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1.
Proces

Najprej postavimo okvir.
Bistvo je v procesu, ki spodbuja in temelji na:

- samostojnem delu

- odgovornosti do zastavljenega

- integriranosti teorije in prakse 

Odlično. Sedaj se lahko lotimo preseganja zastavljenega okvira.

Dol s posameznimi strokami v 
silosih, bravo za povezovanje 
znanj!

Poleg eksperimentiranja, testiranja in iteriranja, iteriranja, iteriranja 

aktivno zagovarjava, prakticirava in v okolju iščeva:

- interdisciplinarnost ter 

- timsko delo. 

Interdisciplinarno sodelovanje v oblikovanju seveda ni nič novega, 

je del klasičnega oblikovalskega procesa. Danes bi rekli, da je del 

oblikovalskega mišljenja. 

A trip
to 
the 
Moon?  1

To je drobna knjiga. Prej je bila predavanje za študente in 
študentke oblikovanja, danes je zapis, ki vabi, da se skupaj 
z nama podate na izlet. Pa četudi niste študent ali študentka 
oblikovanja.

Zakaj na Luno? Teme, ki jih odpirava, za nekatere pogosto 
zvenijo kot sporočila iz neznane galaksije. Kljub temu vsakič 
znova verjameva, da se boste številni usedli na najino 
vesoljsko ladjo in se podali na pot raziskovanja neznanega. 
Namreč, v poseganju v neznano, v še ne (dovolj) – ali nikoli 
dovolj – raziskano, vidiva moč in potencial oblikovalskega 
poklica. 

Namen te knjige je razkriti enega 
od kamenčkov v mozaiku procesa 
oblikovanja.

1 Gremo na izlet na Luno?
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Vsi skupaj smo pametnejši 
kot vsak posamezno.
 —Tim Brown

Čeprav oblikovalci še vedno včasih razmišljamo, da zmoremo vse 

sami, pa je Tomás Maldonado že v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja pisal o tem, da naše okolje poleg stvari sestavljajo 

tudi osebe in dogodki. Naštetega ne moremo ločevati in s 

preoblikovanjem ne moremo vplivati le na stvari. Če vztrajamo zgolj 

pri preoblikovanju stvari, potem vztrajamo pri okrnjenem pristopu, s 

katerim ne bomo dovolj izboljšali življenjskega okolja. 

Prav poznavanje življenja 
(torej vse, kar nam omogoči 
poznavanje okolja, tj. stvari, 
oseb in dogodkov) nam potrjuje 
dano tezo: graditi je treba na 
interdisciplinarnosti, na timskem 
delu, na sodelu.

Zato projekte, ki jih odpirava in vključujeva v študijske procese, 

utemeljujeva na povezovanju. Na povezovanju znanj. Vse s ciljem 

povezati – in hkrati ustvariti možnost za poseg v celoto.

Mediator namesto vodje
Na podlagi preteklih izkušenj ter sledeč francoskemu filozofu 

Jacquesu Rancièru pri svojem delu prakticirava teorijo »nevednega 

učitelja«.

Kaj to pomeni?
- Pred začetkom je za vse vpletene izid naloge en velik vprašaj.

- Odkrivanje in interpretacija odkritega sta naloga               

delovne skupine.

- Med procesom se vsi učimo in skupaj odkrivamo.

- Ne dajeva odgovorov, ponujava pa orodja in metode.

- Proces učenja poteka prek vprašanj in spodmikanja tal           

pod nogami.

- Z dodatnimi vprašanji in s spodbujanjem razprave pomagava 

iskati odgovore.

Zakaj takšen proces? 

Preprosto zato, ker je to tisto, kar naju zanima. Zanima naju, kaj se 

bo na koncu izcimilo. In ja, rezultat ni vedno srečen konec. Razen 

če ni sreča že to, da je konec. Kakorkoli, v vsakem primeru vsi 

pridobimo. Od procesa in orodij pa vse do védenja, kaj ne deluje. To 

pa je pogosto najpomembnejše.

Študij/oblikovanje ni »priučevanje«
Zakaj je to pomembno?

- Ne smemo slepo zaupati izkušnjam drugih.

- Če bomo poznali metode in orodja ter jih znali uporabljati, jih 

bomo lahko aplicirali na karkoli. Za razliko od »podedovanega« 

znanja nam pridobljeno védenje omogoči trajno znanje; to 

pa je tudi način, da bomo sposobni vzpostaviti distanco in se 

bomo lahko izognili privoljevanju v priučene rešitve in načine 

razmišljanja.

- Cilj je v »merjenju«, koliko med procesom napredujemo.

/ PROCES
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