rja
vih odtenkih, pri čemer sem poudarila iluzijo
prostora s temnejšimi oziroma svetlejšimi toni.

“Slika je bila
kasneje prodana na
dražbi Rotary kluba ...
z denarjem od prodaje
pa se bo polnil sklad
za štipendije mladih
ustvarjalcev.”

Pahljačasti del cveta sem naslikala z belim
akrilom, saj je takšen tudi v realnosti. Preden
sem se lotila detajlov, sem ozadje pobarvala
v nežnem odtenku modre barve, s čimer sem
želela poudariti globino.
Slikanje na lesu je bil zanimiv izziv, saj pred
tem nisem imela likovnih izkušenj z okroglim
formatom. Ker podlaga ni bila edina novost, je
okrogel format predstavljal precej večji zalogaj
za domišljijo, zato je bilo potrebno narediti več
skic, da bi prišla do željenega likovnega zaključka.
Delo Vzlet regratovih lučk je bilo razstav
ljeno na prireditvi Transgeneracije 2017 v Can-
karjevem domu. Strokovna komisija je med
likovnimi deli izbrala tudi moje in mi zanj po
delila priznanje za izjemen prispevek na Festivalu sodobnih umetnosti mladih. Kasneje
je bila slika prodana na dražbi Rotary kluba.
Sedaj je v privatni zbirki, z denarjem od prodaje pa se bo polnil sklad za štipendije mladih
ustvarjalcev.
Slikanje me razveseljuje in je moj priljub
ljen način izražanja, zato upam, da me bo vzne
mirjalo tudi v bodoče.
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Amina Emušić

Sibila Leskovec

Vita Gradič

Mirjam Avguštin

Tinkara Ličen
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STOPI V MOJE ČEVLJE

/// nagrajenci ///

Eliza Lupi

Anuša Babuder
Mentorica: Nina Šuštaršič Remic

Projektni teden 2016/17 (SHAPED CANVAS PROJEKT)

Foto: Damijan Kracina
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Ideja projektnega tedna je bila razširiti svoj pogled
tako, da bi dijaki spoznali tudi nekatera znanja drugih oblikovalskih poklicev in ob tem videli, kako se ti
med seboj prepletajo. Tako smo pridobili dragoceno
znanje in izkušnje, saj se v vsakdanjem poteku pouka,
zakopani vsak v svoje delo in strokovne predmete, le
redko spomnimo, da imamo na naši šoli dijake štirih
drugih umetnostnih smeri, ki so nam praktično na do
segu roke. Tako so se oblikovalci uporabnih predmetov seznanili z delom grafičnih oblikovalcev, modni
oblikovalci so spoznavali del programa likovne gimnazije …
Grafiki 3. letnika smo se seznanili z delom v delav
nici za obdelavo lesa, ki jo sicer največ uporabljajo
bodoči oblikovalci uporabnih predmetov. S profeso
rico likovne teorije, Nino Šuštaršič, smo zasnovali slike
na lesu, ki prestopajo meje okvirja (ga nimajo). Tako
sliko imenujejo z angleškim izrazom “shaped canvas”.
Navdihovali so nas slikarji, kot sta na primer ameriški
slikar Frank Stella in slovenski, žal prezgodaj preminuli, slikar Jože Slak Đoka, ki smo mu projekt posvetili.
Že lansko šolsko leto smo ustvarili serijo osnutkov na
papirju za obliko nenavadne slikovne ploskve, ki ni
geometrijska. Izbrali smo si znano obliko iz okolja, na
primer rastlino, žival, predmet, dele človeškega telesa, in jo v treh stopnjah spremenili v abstraktno formo.
Nato smo končno formo tudi skenirali in pripravili vektorizirano konturo. Sledilo je ustvarjanje več slikarskih
osnutkov na temo: vibracija barve in izraznost tekstur
– tako pravih kot simuliranih, naslikanih.
Pri projektu so kot mentorji sodelovali tudi profesor plastičnega oblikovanja Damijan Kracina, ki nam
je svetoval pri likovni izvedbi poslikav ter montaži
tekstur, Luka Jančič in Igor Stanko pa sta nam pomagala pri razrezu lesenih plošč. Doživeli smo prvo izkušnjo s CC-strojem za lasersko izrezovanje, s katero
je vsak dobil svoj canvas.
Vzdušje in način dela sta bila bolj podobna ateljej
skemu delu kot pa pouku, kar je poganjalo našo us
tvarjalnost. Večina si je za svojo tehniko izbrala akrile,
s katerimi so poslikali svoje plošče, nekateri pa so se
prepustili oblikovanju z materiali. Videl si lahko vse,
od barvnega blaga in čipke do pločevine in odpadnega lesa. Canvase smo na koncu dneva obesili na
stene učilnice in tako poživili duhamorno belino. Učilnica je kasneje služila tudi kot predstavitev na infor-
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Eliza Lupi

Lara Mrzelj

“Delo dijakinje
Elize Lupi s SŠOF nas
prevzame s suvereno
uporabo različnih
materialov, izvrstno
tehnično izvedbo in
motivom, ki nas gleda
v oči.”

Klara Kracina

mativnem dnevu, kjer so si lahko bodoči dijaki naše
izdelke tudi ogledali.
Razstavljeni so bili na festivalu Transgeneracije
skupaj z deli dijakov tedanjega 3. letnika gimnazije.
Dijaki umetniške gimnazije so imeli podobno nalogo,
le da so izdelke poslikali in dokončali samostojno.
Zamenjavo smeri med projektnim tednom smo na
naši šoli prvič izvedli in zdi se mi, da je to eden izmed
najboljših načinov, kako spoznati tudi druge smeri.
Seznanili smo se z novimi stroji, materiali, načini dela
in profesorji. Brez dvoma pa so tudi izdelki dosegli
namen, saj še danes krasijo stene Križank.
Eliza Lupi je za svoj izdelek na festivalu sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije v Cankarjevem
domu prejela priznanje za izjemen likovni dosežek.
Žirantka dr. Beatriz Tomšič Čerkez je napisala: “Delo
dijakinje Elize Lupi s SŠOF nas prevzame s suvereno
uporabo različnih materialov, izvrstno tehnično izved
bo in motivom, ki nas gleda v oči. Ob njem si vsak lah
ko postavi različna vprašanja, ki ostajajo v intimnem
svetu mladega umetnika in gledalca. Vsak začuti, kaj
ga sprašujejo pogledi, in se odloči, kako bo odgovoril.”
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FORMER STUDENTS STUDYING ABROAD ///
DIE STUDENTEN IM AUSLAND
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MOŽNOSTI

NEŠTETIH

PRESTOLNICA

MODNA
Vprašanja pripravila: Ivana Tominc
Mentorica: Sabina Puc

/// študentje v tujini ///
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Fakulteto London College of Fashion sem si izbrala,
ker me je že od nekdaj vleklo v London, zato sem
želela izkusiti življenje in študij v mestu, ki je ustvarilo
številne oblikovalce, ki jih sama občudujem. V zadnjih
dveh letih sem se predvsem naučila največ o sebi kot
oblikovalki in kako deluje modna industrija za stenami blišča. Ob študiju občasno delam tudi v prodaji
oblačil in luksuznih izdelkov, v trgovinah, kot so Selfridges, Harvey Nichols ter Fortnum & Mason, kar mi
pomaga pri razumevanju zadnjega dela kreativne
verige. London je zame popolno mesto, ki ima svoje
čare. Predvsem me inspirirata hiter življenjski tempo
in dogajanje, ki je prisotno na vsakem koraku. Trenutno poskušam svoje misli osredotočiti na zaključek 3.
letnika, različna sodelovanja in tekmovanja, ki so možna v naslednjem letu. Kasneje bo najverjetneje sledilo
delovanje na oblikovalskem področju v Londonu. V
prihodnosti pa me vleče tudi v New York, a pustimo
se presenetiti.
Največja zahvala gre moji razredničarki in profesorici modnega oblikovanja Sabini Puc, ki je v meni
videla potencial in me je spodbudila k razmišljanju
o študiju v tujini. Zahvala gre tudi ostalim mentorjem
na šoli, nenazadnje pa tudi psihologinji Lilijani Lukač,
brez katere me na SŠOF ne bi bilo. SŠOF je izjemna
šola. V Londonu sem spoznala veliko ljudi iz različnih
delov sveta in nikomur, ne profesorjem ne študentom,
tak koncept srednje šole ni poznan. Kvaliteta pro-

grama modnega oblikovanja, zahtevana kreativnost
pri izdelavi projektnih nalog in natančnost pri reali
zaciji krojev so predstavljali odlično in obvezno podlago za študij, še posebej zaradi individualnega načina
dela, ki tukaj prevladuje.
Katere so prednosti in slabosti, ko zapustiš domači
kraj in državo za daljše časovno obdobje, in kakšne
nasvete bi dala dijakom, ki se zanimajo za študij v
tujini?
Zdi se mi, da je sprememba okolja in raziskovanje no
vih kultur ter držav ena izmed najbogatejših izkušenj,
ki jo posameznik lahko ima. Imela sem to srečo, da
sem se že v srednji šoli lahko šolala izven domačega
kraja, kar je bil začetek take izkušnje. Definitivno te to
spremeni kot osebo, postaneš veliko bolj odgovoren,
razgledan, stvari začneš videvati iz kotov, za katere
prej nisi vedel, da obstajajo. Sprememba in tveganje
sta nujni komponenti pri odkrivanju novih in zanimivih
rešitev ter življenjskih izkušenj. Če imate možnost, jo
zagrabite, saj mislim, da je to neprecenljiva življenjska
izkušnja. Potrebno je veliko discipline in trdega dela,
vendar je rezultat neprecenljiv.
Kakšen je način izobraževanja v tujini?
Že od prvega dne je pristop k študiju izjemno samo
stojen. Vsaj na naši fakulteti imamo tedensko le nekaj
predavanj ali delavnic, preostali čas pa je namenjen
samoiniciativi. Naučeni smo, da eksperimentiramo
na stotine načinov. Nihče nas stvari in dejstev ne uči,
izpitov ne pišemo, profesorji na vprašanja ne odgovarjajo, dokler pred njimi ne ležijo prvi poizkusi. Ure
oblikovanja so strukturirane tako, da svoje izdelke
in projekte predstavljamo kot zgodbo, predstavimo
možne ideje. Profesorji niso tisti, ki ideje izbirajo ali
dajejo, to nalogo imamo mi, oni pa delujejo kot žirija, ki naše delo ocenjuje in svetuje naslednje korake.
Teoretični del vsakega semestra je esej, v katerem
moramo skozi razmišljanje oceniti in kritično razmiš
ljati o dani temi, ali pa o temi, ki smo si jo sami izbrali.
Prisiljeni smo, da razmišljamo preko mej, ki smo jih vajeni, ter skozi projekte oblikovanja natančno prikažemo potek našega razmišljanja tako v 2D-obliki kakor
3D-formi.
Kako so potekali sprejemni izpiti?
Prijava na vse fakultete v Londonu poteka preko spletnega mesta UCAS in je odprta do sredine januarja za
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prihajajoče študijsko leto. Ob prijavi preko interneta
je potrebno priložiti motivacijsko pismo, akademsko
referenčno pismo, podatke o dosedanjem šolskem
uspehu ter 10 strani, ki predstavljajo tvoje najboljše
delo. Za tem korakom fakulteta pregleda portfolie in
izbere študente, ki jih povabi na intervju v London. Če
se prav spomnim, je moj intervju potekal v februarju.
Sam intervju je bil v mojem primeru zelo sproščen,
spomnim se celo, da je bil profesor zelo zainteresiran
za način dela na SŠOF. V roku 14 dni sem preko sistema UCAS dobila potrdilo o sprejetju, opraviti sem
morala še izpit angleščine IELTS. In sedaj sem tukaj.
Kako bi na kratko opisala splošen vtis o fakulteti?
Velik poudarek je na konceptu in razlogih za ustvarjanje ter predvsem na naši osebni identiteti. Na trenutke je okolje kar kompetitivno in tempo dela je
definitivno zelo hiter in stresen, vendar je to tudi del
splošnega življenja tukaj. Poudarek je tudi na praktičnem načinu dela v modni industriji. Vsi naši profesorji
imajo izkušnje ali pa trenutno delajo v industriji. Moj
lanskoletni profesor krojenja je zaposlen pri Alexandru McQueenu in nam lahko pokaže realno okolje in
tudi zahteve pri izdelavi oblačil, ki jih ima industrija.
Obvezna je trimesečna praksa, ki sem jo opravljala
pri manjši modni znamki Cimone, letošnje poletje pa
pri oblikovalcu Garethu Pughu. Ko moraš čez noč
pred modno revijo ukrojiti celo podlogo za plašč ali
sešiti več izdelkov, so napake in nenatančnost nekaj,
česar si ne moreš privoščiti.
London College of Fashion ponuja tudi veliko prilož
nosti in povezav z industrijo, dejstvo pa je, da so
vse te priložnosti, vključno z zaključno modno revijo, popolnoma ločene od študijskega programa in
je zanje potrebno dodatno delati. Roki za oddajo so
ponavadi tudi zelo kratki. Ravno sedaj, ko tole pišem
sredi delavnice, sem dobila elektronsko sporočilo o
priložnosti za sodelovanje z oblikovalskim duom Teatum Jones ter British Library, oddaja portfolia pa je
čez točno 22 ur. Dolgčas je definitivno nekaj, česar
tu ne poznamo.

“SŠOF je izjemna šola ...
Kvaliteta programa modnega
oblikovanja, zahtevana kreativnost
pri izdelavi projektnih nalog in
natančnost pri realizaciji krojev so
predstavljali odlično in obvezno
podlago za študij.”
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Umetnost me je vedno zanimala, privlačile so
me poslikave, stavbe, kipi, slike, fotografije …
Kot majhna punčka sem risala svoje namiš
ljene hiše, njihove tlorise, si izmišljala notranjo
opremo. Obiskovala sem Waldorfsko osnovno
šolo, polno ročnih del, spretnosti, natančnosti,
vztrajnosti in kreativnosti.
Šolanje sem nadaljevala na Srednji šoli za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, umetniška
gimnazija – likovna smer. V času obiskovanja SŠOF sem pridobila veliko risarskih prvin,
naučila sem se opazovati prostor, okolico in
v njej opažati probleme in izzive. Rada sem
imela vse strokovne predmete, še posebej sta
mi bila ljuba umetnostna zgodovina in bivalna
kultura. Veselilo me je tudi prostorsko risanje
in računalniško 3D-modeliranje pri profesorju
Petru Rauu (predstavitvene tehnike).
Za nadaljevanje izobrazbe sem izbrala
študij arhitekture. Izvedela sem, da se v tujini
arhitektura loči na dve veji. Prva temelji na tehničnem pristopu, druga pa na oblikovanju, idejah, konceptu in arhitekturi za prihodnost. Ker
me je privlačila druga, sem se odločila, da se
preizkusim v tujini.
V osnovni in srednji šoli sem se poleg
angleščine učila tudi nemščino, zato sem že
v začetku iskala možnosti študija v bližnjih
nemškogovorečih deželah. Po vseh prejetih
informacijah me je najbolj pritegnila Akademie
der bildenden Künste na Dunaju.
Akademie der bildenden Künste ima štu
dijske smeri primerljive ljubljanski Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje, kot so kipar
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stvo, abstraktno slikarstvo, uprizoritvena umetnost, scenografija in tudi arhitektura. Študij
1. stopnje bolonjskega sistema v arhitekturi
temelji na petih platformah: GLC Geography
Landscapes Cities (geografija, pokrajina, mesta), HTC History Theory Criticism (zgodovina,
teorija, kritika), ESC Ecology Sustainability Cultural Heritage (ekologija, obnovljivost, kulturna
dediščina), CMT Construction Material Technology (konstrukcija, material, tehnologija),
ADP Analogue Digital Production (analogna
in digitalna produkcija).
Ker je bila Akademija na Dunaju moja prva
izbira, sem se prijavila na sprejemne izpite. Iz
radovednosti sem se udeležila še preizkusa
likovne nadarjenosti na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Dunajski pristop je bil že v startu
veliko toplejši in bolj oseben.
Po opravljenih obeh sprejemnih izpitih sem
se odločila za študij na dunajski Akademiji v
pisani druščini 20 študentov iz Avstrije in ostalih evropskih in azijskih držav. Bivam v slovenskem študentskem domu Korotan. V začetku
so mi starejši slovenski študentje pomagali pri
urejanju dokumentov in bivanju, njihova prisotnost in tempo študija sta mi ublažila obču
tek domotožja.
Sestavni deli študija so osnove statike in
poznavanja materialov, predvsem pa razvijanje naše kreativnosti in oblikovanja s pomočjo
vseh klasičnih in sodobnih tehnik risanja ter
orodij, računalniških programov za obdelavo
fotografij, animacije, montaže slike, filma, zvoka, 3D-tiskalnikov in izdelave maket. Ves čas,
ko nimamo predavanj, je potrebno nameniti
individualnemu delu za vse študijske projekte.
Imamo neomejen vstop na Akademijo, v vse
studijske in računalniške učilnice, lesno in
kovinsko delavnico ter na voljo brezplačno

uporabo laserskega rezalnika, 3D-tiskalnika in
tiskalnika za tiskanje plakatov. Material, potreben za risanje in izdelovanje maket, si kupimo
sami. Cene so višje kot v Sloveniji, v Avstriji pa
je izbira materialov večja. Na koncu semestra
nam del stroškov za nakup materiala povrnejo.
Vsak semester imamo v sklopu glavnega
projekta organizirano ekskurzijo – obiskali
smo Atene, Moskvo, Lizbono, Porto ter Amsterdam. Stroške ekskurzij si v celoti krijemo
sami, kasneje pa nam del Akademija povrne.
Veliko imamo stika s tujimi univerzami. K nam
radi prihajajo tuji študentje na izmenjave, gostujoči profesorji sodelujejo pri naših projektih.
Ljudem lahko arhitekti s svojimi arhitektur
nimi rešitvami omogočimo kvalitetnejše življe
nje in to je nekaj, kar si želim početi.
Na koncu bi rada poudarila, da imajo profesorji strokovnih predmetov na SŠOF zelo
podoben pristop pri podajanju znanja kot na
Akademie der bildenden Künste, so v stiku s
sodobno tehnologijo in obravnavajo različne
medije. V gimnaziji nam je bilo dovoljeno svobodno umetniško izražanje znotraj okvirjev uč
nega načrta, profesorji pa so nas in naše pro-
jekte obravnavali osebno. Pridobljene osnove
poznavanja fotografije, tehničnega risanja,
računalniškega 3D-oblikovanja v programu
Rhinocerus so bile odlična osnova za moje
študijsko delo. Vsem profesorjem na SŠOF se
zahvaljujem za svoje prekrasno in bogato dijaško obdobje, dijakom pa želim, da ponujeno
znanje zajemajo z veliko žlico, ga v življenju nad
grajujejo in izkoristijo za dosego svojih ciljev.

Vprašanja pripravila: Anuška Đogić
Mentorica: Mateja Cvelbar
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V 4. semestru smo se ukvarjali z arhitekturno
knjižnico prihodnosti in na koncu oblikovali las
ten koncept in dizajn.
Rolling Library je arhitekturna digitalna knjiž
nica in izobraževalni center znotraj velike krogle,
ki se lahko kotali po mestu. Znotraj nje je velik
odprt prostor, kjer obiskovalci lahko opazujejo
projekcije 3D-modelov arhitekturnih stavb, teks
tov in se udeležijo različnih predavanj, izobraže
vanj in delavnic.
Po potovanju med ulicami Dunaja se knjižni
ca vrne na svojo glavno lokacijo na dunajskem
Ringu v bližini Akademie der bildenden Künste.
Tam je vzpenjajoča se klančina z vdolbino, v kate
ro se knjižnica na lokaciji ugnezdi. Ko knjižnice ni
tam, se lahko klančina upora
blja kot ločena
stavba.
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Naja Škrinjar se je po šolanju na
SŠOF, smer grafično oblikovanje,
vpisala na nadaljnji študij v Angliji,
kjer je sedaj v zadnjem letniku
smeri “računalniške igrice”.
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Kdaj ste se začeli zanimati za študij v tujini? So v
poštev prišle le šole v Angliji ali ste si ogledovali
tudi študijske smeri v drugih državah?
Za študij v tujini sem se začela zanimati že v osnovni
šoli. Takrat še nisem vedela, kaj bi rada študirala, vendar sem si vedno želela iti v tujino. Na izbiro je bilo
veliko šol, najboljše možnosti so bile v Italiji, Avstriji,
Nemčiji ter Angliji. Za Anglijo sem se odločila predvsem zaradi znanja jezika.
Kako je potekal postopek za sprejem, kaj je bilo treba poslati? Na koliko šol ste se prijavili? Kdaj se je
bilo treba prijaviti?
Prijavila sem se na spletni strani, ki se imenuje UCAS.
Je nekakšna baza vseh šol v Angliji. Prijavila sem se
na 5 šol in bila sprejeta na 4 izmed njih. Potrebovala sem portfolio, ki je moral vsebovati moje izdelke
za tradicionalne in digitalne medije. Potrebovala sem
tudi “cover letter” (krovno pismo) ter “personal statement” (osebno izjavo), dokument, v katerem sem
morala opisati, zakaj si želim študirati na tej smeri.
Seveda so razen tega upoštevali tudi povprečje ocen,
potrebovala sem 96–112 tarifnih točk UCAS. Opraviti
pa sem morala tudi izpit iz angleščine IELTS in doseči
povprečno vsaj 6.0 točk. Na spletni strani UCAS so
vsi podatki o prijavi, tudi roki za prijavo. Jaz sem se
prijavila januarja, že sredi 4. letnika, kljub temu da
takrat še nisem imela zaključnih ocen in opravljene
mature.
So vas povabili na razgovor?
V Angliji sem najprej študirala na University for the
Creative Arts. Tam pred sprejemom nisem bila povabljena na razgovor, bila sem sprejeta na podlagi kvali
tetnega portfolia. Kasneje sem se prepisala na University of Salford, kjer sem predhodno morala opraviti
razgovor. Takrat nisem imela možnosti potovati tja,
zato sem razgovor opravila preko Skypa. Postavili
so mi nekaj vprašanj o tem, kaj me zanima in kaj bi
rada počela v življenju. Skupaj smo pregledali portfolio, nato pa sta mi profesorja povedala, kaj lahko
pričakujem med študijem in kako mi lahko pomagata,
da dosežem svoje cilje v življenju.
Kdaj ste izvedeli, da ste sprejeti? Na katero smer
ste se vpisali?
Da sem vpisana, sem izvedela čez približno 4 me
sece. Vpisala sem se na smer Computer Games Arts.
Kako ste izbrali nastanitev, je to v sklopu šole? Ste
kasneje nastanitev spremenili?
Na obeh univerzah sem izkoristila možnosti nastanitve, ki jih nudi šola. So najbližje univerzi in varovane
24 ur na dan.
Kako se je začelo prvo študijsko leto – koliko vas je
bilo, od kod prihajajo študenti te smeri?

“Dva najbolj
pomembna
srednješolska
strokovna
predmeta,
ki sta mi
tudi najbolj
pomagala,
sta risanje
ter likovna
teorija.”
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“90 %
študijskega
dela smo
morali
opraviti sami,
se učiti sami,
profesorji pa
so bili tam,
da so nas
usmerjali na
pravo pot.”
Na začetku študija nas je bilo v letniku 125. Bili smo
drugi največji oddelek, prvi je bil “film making”, kjer
je bilo 180 študentov. Na naši smeri je bilo približno
80 % angleških študentov, med ostalimi pa veliko iz
Evrope (največ iz Bolgarije, Španije in Litve), imela pa
sem tudi dva sošolca s Kitajske ter enega z Japonske.
V tretjem letniku nas je v oddelku 25.
Kako se študij začne? Koliko predavanj, vaj in
drugih obveznosti je na teden? Kakšne so bile prve
naloge?
Ko se je študij začel, sem bila presenečena zaradi števila ur, ki sem jih imela na urniku. Na teden sem imela
le okoli 6 ur predavanj. To je bil velik šok, saj sem
bila navajena na srednjo šolo, kjer smo imeli vsaj 6
ur pouka na dan. 90 % študijskega dela smo morali
opraviti sami, se učiti sami, profesorji pa so bili tam, da
so nas usmerjali na pravo pot. Imela sem 3 predmete
na semester. V prvem semestru so bili to 2D-design,

ustvarjanje igric ter kodiranje. Že prvi semester je bil
zahteven, saj smo morali sami ustvariti ter skodirati računalniško igro. Pri 2D-designu smo vsak teden
dobili “domačo nalogo”, ki smo jo morali dokončati v
enem tednu, in po zaključku tedna dobili tudi oceno.
Te naloge so bile zelo zabavne, saj smo morali ustvarjati pošasti, okolja, karakterje ter raznorazna vozila in
predmete.
Katera znanja, ki ste jih pridobili na SŠOF, so vam
koristila pri študiju? So imeli drugi študenti podobna predznanja?
Znanja, ki sem jih pridobila na SŠOF, so mi res prišla
prav. Drugi študenti niso imeli podobnega predznanja. Dva najbolj pomembna srednješolska strokovna
predmeta, ki sta mi tudi najbolj pomagala, sta risanje
ter likovna teorija. Teh predmetov v sklopu študija ne
poučujejo in pričakujejo, da že imamo predznanje in
se sami izpopolnjujemo. Oba predmeta sem imela na
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SŠOF tri leta, zato mi je to znanje res pomagalo in
me postavilo v ospredje.
Zdaj ste v zadnjem letniku, kako zahtevne so
sedaj naloge in projekti? Kako poteka delo – je
večinoma individualno ali timsko?
Sem v zadnjem letniku in naloge so se spremenile.
Trenutno imam samo 3 ure predavanj na teden, pa
še od tega je ena namenjena osebnim tutorialom,
torej individualnim korekturam. Delo je izključno timsko, razen dizertacije. Smo v skupinah po 5 študentov, vsak ima v tej skupini svojo vlogo. Sem v vlogi
vodilnega umetnika (lead concept artist). V skupini
imam še animatorja, 2 programerja ter umetnico,
ki se ukvarja z ustvarjanjem okolja. V zadnjem letu
imamo samo en velik projekt, je pa od nas zahtevano, da je ta na nivoju profesionalcev. Kljub temu
da imam 3 ure predavanj, sem v šoli večinoma od
devetih zjutraj do petih zvečer, včasih tudi do devetih. Vsaj dva- do trikrat na semester imamo dan, ko
v šoli ostanemo 24 ur, da nadoknadimo vse delo, ki
ga nismo uspeli narediti do takrat (v šolo si prinesemo odeje, hrano, pijačo). Delo je zelo zabavno,
vendar tudi zelo zahtevno. V zadnjem letniku nas
pripravljajo na delo v industriji, na intervjuje, kako
pripraviti dober portfolio, izbrati si moramo smer, v
kateri se želimo specializirati. Jaz bi rada postala
2D-concept artist.
Za konec le še o konceptni knjigi, ki je postala
za mlade zanimiv tržni izdelek. Običajno izide v
precej razkošni klasični knjižni obliki, ko postane
neka računalniška igrica ali animacija popularna.
Naši dijaki so mi jih nekaj prinesli pokazat, tudi
lastne so oblikovali, čeprav v fazi zasnove igrice
ali animacije, pa me zanima, ali tudi v času študija
pripravljate konceptne knjige, kako in kdaj nastanejo?

“Kljub temu da imam 3 ure
predavanj, sem v šoli večinoma
od devetih zjutraj do petih
zvečer, včasih tudi do devetih.
Vsaj dva- do trikrat na semester
imamo dan, ko v šoli ostanemo
24 ur, da nadoknadimo vse
delo, ki ga nismo uspeli narediti
do takrat (v šolo si prinesemo
odeje, hrano, pijačo).”
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Konceptna knjiga (concept book) je v bistvu izdelek, ki
ga naredimo na koncu projekta. V knjigi so zbrani koncepti, ki so prva zadeva, ki se je je treba lotiti pri nastajanju igrice. Konceptne slike so naše ideje, skozi illustracije raziskujemo videz igrice, ki ga želimo kasneje
ustvariti. S koncepti pomagamo skupini vizualizirati
svoje ideje in prikazati, kako stvari delujejo (predvsem
predmeti, vozila, orožje).
Naja, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor in
poslane fotografij. Profesorji in dijaki s SŠOF vam
želimo uspešno nadaljevanje študija in kariere.
Z Najo Škrinjar se je po e-pošti pogovarjala
Saša Vitežnik, prof.
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Za zaključno nalogo na SŠOF, na smeri grafično
oblikovanje, ste si izbrali oblikovanje kuharske
knjige. Naloga je nekaj posebnega, ker ste sočasno
tudi avtor receptov in fotografij. Kdaj ste začeli kuhati, kdo vas je uvajal v kuharske veščine?
Kuhati sem začel že zgodaj, sicer ne iz veselja, ampak
bolj iz potrebe. Moji starši imajo službe, ki ne zagotav
ljajo, da bodo vsak dan doma ob istem času. Nekje
v sredini osnovne šole sem začel kuhati preproste
obroke za naju z bratom, proti koncu osnovne šole pa
sem se v kulinariko res še bolj zakopal.
Je kuhanje družinska tradicija, ste kaj prevzeli od
sorodnikov? Kdaj ste začeli v procesu pripravljanja
hrane ustvarjati po svoje?
Kuhanje je v naši družini prisotno v isti meri kot verjetno v vsaki drugi slovenski družini. Večkrat na leto so
dogodki, ko se zbere vsa družina, in vedno se kuha
prvovrstna hrana. Predano mi je bilo prepričanje, da
je kvaliteta res pomembna.
Kulinarika je postala trend, ki se je razširil in razvejal, kako ste izbrali svojo smer, kako ste se izpopolnjevali?
Večinoma sem se kulinarično razvil sam – seveda s
pomočjo številnih blogov, oddaj in kuharskih knjig.
Kasneje sem se udeležil še kulinaričnega usposabljanja pri enem od večjih imen v slovenski kulinariki,
ampak mislim, da mi je delo v kuhinji dalo mnogo več.
Kasneje sem več let po šoli kuhal v ljubljanski Baziliki,

študent grafičnega
oblikovanja
v Rotterdamu

ki mi ja dala mnogo širine in je zelo preoblikovala moj
pogled na kulinariko.
Tudi estetika v kulinariki je postala zelo pomemb
na. Vpisali ste se na SŠOF, na smer grafično obli
kovanje, sočasno pa ste svoj prosti čas namenjali
ustvarjalnosti v pripravi hrane. Kako povezujete
obe področji?
Hrana dopušča mnogo več opcij za ustvarjalnost, kot
si mislimo, npr. način, kako stvari postaviš na krožnik,
barve, ki jih uporabiš. Včasih, ko na krožnik postavim
jed, se počutim enako, kot da na stran uvrščam tekst.
Barve, velikost, razmerja, plasti.
Odločili ste se za študij v tujini, kako ste izbirali
med številnimi možnostmi? Kdaj ste začeli iskati
izobraževalne ustanove, kako ste jih primerjali, se
odločili za ožji izbor?
Odkar pomnim, sem želel v tujino. Nisem sicer vedel,
da bom pristal na Nizozemskem, želel sem študirati v
Ameriki, vendar sem kmalu ugotovil, da zaradi visokih
stoškov študija to ne bo prišlo v poštev. Potem sem na
internetu bral številne članke o boljših evropskih aka
demijah na področju grafike in zasledil akademijo v
Rotterdamu. Kasneje sem se spomnil, da mi je brošuro
za to akademijo pokazala celo šolska psihologinja.
Oddal sem portfolio, naredil sprejemne izpite in tu sem.
Moja največja napaka je bila, da sem izbiro akademij
baziral le v mestih, v katerih sem želel živeti. Akademijo
izbereš, ker je dobra, ne pa zato, ker je v “kul” mestu.
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“Hrana dopušča mnogo več opcij za ustvarjalnost, kot si mislimo... Včasih,
ko na krožnik postavim jed, se počutim enako, kot da na stran uvrščam tekst.”
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Kakšni so bili pogoji za vpis, kdaj se je bilo treba
prijaviti?
Pogosto so pogoji za vpis na večino akademij precej
ohlapno napisani. Zato vsakomur, ki se prijavlja na šole
v tujini, svetujem, da pošlje e-mail za vsako vprašanje, ki ga ima. Dolžni so zagotoviti odgovore. Za vpis
na mojo akademijo sem potreboval končano srednjo
šolo, maturo in certifikat iz angleščine. Vsi dokumenti
morajo biti uradno prevedeni in šoli posredovani do
začetka akademskega leta. So pa to zadeve, ki trajajo,
zato svetujem, da certifikat iz angleščine opravite že
prej, spričevala pa prevedete takoj, ko jih dobite. Če
listin ne zagotovite pravočano, bodo sprejeli nekoga
drugega.
Zdaj ste vpisani na študij v Rotterdamu, na smer
Graphic Design, kakšni so vtisi?
Vse je precej bolj svobodno in odvisno od lastnega
pristopa. Če narediš samo to, kar zahtevajo od tebe,
je v večini primerov premalo. Poudarjen je delovni
proces. Končni izdelek je brezpredmeten, če zraven
ne predložiš procesa in številnih eksperimentov, ki so
te pripeljali do končne vizualne rešitve. Prav tako to
ni le študij grafike, ampak vse umetnosti. Če je tvoja
naloga ustvariti publikacijo, lahko ustvariš tudi umetniško instalacijo, če jo nameniš informiranju.
Študij poteka v angleščini, kakšna druščina študentov se je znašla v vašem letniku, koliko je študentov, od kod prihajajo, s čim se lahko pohvalijo? Kje
so vaše prednosti, kje vam koristi predznanje, ki ste
ga pridobili na SŠOF?
Pouk poteka v angleščini, zato je znanje jezika zelo
pomembno. V mojem razredu je več kot pol študentov internacionalnih, prav tako pa morajo v angleščini
govoriti nizozemski študentje. Prihajamo z vseh koncev sveta, v večini iz Evrope, so pa moji sošolci tudi
iz Amerike in Azije. Na SŠOF sem izoblikoval svojo
estetiko, kar mi velikokrat dela težave pri eksperimentiranju, a mi v produkciji končnega izdelka zelo
pomaga. Prav tako mi pomagajo grafične tehnike, kot
npr. sitotisk, ki smo ga imeli kot predmet, saj se na tej
akademiji to znanje že pričakuje oziroma se ga je potrebno naučiti v roku dveh ur.
Kako poteka delo, koliko je predavanj, vaj, indivi
dualnega dela?
Predavanja so precej dinamična. Vse se seveda posodablja preko interneta, komuniciramo preko whats
appa ali maila. Predavanj je malo, dela pa je veliko.
Rednih predavanj je na teden skupaj okoli 20 ur, na

šoli pa včasih preživimo toliko časa, da nas z akade
mije mečejo. Res je veliko poudarka na samoiniciativi.
Veliko je tudi skupinskega dela.
Kako je s pogoji bivanja, se lahko v prostem času
ukvarjate tudi s kulinariko?
Bivanje na Nizozemskem ni poceni. Stanovanja in študentski domovi so dragi, zato študij v tujini postavlja
določene omejitve, obenem pa je velik izziv. Ker študij
v celoti krije moja družina, moram pogosto premisliti,
kako bom porabil svoj denar, saj že za materiale na
akademiji porabim veliko. Zelenjavo vsak vikend kupujem na afriški tržnici, saj je cenejša in bolj kvalitetna.
Tako vsak teden ustvarjam z novimi, sezonskimi ses-
tavinami.
Vaša kuharska knjiga, ki ste jo oblikovali v sklopu
zaključne naloge, ima simboličen naslov Bobu bob
– ali se poigravate z uporabo boba v novih receptih?
Haha – v knjigi ni niti enega recepta z bobom, je pa
mnogo receptov, ki so osnovani na ostalih stročnicah.
Gre predvsem za besedno igro.
Vem, da si želite, da bi ta knjiga izšla, za začetek
ste naročili izdelavo prototipa s pomočjo digitalnega tiska, saj je offset tisk predrag za nekaj izvodov.
Kaj ste se pri tem naučili?
Sodelovanje s tiskarjem je najbolj pomebno, saj bo
na koncu vsaka napaka, ki jo narediš, tvoja. Prav tako
je treba pred izdelavo prototipa skozi fazo testiranja
materialov in barv, kako se obnašajo drug z drugim,
ali je tekst berljiv, ali so slike pravih barv … Najbolj po
membna lekcija zame pa je bila, da digitalni tisk nikoli
ne bo offset.
Kako nameravate v bodoče kombinirati področja,
ki vas zanimajo?
Sem v obdobju odraščanja, razvoja, moji interesi so
popolnoma drugačni, kot so bili nekaj let nazaj. Trenutno je moja želja delo v kakšni oblikovalski hiši, ki
se ukvarja z oblikovanjem knjig kot celostnih projektov – ne le, da knjige oblikujejo, temveč jim dajo identiteto.
Kako doživljate Rotterdam? Kaj se dogaja?
Nizozemska ni velika država. V Rotterdamu se res trudim posvetiti študiju, ampak zaradi majhnosti države
skoraj vsak vikend skočim na kakšen izlet. Nisem se
še vpeljal v rotterdamsko umetniško sceno, ampak to
je stvar, ki se ne zgodi čez noč. Vsekakor pa spoznavam nove ljudi, iščem nove priložnosti in se trudim
začeti novo življenje.
Z Anžetom Petelinškom se je po e-pošti pogovarjala
Saša Vitežnik Jelen, prof.
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“Vse je precej bolj svobodno in odvisno od lastnega pristopa ...
Poudarjen je delovni proces. Končni izdelek je brezpredmeten, če zraven
ne predložiš procesa in številnih eksperimentov, ki so te pripeljali do
končne vizualne rešitve.”
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Svojo pot sem začela na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani in
nato kariero nadaljevala v Milanu, kjer sem diplomirala iz Fotografije v centru CFP
ccardo Bauer (tehnike in jeziki sodobnih fotografskih praks). Izpopolnjevala
Ri
sem se v Edinburgu na Škotskem, kjer sem asistirala fotografom in fotografskim
agencijam za komercialne namene, predvsem na področju postprodukcije oziroma photoshopa. Po študiju sem dve leti delala v studiu za Fine Art Print in postprodukcijo v Milanu, kjer sem pridobila izkušnje v grafiki, v prostem času pa sem
asistirala fotografom in umetnikom pri večjih projektih in s tem imela na vpogled
celotne produkcije (od snemanja do zaključka s printi in postavitvami razstav za
različne muzeje in galerije). Prav tako sem delala na komercialnem področju, kot
je studijska fotografija (dizajn, arhitektura, moda).

Po petletni izkušnji v Milanu sem dobila
štipendijo Ministrstva za Kulturo RS in
nadaljevala študij vizualnih umetnosti
ter gledaliških in filmskih praks na Univerzi IUAV v Benetkah, kjer sem diplomirala iz sodobnih umetniških praks in
vizualne kulture. Na univerzi sem prido-
bila znanje predvsem iz splošne kulture
in humanističnih ved (filozofija, zgodo
vina, semiotika, estetika) na teoretičnem področju ter se v laboratorijskih
vajah osredotočala tudi na druge me
di
je, povezane z umetnostjo, kot so
teater, sodobni mediji, performance,
film, video, digitalni mediji. Program
študija mi je omogočil dostop in stik s
pomembnimi umetniki in profesorji.
Od leta 2016 imam status kulturnega delavca Ministrstva za kulturo, ki mi
omogoča, da lahko svobodno delujem
v Sloveniji in drugod in se lahko s tem,
kar me veseli, tudi preživljam. Trenutno
živim v Mirnu pri Novi Gorici, kjer imam
svoj studio, zelo pogosto se vračam
v tujino zaradi kontaktov in mreženja z umetniki. Septembra sem prejela
prvo nagrado za portfolio na Festivalu
SI FEST, Savignano sul Rubicone, ki mi
v naslednjem letu omogoča realizacijo samostojne fotografske razstave ter
publikacijo kataloga. 2018 odpotujem v
Belgijo na dvomesečno rezidenco ga
lerije Musemeci Contemporary.

Rada bi dodala, da me pri vsem tem
nenehno žene naprej volja do dela in
želja po eksperimentiranju, za kar gre
zahvala mentorjem in profesorjem ter
umetnikom, s katerimi sem sodelovala. Naj omenim, da je bil prvi stik s fotografijo prav na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo pri mentorici Sonji
Lebedinec, Mitji Škofu ter ostalih profesorjih fotografije bistvenega pomena.
To obdobje mi je dopuščalo nenehno
eksperimentiranje in vpogled v različ
ne tehnike, ki sem jih v kasnejših letih
nadgrajevala. Vsekakor bi mladim, ki
imajo željo po ustvarjanju, svetovala,
da eksperimentirajo z različnimi mediji
prav na začetku, prvi kontakti z mediji
naj bodo kar se da odprti in “firbčni”.
Vsekakor mladim svetujem študij v tujini, le-ta omogoča dostop do različnih
scen, širi pogled na materijo in medije, nove izkušnje in kontakte ter realno
soočanje s sistemom, ki ni lahek, prav
tako pa vstop v trdo realnost “dehumanizacije”. V Sloveniji žal manjkajo
muzej za sodobno fotografijo, galerije,
ki bi uvajale avtorje ter reprezentirale
mlajše generacije, primanjkuje javnih
in privatnih zbirk, da bi podpirale mlaj
še kulturne delavce.
Vprašanja pripravila: Tinkara Zajec
Mentorica: Sonja Lebedinec

Špela Volčič: #9 Et Fiat Lux
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Špela Volčič: Tesla Et Fiat Lux

“Vsekakor bi mladim, ki imajo željo
po ustvarjanju, svetovala, da
eksperimentirajo z različnimi mediji
prav na začetku, prvi kontakti z mediji
naj bodo kar se da odprti in ‘firbčni’.”

Špela Volčič: After Et Fiat Lux

“Od leta 2016 imam status
kulturnega delavca Ministrstva za
kulturo, ki mi omogoča, da lahko
svobodno delujem v Sloveniji in
drugod in se lahko s tem, kar me
veseli, tudi preživljam.”
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Špela Volčič: In Absentia
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MAJA SMREKAR

SODOBNA RAZISKOVALNA UMETNICA
Prejemnica nagrade Prešernovega sklada 2018

/// bivši dijaki in profesorica ///

Maja Smrekar je slovenska sodobna
raziskovalna umetnica in bivša dija
kinja Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo. V avtorskem sklopu projektov K-9_topologija se je ukvarjala
s koevolucijo volka, človeka in psa.
Opus je sestavljen iz štirih projektov
in je potekal med leti 2014 in 2017. V
prvem delu, naslovljenem Ecce canis
(Glej, pes), raziskuje, kako je prišlo
do udomačitve in kasneje čustvene
navezanosti med človekom – volkom
in človekom – psom. Fokusira se na
človeški in pasji hormon serotonin,
izoliran iz njene krvi in krvi njenega
psa Byrona, ki ju združi v skupnem
vonju, ponazarjajoč sobivanje teh
dveh vrst skozi zgodovino. Drugi del
Jaz lovim naravo, kultura pa mene
je performans umetnice z volkovi, v
ozadju je avdioposnetek umetničinega čustvenega spomina iz otroštva. Hibridna družina je tretji projekt, kjer se
umetnica sprašuje o vlogi ženske kot
matere, s tem da posvoji psičko Ado.
Zadnji v opusu je projekt ARTE-mis, v
katerem umetnica v biotehnološkem
laboratoriju združi svojo jajčno celico z Adino (izolirano iz sline) in s tem
ustvari hibridno celico kot simbolno
možnost preživetja v distopičnem scenariju kapitalističnih ruševin. 2018 je
za sklop projektov K_9 topologija prejela nagrado Prešernovega sklada.
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Maja Smrekar and Manuel Vason collaboration: K-9_topologija: Hibridna družina
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zato svoje delo imenujem molekularno kiparjenje.
Težko se umestim zgolj v področje bioumetnosti,
ker je umetnost, ki jo delam, včasih povezana z biologijo, ne pa vedno, povezana je z veliko več strokami.
V Kapelici so že pred dobrimi desetimi leti naredili alternativno skovanko, s katero se veliko bolj identificiram in se imenuje sodobna raziskovalna umetnost.
Ogromno raziskujem na različne načine, skupaj s so
delavci, zelo veliko sama razmišljam o stroki, predvsem skozi proces pri nastajanju projekta, tudi skozi
to, da včasih kaj ne uspe.
Kako ste pridobili vsa znanja, ki jih uporabljate pri
svojem delu?
Po zaključeni srednji šoli in v obdobju študija sem se
precej ukvarjala z gledališko kostumografijo in scenografijo. Skozi vse to sem razmišljala, kaj pomeni
komunikacija skozi telo, na odru, v javnem prostoru,
v ateljeju, v laboratoriju. Iz tega izhaja potreba po
meddisciplinarnosti, ki sem jo našla v vseh strokovnih
okvirih, od modnega oblikovanja, preko gledališkega
ustvarjanja in predvsem kiparjenja, pa tudi novih medijev. V vseh teh panogah moraš sodelovati z ljudmi.
Oblikovalec naj bi znal opazovati okolje, to premisliti
in glede na to odreagirati z idejo o npr. obleki, jo znati
narisati, oblikovati z izbiro primernih materialov, skrojiti in sešiti. Velikokrat, sploh pri večjih projektih, imaš

Anja Hren, Rina Jurjevčič
Mentorja: Mateja Cvelbar in Damijan Kracina

Najprej vam čestitava za zlato niko, najodmevnej
šo mednarodno nagrado na področju medijske
umetnosti, ki ste jo prejeli za vaš sklop projektov
K-9_topologija na festivalu Ars Electronica. Kaj
vam pomeni?
[tišina] Težko je razložiti v besedah. Poleg tega, da je
moje delo potrdila mednarodna stroka, je zame osebno potrditev tega, da se splača ostajati pri svojem in
zdržati. Takšna nagrada pomeni, da je prav, da slediš
svojemu notranjemu glasu.
Svoje šolanje ste začeli na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo in ga nato nadaljevali na Akademiji za likovno umetnost, smer kiparstvo. Kako
ste se prelevili v bioumetnico?
Vseskozi sem razmišljala o razmerjih prostora in telesa. Že na Oblikovni sem ugotovila, da me stroka zanima dlje od okvirov, ki mi jih ponuja področje modnega
oblikovanja. Zato sem šla študirat kiparstvo, kjer naj
prej samo vadiš in ponavljaš in ti ne uspeva kaj dosti,
kar je v redu, ker se učiš. Raziskuješ in gledaš primere
dobre prakse iz zgodovine umetnosti in hkrati opazuješ, kaj se dogaja sočasno. Skozi vse to se mi je posvetilo, da je prostor v bistvu lahko kar koli, da je prostor
v bistvu tudi notranjost telesa. Telo je sestavljeno iz
celic in te iz molekul in tudi sleherna molekula je lah
ko prostor. Moje razmišljanje je še vedno kiparsko,

Maja Smrekar: K-9_topologija: Ecce Canis /// foto: Borut Peterlin
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za to po navadi ekipo ljudi in ne delaš vsega sam, kljub
temu pa je dobro imeti znanje o vseh korakih produkcije. Zame je pomembno, da sem prisotna pri celotnem procesu, veliko sprašujem. Sama sprejemam vse
končne odločitve, kar pomeni, da moram o ostalih področjih dosti vedeti.
Menite, da nas šole z umetniškim programom, z
zoženim programom naravoslovnih predmetov,
omejujejo?
Po svoje te čisto vsaka šola in institucija na nek način
omejuje. Ali je bolje šola ali to, da sploh ne bi hodil v
šolo, saj imaš preko interneta dostop do skoraj vseh
informacij na tem svetu, ki se jih imaš možnost naučiti? Zelo težko je, če nimaš dialoškega partnerja in nobenega sistema, ki bi mu vsaj nekaj časa sledil. Ne
rečem, da je nemogoče, in ne rečem, da je šola za
vsakega. Profesor na likovni akademiji nam je govo
ril, da vse, kar delamo, vse vaje, izdelki, risbe, kipi,
grafike, performansi, nič od tega še ni umetnost, čisto
nič, da samo vadimo. Res je bilo tako. In ne zdi se mi
slabo iti skozi nek “dril” in delati vaje v slogu, tudi če
samo zato, ker se boš na koncu odločil vse pozabiti in
zavreči, pa v bistvu ne boš. Če se hočeš zgraditi kot
umetnik, je zelo pomembno, da veš, kaj hočeš in česa
nočeš. Nočem zveneti pokroviteljsko, ampak kot dijaki ste že dovolj stari in čeprav so to lahko težka leta,
se mi zdi zelo pomembno, da v času, ki ga namenite
študiju, poskusite izluščiti vsebino, ki vam jo profesor
ponuja. Zase sem ugotovila, da sem tip človeka, ki
potrebuje oboje; totalno svobodo, pa tudi urejeno si
stematičnost. Nisem šla študirat takoj po srednji šoli,

hkrati pa sem vedela, da sem umetnica in da želim biti
umetnica, a da kljub temu najprej potrebujem vaje v
slogu. (smeh)
Pri vašem zadnjem projektu ste raziskovali koevolucijo volka, psa in človeka. Od kod izhaja vaše zanimanje za to?
Primarni motiv je moj čustveni spomin iz otroštva. Sem
edinka iz družine, ki se je ukvarjala z vzrejo psov, in
kot otrok sem vse te pse dojemala kot brate in sestre,
kot del družine. Hkrati sta se starša ukvarjala s tekstilom, z usnjenimi in krznenimi izdelki, zato sem tudi
šla na modo. Živeli smo v ruralnem okolju na koncu
vasi ob močvirju. Ogromno časa sem preživela v na
ravi sama s psi v neverbalni komunikaciji, tišini, medtem ko sem bila z ljudmi zelo komunikativna. To se je
tako vtisnilo v mojo bit, da mi neverbalno sobivanje s
psom pomeni dom in družino, kar ne pomeni, da ne
verjamem v človeško družino. Pomembno se mi zdi,
da najdeš nekaj, kar te tako veseli, da tudi ko je naj
večja kriza in je težko delati, zdržiš, ker te to motivira.
Hkrati se na tej točki zahvaljujem Juriju Krpanu,
da je prepoznal mojo strast, jo razumel in podprl. Pri
umetnosti absolutno ne gre samo za to, da bi obujal
spomine in izhajal iz zgolj osebnih zadev, to ni zrelo.
Kot umetnica čutim odgovornost do celotne družbe.
Zato sem začela čisto na začetku, pri evoluciji volk –
človek – pes; vedno rečem volk – človek – pes, ker
je najprej bil volk, potem je prišel človek in iz tega
sobivanja se je kot vrsta razvil pes. V resnici me je
zanimalo, od kod pri obeh vrstah ta čustveni motiv,
da smo tako „zaljubljeni“, tisti, ki pse imamo, in tisti
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psi, ki imajo nas. Kakšna močna navezanost z obeh
strani! To me je zanimalo čisto od začetka. Zakaj?
V bistvu sem ta odnos uporabila kot matrico, skozi
katero sprašujem tako sebe kot celotno družbo, kaj
v teh časih sploh pomeni biti človek. V času velikih
kriz, kot so begunska kriza, kriza naravnih virov, kriza
invazivnih vrst, klimatske spremembe in posledično
najrazličnejši fundamentalizmi in negativni populizmi.
Vse to je posledica neoliberalnega kapitalizma, ki želi
požreti vse in tudi ko bo vsega zmanjkalo, bo hotel
požreti še kaj.
Pri svojem delu se ne bojite dotakniti tem, ki so nekonvencionalne, kontroverzne in za nekatere celo
tabu (dojenje vaše psičke, združitev vajinih celic),
zaradi česar ste deležni tudi številnih kritik. Kako
se nanje odzivate?
[smeh] Zelo dobro se mi zdi, da si to vprašala. V zgodovini umetnosti se je zgodilo že toliko kontroverznih
stvari, da se meni to, kar sem ustvarila, ne zdi nič
takšnega. Večina kritik v rumenih medijih je bila po
vezana z nepravimi informacijami, medtem ko me je
stroka močno podprla. Negativni komentarji so odraz
skrajnih populizmov, ki so odraz duha časa. Menim,
da se je v času skrajnih populizmov potrebno nanje
kritično odzvati s skrajnimi koncepti in umetniškimi
deli.
Kakšno je vaše sporočilo bivšim, sedanjim in bo
dočim dijakom SŠOF?
Ostanite zvesti sami sebi, svojim idealom in vrednotam. Vztrajajte pri svoji želji!


“Profesor na likovni
akademiji nam je
govoril, da vse, kar
delamo, vse vaje,
izdelki, risbe, kipi,
grafike, performansi,
nič od tega še ni
umetnost, čisto nič, da
samo vadimo ... hkrati
pa sem vedela, da sem
umetnica in da želim
biti umetnica, a da kljub
temu najprej potrebujem
vaje v slogu.”
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umetniški vodja galerije kapelica
– kurator in arhitekt, ki se že dve desetletji in-
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tenzivno ukvarja s prepletanjem umetnosti z
znanostjo in tehnologijo.
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Zavod Kersnikova v Ljubljani deluje že 22. leto. S
čim se ukvarja?
Na zavodu sta sprva delovala Galerija Kapelica in Klub
K4, od 2014 pa je Klub K4 samostojna enota in glavni
projekt je postala Kapelica, nadgrajena še z dvema
laboratorijema. To sta Rampa (kjer se ukvarjamo predvsem z mehatroniko, preučevanjem interakcij ljudi s
strojnimi in elektronskimi napravami) in Biotehna (ki je
platforma za umetniško raziskovanje živih sistemov).
Kot projekt, ki naj bi združeval Biotehno in Rampo,
se zdaj rojeva tretji laboratorij, imenovan Vivarium.
Namenjen bo raziskovanju interakcije med stroji, rastlinami in živalmi. Poslanstvo Galerije Kapelica je ustvarjanje dobrih pogojev za nastajanje umetniških del
s področja sodobne raziskovalne umetnosti.
Zakaj je po vašem mnenju prišlo do potrebe po
združevanju umetnosti, znanosti in tehnologije?
Danes živimo v odnosih in povezavah, ki so v veliki
meri odvisni od novih tehnologij. V zadnjih dvajsetih
letih so to predvsem telekomunikacije, računalniki,
kibernetika … Povezani smo z mobilnimi telefoni, ki so
radikalno spremenili obnašanje, organiziranje in pove
zovanje. Imamo internet in računalnike, vsak od nas
ima že svoje podatkovno telo (virtualno telo), s kate
rim se pojavlja na banki, na zavarovalnici, nenazadnje
pa tudi čez svoje račune v socialnih medijih. Moramo
biti tehnološko in medijsko pismeni. Tehnologijo smo
od nekdaj uporabljali zato, da smo ljudje imeli boljše
življenje. Emancipacija človeka s pomočjo tehnologije in industrijskih revolucij je postala tako velika, da
smo se popolnoma ločili od narave. Naučili smo se,
da lahko tehnologija postane invazivna in nas začenja onemogočati. Zato se v zadnjem času vedno bolj
poraja vprašanje, ali mi uporabljamo tehnologijo ali
tehnologija uporablja nas. Glede na vse to je potrebno vedno znova ta vprašanja postavljati na glas, tako
da ljudje o njih razmišljajo in se opredelijo. Povezavo
med umetnostjo in znanostjo smo skonstruirali ravno

niko, dva projekta, ki sta nagrajena z nagradama za
izjemno delo, in dvanajst častnih omemb.
V mesecu oktobru 2017 je bil v Kapelici razstavljen
projekt slovenske umetnice Maje Smrekar K-9 topologija. Kako ste njej, pa tudi ostalim umetnikom,
pomagali uresničiti umetniško vizijo?
V zavodu Kersnikova stremimo k temu, da bi ustvarili boljše pogoje umetnikom za lažje delo in uresni
čevanje lastne vizije, od posameznega umetnika pa
je odvisno, koliko se nasloni na nas. So umetniki, ki
praktično ne potrebujejo ničesar, Maja pa je projekt
nastavila v takem obsegu, da smo se morali angažirati
čisto vsi, ki delujemo v zavodu. Pri zadnji fazi projekta
je sodelovalo deset ljudi, kajti samo tako smo lahko
postavili laboratorij in omogočili, da je ekosistem lah-
ko zaživel. Potem smo organizirali Science Cafe, nanj
smo povabili znanstvenika iz Anglije (dr. Stephen
Minger), ki je pripomogel k temu, da so v Angliji sprejeli zakon, ki omogoča križanje med človekom in drugimi vrstami. S tem smo Maji omogočili inspirativno
srečanje z avantgardnim znanstvenikom.
Kakšna je vaša vizija prihodnosti?
Kakšna umetniška dela bodo vzniknila, je odvisno od
tega, kako se bo družba spreminjala, kako se bodo
spreminjale situacije, v katerih živimo, in kako bodo
umetniki reagirali na te spremembe. Biti moramo
dovolj pozorni in prožni, da ulovimo umetnine, s kate
rimi umetniki tematizirajo situacije, ki jih odkrivajo s
svojo senzibilnostjo. Zanimajo nas močna, intenzivna
umetniška dela, ki hodijo po robovih pomenjanja in
nam pomagajo videti čez splošno družbeno sprejete
norme.
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Mentorja: Mateja Cvelbar in Damijan Kracina

zaradi tega, ker tehnologija tako radikalno spreminja
naša življenja.
V sklopu zavoda Kersnikova se izvajajo številni izobraževalni programi. Nam lahko o njih poveste kaj
več?
Umetniki s svojim drugačnim gledanjem vidijo tja, kamor jim nepoučeni težko sledijo, zato z delavnicami,
predavanji in konferencami sistematično skrbimo za
to, da so prvine, ki jih umetniki uporabljajo (elektro
nika, …), ljudem bolj razumljive. Ponujamo delavnice
za otroke, mladostnike in zainteresirano javnost. Zanimive so predvsem delavnice, ki jih vodijo umetniki.
Pri teh ljudje počasi sestavljajo tehnološko abecedo,
ki jim pomaga pri razumevanju vse tehnologije, ki nas
obdaja, in seveda tudi razstavljenih umetniških delih.
Galerija Kapelica že več let sodeluje na medna
rodnem festivalu ARS ELECTRONICA. Kako kot
žirant med množico prijavljenih projektov izberete
tistih petnajst, ki se na koncu lahko predstavijo
širši javnosti?
Za različna področja (hibridna umetnost, interaktivna
umetnost, digital images, digitalna glasba, under 19,
digital comunitis) izberejo po pet strokovnjakov iz ce
lega sveta. Ko te izberejo za žiranta, moraš že v začetni
fazi izbrati pet projektov iz vsega sveta, ki spadajo
v določeno kategorijo. S tem dokažeš, da spremljaš
umetniško sceno s tega področja (takrat še ne vemo,
kateri projekti so prijavljeni). Ko se razpis zaključi, dobi
vsak od žirantov eno petino (okrog 200) prijavljenih
projektov v predogled. Žiranti se nato sestanemo v
Linzu, kjer vsaka komisija za posamezno področje zaseda tri dni. Izberemo projekt, ki je nagrajen z zlato
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Jože Carli je bivši dijak naše šole, smer obliko
vanje uporabnih predmetov. Končal je Akade
mijo za likovno umetnost. Sedaj veliko dela
z Juretom Miklavcem in ostalimi oblikovalci.
Ukvarja se z oblikovanjem industrijskih izdel
kov in vizualnimi komunikacijami.

Foto: Lara Marko

98

Kakšne spomine imate na srednjo šolo, se vam je
kateri projekt še posebej vtisnil v spomin?
Spomini so super, boljši kot na fakulteto. Od projektov
pa se mi je vtisnil ta, ko smo bili na Krasu v Hruševici
in smo delali za Nokio. Na natečaju nas je bilo nekaj
iz letnika. Na Krasu smo bili en teden in smo ustvarjali
tudi timsko. Tega se najbolj spomnim. Všeč mi je bila
energija, vzdušje na Oblikovni. Eno je stvar prostora,
eno pa obdobja v življenju.
Čemu bi namenili več pozornosti, če bi bili ponovno v naših letih?
V smislu učenja bi še več delal – risal, še več bi razi
skoval. Več bi želel od profesorjev, spraševal bi jih,
kar me zanima. Takrat tega nisem počel, ker se tudi
nisem zavedal, kaj sploh hočem vprašati. Poskušal
bi se bolj izpostaviti, da bi imel čim več izkušenj z
različnih področij. Se pravi, da bi stalno raziskoval, saj
tako razvijaš svoj potencial in odkrivaš nove stvari.
Pomembno je, da ti ni žal nečesa narediti ali poskusiti,
ker če ne uspe, pač ne uspe. Žal ti je lahko le za tiste
stvari, ki jih nisi poskusil.
Mislite uporabo novih slikarskih medijev ali oblikovanje v programu Rhino?
Vsekakor bi več delal v programu Rhino ali pa z drugimi 3D-orodji. In bolj bi se posvetil osnovam, saj mi
kljub vsem letom, ko sem vse to uporabljal, manjkajo
oziroma bi moral določene reči osvežiti.
(Profesor Hohkravt: Saj lahko prideš k nam na uro.)
Svoj študij ste zaključili v času konca gospodarske
krize. Je imelo to kakšen poseben vpliv na vaš raz-
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Kako se lotite dizajna in od kod črpate ideje? V kolikšni meri uporabljate tehnologijo, glede na to, da
v času vašega šolanja niste imeli možnosti takšne
uporabe kot danes?
Težava je v tem, da se vse dela tako hitro zaradi rokov.
Zato se velikokrat lotiš dela v programu na računal
niku. Če obvladaš ročne tehnike ali risbo ali izdelavo
modelov, je to veliko hitreje, ker tudi prej prideš do
ideje. Skico vsekakor narediš veliko hitreje kot pa na
računalniku v 3D-prostoru, kjer nimaš občutka. Proces je tako izmeničen. Malo rišeš, malo modeliraš 3D
in nato greš malo naprej in nazaj. Želim si, da bi šel še
en korak nazaj in da bi nekatere stvari naredil ročno
čim hitreje. Ko pa bi imel idejo dodelano, bi jo spravil
v 3D-model. Tak proces mi je bolj pisan na kožo oziroma dosežem boljše rezultate. Zaradi hitrosti dela pa
se veliko stvari naredi kar direktno v 3D ali pa z vizua
lizacijo, ki se jo pošlje stranki, da dobiš odziv, nato se
še kaj popravi, in to je to.
Kakšna je po vašem mnenju perspektiva oblikovanja v Sloveniji? Na katerih področjih je povpraševanje
po oblikovalcih trenutno največje?
Izkušnja je taka, da ljudje, ko se odločijo za oblikovanje, ko nekoga najamejo, da bo oblikoval določen
izdelek, vidijo, kakšen rezultat to prinese. Veliko podjetij je, s katerimi smo večkrat sodelovali in zadnje
čase se jim je prodaja podvojila. To se včasih zgodi
lahko le zaradi spremembe barve znotraj celostne
podobe. Nekaj stvari, ki se jih uredi/preoblikuje, tako
vpliva na kupca. Tega se počasi zaveda tudi vedno
več podjetij.
Katere so po vašem mnenju ključne kvalitete dobrega oblikovalca? Imate iz lastnih izkušenj v dizaj
nu občutek, da k uspehu ne pripomore vedno le
trdo delo?

Matic Lesjak in Metka Podjed
Mentorja: Uroš Hohkravt in Betka Pohlin

voj oblikovanja in iskanje zaposlitve?
Ne, ni imelo nobenega posebnega vpliva. Na koncu četrtega letnika sem začel sodelovati z Juretom
Miklavcem, ki je bil moj mentor. In edino, kar se je
poznalo, je bilo mogoče to, da v tistem času v studiu
ni bilo toliko naročil. Ni bilo pa nobene očitne krize.
Pravzaprav je dobro, da v času šolanja poskušamo
spoznati čim več ljudi, da takoj po končani srednji
šoli lahko začnemo sodelovati z njimi.
Absolutno. Ne se “držati nazaj”, če imate idejo in poskušate nekaj narediti. Da bi čakali na neko priložnost,
za katero ne bi bili prepričani, če bo prišla? Če bi radi
nekaj naredili, je tehnologija dostopna, torej je večina
stvar komunikacije in motivacije.
Nekaj časa ste preživeli tudi v Indiji. Kako bi opisali
tamkajšnje oblikovanje, bi ga morda lahko primer
jali z oblikovanjem v Evropi?
Konkretno nisem spoznal tamkajšnjega študija. Po
tem, kar sem videl po internetu in imel stik z izdelki,
pa lahko ocenjujem, da so zelo napredni, čeprav bi
si mislil, da je znotraj Indije zelo kaotično, in tudi je.
Ampak študentje, s katerimi sem imel stike, so delali fotografije, videoprodukcije, animacije na najvišjem
nivoju. Lahko bi se reklo, da bi znotraj študija lahko
ustvarjali postprodukcijo za karkoli. Indija se še razvija in bo v nekaj letih imela še večji vpliv, kot ga ima
sedaj, to se že vidi v modi ali v arhitekturi.
Se je v Indiji mogoče znajti le z znanjem angleščine
ali je potrebno znati še kak drug jezik?
Z angleščino. Indijci se med seboj ne razumejo vsi, ker
imajo več kot sto jezikov. Od teh je le deset uradnih.
In v primeru, da ne govoriš nobenega od teh jezikov,
govoriš v angleščini. Tudi na svojih bankovcih imajo napise v desetih jezikih. Glavni jezik, ki se ga tudi
vsi učijo v šoli, je hindujščina.
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Trdo delo vedno prinese rezultate. Vedno, ko delaš
na nečem, gradiš, izboljšuješ, te to nagradi. Govorim
iz osebnih izkušenj. Biti dober oblikovalec, pomeni
hkrati biti predvsem tudi dober opazovalec. To je, da
znaš prisluhniti potrebam naročnika, potrebi izdelka/storitve, znaš čim širše pogledati na stvari in ne
“vsiljuješ” neke osebne note za izdelek, ki ga delaš.
Pomembno je, da se zavedaš, kakšen vpliv bo imel
izdelek na okolje, družbo, na vse.
Za konec – morda še vaš nasvet, ki bi ga priporočili
nam, dijakom – bodočim oblikovalcem.
Na vašem mestu bi …
(Profesor Hohkravt: Poslušal profesorja Hohkravta.)
Absolutno. Tudi, če se vam včasih zdi, da vam kakšna
zadeva ni všeč ali pa, da se vam ne da, karkoli vam

bodo dali profesorji, če boste pokazali zanimanje, vas
bodo vedno usmerili v nekaj, na čemer boste lahko
gradili naprej. Poraz ne obstaja. Ali pa ni potrebe, da bi.
Če je nekdo boljši od vas, lepše riše, se lahko iz tega
kaj naučite. Ni vam treba skrivati idej, saj boste tako
dobili večji odziv. Nekateri vas bodo skritizirali, neka
teri pohvalili; ni pomembno. Važno je, da boste razkrivali sebe. Sedaj ste še tako mladi, da še niste izoblikovani, kot so odrasli, ki imajo že začrtane poglede
na življenje. Ko si mlad, si kot glina, ki še ni bila pečena
v peči. Zmeraj jo lahko zmočiš, pregneteš in narediš
nekaj čisto novega iz tega. Dajte si duška, sprašujte,
rišite, kritizirajte, hvalite, karkoli. Samo delajte. Samo
ustvarjajte.
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“Čim starejši so
bili učenci, tem
bliže so mi bili.
Odnosi med
nami so bili
bolj spontani,
empatija večja.
Gledala sem
nanje kot na
bodoče kolege
in prijatelje; bili
smo družba.”
med nami so bili bolj spontani, empatija večja. Gledala sem nanje kot na bodoče kolege in prijatelje;
bili smo družba. Dosti sem jim govorila: o razstavah,
umetnosti sploh, potovanjih. Čutila sem, kaj jih zani
ma, kaj bi jim prišlo prav, in se včasih čudila, kako je
moje vedenje ob njih posebno zaživelo in dobilo dodaten smisel. Kakor da ustvarjajo oni mene in jaz njih.
Redko sem molče sedela za mizo. Sicer pa so mi poz
neje pravili, da je bilo z mano najlepše hoditi na razstave. Tam je bila komunikacija večstranska.
Ste se bolj suvereno počutili v vlogi profesorice ali
likovne umetnice? Na kakšne ovire ste naleteli v
usklajevanju obojega?
Pri usklajevanju pedagoškega in umetniškega poklica
so vsekakor glavni delovni pogoji. Ni bilo enostavno
priti do ateljeja in primerne službe. Treba je bilo mnogo
delati, opravljati prostovoljno, neplačano delo, se izkazovati, iskati, prenašati krivice, se boriti in vztrajati.
Kako težko se je kot ženska slikarka uveljaviti v slo
venskem in mednarodnem umetniškem prostoru?
V času moje večje aktivnosti je bila naša družba
pretežno patriarhalna. Danes, ko se uveljavljajo celo
ženske kvote, postaja drugače. V mednarodnem
umetniškem prostoru se je to zgodilo že prej, kar sem
opažala posebno v Parizu in Rimu. Dobra stran stisk pa
je, da ljudje skušajo iztisniti iz sebe svoje najboljše,

Eliza Lupi
Mentorica: Nina Šuštaršič Remic

Kdaj ste se navdušili nad slikarstvom in umetniško
grafiko in zakaj vas še vedno navdušuje?
Vedno so me najbolj zanimali ljudje, najprej v doma
čem, družinskem okolju, kjer sem jih opazovala in
skušala narisati s svinčnikom. Sestro Vido sem tako
dobro zadela, da je presenečeno izjavila: “Na akade
mijo boš šla.” Takrat sem bila stara 11 let. Naslednji moji
modeli so bile sošolke. Pri petnajstih letih sem zasledila v časopisu oglas, da kipar Gorše odpira risarski
tečaj, in sem se vpisala. Obiskovala pa sem tudi risar
ski krožek pri kiparju Ivanu Sajovicu na naši gimnaziji.
Potrebo po risanju sem čutila že kar v rokah in je na
ravno, da sem se po maturi odločila za študij na likovni
akademiji, čeprav so me silno privlačili tudi književnost in tuji jeziki. Naravnost presrečna sem bila, ko
sem na seznamu sprejetih kandidatov našla tudi svoje ime. V sporočilu sestri sem se ponosno podpisala:
“stud. akad.” Med študijem na slikarskem oddelku
sem dognala, da se najbolj izčrpno in točno lahko izrazim in izpovem z grafiko, ter se po diplomi specia
lizirala pri profesorju Jakcu.
Kako vam je po vašem mnenju uspelo prenesti
znanje in veselje do likovnega ustvarjanja številnim generacijam, ki ste jih poučevali na Srednji šoli
za oblikovanje in fotografijo?
Čim starejši so bili učenci, tem bliže so mi bili. Odnosi
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“Pri tako
veliki
odločitvi,
kot je izbira
poklica, je
pač treba
presoditi
svoje
sposobnosti
in okoliščine
ter najti
ravnotežje
med srcem in
razumom.”

medtem ko so v širokem svetu bolj ležerni in ohlapni.
Velja do neke mere, sicer pa revščina in krivice lahko
človeka tudi zatrejo.
Danes se vse manj dijakov odloča za nadaljevanje
izobraževanja na likovnih akademijah v strahu, da
se le od umetnosti ne da živeti in da služb zanje
ne bo. Ste se tudi vi v mladosti soočili s to skrbjo?
Kaj bi svetovali omenjenim, talentiranim dijakom,
ki imajo tako dilemo?
Navedena dilema nadarjenih dijakov je popolnoma
upravičena. Od umetnosti se ne da živeti. Naš Preše
ren je že v Glosi jasno povedal: “On živi, umrjè brez
dnarja.” Sicer pa sem si ob usodnih življenjskih dile
mah zapisovala v zvezek – na eno stran razloge “za”
in na drugo “proti”. Nobena akademija ne more umet-
nika narediti. Že v antiki so poznali resnico: “Poeta
nascitur, orator fit”, kar pomeni, da se umetnik rodi
in ne naredi, kakor se govornik. Marsikateri akademski slikar si mora služiti kruh z uporabno umetnostjo,
za katero so dijaki šole za oblikovanje že usposob
ljeni. Gotovo pa akademija to likovno kulturo še do
polni. Pri tako veliki odločitvi, kot je izbira poklica, je
pač treba presoditi svoje sposobnosti in okoliščine ter
najti ravnotežje med srcem in razumom.
Vaša izobrazba je zelo široka. V določenem času
ste celo prevajali Nietzschejevo filozofsko delo.
Katero srednjo šolo ste obiskovali preden ste prišli

na Akademijo in kako vas je znanje jezikov in
poznavanje humanistike oblikovalo kot umetnico?
Že po naravi sem zelo radovedna. To pa je podpi
rala še domača vzgoja. Oče je bil zavzet učitelj in na
njegovi humanistični lestvici vrednot je stala najviše
– izobrazba. Potem pa je to smer dopolnjevala odlična srednja šola – klasična gimnazija. Na splošno
slovi zaradi tujih jezikov, ki se jih je poleg latinščine
in grščine zvrstilo kar pet živih, kakor jih je prinašala
vojna. Neprecenljiva pa je modrost, ki smo jo vsrkavali
ob antičnih tekstih. Tuji jeziki širijo obzorje in odpirajo
pot v svet. Čas, porabljen zanje, se je meni bogato
obrestoval pri branju in štipendijskih potovanjih.
Posebno na mednarodnih kongresih in ob poklicnem
izpopolnjevanju.
Kateri so bili vaši likovni vzorniki, morda profesorji, ali slikarji iz mednarodne zakladnice zgodovine
umetnosti, ki ste jih že kot študentka posebej cenili?
Na ljubljanski akademiji sem najprej cenila profesorja
Franceta Miheliča. Znal je izluščiti bistveno in opustiti slučajno ter nas k temu navajal s strogimi, duhovitimi korekturami. Božidar Jakac je vzbujal spoštovanje že zaradi svojih zaslug za umetnost in visokega
vrednotenja umetnosti, pravzaprav nas je vzgajal za
umetnike. Pozneje so profesorji akademije ugotavljali, da je po Jakcu ugled umetniškega poklica občutno
padel. Kot grafik nas je temeljito seznanjal posebno
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s klasiko (Rembrandt, Dürer) in njenimi grafičnimi izrazili. Moja vzornica je bila takrat nemška grafičarka
Käthe Kolwitz. Bil je čas ekspresionizma, jaz pa tako
vneta za lesorez, da me je Jakac v šali imenoval “gospa
lesoreznica”.
Vaš slog v slikarstvu in grafiki je nekaj posebnega.
Kako vam je uspelo razviti tako individualno avtorsko poetiko in od kod črpate navdih?
Leta 1952 sem prvič prišla v Italijo. Bilo je skupin
sko študijsko potovanje društva likovnih umetnikov
v Benetke na bienale in v Firence. Do kraja so me
prevzeli renesančni, prisrčni fra Angelico, mili Botticelli in božanski Leonardo. Še deset let sem potem
sama odhajala na podobne oglede po vsej Italiji. Še
dosti pozneje sem v pariškem Louvru navadno obtičala pri italijanski renesansi; tam sem se počutila doma.
Slog se mi je oblikoval nehote, vzporedno s tematiko
in tehniko. Tudi motive zapažam, ne da bi jih iskala.
Potem ugotavljam, da so prispodobe ali simboli tistega, kar se mi takrat v življenju dogaja.
Poleg največjega stanovskega priznanja – Jako
pičeve nagrade, ki ste jo prejeli v letu 2016, ste prejemnica številnih slovenskih in mednarodnih nagrad. Katera vam največ pomeni?
Od vseh nagrad me je najbolj presenetila prva, ki so
mi jo dodelili na naši akademiji ob zaključku študija.
Veliko presenečenje pa je tudi zadnja – Jakopičeva.

Spoštujem jo predvsem zato, ker je stanovska. So
glasno so mi jo prisodili kolegi, zastopniki vseh naših
društev likovnih umetnikov.
Posebno me je ganilo, ko sem na pripadajoči listini
zagledala podpisa predsednikov ZDSLU in DLUL. Oba
sta bila moja učenca. Počutila sem se, kot da sem nagrajena za umetniško in za pedagoško delo. Gotovo
pa mi je v posebno čast nagrada Prešernovega sklada,
že zaradi Prešernovega imena.

“Posebno me je ganilo, ko sem
na pripadajoči listini zagledala
podpisa predsednikov zdslu
in dlul. Oba sta bila moja
učenca. Počutila sem se, kot da
sem nagrajena za umetniško in
za pedagoško delo.”
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Foto: Marcel Kump, Igor Stanko

Nepozabna Nemčija
Strokovna ekskurzija
dijakov oblikovanja uporabnih predmetov

/// po Sloveniji in po svetu ///

Klemen Banfič /// Mentorja: Janja Nagode in Anton Starc
Dijaki 2. in 3. letnika oblikovanja uporabnih
predmetov smo preživeli teden dni v različnih
nemških mestih. Pridobili smo veliko strokov
nega znanja, novih izkušenj in doživeli nepo
zabne trenutke. Verjetno bi se skoraj vsi sošolci
strinjali, da je bila strokovna ekskurzija v Nem
čijo nekaj najbolj atraktivnega v srednješolskih
letih.
Čakala nas je dolga vožnja z avtobusom
iz Ljubljane v nemška mesta – Dingolfing, Berlin, Dresden, Meissen, Dessau, Nürenberg ter
München. Prva postojanka je bilo majhno mesto Dingolfing, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali ogromno tovarno vozil BMW –
potek proizvodnje vozil od osnove do končnega produkta. Nekatere procese dela so oprav
ljali ljudje, druge pa visoko tehnološki roboti,
ki so bili za nas fascinantni. Osrednja točka ekskurzije je bil Berlin – velemesto, kjer smo pri
dobili nova znanja z različnih področij. Umet-

nost je bila glavna tema v Dessauu, kraju, kjer
smo si ogledali svetovno znano umetniško
šolo Bauhaus, ki je delovala v 20. stoletju pred
drugo svetovno vojno. Izumi in preprosto izpeljane rešitve v notranji opremi šole, ki nas
v stroki industrijskega oblikovanja navdušujejo in motivirajo, so bili nekakšen vrhunec
potovanja. Na svoj račun smo prišli tudi zadnji dan v Münchnu, kjer smo si ogledali BMW
Welt – svet BMW. Tam smo pobližje spoznali
prav vse vrste vozil BMW, delovanje motorjev,
zgodovino in prihodnje smernice BMW-ja. Za
umetniški vrhunec je v Nürenbergu zagotovo
poskrbel ogled hiše in načina življenja slavnega nemškega slikarja Albrechta Dürerja, kjer
smo si z odličnim vodenjem “njegove žene
Agnes” utrdili in pridobili novo znanje.
Domov smo prinesli nekaj spominkov, og
romno vtisov in kar še najbolj šteje – nepozab
ne življenjske izkušnje.
Foto: Laura Maj Fink

v Benetkah
Anja Šavli in Lara Marko
Mentorici: Betka Pohlin in Milena Režun
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Na strokovno ekskurzijo v Benetke smo se fotografi drugega letnika odpravili maja 2017. Na
Punta Sabbioni smo se vkrcali na ladjico ter odpeljali Benetkam naproti. Izstopili smo pri Doževi palači, zgrajeni v slogu gotike fioritto, ter
nadaljevali pot do Trga sv. Marka in tamkajšnje
srednjeveške bazilike, ki je bila zgrajena v bizantinskem slogu 11. stoletja. Cerkev ima centralni tloris in pet kupol, v notranjosti pa smo
si ogledali bizantinske mozaike. Preko kanalov in mostičkov smo se odpravili do gotske
cerkve Santa Maria Gloriosa dei Frari, kjer smo
si ogledali slavno slikarsko delo renesančnega
beneškega slikarja Tiziana – Assunto. Sledil je

sprehod mimo enega najlepših mostov Rialta.
Po samostojnem raziskovanju mesta, ki je
znano tudi po raznovrstnih maskah, smo se z
barko odpravili na otok Burano, ki je znan po
čipkah, mešanju barv in peki peciva. Privoščili
smo si domače piškote iz tamkajšnje pekarne
ter si ogledali Cerkev sv. Martina in Tiepolovo
Križanje. Tam smo lahko v prostem času raziskovali otok ter se sprehajali mimo raznobarvnih
hiš ter posneli veliko barvitih fotografij. Z ladjico smo se nato odpeljali nazaj do avtobusa ter
se odpravili proti Ljubljani. Po napornem dnevu, polnem doživetij, smo, bogatejši za nova
spoznanja, komaj čakali domačo posteljo.

POSLANICA DIJAKOM
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Milena Režun, prof.
Kljub temu da nam potovanja v Pariz, Rim, Barcelono, Neapelj dajo polet in razširijo krila, so
tudi potepanja po Sloveniji zelo pomembna.
Že vrsto let na teh poteh spoznavamo kulturno
dediščino, da se zavemo pomena ohranjanja
spomenikov preteklosti.
Slovenci smo začeli spoštovati svoje umetnostne spomenike pozno, šele v 20. stoletju.
Če določene umetnine ne bi bile zaščitene v
okviru spomeniškega varstva, jih že zdavnaj
ne bi bilo več. Restavriranje se postopoma raz-

vija v zelo pomembno znanost. Ni dovolj, da
umetnino obnoviš, pomembno je, kako. Že na
poti po Štajerski smo doumeli, koliko truda je
bilo potrebno, da je iz ruševin znova oživel
kartuzijanski samostan Žiče.
Kot je rekel že Plečnik, je za našo kulturo
zelo pomembno, da ohranimo stik s preteklostjo, saj smo otroci tega razvoja. Tudi če nas
privlačita samo sodobna arhitektura in obliko
vanje, ne moremo zanikati preteklosti, saj s
tem zanikamo sebe. Predstavljajte si, da bi vsi

spomeniki preteklosti naenkrat izginili. Ne bi
bilo srednjeveškega Pirana, stare Ljubljane,
Robbovega vodnjaka, baročnih cerkvic, posejanih po gričih. Izgubili bi sebe. Smo zrno v
razvoju človeštva. Naše korenine segajo daleč
nazaj. Zato se moramo zavedati pomena oh
ranjanja naše kulturne dediščine, saj brez nje
ne obstajamo.

BOGASTVO SLOVENSKE 						
KULTURNE DEDIŠČINE
Odkrivanje in spoznavanje Štajerske
Na strokovni ekskurziji četrtih letnikov oblikovanja na Štajersko novembra 2017 me je najbolj presenetilo dejstvo, kako bogato zgodovino umetnosti imamo Slovenci in kako premalo
jo poznamo.
Pot nas je najprej vodila do samostana v
tihi dolini, skritega očem civilizacije. Obiskali
smo Žičko kartuzijo, samostan menihov kartu
zijanov, ki velja za enega najbolj strogih meniških redov na svetu. Kartuzijani so se v 12.
stoletju iz Francije razširili tudi v Slovenijo, kjer
je nastal njihov prvi samostan Žiče. Na njihovem nekdanjem posestvu še danes stoji propadajoča cerkev. Slovenski restavratorji so
se dolgo trudili restavrirati ta izjemni objekt
oziroma posestvo. Vodička nam je predstavila
še njihova stroga pravila z natančnimi navodili
življenjskih opravil.
Naslednji je svoje skrivnosti razkril baročni
dvorec Štatenberg, ki je res presenetil s svojo
bogato arhitekturo in ornamenti. Ko smo vsto-

pili skozi velika vrata dvorca, smo se znašli v
atriju, ki ima podobo parka s fontano in majhnimi stezicami. Naravnost naprej, po stopnicah
do vrat, smo odkrili čudovito dvorano z baročnimi freskami na stropu in dvema klavirjema, ki
smo ju tudi preizkusili. Prijazni oskrbnik pa nas
je nato popeljal še po drugih sobanah in nam
med drugim predvajal staro lajno.
Sledil je obisk glavne dnevne znamenitosti – Ptujske Gore. Cerkev je grajena v mednarodnem gotskem slogu (ok. 1400) in velja
za najpomembnejši gotski sakralni objekt na
Slovenskem. Duhovnika sta nam predvajala
videoposnetek o zgodovini bazilike, nato pa
smo si ogledali freske v kapeli sv. križa, znameniti Celjski oltar, občudovali gotske arhitekturne elemente in najpomembnejše – Marijo
zavetnico s plaščem, ki predstavlja okrilje, pod
katerim so vsi verniki. Upodobljene so prepoznavne osebe, kot so papež, kardinal, škof,
grofje Celjski in celo umetnik sam.

Na poti v Ljubljano pa smo se ustavili še na
Celjskem gradu, kjer smo si ogledali mučilne
naprave srednjega veka, ki so nas vse navdušile in hkrati grozovito pretresle. Slišali smo
tragično ljubezensko zgodbo o sinu grofa Celjskega in njegovi izbranki Veroniki Deseniški,
s katero se ne bi smel poročiti in so ji sodili
zaradi čarovništva – prvo sojenje čarovnic v
Sloveniji – ter jo kasneje utopili. Friderika II. pa
je oče za štiri leta zaprl v stolp, ki je po njem
dobil današnje ime Friderikov stolp.
Mislim, da bi kot bodoči oblikovalci morali poznati zgodovino čudovitih rokopisov, ki
so jih dolga stoletja prepisovali in prevajali v
samostanu Žiče, ali pa na primer navdihujoče
iluzionistične freske na stropu razpadajočega
dvorca Štatenberg.

Anja Jaklin
Mentorici: Mateja Cvelbar in Milena Režun

Foto: Alen Milavec
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MESEC
FOTOGRAFIJE
V BRATISLAVI

/// po Sloveniji in po svetu ///

Tina Oblak
Mentorja: Uroš Acman in Peter Peterka

Iz popotne torbe
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V slovaški prestolnici je letos že petindvajsetič potekal tradicionalni
Mesec fotografije, kjer smo si lahko ogledali dela različnih avtorjev;
med njimi je razstavljala tudi slovenska predstavnica.
Ob prihodu je nekatere »predramil« močan veter, nekatere pa
žgečkljiva razstava japonskega fotografa Nobuyoshija Arakija. Prvi
vtis je bil nekoliko posmehljiv in zmeden, po prebranem opisu pa
je sporočilnost postala jasnejša. S to serijo je hotel pokazati drugo
plat erotike, zaključila pa se je z videom, ki je prikazoval njegov
način dela.
Naslednja razstava, ki nam je posebej ostala v spominu, so
bila dela reportažnega fotografa Bruca Gildena. Slovi po fotografijah, posnetih po ulicah New Yorka, kjer naključno fotografira ljudi
z bliskavico. Serija se mi je zdela še posebej zanimiva, ker je foto
grafiral nenavadne in zanimive ljudi.
Razstava, ki je imela po mojem mnenju zelo močen motiv, je
delo ustvarjalke Mariele Sancari. Nanjo je vplivala očetova smrt,
saj se od njega nikakor ni mogla posloviti. Sčasoma jo je začelo
zanimati, kakšen bi bil njen oče danes. Tako je objavila razpis in
pridala očetovo fotografijo. Zapisala je, da išče moškega, starega
okoli 70 let in ima podobne karakteristike kot oseba na fotografiji.
Odziv je bil velik. Fotografiranje ji je predstavljalo nekakšno notranjo terapijo.
Naslednji dan se je začel z nekoliko bolj abstraktno umetnostjo
češkega vizualnega umetnika Roberta V. Nováka. V spomin se mi je
vtisnila popolnoma črna knjiga, za katero nismo izvedeli natančnega pomena oziroma sporočilnosti. Nato so se razstave kar vrstile.
Ogledali smo si serijo Johna Demosa, ki je fotografiral Albanijo ob
različnih dogodkih, ki so vplivali na zgodovino: protesti, politična
propaganda, izgnanstva … Sledila je razstava najsevernejšega dela
sveta avtorice Dominike Gesicke. Naslednja je bila na vrsti Nataša
Segulin, kmalu pa je sledila meni najljubša. Njen avtor je bil Mustafa
Dedeoglu, ki je fotografiral ljudi in »odločilne trenutke« v Istanbulu.
Razstava je bila tako vizualno kot motivno zelo zanimiva.
Izvirna je bila tudi Paola di Bello, ki je različna mesta fotografirala z iste pozicije podnevi in ponoči. Nato je v postprodukciji obe fotografiji združila, rezultat pa je bil nekaj posebnega in unikatnega.
Proti zaključku dneva smo si ogledali še razstavo Yasene Popove,
ki je fotografirala različna prevozna sredstva iz spodnje perspektive. Tako smo lahko videli, kako izgledajo npr. lokomotiva, bager,
avto ali pa kolo z druge, še nevidene perspektive. Zadnja razstava
je pripadala Borisu Nemethu, ki je tudi avtor naslovne fotografije
Mesiac Fotografie v Bratislavi.
Strokovna ekskurzija v Bratislavi nam je zagotovo razširila obzorja. Spoznali smo številna fotografska področja, tako da je vsak
našel nekaj zase. Všeč mi je bilo tudi, da smo si razstave ogledovali
počasi in natančno, hkrati pa smo imeli tudi dovolj prostega časa,
da smo si mesto ogledali in bolje spoznali njegovo kulturo. Zahvale
gredo tudi vsem profesorjem, ki so pazili na nas in ekskurzijo naredili zabavno in poučno.

Foto: Lovro Megušar
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NAVDIHUJOČ
MICHELANGELOv RIM
Drugi dan je bil namenjen ogledu Vatikana.
Prejeli smo slušalke in začeli »pohod« po Vatikanskih muzejih, ki so nas osupnili s količino
znanih in manj znanih umetniških del. Seveda
ni šlo brez ogleda Sikstinske kapele in bazilike
svetega Petra, pod katero se skriva grobnica
papežev. Meniva, da smo bili prav vsi prese
nečeni nad dejanskim obsegom kompleksa.
Sledil je zanimiv in poučen muzej Etruščanov,
za zaključek dneva pa Berninijev Vodnjak šti
rih rek, po katerem je zasnovan Robbov vod-
njak, ki stoji na Mestnem trgu pred ljubljanskim
Magistratom.
Za »grand finale« sta sledila še Mavzolej
svete Kostance in prelep park Tivoli, po katerem smo si privoščili sproščujoč sprehod. Med
potjo domov smo se ustavili v prestižnem outletu The Mall, kjer smo si lahko od blizu ogledali izdelavo in materiale dragih kosov znanih
oblikovalcev. Nekateri pa so si s prihranki z veseljem tudi kaj privoščili. V petek pozno zvečer
smo le prispeli v domačo Ljubljano. Ura je bila
ravno prav, da bi se odpravili na zabavo po
mestu, a smo se raje, polni novih doživetij in
izkušenj, napotili v domače postelje.

Lara Ponebšek in Pia Wallner
Mentorja: Mateja Cvelbar in Anton Starc

Dijaki 2. in 3. letnika modnega oblikovanja smo
začeli našo dogodivščino, ko smo ugledali zna
čilno veduto Firenc s Piazzale Michelangelo
ter posneli nekaj fotografij za naša socialna
omrežja. Kasneje smo obiskali palačo Pitti, kjer
smo si želeli kot modni navdušenci ogledati
zbirko oblačil iz različnih zgodovinskih obdobij. Ker so zbirko restavrirali, smo se sprehodili
po bogato dekoriranih prostorih palače. Nato
smo le dočakali izjemnega Michelangelovega
Davida, ki nas je osupnil s svojo monumentalnostjo in dovršenostjo ter nas uvedel v umetnikov opus. Po ogledih ostalih florentinskih
znamenitosti in prostem času smo zavili v mu
zej oblikovalca Salvatoreja Ferragama, kjer je
na ogled obsežna zbirka čevljev.
Ko smo se zgodaj zjutraj prebili skozi
prometno konico v center Rima, sta bila naj
prej na vrsti cerkev San Giovanni in Laterano
ter Kolosej. Mojzesov kip in Kapitolski grič
sta nam še bolj dokazala Michelangelov vsestranski talent, spoznali smo ga namreč tudi
kot arhitekta. Panteon naju je najbolj navdušil,
čeprav smo razočarano izvedeli, da skozi
odprtino na vrhu kupole pade dež (do sedaj
smo verjeli govoricam, da je zasnovan tako,
da dež nikoli ne pade skoznjo), je vseeno impresiven. Oglede smo tako zaključili pri Fontani di Trevi, kjer smo za bodočega ljubimca
iz Rima vanjo vrgli kovanec, dva ali tri. Mimo
Španskih stopnic smo odšli na metro in bili v
hipu pri hotelu.
Foto: Sabina Puc
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ART COLLONY /// SCHULLANDWOCHE

Piran – slikarska in
fotografska šola v naravi

USTVARJALEN ZAČETEK
V OBJEMU MORJA

V začetku septembra 2017 smo se dijaki 3. letnika grafičnega oblikovanja odpravili na petdnevno šolo v naravi v Piran. Profesorja Apolonija Simon in Uroš Acman sta nam predstavila tedenski načrt dela.
Prvi dan smo samostojno iskali zanimive, razgibane in tudi neobičaj
ne motive, ki bi bili primerni za slikanje in fotografiranje. Naslednji
dan smo se odpravili na teren, kjer smo izbrane motive bolj podrobno preučili in začeli ustvarjati.
Zastavljeni sta nam bili dve nalogi – fotografsko-risarska ter sli
kanje z akrili, akvareli, gvašem ali z oljnimi barvami. V fotografsko-risarski nalogi smo z domišljijo nadaljevali oziroma dopolnili del slike
Pirana, ki smo ga zajeli v objektiv. Pri slikarski nalogi se je izkazalo,
da je večina dijakov prvič uporabljala akrilne barve oziroma se je
prvič srečala s slikanjem na platno. Tako je bila ta naloga za večino
velik izziv, vendar smo se vsi soočili z njo in se po mnenju profesorjev
tudi izkazali. Spoznali smo nov način dela na terenu, kar je bilo večini
všeč. Dneve smo si polepšali s sproščenim klepetom, poslušanjem
glasbe ter predvsem pridobivanjem novih znanj in pristopa k delu.
Delo je bilo razdeljeno na dopoldanski in popoldanski čas, časovna
organizacija, odločitev, kateri nalogi bomo posvetili koliko časa in
kdaj bomo ustvarjali, pa je bila prepuščena posamezniku. Prosti
smo bili v predvsem v večernem času, ki smo ga preživljali skupaj.
Prehitro je prišel petek, ko smo se morali s pridobljenim znanjem,
izdelki in lepimi spomini posloviti od sončnega Pirana.

In razstava izdelkov
v Galeriji Janez Boljka
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Žana Pogorelec
Mentorica: Saša Vitežnik Jelen

/// šola v naravi ///
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26. oktobra 2017 je bila v galeriji Janez Boljka na Gornjem trgu v Ljubljani otvoritev razstave naših izdelkov iz Pirana, ki smo jo postavili
s pomočjo profesoric Apolonije Simon in Saše Vitežnik ter našega
hišnika Lojzeta Sterleta.
Ko smo dan pred otvoritvijo izdelke prinesli v galerijo, je bilo še
nejasno, kako jih razporediti – različne velikosti, materiali in tehnike,
motivi, barve ... Najprej smo jih razvrstili po tleh, poskušali narediti
skupine ... Pomagali smo pri obešanju, nekaj dijakinj pa je medtem v
šoli pripravljalo panoje s fotografijami. Prinesli smo še slikarsko stojalo s plakatom, ki je v času razstave stalo pred galerijo in privabljalo obiskovalce. Z nalogo oblikovanja plakata in e-vabila na otvoritev
smo se pri pouku in doma ukvarjali vsi, profesorica Vitežnik je izbrala
oblikovno rešitev Barbare Frontini. Pripraviti smo morali še tablice z
napisi za vsako sliko, ki smo jih prilepili na primerna mesta. Knjigo
vtisov smo postavili na leseno stojalo za note.
Za uvodni govor na otvoritvi in poetično razmišljanje o naših
izdelkih iz Pirana sta poskrbela ravnatelj, Gregor Markelj, in naša profesorica umetnostne zgodovine, Milena Režun. Glasbeni insert sta
izvedli Lara Plut (vokal) in Hana Klincov (ukulele) pod mentorstvom
profesorice Veronike Bartolj. Manjšo pogostitev je pripravilo vodstvo
šole in nekaj za posladek še nekateri starši.
Razstavo smo podrli in pospravili 22. novembra, kar je seveda potekalo veliko hitreje kot postavljanje. Zelo nas je razveselil komentar
zaposlenih v Imago Sloveniae, kulturni instituciji, ki upravlja to galerijo v predprostoru njihovih poslovnih prostorov – povedali so, da jih je
razstava ves mesec razveseljevala z bogastvom obmorskih motivov
in barv.

R5

Foto: Luna Woelle, Saša Vitežnik Jelen, Nik Jevšnik
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Marija Klun

Filip Levec
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POETRY AND POETS /// GEDICHTE UND DICHTER
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VITA WEISSEISEN
Ne maram dolgih, zapletenih pesmi. Mislim, da je pesem kakor trenuten vtis ali misel, preprosta ter povsem
iskrena. Prav tako mislim, da bi bralčevo razumevanje moralo temeljiti prav na tej prvi misli, ki jo dobi ob branju.
Večine svojih pesmi si sama nikoli ne preberem in jih nerada razlagam, niti sebi niti ostalim, saj se mi zdi, da
bralec za svoje lastno razumevanje ne potrebuje moje razlage ali ozadja. Želim, da jih bralec razume po svoje,
a le dokler o dojemanju ne premišljuje predolgo. Pisanje vzamem za nekakšno čiščenje (ponavljajočih se) misli,
s katerimi poskušam ustvariti nekaj večjega. To počnem predvsem zase.

RAVNOVESJE

/// pesmi in pesniki ///

Poskušaš uravnovesiti najini telesi; nežno potiskaš čez mene in raziskuješ,
čutiš, kako se moja stegna zasidrajo med tvoja.
Poskušaš uravnovesiti sebe blizu mene; rahlo tresoča se, mehko premikaš svojo glavo proti moji,
čutiš, kako se moje noge pazljivo ustalijo.
Poskušaš uravnovesiti svoj glas; tiho spreminjaš šepet v tišino,
čutiš moje srce biti v glasnost.
Poskušam uravnovesiti najino dihanje; polnim svoje prsi z zrakom, medtem ko ti napolniš svoje, in jih širim,
čutim, kako se tvoja rebra nižajo z mojimi, ko izdihnem.
Poskušam uravnovesiti sebe blizu tebe; rahlo tresoča se, potiskam svojo glavo bližje tvoji,
čutim, kako se tvoje roke pazljivo ustalijo.
Poskušam uravnovesiti svoje misli; počasi berem tvoje uganke in poskušam izbrati,
čutim tvoj dih na svojih ustnicah, ko mi daješ namige.

DANCING PLANTS

KALEJDOSKOP

Before reading this poem, recall your “dancing plants”
- the most embarrassing moment in your life

Visok moški črnih las,
dolge roke segajo v žep, iščejo cigareto.
Prst mu objema bel mavec.

Plants that dance.
They dance while you’re not watching.
They go up and down.
Plants that dance.
They leave a mess when they’re done.
They make you go up and down.
Plants that dance.
They get tired, but do they ever stop?
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They don’t stop.
They come back at night when you can’t sleep,
they return when you get off the bus,
they meet up with you when you meet up with friends –
friends you mustn’t share the dance with.
Unless you want to unleash the ball in their living rooms.

Cigaretni dim se ji kadi iz ust,
iz njega žarijo modre oči, iščejo svetlobo.
Uhani se ji zapletajo v lase.
Svetloba prodira v njegov kozarec,
sedi na tleh, išče srebrn vžigalnik.
Levi čevelj ima odvezan.
Na mizo odloži vžigalnik,
z roko seže na polico, poišče pepelnik.
Zavita je v rdečo haljo.
Zaveže si čevelj in prereže mavec,
vstane in se razglede - išče.
Sleče haljo in sname uhane,
stopi proti oknu - išče.

EMA LAVRIČ

R5

Živimo v času, kjer se vse odvija hitro. Predvsem med odraščanjem imamo občutek, da naše življenje drvi
mimo nas s sunkovito hitrostjo. Šola, prijatelji, ljubezen … Ravno to zadnje je nekaj čisto svežega in novega. Ko
se komaj naučimo ljubiti, pogosto naredimo napake; izrečemo napačne besede, storimo napačna dejanja. Ko
vse mine, pogosto razmišljamo o preteklem in preudarjamo, kaj vse bi lahko naredili, da bi preprečili konec.
Predvsem pa si želimo, da bi imeli več časa. A vendar je po bitki vsak general. To grenko dejstvo mora sprejeti
vsak. Ta pesem govori ravno o tem – o hrepenenju po času, vrnitvi nazaj in o ljubljeni osebi, ki zdaj to več ni.

NAZAJ
Kako rada bi šla nazaj.
Veš, kako sovražim čakanje.
Sekunda je predolgo zame.
Veš, da boli.
Ampak si vseeno tiho.
Tajiš to, kar imaš pred seboj.
Požvižgaš se na to, kar imaš za seboj.
Dotaknil si se me.
Daj mi vedeti, da si tu,
ker le tako bom lahko dihala.
Pa četudi bo to hlastanje za zrakom!
Le tako bom lahko čutila.
Pa četudi bo to trpko razbijanje srca.
Le tako bom lahko živela.
Četudi živela bom samo na pol,
bom s teboj.
Vseeno mi je.
Ker veš, kako sovražim čakanje.
Ampak ko sem s teboj,
čas nima nobenega pomena –
In tudi večnost mine prehitro.
Tako rada bi šla nazaj!
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RINA JURJEVČIČ
(SAM SEBI)?
Prepustim se toplemu občutku, medtem ko kapljice polzijo po moji razgaljeni koži.
Temne sence ustvarjajo bleščečo odejo poželenja.
Rdečkasti odtenki samote pronicajo skozi pore prosojne kože.
Roke so mrzle.
Dlani obračam proti nebu!
Nevidne so.
Oči mi begajo s tal na črne podlahti, izmaličene od prevelike teže sveta.
V oddaljeni toplini vidim še tisto malo veselja, kar ga je ostalo razmetanega po tleh.

/// pesmi in pesniki ///

Daljne resnice s seboj prinašajo vprašanja.
Čutim tvoje umazane roke na moji nedolžni koži,
voham tvojo pokvarjenost.
Slišim kričanje vrvi, a besede so minljive …
Slišim trganje mesa, ko s silo prodiraš vame …
Melanholija vzklikov zadovoljstva mi para možgane!
Strmim v črno preteklost življenja.
Ledena ptica samote se usede na mojo ramo.
Pod svojimi nogami slišim nemočno ječanje malih bitij,
neuslišano hrepenenje svobode …
Strmim v črno preteklost življenja.
Iz oči spolzi še zadnja kaplja moči.
Skočim …
Letim …
Zavijem se …
v modro ogrinjalo svobode in miru …
Samozadosten vzdihljaj je zadnje, kar bom pustil izprijenemu svetu!
ŽIV SEM, SAM SEBI DOVOLJ!

MANCA ROZMAN
NADČLOVEK
Ne pozna ljubosumja, zavidanja in zavisti,
skrbi za svoj planet, tam v galaksiji 13,
kjer črne mačke častijo, ko letajo po vodi,
spoštovanje brez pomisleka je samoumevno.
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Je prijazen do (so)nadčloveka in ni sovražen,
ne ve, kaj je to umazanija, človeška pokvarjenost.
Z živalmi biva v simbiozi,
z roko v roki,
z nogo v roki
in vse druge možnosti, tam v nekem svetu 6.

Vojna, kaj je to?
Bolj jim leži urejanje planeta,
ni jim težko izmenjati imetja,
denarja tam ni,
raje gredo na lazanjin sladoled,
potem pa še na predjed in na tretjo sladico.
Zatorej, razmišljaj, TI Žival,
poglej, kaj vse zamujaš,
nasvidenje tebi in tvojemu direndaju,
ker jaz odhajam v galaksijo 13.

R5
(brez naslova)
Ljudje prikrivamo žalost in razočaranje.
Ugotovitev, do katere sem prišel v svojih skromnih sedemnajstih letih, je ta,
da se zaskrbljene duše najglasneje smejejo.
Mogoče sem samo jaz, pa vendar.
Večje skrivnosti kot skrivamo v sebi,
glasneje privre na dan tista kapljica veselja,
ki se lahko v vsakem trenutku prelevi v mentalni razkroj in boj z lastnimi demoni.
Pa vendar tega nihče ne opazi.
Glasneje kot se smejiš, bolj prijeten in družaben se zdiš ljudem.
Nikoli nisem razumel, kako delujejo naši možgani.
Če se jočeš, si cmera, če se smejiš, si sonček.
Jaz nočem biti sonček, jaz sem oblaček,
samo navaden oblak,
ki čaka, da se pretrga in svojo žalost razlije med ljudi,
ki se bodo stisnili skupaj pod dežnike,
zbežali v notranje prostore in si nadeli kapuce, da bi si zatisnili oči pred resnico
in pobegnili pred mojimi neustavljivimi solzami.
(A sedaj vem, vse, kar bom naredil, bo narobe.)

ŠTUDIJA LJUBEZNI
Ne vesta, kdo je kdo,
ne vesta, kdo je prvi zagledal koga.
Ona ga pogleda na hodniku,
on pogleda njo,
pogled je hiter in nov,
nič ne pomeni.
Naslednjič se spomnita,
da sta se videla,
še enkrat se premerita s pogledom,
ta gleda z večjim zanimanjem.
V tretje pa že nekaj čutita,
majhno vznemirjenje,
on ji vzbudi zanimanje,
ona njemu prav tako.

On jo išče v množici,
ona išče njega,
vsak očesni stik ju zbode,
naredi napeta,
ona se mu nasmehne,
on se ne zaveda,
kako zelo nerodno ji je,
ali je njemu prav tako?
Ona razmišlja o njem dan in noč,
ona sanja o njem,
želi,
da bi on sanjal o njej prav tako,
želita si,
da bi sanjala skupaj.
To je študija ljubezni.

Želita se videti znova in znova,
ne moreta se nagledati drug drugega.
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MORSKI SADEŽI

PTICA

Morski sadeži smrdijo kot življenje,
so pa prav tako dobri,
kaj bi bilo lahko boljše od življenja?

Če ptica ne bi imela kril,
bi bila ptica?

Tega ne vemo,
ker ne poznamo drugega kot življenja,
naše razsežnosti nas odpeljejo
le od rojstva do smrti.
Če pa imate rajši presladke jagode,
ki zavajajo
in ne kažejo bistva,
potem jih pa jejte
in živite v blodnjah.

Bi ptica vedela,
da je ptica?
Bi vedela,
da bi lahko letela,
bi mogoče lahko vzletela?
Bi lahko človek vzletel,
če bi vedel, da ima krila,
če bi vedel, da je ptica?

Jaz ostajam pri morskih sadežih.

/// pesmi in pesniki ///

ELIZA LUPI

Plini ne tvorijo kapljic

Razdvojena

Tekočo,
iz motne v ostro,
iz mrzle v vročo,
iz robustne v krhko,
iz bistre v kalno,
iz globoke v plitvo,
iz krotke v fatalno
obliko si me izlival.

S tabo sem se stapljala,
kakor se staplja
baker z zlatom
ali aspirin z vodo,
priseljenci z Ameriko,
narodnostno in jezikovno
ali kakor se staplja
površina vzmetnice
z linijami mladega telesa.

Vsakič znova.
Vsakič znova.
Želel si si potoka,
a zdaj dihaš zrak,
ker plini ne tvorijo kapljic,
utekočinja jih tlak.
V struge rek naj bo vkopano,
ne prilagodim se več
formi votle posode.
Prinesla sem ti morje,
pa si mi očital,
da je preslano.
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Ne morem te precediti iz sebe
ali zavreti krvi v svojih žilah,
da izpariš,
ne da bi me opekel.
Pa tudi če sedaj iztrgam se
iz tvojega objema,
nekoč sem bila celota,
sedaj nisem niti cela,
niti ena,
le polovica.
Razdvojena.

R5

Nagrajeni haikuji na natečaju za najboljši srednješolski haiku
Haiku je pesniška oblika japonskega izvora, v kateri pesnik v sedemnajstih zlogih prikaže bežen trenutek iz na
rave in se dotakne človekove notranjosti. Je ubesedeni trenutek. Ta skrajna umetnost besede zahteva izjemno
dober občutek za zvočnost in prečiščenost. Toga pravila so za vse pesnike izziv, a se jih lahko za vsebino tudi
priredi. Le nekaj zgoščenih besed ujame razpoloženje trenutka in s simboli v bralcu vzbudi to isto vzdušje. Dijaki
pišemo iz nuje po ustvarjanju. Ker je tematsko haiku svoboden, pišemo o naravi, ljubezni, bivanju, urbanem
življenju ...
Eliza Lupi
Gimnazija Vič vsako leto razpiše natečaj za najboljši srednješolski haiku. Med nagrajenimi haikuji za leto 2017
so tudi haikuji naših dijakov. Objavljeni so v zborniku skupaj z utemeljitvijo urednika Edina Saračevića.

Tuji jeziki
znotraj bitja srca.
Nerazumljeni.

Toskanske hiše
lovijo zadnje žarke
pred zimovanjem.

Tjaša Nemanič

Eva Leber

Pesnica odpira vprašanje najbolj intimnega jezika, v
katerem čutimo, doživljamo. To je jezik, ki nas govori, za razliko od tujih jezikov, ki jih poskušamo govoriti. To je jezik, s katerim smo Eno, za razliko od tujih
jezikov, ki nam niso (tako) blizu.

Toskana je poetična pokrajina, ki ponuja različne
motive za fotografiranje, slikanje. Pri tem je svetloba
pomembna. Pesnica se vživi v hiše in ima občutek,
da lovijo zadnje žarke. Občutek, so-čutje ob minevanju časa in svetlobe preseže haiku, ki doživetje
postavi “v okvir večnosti”.

Prhut golobjih
kril jutru odstopi
Prešernovo ramo.

Šum listja
hrastu razgali stare
lesene kosti

Eliza Lupi

Eliza Lupi

Nekateri vidijo v golobih (le) leteče podgane. Pesnica ne sodi v to skupino. Golobe doživlja kot kavalirje, ki dajejo prednost jutru na tako svetem kraju, kot
je rama slavnega pesnika.

Haiku upodablja umik začasnega površinskega videza, ki razkriva starodavne korenine, bistvo.
Mentorici: Betka Pohlin in Vita Žerjal Pavlin

127

R5

Labirint

/// pesmi in pesniki ///

LAra pust
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Labirint so bile na začetku tri krajše knjige, (bolj slabo) napisane v angleščini in objavljene na spletu, a ker bi
rada to zgodbo izdala, jo že dve leti znova pišem in izboljšujem v slovenščini. Zgodba je fantazijska, saj glavna
junakinja Sara vstopi v neskončen gozd, napolnjen z zlobneži. Ti so pošastne verzije ljudi, ki poskušajo Saro in
ostale, ujete v Labirintu, spremeniti v take, kot so sami. Idejo za svojo zgodbo sem pravzaprav dobila iz pesmi
Labyrinth nemške skupine Oomph! Pesem je kar napeta ter malce strašljiva in mislim, da ima tudi moja zgodba
podobno vzdušje.

R5

1. poglavje: Pot v Labirint (odlomek)
“Kam pa kam, Sara?” je vprašal moški. Ni imel več mirnega, veselega glasu.
Govoril je resno. Počasi sem stopila za en korak naprej.
“Ali veš, kje si?” Ustavila sem se in se ozrla naokoli. Povsod so bila le temna
visoka drevesa, nad njimi pa je svetila polna luna.
“Ne,” sem zašepetala sama pri sebi. Ne vem. Mogoče sem ju pa napačno
ocenila. Čeprav so bile njune oči strašljive in kljub temu da sta bila njuna glasova mrzla, nisem vedela, kdo sta. Mogoče sta dobra človeka. Mogoče sta mi
hotela le pomagati.
“Kate?” sem že spet slišala reči moškega. Počasi sem se okrenila. Ženska je
prikimala in me pogledala. V tistem trenutku sem se iz njenega pogleda nekaj
naučila. To niso bili dobri ljudje in vsekakor niso imeli dobrih namenov. Pripravila sem se na tek, saj sem nekako predvidela, kaj bo sledilo.
“Si v našem Labirintu,” je rekel moški.
“In nihče ne pobegne,” je rekla ženska, ki ji je, kot kaže, ime Kate in se je
zagnala vame. Jaz sem se pognala v tek in tekla, kjerkoli sem pač lahko. A dirka ni trajala dolgo. Prišla sem namreč do mrtvega konca. Pred mano je stalo
debelo deblo in v sekundi, ko sem se odločala kam, me je nekaj zadelo v ramo.
Padla sem na tla ob drevo. Poskušala sem vstati, a bolečina je bila neznosna in
mi tega ni dovolila. V kriku sem se že spet zgrudila. Pogledala sem svojo ramo.
Tam je bila velika rana, kot če bi me kdo zabodel. A nekaj ni bilo naravno na
tem. Ne samo bolečina, pač pa tudi moja koža, ki se je obarvala črno okoli rane,
kri pa je bila neprimerno temnejša. Zadržala sem solze v očeh in pogledala
žensko figuro, ki je stala nad mano. Čisto počasi in sproščeno je iz senc prišel
še moški. Ustavil se je pred mano, zraven Kate.
“Jaz se rad kličem Kralj, to pa je moja najzvestejša pomočnica, Uvela Roža,”
je rekel ter se ves čas zlobno nasmihal. “Dobrodošla v Labirintu, Sara.”
Svoj jekleni meč je dvignil visoko v zrak. V strahu sem zaprla oči in se obrnila stran. Nato sem slišala krik iz temnega gozda.
“Pusti jo!” Nisem videla njegovega obraza, a drug moški se je vrgel pred
mene in me rešil, a žrtvoval sebe. Sedaj so bile moje oči že spet odprte in gledala sem mladega moškega, ki se je zvijal v bolečini. Po roki mu je tekla kri.
Pogledala sem Uvelo Rožo in Kralja. Oba sta ga le zdolgočaseno gledala, kot
da ne bi bilo nič takega.
“No, Isaac, toliko težav si nam povzročil,” je rekel Kralj. “Sedaj pa se nam
boš končno pridružil.” Nato sta oba preprosto odkorakala nazaj v temo.
Moški, ki je tvegal svoje lastno življenje zame, neznanko, se je še vedno zvijal v bolečini. Sedaj sem si ga lahko bolje ogledala. Njegovi lasje so bili valoviti
in temni, skoraj črni, čisto nasprotje mojim mehko rjavim lasem. Imel je peščeno
rjavo polt, mišičaste roke, a kar suhceno telo, nosil pa je dlakav brezrokavnik.
Spominjal me je na nekoga, ampak tista oseba ni resnična, ta Isaac ne bi mogel
biti on.
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Sameer Sayegh
IRAŠKI PESNIK – BEGUNEC

/// pesmi in pesniki ///

Rukmini Ana Krivec
Mentorica: Vita Žerjal Pavlin
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Iraški pesnik, novinar in prevajalec Sameer Sayegh nas je 7. 6. 2017 na šoli obiskal z namenom, da pomaga
osvetliti problematiko krute vojne na območju Bližnjega vzhoda, katere žrtev je na žalost postal tudi sam.
Iz svojega rojstnega mesta Mosula je bil namreč prisiljen zbežati potem, ko je le-to napadla teroristična
organizacija ISIS.
Trenutno prebiva v Ljubljani kot šesti gost, ki mu je
zaščito v našem glavnem mestu priskrbel mednarodni program ICORN, katerega namen je rešitev preganjanih pisateljev. Za njegovo namestitev in dve leti
bivanja pa je poskrbel slovenski center PEN. Ko bo
obdobje dveh let minilo, bo Sameer morda zaprosil
za azil, saj se že pridno uči slovenščine, o čemer smo
se med njegovim obiskom lahko prepričali. Na žalost
smo Slovenci, v primerjavi z nekaterimi drugimi, bolj
zaprt narod, zato se marsikateri tujec pri nas znajde
zelo osamljen. Sameer je na žalost to našo ne preveč
koristno lastnost izkusil iz prve roke in želimo mu, da
kmalu najde več prijateljev, s katerimi bo lahko delil
svoje misli in občutja.
Srečanje smo začeli z recitacijo petih pesmi, pesmi smo prebrali v slovenščini, kasneje pa je pesnik
prebral njihove originale v arabščini in v angleščini.
Dovolil pa nam je še, da smo si ogledali njegove lastne, na roke napisane pesmi v arabščini in mnogi od

nas smo takrat prvič v živo videli arabsko pisavo.
Zaupal nam je, da pesmi hkrati piše v arabščini in angleščini, torej da v tem primeru ne gre za prevode, saj
jih ustvari sam in to simultano.
Ko je zgorel njegov dom, je izgubil tudi svojo obsežno knjižnico in vsa svoja dela, ki jih je ustvaril do
tedaj. Vendar pravi, da se jih večino spomni na pamet
in da jih je zopet zapisal. Prepričani smo, da bi lahko s svojim delom zelo obogatil naš prostor in kulturo, prinesel nekaj osvežujoče novega in vrednega
za razmislek, predvsem pa pustil vzor za prihodnje
umetnike pri nas, pa tudi povsod drugod po svetu,
kamor bi segla njegova vest.
Sameerju Sayeghu in njegovi spremljevalki Ifige
niji Simonović, predsednici slovenskega PEN-a, se
srčno zahvaljujemo za njun obisk in si želimo, da se
morda srečamo še kdaj.

Odgovorni osebi, ki jo stvar zadeva

Sporočilo ljubezni

Odgovorni osebi, ki jo stvar zadeva
ali pa je tudi ne zadeva, saj ni važno!?
Ko se bom dokopal do katerega koli mesta,
ki bi me imelo rado, bo
prvo desetletje v njem
posvečeno
temu, da si opomorem.
Drugo bo ponovno vzpostavljanje mladih dni,
ki so jih je ukradli zločinci!?
Za tretje desetletje –
bom še enkrat razmislil, kaj bi lahko počel!?
Mogoče še nekaj več okrevanja in –
tudi nekaj več obnavljanja mladosti!?
Pa še kaj drugega!?
In seveda še mnogo drugega –
še drugih in drugih stvari!?

Moja sestra rdečekoža Indijanka,
moj brat Tibetanec,
sestre in bratje
v Kašmirju, Hathramotu, Srbiji
in Vietnamu.
Kako ste vsi skupaj?
Upam, da vam gre dobro.
Vse vas ljubimo, vse vas,
brez izjem.
Prepričani smo, da tudi vi čutite
enako.
Ostanite na zvezi.
Vaš brat
v človeškosti.
Priporoča kaj –
vi mi izberite ime!
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Slovenska zastava, dobrodošla v
mojem ljubljanskem domu
Poljubil sem zastavo Slovenije
in to je cela zgodba zase –
Jasmino sem prosil: “Prosim, Jasmina, prinesi mi zastavo Slovenije.”
Nasmehnila se je in pokimala,
prinesla zastavo
in rekel sem: “Koliko sem dolžan?”
Odgovorila je, da je darilo zame.
Takrat sem dojel,
da je neprecenljiva!
Dobrodošla, zastava Slovenije,
v mojem slovenskem domu.
Veste, kaj sem storil,
ko sva prišla skupaj,
samo jaz in ona,
zastava in jaz,
poljubil sem zastavo Slovenije
in veste kaj,
še to,
je bil njen odgovor!?
Začutil sem, kot
da bi me
potrepljala …
po glavi!?

Tebi
Foto: Tonja Žagar

Tebi, ki boš “izvlekel meč”!?
Orožje, da bi storil greh!?
Zakaj!?
Mar nimaš v rokah čopiča, da narišeš raje reko ali rožo?
Morda svinčnika, da bi pisal!?
Ljubim vas vse, vse vas!?
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BARBARA KORUN
“POTENCIALNO NENEVARNA,
NEBEGUNKA, NETERORISTKA”

/// pesmi in pesniki ///

Didi Divja Vovk
Mentorica: Betka Pohlin
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Na šoli nas je 17. oktobra 2017 obiskala večkrat nagrajena pesnica, pisateljica in esejistka Barbara Korun. Predstavila nam je svoje delo in prebrala izbrane pesmi iz svojih zbirk ter tako uspešno in doživeto prikazala kronološki razvoj tematike in stila svojega ustvarjanja – od prve pesmi, Luna me bo pokrila, napisane še v dijaških
letih, v kateri se lirski subjekt skorajda igrivo-razmišljujoče izraža s primarnimi barvami in alegorijo čustev, do
kompleksnosti in provokativnosti zbirke Pridem takoj (2011). Predstavila je tudi cikel Antigona; v teh pesmih se
pesnica »splazi« v lik antične junakinje in subtilno odpira teme privlačnosti, etike in morale, vloge ženske v intimnih odnosih in širši družbi, identitete, obstoja, telesnosti idr.
Menim, da je največja pesničina vrlina sposobnost odpiranja marginaliziranih ali visoko občutljivih tem na
igriv, humoren, poljuden ali pa zelo oseben, pretresljiv in prodoren način – poslušalca oziroma bralca ne pusti
ravnodušnega, temveč v njem sproži tok misli, ki poraja pereča vprašanja. Takšen odziv je bil tudi na obisku pri
nas, saj smo jo ob koncu predstavitve “zasuli” z vprašanji o motivaciji, inspiraciji, ovirah, s katerimi se spopada,
in pomanjkljivostih družbe, katere del je kot ženska in pesnica.

Prihod na letališče v Miamiju

Na vlaku Ljubljana – Beljak

Vse je v številkah in znakih. Napnem svojo znakovno
polovico možganov, dušo nosim zloženo čez roko kot plašč.
Neskončne množice ljudi urejene v dolge vrste pred
številkami. Obrazci, formularji, razpredelnice. Osebni
dokumenti. Še več številk, še več črk. Na velikih zaslonih
nad vrstami ljudi pet belih debelih uniformiranih mož
s pendreki podre na tla enega črnega moža in se mu usede
na roke, noge in trup. Potem ga uklenjenega odpeljejo z zaslona.
Hip za tem se naslikan možiček slači, odpenja uro
in pas, odlaga računalnik v zaboj, potem se prikažejo
prečrtane posodice s tekočinami, prečrtane pincete in
škarjice za nohte, prečrtan revolver, prečrtano meso,
prečrtan sir. Ponovno dolge vrstice črk in številk.
Ponovno prizor s črncem – ne vidimo mu obraza.
Beli obrazi uniformirancev so potni. Nihče nikogar ne
gleda v oči.

V pogledu obmejnih policistov
na vlaku iz Ljubljane v Beljak
postanem svetlopolta, ženska, starejša,
potencialno nenevarna, nebegunka,
neteroristka.
Kako so se zmotili!

(iz zbirke Vmes 2016)
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Foto: Alen Milavec

“Menim, da je največja pesničina vrlina sposobnost odpiranja
marginaliziranih ali visoko občutljivih tem na igriv, humoren,
poljuden ali pa zelo oseben, pretresljiv in prodoren način –
poslušalca oziroma bralca ne pusti ravnodušnega, temveč v
njem sproži tok misli, ki poraja pereča vprašanja.”
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> Dan
samostojnosti
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> Pustovanje
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SCHOOL VIBE /// PULS DER SCHULE

krst fazanov

/// utrip šole ///
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Foto: Alen Milavec

dan samostojnosti in enotnosti
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Foto: Reni Babič, Ajda Dacar, Lara Marko

/// utrip šole ///
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Foto: Alen Milavec, Ana Dragič

pustovanje
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> Urška Slemenšek
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/// skicirke ///
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Urška Slemenšek
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četrti letniki 2017/18

Arih Vesna, Babuder
Anuša, Birsa Petra, Cencič
Katarina, Dolničar Dežman Nana,
Erman Hana, Fink Laura Maj, Fink
Mojca, Graj Ana, Grom Ana, Ilić Katarina,
Jereb Neža, Juhant Jaka, Kecelj
Ajda, Kovačič Petra, Kracina Klara
Frančiška, Kušter Eva, Letnar Pia, Pal
Hana, Perc Nina, Plevnjak Tjaša,
Stiplovšek-Jug Tajda, Štupnik Eva,
Teršar Laura, Umek Klara,
Vončina Ika

Babić Pokec
Anastasia, Barič Urša,
Brundula Sara, Erjavec Živa,
Florjan Gorjup Nagaya, Hladnik
Tonja, Jaklin Anja, Jeretina Katja, Kočar
Mulič Pia, Kovalenko Alina, Leskošek
Ela Irena, Lotrič Katarina, Mihelčič Lana
Adelina, Mlakar Špela, Pajek Rebeka,
Podgoršek Jaka, Pogačar Rebeka,
Slemenšek Urška, Šmid Sara, Šprah
Ajda, Štebljaj Vajngerl Eva, Šter
Teja, Tominšek Tina, Zagernik
Mina, Zupančič Eva

Adamič Neja, Avguštin
Mirjam, Buljić Samra, Černivec
Hana, Dobrilovič Rok, Dolenc Juš,
Emušić Amina, Gradič Vita, Jakše
Adela, Klemenčič Karin, Korošec Urša,
Kos Klara, Kosednar Nina, Koščak Zala,
Krivec Rukmini Ana, Leskovec Sibila, Ličen
Tinkara, Lipoglavšek Katarina, Majetič
Žan, Oljačič Jakin Pia Patricia, Planko
Mendi, Stiković Sanja, Tržan
Veronika

4. d
Brvar Veronika, Bukovec
Urška, Debeljak Ana, Drljača
Tijana, Gomboc Sara, Hočevar Živa,
Inkret Arja, Jenko Matej, Jovanović
Vanja Miloš, Krameršteter Luana, Maver
Lucija, Megušar Lovro, Novšak Patricija,
Oblak Lenart, Oblak Tina, Potisek Kristina,
Potočnik Kaja, Rošič Melisa, Semolič Eva,
Sladič Iza, Šenekar Tisa, Ternik Neža,
Vehovec Ajša, Vinko Domen,
Vončina Andraž

4. g
Akrap Lara, Bovhan Mia, Brečko
Simšič Hana, Cicić Tamara, Dimic
Nadiža, Dvornik Lan, Frelih Pia, Gomez
Grgić Tit, Hlade Tadeja, Lupi Eliza,
Mrzelj Lukač Lara, Orešič Petra, Plešec
Nika, Polak Irina Marija, Primožič Ivi,
Semprimožnik Manca, Vidnjevič Nika,
Vovk Didi Divja, Weisseisen Vita

UMETNIŠKA GIMNAZIJA
– LIKOVNA SMER

UMETNIŠKA GIMNAZIJA
– LIKOVNA SMER

4. f

Banfič Klemen, Bevc
Blaž, Borštnik Nuša, Brenčič
Špela, Čas Vesna, Debeljak Matija,
Dietner Jan, Ferlič Matej, Filipič Miha,
Glavač Tomaž, Gorup Anže, Gustin
Niko, Huško Maks, Irt Šarić Inana, Jocner
Vodnik Klara, Knez Luka, Kravos Mark,
Kump Marcel, Milharčič Hladnik Julijana,
Mohorič Lovre, Mohorič Lovre, Razpet
Tinkara, Robida Lucija, Sedmak Eva,
Štefančič Anja, Šubic Krpič
Erazem, Tič Gal

FOTOGRAFSKI TEHNIK

MODNO OBLIKOVANJE

4. c

4. b
OBLIKOVANJE
UPORABNIH PREDMETOV

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

4. a

10,00 €

OBLIKOVANJE
UPORABNIH PREDMETOV

MODNO OBLIKOVANJE

LIKOVNA SMER

FOTOGRAFSKI
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