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Arhitektura je organizacija. Si organizator, 
ne pa stilist za risalno mizo.

Le Corbusier

Gorje človeku, katerega srce se v mladosti ni naučilo upanja, 
ljubezni – in zaupanja v življenje.

Joseph Conrad

Disciplinarne ovire so nepremostljive. Če bodo te ovire v 
izobraževanju izginile, bo izginil tudi arhitekt kot dobrohotni 
diktator. Namesto tega se bodo lahko študentje oborožili 
z uporabnimi orodji in znanjem, s katerimi bodo lahko 
pomagali skupnosti.

Tom Wooley

Viri za te in druge reference so podani v razdelku 23.

uvod

To je knjiga za študente, ki oblikujejo artefakte, kakršne 
obravnavajo oblikovalske in arhitekturne šole. Če vprašanje, 
vsebovano v njenem naslovu, pustimo ob strani, se knjiga 
sprašuje, katere veščine in spretnosti bi lahko bile primerne za 
oblikovalsko prakso. Splošni razpravi o teh stvareh, skupaj s 
podrobnimi priporočili za nadaljnje branje, sledi neposredno 
praktična sekcija z referencami, ki v osnovi obdela različne 
vidike oblikovalskih tehnik (in ki se od ostalega besedila loči 
s spremenjeno barvo strani). Odsotnost slik je namerna in 
premišljena. Razlogi bodo z razvojem razprave v knjigi postali 
očitni vsakemu premišljujočemu bralcu, v razdelku 19 pa naj
demo jedrnat povzetek teh razmišljanj (»Preizpraševanje obli
kovanja«; še posebej na straneh 180–182).

Z besedo »študent« mislim na ljudi vseh starosti, ki k izbra
 ni tematiki prihajajo sveži. Na določeni stopnji zavesti vsi kre
a tivni delavci, ki razvijajo znanje, pridobijo skromnost in se 
torej želijo vse pogosteje vračati k svojim izvorom, da bi osve
žili duha: želijo se znova vprašati, kdo so, kaj lahko storijo (ali 
bi morali storiti) in zakaj. Rad bi verjel, da bo ta knjiga prijeten 
tovariš za vse, ki jih takšno iskanje zaposluje, pa tudi za tiste, 
ki se ob začetkih svojega potovanja obračajo k njej po nasvete.

Zelo dobro je znano, da je oblikovanje disciplina, o kateri 
se v družbi nenehno razpravlja, in da obstajajo tehtni vidiki, 
zaradi katerih so oblikovalska vprašanja politična vprašanja. 
Nobena knjiga o oblikovanju ni politično nevtralna, ne glede 
na svoje trditve o objektivnosti. Rad bi torej, da bi bilo jasno, 
da je ta knjiga vedno neomajno sodila k stališčem libertarne 
levice, in še vedno je tako. To je učbenik o oblikovanju, ne 
politični traktat; toda to je njegovo stališče. V tem kontekstu 
prevzema in preiskuje – kar je še bolj nemodno – splošno 
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modernistično pozicijo, kar pomeni, da je »to, kar je moderno, 
tako kot revščina (kot se zdi) vedno z nami; in odprto za spre
membe«. Konstruktivnih sil v svetu ne bi smeli mešati s silami 
reakcije, toda v teh konfliktih ne obstaja nič zelo novega; niti v 
težavnosti njihove interpretacije.

O modernem življenju obstajajo nekatera zelo splošna dej
stva, zaradi katerih moramo vsako konstruktivno dejavnost 
razumeti kot prispevno. Če se je ne dotaknejo, je takšna dejav
nost morda ustreznejša za vrtne palčke kot za človeška bitja.  
Ta dejstva vključujejo globalni vpogled v človekovo situa
cijo, ki težko izključuje zdesetkanje deževnih gozdov, pa tudi 
šokantno neskladje med življenjskimi standardi in pričako
vanimi življenjskimi dobami v različnih delih našega sveta; 
da niti ne govorimo o živčnih centrih samozavedanja našega 
časa, kot so odkritja koncentracijskih taborišč in strašljivo 
prežanje vedno prisotne destruktivne grožnje z Bombo – sedaj 
v eni sami bojni glavi tako nepojmljivo destruktivno, da se že 
izmika predstavi. A če naj človeška solidarnost in človekova 
misel sploh kaj pomenita, je prav naloga te zavesti zagoto
viti, da vsako dejanje konstrukcije, pa naj bo še tako majhno, 
nekako pritegne, poišče hranilo, postane temelj – ali pa naj se 
umakne v trivialnost in dobrikanje ekscesu. K takšnim pogle
dom sodi določena občutljivost, če ne predanost; tisti drugi 
pa k njihovemu zatrtju ali nevtraliziranju. Razkrivanje in raz
jasnjevanje, ne pa olepševanje, sta pomenila radost in resnost 
modernega gibanja, in za njegove naloge in dediščino ostajata 
vitalnega pomena.

Ernst Friedrich Schumacher je glede nekaterih omenjenih 
vprašanj in z njimi povezanih težav industrializma kot takega 
izkazal izjemno diagnostično bistrost, pa tudi preprostost srca, 
in to, kar mora vsekakor biti jasno, izrazil v zelo preprostem 
jeziku:

»Obstajajo štiri glavne lastnosti moderne industrijske družbe, ki 
jim je treba, v luči evangelijev, pripisati štiri velika in težka zla:
1 Njena izredno zapletena narava.
2 Njeno nenehno spodbujanje in zanašanje na smrtne grehe 

pohlepa, zavisti in lakomnosti.
3 Njeno uničevanje vsebine in spoštovanja večine oblik dela.
4 Njen avtoritarni značaj, ki je nastal zaradi organizacije in 

čezmerno velikih enot.
Mislim, da vsa ta zla zaostruje dejstvo, da se večina indu

strije opravlja zaradi zasebnega finančnega dobička ..., [toda] 
najhujša eksploatacija, ki se izvaja danes, je ‘kulturna eksplo
atacija’, to je, eksploatacija s strani brezvestnih zaslužkarjev, 
njihova eksploatacija globokega hrepenenja po kulturi s strani 
manj privilegiranih in podizobraženih skupin v naši družbi.«

Schumacher je imel nekatere konstruktivne darove, ki niso bili 
nujno po okusu ali znotraj zmožnosti mnogih oblikovalcev,  
a ker v tej knjigi trdim, da je »oblikovanje področje zanimanja, 
odzivanja in raziskovanja, pa tudi odločitev in posledic« –  
velike besede! – bi se bilo morda spodbudno spomniti, da 
imamo znotraj radikalne krščanske drže še vedno vidne vzor
nike. Zapomnite si to, trendovci.

V duhu uvodnih besed se moramo prav tako vprašati, kaj 
je posebnega pri tej knjigi, in upravičiti novo izdajo. Prvič, 
je izvirna: to pomeni, napisana je iz prve roke, iz moje lastne 
izkušnje oblikovalca, ustvarjalca in učitelja; ne pa iz branja 
drugih knjig. Mislim, da je koristno – koristno predvsem za 
študente – začutiti moderno gibanje v kosteh, ga živeti. Ven
dar takšna »izvirnost« ni zgolj koristna. Kreativno kritično 
šolstvo – o čemer lahko kaj malega rečem – ponuja nekaj 
drugačnega, komplementarnega: posebno prednost širine, 
distance in relativne nepristranskosti pogleda. To me pripe
lje do druge osnovne dobrine te knjige. Kot trdim – izvorni 
impulz in potreba resnično modernega oblikovanja nista v 
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1  kaj je oblikovalec?samozadostnosti; sta v prispevnosti. Obstajajo druge knjige 
znanstvenikov in mnoge knjige s slikami. Prva stvar, ki se je 
moramo naučiti o zapleteni strukturi modernega oblikovanja, 
je, da je relacijsko naravnana, in to je prijetno; a do tega bomo, 
kot se reče, šele prišli. Dobro delo je najbrž vselej bilo težko, in 
v zadnjem času to velja še toliko bolj; vendar upam, da bo ta 
knjiga spodbudila tiste, ki se tega držijo.

Oblikovanje:
glagol označiti; načrtovati, nameravati, hoteti ...
samostalnik načrt, zasnovan z razmišljanjem, o nečem, kar se 

bo počelo ...
samostalnik adaptacija sredstev za dosego cilja ...

Kratki Oxfordov angleški slovar

Vsako človeško bitje je oblikovalec. Mnogi se preživljajo z 
oblikovanjem – na kateremkoli področju, ki zagotavlja čas za 
temeljit premislek od zamišljanja dejavnosti do izdelave sred
stev za njeno izvedbo in ocene njenih učinkov.

Pravzaprav se ta knjiga v glavnem – ne v celoti – ukvarja 
z manjšinskim poklicem: poklicem oblikovalcev, katerih delo 
pomaga dajati obliko in red čarom življenja; pa naj bo v konte
kstu izdelovanja ali prostora in priložnosti. Sama okornost te 
definicije poudarja težavnost uporabe besede, ki označuje širok 
obseg precej različnih izkušenj – tako glede rezultata obliko
valskih odločitev kot glede dejavnosti oblikovanja. Zgornja 
navedba iz slovarja le delno zadošča; v praksi se beseda upora
blja tudi za produkt »načrta, zasnovanega z razmišljanjem«,  
ne le za vrsto risb ali navodil, temveč tudi za končni rezultat,  
ki nastane s samim izdelovanjem.

To je zapleteno. Težavnost postane akutna, če se beseda 
»oblikovanje« v določenem kontekstu uporablja ne glede na 
prvotni pomenski okvir – če se uporablja, denimo, kot vse
splošna beseda, ki zajame vsakršno situacijo, v kateri pred 
prilagoditvijo sredstev za dosego cilja stoji zamisel glede 
namena – čeprav se oblikovanje na ta način koristno razlikuje 
od »izdelovanja« ali spontane dejavnosti. Poleg tega se mora 
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sistema prometne razsvetljave ima estetsko komponento, a bi 
za zajetje vseh številnih dejavnikov, ki določajo oblikovalski 
rezultat, potrebovali zelo posebno definicijo estetike.

Za arhitekte je situacija običajno bolj neposredna; zgodo
vinsko je njihova pozicija razvila precej jasen niz odgovornosti. 
Toda kompleksne spremembe v gradbenih tipih in industriali
ziranih gradbenih možnostih so se temeljito spojile z drugimi 
dejavniki in to ustaljeno podobo razmajale. Arhitektovo delo 
je dejansko tako spodkopano z delom specialistov z bližnjih 
področij (inženirji, urbanisti, sociologi, oblikovalci interierja 
itd.), da sam poklic ni več tako zlahka razločljiv. Še vedno je 
smiselno videti arhitekta kot oblikovalca s specializirano teh
nično in funkcionalno kompetenco, in tudi tu je spekter raz
ločen, saj sega od zelo odprtih in kratkotrajnih oblikovalskih 
situacij pa vse do tako ključnih, kot je oblikovanje delujočega 
gledališča.

Toda neizogibno je treba nekje začeti, in ta knjiga zavzema 
sredinsko stališče. V večini umetniških šol to vključuje obliko
vanje pohištva, interierja, razstav in embalaže, določena široka 
področja grafičnega in industrijskega (produktnega) oblikova
nja ter nekatera mejna področja, ki vodijo v arhitekturo. Štu
dentje se morajo neizogibno pripraviti na ustvaritev prostora 
za svojo temo študija. S tem se v glavnem soočamo v drugem 
razdelku (»Je oblikovalec umetnik?«) in v nekaterih zabeležkah 
glede samega postopka (razdelki 11–16) – studijski lončar bo 
gotovo menil, da je prav vse v tej knjigi preveč zapleteno, arhi
tekt pa bo morda dejal, da obstajajo v njej pretirane poenosta
vitve. Vsi oblikovalci, ne glede na to, kako specializirani so, bi 
morali v grobem vedeti, kaj počnejo njihovi kolegi – in zakaj; 
ne le zato, da obogatijo lastno razmišljanje, ampak da naredijo 
skupinsko prakso učinkovito, pa tudi zaradi drugih razlogov, 
ki se bodo še pojavili.

Za oblikovalce obstaja mnogo vlog celo znotraj danega sek
torja poklicnega dela. Funkcionalna klasifikacija bi lahko bila: 

beseda nanašati na prepoznavne produkte in priložnosti, ali pa 
postane brezupno abstraktna.

Oblikovalsko delo, o katerem bomo razpravljali, sodi 
dandanes večinoma na umetniške ali oblikovalske fakultete 
v okviru politehnik, v arhitekturne šole, včasih na univerze 
in – ne nazadnje – na nekatere manjše umetniške in oblikoval
ske kolidže, ki ponujajo poklicne tečaje. Institucije za »učenje 
na daljavo« lahko ponujajo študijske tečaje, ki so vselej na 
splošni ravni in brez dobrobiti ateljejev in delavnic. In seveda, 
s takšnimi študiji in večernimi tečaji ali brez njih, povsem 
mogoče je študirati oblikovanje tudi preprosto tako, da ga pač 
opravljamo. Ne smemo nujno misliti, da so arhitekti obliko
valci (četudi o tem občasno dvomimo). Če vzamemo tisti stari 
priročni »široki pogled«, lahko zadevo pripravno razvrstimo v 
tri preproste kategorije (čeprav razlike nikakor niso absolutne 
in niso vselej opisane na tak način): produktno oblikovanje 
(stvari), okoljsko oblikovanje (prostori) in komunikacijsko 
oblikovanje (sporočila). Te kategorije zameglijo nekatere 
nadaljnje neizogibne razlike (med, denimo, oblikovanjem 
industrijske opreme in oblikovanjem blagovnih produktov na 
domačem trgu), vendar so lahko koristen začetek.

Na področju produktnega oblikovanja bi lahko rekli, da 
poklicni robovi segajo od studijskega lončarstva in tekstilnega 
oblikovanja na eni strani do inženirskega oblikovanja in raču
nalniškega programiranja na drugi. To je zelo širok spekter 
in jasno je, da obstajajo na robovih resne razlike. Na komuni
kacijskem področju lahko podoben spekter sega od, denimo, 
prostoročne knjižne ilustracije do zelo natančnih sistemov kar
tografije ali oblikovanja instrumentov za letala.

Očitno je, da več ko je znotraj določenega obsega oblikoval
skih možnosti estetske in senzorne širine, bolj so te podobne 
tistim, ki jih ponuja praksa »likovne umetnosti«. Manj je 
širine, bolj se oblikovanje približuje znanostim in področjem, 
kjer je obseg estetske »izbire« resnično neznaten. Oblikovanje 



12 13

(Ko številke naraščajo, postane ohranjanje dela pri produk
tivnem tempu problem, pa vendar je dovolj – ne preveč – za 
dostojno preživetje vseh.) Študentje običajno potrebujejo v 
biroju nekaj let prakse, preden se postavijo na lastne noge; 
pogosto se to zgodi v majhnih skupinah od treh do šestih obli
kovalcev, ki si delijo pisarno in administrativne stroške.

Večina oblikovalcev se izobrazi po formalni poti, s tremi 
do sedmimi leti v oblikovalski (ali arhitekturni) šoli, kar jih 
vodi k primernim kvalifikacijam. Nekateri imajo bolj nenava
dne začetke – spustijo se v globine in se naučijo plavati – toda 
samoizobraževanje potrebuje naklonjene zaščitnike, lahko 
ima, glede na priložnosti, ki se pojavijo, smolo, prav tako zah
teva posebno vztrajnost. Vajeništvo le redko pomeni kaj več od 
usposabljanja za tehničnega risarja. Nekatere tovarne ali trgov
ska podjetja lahko spodbujajo zaposlene, ki pokažejo obli
kovalske sposobnosti. Večerni in dopisni tečaji so večinoma 
usmerjeni h kulturnim vrednotam ali k horizontom »naredi 
sam«, zainteresirani redni študentje pa lahko na tak način 
ustvarijo portfolio projektov.

Opozorilo: beseda »oblikovanje« se svobodno pojavlja kot 
samostalnik in kot glagol, in kjer so besede, kot so »formalni«, 
»realizacija« in »zavest«, uporabljene brez kvalifikacij, naj 
bralci preučijo kontekst in razmislijo sami. Besedo »študent« 
sem uporabil sugestivno, kot poskus.

Obstaja izjemno smiselna ideja, po kateri kreativni dela
vec ostaja večen, skromen študent svoje lastne teme. Tega ne 
smemo zamešati s plahostjo »večnega študenta«, katerega ime 
straši po seznamih prijav za štipendije, raziskovalne sklade 
in, ne nazadnje, nepomembne učiteljske službe. Tega pa je 
spet treba ločiti od resnega študenta znanstvenih nagibov, ki 
»bere« temo in ustvari izreden teoretski ali kritiški prispevek. 
Z besedo »študent« torej mislim na tiste, ki še vedno preizpra
šujejo, kar počnejo, in se sprašujejo, zakaj.

impresariji, razširjevalci kulture, generatorji kulture, pomoč
niki in paraziti. Impresariji: tisti, ki dobijo delo, ki organizirajo 
druge, da ga opravijo, in predstavijo rezultate. Razširjevalci 
kulture: tisti, ki učinkovito opravljajo kompetentno delo na 
širokem področju, običajno iz stabilne osnove razpršenih inte
resov. Generatorji kulture: obsesivni karakterji, ki delujejo v 
zadnjih sobah in ustvarjajo ideje, pogosto uporabnejše za druge 
oblikovalce kot za javnost. Pomočniki: pogosto začetniki, a tudi 
širša skupina, ki se ukvarja z administracijo ali s tehničnim risa
njem. Paraziti: tisti, ki posnamejo povrhnjico z dela drugih ljudi 
in od tega dobro živijo. Prve štiri skupine so med seboj odvisne 
in druga za drugo nujne. Dodati moramo, da lahko oblikovalec 
v svojem delovnem življenju ali celo med razvijanjem posame
znega naročila preskakuje od ene vloge do druge, četudi značaj 
in zmožnosti velikih oblikovalskih birojev spodbujajo stalnejšo 
ločitev funkcij. Na tem mestu torej ni nobene vrednostne sodbe, 
razen do parazitov, ki jih je pač zgolj preveč.

V majhnih birojih – ali pri neodvisnih delavcih v svobo
dnih poklicih – obstaja le malo stratifikacije; »biro« se lahko 
nagiba v eno ali drugo smer, toda delo znotraj njega bo manj 
predvidljivo – razen morda za tajniške ali administrativne 
pomočnike in pogosto za začasne tehnične risarje. »Svetova
lec« je pogosto samotni volk, ki se ukvarja z zadevami visoke 
strokovnosti ali (paradoksalno) zelo široke splošnosti. Obli
kovalce se da najti v vsakem kotu, včasih delajo neodvisno, 
včasih za vlado ali lokalne oblasti, ali pa so povezani z velikimi 
proizvajalci, trgovskimi agencijami, javnimi korporacijami in 
drugimi položaji, preštevilnimi, da bi jih omenjali. Obrtniški 
oblikovalci imajo svojo lastno delavnico in najbrž lastno trži
šče. Obstaja nekaj oblikovalskih birojev, ki oblikujejo karkoli, 
od nalivnega peresa do letališča, in torej zaposlujejo strokov
njake z vseh področij (vključno z arhitekti) – kar je razumen  
in dobrodošel razvoj, a ima nekaj smisla le pri velikih organi
zacijah, ki težijo k izravnavanju standardov izvedenih del.  
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Ni uporabne besede, s katero bi se lahko izognili spolni 
diskriminaciji. Bralci morajo sprejeti, da besedici »njega« ali 
»človek« zajemata oba spola (razen ko besedilo zariše razliko). 
Ženske naj se ne odvrnejo od tečajnega dela, ki vključuje rabo 
»mašinerije« in nepoznano delo z ročnim orodjem. Te veščine 
je vedno mogoče hitro osvojiti in z navdušenjem izvajati.

To je torej očitna situacija oblikovalca in točka, kjer se 
začenja ta knjiga. Če se vrnemo k trditvi, da je vsak človek 
oblikovalec, in če jo uporabimo kot odskočno desko: dobro 
je, če se zavedamo, da so oblikovalci običajni ljudje, nagnjeni, 
tako kot vsi ostali (če bi le imeli priložnost), k vsem človeškim 
šibkostim, vključno s pretiranimi idejami o lastni pomemb
nosti. Razmislimo o naslednjih vprašanjih: ali naj oblikovalec 
oblikuje za tovarno, v kateri si nikoli ne bi mogel zamisliti sebe 
kot delavca? Je oblikovanje socialnorealistična umetnost? Ali je 
pripravno biti v stanju moralne vzvišenosti, ko oblikujemo nož 
ali vilice? Ali oblikovalsko delo upravičuje trditve o družbeni 
koristnosti ali gre zgolj za privilegirano obliko samoizražanja? 
Je ta poklic imenitna, samozaščitena skupnost z nekaterimi 
nujnimi iluzijami? Ali naj bo oblikovalec konformist ali pred
stavnik spremembe?

Tisti, ki menijo, da so takšna vprašanja namenjena odvra
čanju pozornosti in izguba časa, naj to knjigo odložijo; drugi 
naj berejo naprej, a naj ne iščejo lahkotnih odgovorov.

Preden začnemo razpravljati o tem vprašanju, ki vključuje opi
sovanje nekaterih podrobnosti oblikovalčevega dela, moramo 
nujno pogledati kontekst, v katerem se običajno pojavlja. Prvič, 
vsaka država ali kultura ima svojo lastno zgodovino, ki vpliva 
na to, kako oblikovanje v določeni kulturi deluje. Druga težava 
je splošnejša. Gre za dobro znano, toda napeto jukstapozicijo 
študija »likovne umetnosti« z »oblikovalskimi« temami znotraj 
skupne fakultete, a (seveda) z izključitvijo arhitekture. Na tem 
mestu bi bilo neprimerno preiskovati zgodovino tega proble
matičnega in do določenega obsega (sedaj) arbitrarnega razpo
rejanja študijev. Dovolj je poudariti, da bi situacijo lahko bolj 
realistično presojali, če bi slikarstvo in kiparstvo študirali sku
paj z glasbo, plesom, poezijo, filmom in drugimi dejavnostmi, 
ki v prvi vrsti interpretirajo psihološko, čutno in duhovno 
razumevanje človeka. Bilo bi torej laže razločiti tiste dejavno
sti, ki morajo najprej zadovoljiti njegove fizične in vzporedne 
potrebe v okoliščinah kompleksnih družbenih omejitev (kot 
pri oblikovanju zgradb), in tiste, ki imajo pri služenju človeku 
in pri zadovoljevanju njegovih potreb mnogo bolj skromno 
vlogo. Konec koncev je res, da vsak človeški artefakt – pa naj 
gre za sliko, pesem, stol ali smetnjak – obuja in vzbuja neizo
gibno celovitost kulture in skrite predpostavke, ki pogojujejo 
kulturne prioritete. (V osnovnem pomenu in glede na temeljne 
pogoje – toploto, hrano in streho – je vse ostalo izbira, ki nam 
govori o prioritetah, ki pa potrebujejo stalno presojo.) Zaradi 
trditev, ki bodo sledile, je prav gotovo nujno treba reči: če se 
izraza »likovna umetnost« in »oblikovanje« preprosto nanašata 
na dvojnost, kot je to na umetniških šolah, je potemtakem zgolj 
na tej osnovi težko vzpostaviti zadovoljive razlike.

2 je oblikovalec umetnik?


