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CD 00

je na priloženem CDju zvočni primer.

Številka za besedo “CD” je zaporedna številka skladbe na mediju.
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likovna forma – oblika ali kompozicija, ki nastane iz likovnih elementov
makroestetika (tipografije) – skupek lastnosti oblik, vezanih na strukturo tipografskih znakov
melodija – (muz.) glasbena prvina, ki temelji na zaporednih odnosih med toni*
mikroestetika (tipografije) – skupek lastnosti oblik, vezanih na teksturo in detajle tipograf-

skih znakov
monospace – strukturna lastnost tipografije, v kateri so vsi znaki enako široki in imajo med

seboj enake razmake
multimedij – medij, ki združuje več medijev (npr. zvok in sliko)
os kompleksnosti in entropije – diagram, pri katerem na eni osi narašča kompleksnost, na

drugi pa urejenost sistema
rez (tipografski) – oblikovni stil znotraj ene črkovne družine (npr. krepke ali ležeče črke)
ritem – enakomerno, urejeno pojavljanje značilnih elementov v delovanju, poteku česa*
semantika – pomenoslovje; pomen; nauk o pomenu besed*
soobčutje – besedna zveza, ki izraža doživljanje predstav kakega čutnega področja z zaznavami

drugih čutnih področij; sinestezija*
svetlost (tipografije) – lastnost reza tipografije, ki določa debelino anatomskih elemetnov

črke in s tem sivino bloka besedila
tempo – hitrost poteka, dogajanja; (muz.) hitrost izvajanja (glasbe)*
timbre – (muz.) lastnost tona, odvisna od števila in jakosti z osnovnim tonom

sozvenečih tonov*
ton – (muz.) zvok določene višine, trajanja, jakosti in barve*
unicase – strukturna lastnost tipografije, v kateri abecedo tvorijo mešani znaki malih in ve-

likih črk, vsi znotraj zgornjega črkovnega pasu

* Povzeto po SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1995). Ljubljana: DZS)
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1 Uvod
Rad imam glasbo. In razmišljam skozi oblike. Prav to dvoje me je napeljalo k temi diplomske
naloge. Pred nekaj leti sem, čakajoč na začetek koncerta, gledal v logotip skupine, ki je visel za
odrom. Natančneje sem se poglobil v serif neke črke. Bil mi je izjemno všeč, prav tako, kot so mi
bili všeč detajli v glasbi te skupine. In naenkrat sem začutil povezavo.
Vse vrste umetnosti so na svoj način ekspresivne. Te ekspresije dojemamo z raznimi čutili, a
končni občutki so ponavadi nekaj, kar preseže en komunikacijski medij. Lahko bi rekel, da je
občutek multimedij. To diplomsko delo obravnava tipografsko-glasbeni multimedij in raziskuje
njegovo ekspresijo.
Zakaj ravno tipografija in glasba? Kot bom v nadaljnih poglavjih raziskoval, gre pri obeh za svojstven strukturiran pojav, ki ima kljub svoji zapovedani strukturi svoj umetniški izraz.
Oblika je tisti dejavnik, ki črki in besedi (v likovnem smislu) doda izraz; oblikovanje besedila
je tisto, ki daje besedilu izraz. Za slednje obstaja veliko primerov; zgodovinsko smo Slovenci
lahko najbolj ponosni na Brumnovo opremo Kosovelovih “Integralov”. Področje tega diplomskega dela pa je predvsem na ravni oblike črk – v smislu likovne izraznosti črk kot dekorativnega
elementa, v navezavi na likovno teorijo, zgodovino in dognanja psihologije. Končni izdelek je
pet plakatov iz črkovnih vrst, oblikovanih po raziskavi (vplivu) petih skladb različnih glasbenih
zvrsti, ter ena video animacija, s katero se to delo naveže tudi na kinetično tipografijo in video.
S tem želim dodatno prikazati prehajanje ene in iste izraznosti skozi različne komunikacijske
medije oziroma aplikacije.
Cilj tega diplomskega dela je raziskati področje ekspresivnih tipografij za namene glasbe in videa ter podati nekaj smernic in predstav, ki lahko oblikovalcem služijo kot izhodišča in pomoč
pri delu povezanem z glasbo in morda tudi videom (podoba glasbenih skupin in njihovih albumov, interaktivna in TV tipografija/grafika v povezavi z glasbo). Upam, da bo sledeča raziskava
prav tako dobrodošla komurkoli, ki se ukvarja s sodobno digitalno produkcijo. V njej gre namreč za vse večjo interakcijo medijev, naj kot primer naštejem le VJ-ing, programiranje glasbene vizualizacije za razne predvajalnike in nenazadnje tudi za oglaševanje.
Videti je, da imata tipografija in glasba precej stičišč. Iskanje povezav med vizualnim in zvočnim
pa ni le umetniške narave; lahko tudi ponudi nove možnosti za tolmačenje sporočil in organizacijo struktur informacij in s tem pripomore k bolj celostnim, logičnim in razumljivejšim
komunikacijskim procesom.
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2 Občutja v tipografiji in glasbi
Tipografija poleg pomena črk lahko izraža mnogo več, saj kot ekspresivna, dekorativna umetnost lahko z različnimi oblikami črk kreira neskončno število variacij za določen znak1. Ali
drugače – če črki odvzamemo njeno semantično vrednost pravzaprav ugotovimo, da je črka absolutna likovna forma (oblika ali kompozicija, ki nastane iz likovnih elementov). V tej raziskavi
gre torej za to drugo izraznost črk – ne pomensko (semantično), temveč estetsko (slika 1). Med
tipografi današnjega časa nastajajo tudi eksperimenti, pri katerih črke popolnoma izgubijo svojo pomensko alfabetno strukturo in s tem komunicirajo zgolj na estetskem nivoju2. Nekatere
od tipografij iz te naloge bodo zelo blizu tem poskusom, vendar sem zaradi ideje o sporočanju
občutka na več nivojih hkrati (glasbenem, likovnem in pomenskem) ohranil osnovne oblike, ki
izhajajo iz abecede.
Kot jezik, tudi tipografija komunicira na estetskem
ali semantičnem nivoju, ki je lahko višji, kot je njena
sintaktična struktura. Paul Rand je dejal, da je oblikovanje preslikava proze v poezijo3. V tej nalogi je
moj namen pokazati, da je to na enak način mogoče
tudi z glasbo. Če se torej nanašam na Randa, bi lahko
rekel, da kot oblikovalec preslikujem poezijo (estetiko) glasbe v poezijo (estetsko pojavnost) tipografije.
Ko govorim o tipografiji, glasbi in povezavah med
njima, moram torej najprej vzpostaviti določen sistem, po katerem se bom orientiral. V tem primeru
bom najprej pregledal, kaj imata o tem povedati
psihologija in nevroznanost, sledil bo zgodovinski
povzetek povezav med umetnostnimi strokami. Nato
bom analiziral povezave med določenimi teoretičnimi izrazi v glasbi in likovni umetnosti, na katerih tesno prepletenost nam kaže že presenetljiva enakost
določenega strokovnega izrazoslovja.
slika 1
Sporočilo podajata estetska in pomenska
komponenta tipografije

Temu bo sledila predstavitev dveh diagramov za lažjo
orientacijo pri transformiranju zvočnega v likovno.

V zadnjem delu, torej pri konkretnih nalogah, bom dodatno razložil koncept prekodiranja glasbe v likovno interpretacijo, predvsem s stališča likovne kompozicije in odnosov med likovnimi
elementi (črkami, njihovimi rezi, ipd.)

1

Baines, Phil. (2002). Type & Typography. London: Laurence King. (str. 7)

2

Licko, Zuzana. Whirligig. Emigre. http://www.emigre.com/EFfeature.php?di=131 (15. 10. 2008)

3

Rand, Paul. (1993). Design, Form, and Chaos. New Haven: Yale University Pres
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2.1 Psihologija zaznavanja in soobčutja
Na tem mestu bom kot primer navedel nekaj znanstvenih primerov, ki kažejo na dejansko fiziološko povezovanje različnih čutov pri človeku, strokovno soobčutje oz. hkratni doživljaj (ang. synesthesia). Fenomen so prvič znanstveno začeli preučevati že leta 1880, vendar zaradi težavnega
načina ekspetimentiranja in analiziranja soobčutje ni imelo prave pozornosti v znanosti skoraj
sto let. Danes je temu področju nevropsihologije namenjeno mnogo raziskav. Tako poznamo
nekaj tipičnih skupnih oblik soobčutji; številčno/črkovno – zvočno, zvočno – barvno, številčno – prostorsko, lingvistično – osebnostno, leksično – okuševalno, itd.4 Vendar pa te oblike še zdaleč niso
vse, saj so te povezave pri vsaki osebi nekoliko drugačne, poleg tega pa je to področje še vedno
v raziskovanju. Sprva je vladalo prepričanje, da so soobčutja redek pojav, in da se pojavljajo pri
majhnem vzorcu ljudi, a znanstveniki ugotavljajo, da se te povezave v neki majhni meri pojavljajo pri skoraj vseh ljudeh. “Sinestezije naj bi bile samo poseben primer simboličnih procesov. Hitro
glasbo doživlja sinestetik kot oster, svetel, rdeč lik, oseba z manjšo predstavno močjo pa jo poimenuje z
besednimi metaforami kot “vročo, ognjeno, svetlo glasbo”. Počasno, melanholično glasbo doživlja sinestetik kot počasi polzeč temen mehurček, oseba s šibkejšo predstavljivostjo pa jo opisuje z metaforami kot
npr. “težka” ali “temna” glasba.”5
V primeru teme, ki jo to diplomsko delo obravnava, je najzanimivejši kiki/bouba efekt6. Eksperiment je prvi razvil nemški psiholog Wolfgang Köhler (med drugim eden izmed začetnikov
Gestalt psihologije). Dokazuje, da skoraj vsi ljudje povezujemo obliko z besedami, natančneje z
zvokom.7 (slika 2)

4

Synesthesia. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia (27. 10. 2008) in http://home.comcast.net/~Sean.day/html/types.htm (27.10.2008)

5

Pečjak, V. (1977). Psihologija spoznavanja. Ljubljana, DZS

6

Marks, L.E. (1978). The unity of the senses. New Yourk, San Francisco, London: Academic Pres in
Marks, L. E. (1974). „On associations of light and sound: the mediation of brightness, pitch, and loudness.“ American Journal of Psychology, 87. (str. 173–188)
Testirancem sta prikazana dva lika – zvezdast, ostrih robov in nepravilen, zaobljen lik (podoben packi)
– izbrati pa morajo, kateremu je ime „bouba“ in kateremu „kiki“. 95 – 98% oseb je odgovorilo, da je
bouba obel lik, kiki pa zvezdast. Dodatne raziskave so celo pokazale, da efekt ni pogojen starostno
ali kulturno – testirani so bili tudi otroci stari 2 leti in pol ter posamezniki s Kanarskih otokov. Poleg
tega so v 70tih letih s testi ugotovili, da večina ljudi povezuje glasnost s svetlobo (temnejše odtenke
asocirajo z nižjimi, glasnimi toni, svetlejše pa z višjimi, bolj tihimi).
Za te eksperimente psihologi uporabljajo tudi besedi „maluma“ in „tekete“.

7

Maurer, D.; T. Pathman; C. J. Mondloch. (2006). The shape of boubas: Sound-shape correspondences
in toddlers and adults. Developmental Science 9(3). (str. 316-322)
Ramachandran, V.S.; Hubbard, E.M. (2001). Synaesthesia — A Window Into Perception, Thought and
Language. Journal of Consciousness Studies, 8
Iz tovrstnih raziskav, ki so sicer prvotno namenjene raziskavam razvoja jezika (), lahko povzamemo,
da večino ljudi like zaobljenih oblik asocira z samoglasniki nižje frekvence in mehkejše izgovorjave (a,
u), ostre oblike pa z višjimi, bolj napetimi (i, e).

4

Leban M. Tipografija in glasba.
Dipl. delo. Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Katedra za vizualne komunikacije, 2008

slika 2
Pari oblik uporabljeni v eksperimentu “kiki/bouba” (Developmental Science 9(3), 2006, str. 318)
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2.2 Zgodovinski vidik prepletanja umetnostnih strok
Prav tako je zanimivo, v kolikšni meri se povezovanje med različnimi umetnostmi kaže v luči
zgodovinskih primerov. Italijanski tipograf
Aldo Novarese je oblikoval črkovno vrsto “Eurostile” v duhu sodobne arhitekture in s primeri
prikazal povezanost med obliko črke in arhitekturnim obdobjem (slika 3).
Vsekakor ne morem z gotovostjo trditi, da so
povezave obstajale od samih začetkov umetnosti, saj je razvoj umetnosti delno pogojen tudi z
razvojem tehnologije (še posebej, če govorimo
o aplikativni umetnosti, kamor spada tudi tipografija – katere začetek je pravzaprav tehnološki izum). Torej, povezave so pogojene tudi s
tem, kolikšno ustvarjalno svobodo nam tehnologija omogoča, vendar skupen enoten slog določenega obdobja kljub temu lahko opazimo.
Srednjemu veku, ki je v slogu asketski in uravnotežen, razen v ilustriranih rokopisih, sledi
gotika, polna vertikal in majhnosti človeka, kar
je najbolj izraženo v arhitekturi, a se ravno tako
kaže v mogočnem zborovskem koralu (organum) in nenazadnje v kompleksni ilustriranosti Biblij. Sledi renesansa, ki s humanističnim
pristopom umetnost podredi racionalnemu. V
vseh zvrsteh umetnosti prevladajo geometrija,
zaporedja in matematična razmerja. Zgodi se
tehnološki začetek tipografije in grafične dejavnosti. Renesansi sledi barok, v katerem ima
cerkev, za utrjevanje svoje prevlade, močan
vpliv na umetnost, ki jo “razbohoti”, najbolj v
rokokoju. To obdobje je posebej zanimivo, saj
se pri vseh umetnostih pojavlja dekor, kar doprinese tudi k razvoju tehnologije tistega časa.
Enake trende je mogoče opaziti tudi v zadnjih
dvajsetih letih s prodorom digitalne tehnologije v vse zvrsti umetnosti.
Prve povezave med tipografijo in zvočno interpretacijo je opaziti med italijanskimi futuristi v obdobju pred prvo svetovno vojno
– gibanje je raziskovalo umetnost v vsakem
mediju – slikarstvu, kiparstvu, poeziji, gleda-

slika 3
Aldo Novarese - diagram odnosov med črkami in arhitekturo
(Dair, C. Design with type. 1967. str. 15)

slika 4
Filippe Tommaso Marinetti: Dune (http://www.
ubu.com/historical/sound/marinetti_dune.html
(20.6.2008))
CD 06
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lišču, glasbi, arhitekturi in celo gastronomiji8. Primer teh
začetnih poizkusov so pesmi Filippa Tommasa Marinettija “Dune”, čigar originalne interpretacije so ohranjene
(slika 4). Pri nas je nekoliko kasneje podobno ustvarjal Srečko Kosovel, v lepljenkah “Bomba”, “Prostor” in “Zrcala”.
Z druge (glasbene strani) lahko kot primer navedem tudi
zanimivo zgodovino VJ-inga in njegovih predhodnikov. VJing9 je po definiciji performans, kjer umetnik ustvarja gibljive vizualne podobe (natančneje video) na projekcijah v
realnem času, ponavadi v povezavi z drugimi performansi
(predvsem izvajanjem glasbe). Leta 1725 je jezuitski menih
Louis Bertrand Castel zapisal idejo o “Clavecin pour les yeux”
– čembalu za oči. Imelo je 60 majhnih barvnih ploščic z zavesami, ki so se odstrle, ko se je pritisnila določena tipka.
Podobne mehanske naprave, barvne orgle (slika 5), so izdeslika 5
lovali v 18. in 19. stoletju, vse pa so imele isto idejo – poveBarvne orgle (http://homepage.eircom.
zati glasbo z vidnim. Pravi začetek VJ-inga pa se je zgodil v
net/~musima/visualmusic/visual_files/
60-ih letih 20. stoletja, ko so na tržišče prišli video sintesirimington%5B1%5D.gif (3.10.2008))
zerji – naprave, ki so omogočale generiranje video vzorcev.
Dandanes je VJ-ing močno prisoten na področju elektronske glasbe – gre namreč za dva enaka kreativna procesa (semplanje, miksanje), ki se lahko izvajata
drug ob drugem in s tem tvorita multimedijski performans.
Zanimanja vreden je tudi projekt “The User, simphony for dot
matrix printers”10, pri katerem arhitekt Thomas McIntosh in
skladatelj Emmanuel Madan s pomočjo vzorcev, ki jih tiskajo
iglični tiskalniki, ustvarjata glasbo (slika 6). V tem primeru je
oblika vzorcev tista, ki se prekodira v zvok. V eni izmed praktičnih nalog, s skladbo “Posing as me”, je uporabljena podobna
ideja, le da je generiranje oziroma ustvarjalni proces obraten
(od zvoka k sliki).

slika 6
The User (http://flickr.com/photos/
kvantti/345836779/sizes/o/ (4.11.2008))
CD 07

8

Futurism (art). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism_(art) (12. 11. 2008)

9

VJ (video performance artist). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/VJ_(video_performance_artist)
(12. 11. 2008)

10 [The User]. http://www.theuser.org/ (5. 5. 2008))
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2.3 Barvne, svetlostne in druge lestvice
Pri strukturiranju informacij v govorjeni in zapisani
besedi se človek poslužuje raznih odnosov med elementi, s katerimi informacije sporoča. Z zvočnimi ali
vizualnimi premori, poudraki, alinejami, stiliziranimi interpretacijami ipd. se tvorec sporočila trudi
izboljšati (ali pa tudi ne) komunikacijo. Ti elementi
imajo med seboj določen sistem odnosov, ki prejemniku pomagajo pri dekodiranju in razumevanju informacije.
Večina uporabnikov tipografije, torej vsakodnevnih
uporabnikov računalnika, je vajena uporabljati velike črke za pomembna obvestila, pa tudi krepko in
ležeče besedilo je že kar samoumevna oprema raznih
dopisov. Težnja po strukturiranju informacij s pomočjo tipografskih prijemov je prisotna vsepovsod. V ta
namen so tipografi razvili mnogo slogov črk, imenovanih tipografski rezi – dober oblikovalec, tipograf,
lahko zgolj z uporabo rezov pripomore k preglednejši
strukturi in učinkovitejšemu sporočanju.

slika 7
Univers (Dair, Carl. 1967. Design with type.
(str 112))

Pri stilizaciji nekega črkovnega sporočila pa ni nobenega univerzalnega pravila11, kaj naj bo napisano v katerem rezu, velikosti, barvi. Zato se v namene enotne
pojavnosti pri nekaterih celostnih grafičnih podobah
uporabljajo t.i. slogovni priročniki (ang. styling guide). Zelo obširen in zgleden primer tega je “National
Geographic Style Manual”12.
Tipografi so, v želji razčleniti sistem stilov, uporabljali različne diagrame; največkrat citiran primer je
Frutigerjev “Univers – širina, svetlost in drža” (slika 7).
Zanimiv, 3-dimenzijski sistem je za načela pisav izdelal Gerrit Nordzij (slika 8).

slika 8
Nordzij, Gerrit. 2006. The stroke. (naslovnica)

V nadaljevanju bom na podlagi prej naštetih raziskav, izraznosti določenih umetniških obdobij
v zgodovini (kjer gre, kot je videti, za enake vplive povezav med umetnostmi) in pravil, ki jih
predpisuje likovna teorija, izdelal določen sistem načel oblikovanja črk v povezavi z estetiko
glasbe. Ta sistem bo v praktični nalogi služil kot opora za delo in razlago. Konkretne naloge (sicer upoštevajoč ta načela) pa bodo vsaka zase ločen koncept, razložen v zadnjem poglajvu.

11 Baines, Phil. (2002). Type & Typography. London: Laurence King. (str. 162)
12 NGC Style Manual. (2006) National Geographic. http://stylemanual.ngs.org/intranet/styleman.nsf (5.
10. 2008)
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2.4 Koncept povezanosti med likovnim in zvočnim
Za začetek si poglejmo, katere lastnosti oziroma elementi tvorijo glasbo in kateri likovne izdelke.
Vizualni elemeni so likovni elementi in likovne spremenljivke. To so: točka, linija, ploskev (lik)
in velikost, hierarhija, teža, smer, gostota, število ter površina. Poleg tega imamo še dejavnik
svetlobe, ki ustvarja svetlost in barvo likovnih elementov. Ker se v tej diplomski nalogi ukvarjam predvsem z obliko znakov, se bom oddaljil od uporabe barve – o povezavi med barvo in
glasbo je bilo namreč narejenih že mnogo eksperimentov in raziskav. Kljub temu svetlobe ne
bom popolnoma zanemaril, saj je pomemben dejavnik pri tipografskem delu tudi svetlost bloka
besedila13 – prav ta ima lahko pomemben vpliv na izraznost črk. Šele po zaključku oblikovanja
črk sem v praktičnem delu uporabil tudi barvo.
Osnovni pojav glasbe je zvok, ki je nasprotje tišini, tako kot je likovna oblika nasprotje ozadju.
Zvok se giblje znotraj slušnega polja – npr. kot ton, ki zavzema določeno frekvenco znotraj tišine, tako kot pri tipografiji oblika črke, ki zavzema neko površino znotraj negativnega prostora
v likovnem polju. In prav ta kontekst znotraj polja doda kompoziciji pomen; “Space is visually
subdivided by the tension that develops between an element and the boundaries of space.”14
Elementi glasbe so po definiciji višina tona (ki narekuje melodijo in harmonijo), ritem (in z njim
povezani koncepti tempo, takt in artikulacija), dinamika (glasnost) in zvočni kvaliteti barva oziroma timbre in tekstura.15
V tipografiji je znakom neke črkovne vrste skupna (ali pa ne) konstrukcijska mreža, na kateri
so znaki osnovani. Gre za skupek občih pravil, ki določajo osnovno pojavnost znakov – različne
višine znakov, širino osnovnega modula črke, naklon, razmerje med horizontalno in vertikalno
linijo, razmik med znaki idr. To je pravzaprav aplikacija likovnih elementov in spremenljivk na
črke. Prav tako kot v tipografiji, so v glasbi osnovna načela kompozicije, ki jih ne bom natančno
razdelal, saj kot oblikovalec ne raziskujem tega; naj le omenim tiste, ki se mi v mojem primeru
zdijo najpomembnejši: ritem (in tempo), harmonija, barva in kompleksnost glede na število inštrumentov; tekstura (več inštrumentov; več melodij; večja kompleksnost). Povezave med temi
t.i. stili bom prikazal na prvem diagramu – osi kompleksnosti in entropije16; poimenoval ga bom
diagram kompozicije ali diagram makroestetike.
Vendar našteto ni vse, kar vpliva na izraznost neke tipografije ali glasbe. Znano je, da ima vsak
inštrument drugačen zvočni izraz (kar bom natančneje razložil v naslednjem poglavju), sodobna glasbena produkcija pa med drugim omogoča dodajanje vseh vrst učinkov. Ti učinki lahko
ustvarjajo izraz zamolklosti, distorzije, različnih šumov in popačenj ter artefaktov. Prav tako ima
tipografija dodatno izraznost v smislu detajlov, kot so oblika serifov, amorfnost obrisov in razni
dekorativni dodatki. V ta namen sem izdelal dodaten diagram; ta lahko vsako skladbo opredeli
glede na zvočno značilnost in zvočno kompleksnost in vsako tipografijo glede na detajlno ali
grafično značilnost. Poimenoval ga bom zvočno/grafični diagram ali diagram mikroestetike.
13 Ali svetlost tipografije – lastnost reza tipografije, ki določa debelino anatomskih elementov črke in s
tem sivino bloka besedila.
14 „Napetost , ki nastane med elementom in mejami prostora vizualno deli prostor.“
Kunz, Willi. (2000). Typography: Macro- and Micro-aesthetics. Sulgen: Niggli
15 Music. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Music (8. 5. 2008) Glej tudi ”Slovarček“.
16 Diagram, pri katerem na eni osi narašča kompleksnost, na drugi pa urejenost sistema.
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Preden pa začnem s strukturiranjem lastnosti v diagramih, bom pregledal določene povezave,
ki jih moram pri tem upoštevati.
2.5 Tipografsko-glasbene povezave
2.5.1 Velikost (in volumen) – glasnost oziroma dinamika
Velikost tipografije variira na dveh nivojih: razmerju med anatomskimi elementi znotraj
linijskega sistema črkovnih pasov (srednjega, zgornjega in spodnjega – podaljški in repi,
minuskule in majuskule) in velikostjo črk v likovnem polju (prostoru). V glasbi je povezana
z glasnostjo. Čeprav so s psihološkimi raziskavami in testiranjem ugotovili, da je glasnost,
tako kot višina tona, povezana tudi s svetlostjo. Kot ugotavlja Marks L. E.: “Glasni nizki toni
so najbolj voluminozni; glasni visoki toni so najsvetlejši.17” To pomeni, da je višina tona tista, ki
dominantno vpliva na svetlost, torej lahko glas
nost reprezentiram z velikostjo. Voluminoznost
lahko razumemo tudi kot površino, ki jo črka zavzema nasproti njenemu negativnemu prostoru,
torej svetlost/mastnost črke. Tudi v nekem določenem likovnem formatu večji napis “preglasi”
manjšega (slika 9). Dinamika pride predvsem do
izraza pri klasični glasbi, kjer se izrazito spremislika 9 Tipografska animacija dialoga iz
nja, medtem ko pri nekaterih drugih tipih glasbe filma “Šund” (http://www.youtube.com/
ne igra skoraj nobene vloge (v praktičnih nalo- watch?v=wF8f8w6HPoo) (16. 9. 2008)
gah je ta razlika vidna med nalogama “Posing as
me” in “Veliki briljantni valček”).
2.5.2 Svetlost – višina tona
V raziskavah psiholog Marks L. E. ugotavlja, da je
v primeru enakomerne glasnosti potrebno zvišati
ton, da se doseže občutek večje svetlosti (slika 10).
K temu dodaja, da kompleksen zvok, sestavljen
iz večih frekvenc (tonov) izgleda manj svetel od
čistega tona iste osnovne višine in enakomerne
glasnosti, kar nam nudi povsem elegantno likovno rešitev – zvok klarineta ima drugačno obliko
kot enak ton zaigran na flavto (saj imata inštrumenta drugačno barvo tona oz. timbre). Prav tako
bo zvok orkestra videti temnejši od čistih piskov
elektronskega sintetizatorja, saj gre za drugačno slika 10 Diagram povezanosti med glasnostjo
teksturo zvoka (slika 11). Poleg tega pa Marks ugo- in svetlostjo (Marks L. E. 1978. The unity of
senses. (str. 59))
tavlja, da svetlost ni nujno posledica absolutne
vrednosti določenega tipa zaznave, temveč razmerja. Gre torej za povezan sistem svetlostiglasnosti-frekvence tona, vendar sem s stališča tipografije že ugotovil, da je najboljše povezati svetlost črk z višino tona, glasnost pa z velikostjo. Ker pa ima seveda določena glasba
več atributov zvoka naenkrat, je kombiniranje le-teh skorajda nujno.
17 Marks, L.E. (1978). The unity of the senses. New Yourk, San Francisco, London: Academic Press. (str. 68)

10

Leban M. Tipografija in glasba.
Dipl. delo. Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Katedra za vizualne komunikacije, 2008

11

Za bolj likovno razlago korelacije med glasnostjo,
višino tona in svetlostjo oblike sem izdelal shemo, ki ponazarja prehod iz tihega, nizkega tona v
visok, glasen ton. (slika 12)
2.5.3	Gostota – dolžina tona oziroma tempo (hitrost)
V primeru glasbe in tipografije gre za nekakšno
časovno/prostorsko sosledje; gostota je v tipografiji definirana s širino črke in prostorom med
črkami (tracking), v glasbi pa je to primerljivo z
dolžino tona in tempom, saj gre za večjo frekvenco elementov v določeni časovni/prostorski dimenziji. Pri kinetični tipografiji, s katero se bom
ukvarjal v eni izmed praktičnih nalog, hitrost
glasbe igra pomembno vlogo, saj vizualna in tonska naracija lahko povsem sovpadata.

slika 11 Dve obliki, ki ilustrirata glasbi
različnih barv in tekstur zvoka
CD 08

CD 09

Na ritem tipografije lahko vplivamo z določenimi
poudarki ali negativnim prostorom znotraj kompozicije besedila. Prav tako na ritem lahko vplivamo z variabilnimi dimenzijami (x in H-višino,
širino) in dekorativnimi elementi, ki odstopajo od enotnosti črkovne vrste. K tipografskemu
elementu, ki vzpostavlja ritem, lahko štejem tudi
ligature19, saj gre za poseben znak, ki nadomesti
zaporedje črk. Pri ligaturah je zanimivo, da so
pravzaprav nastale kot posledica ritma v zapisu
nekega jezika – tako imamo v angleškem jeziku
pogosto uporabo zvez “fl”, “fi” in “st”. Oblikovalec Carl Dair pravi: “Običajno ponavljanje enake oblike v prostorskih intervalih v bistvu ni prav nič
drugačno od rednega ponavljanja glasbenega udarca
v časovnem intervalu.”20

glasnost

2.5.4 Ritem – napetost, gibanje in ponavljanje
Ritem je po definiciji “variacija dolžine in poudarkov niza zvokov ali drugih dogodkov.”18

višina tona

slika 12 Prehod iz nizkega, tihega tona v
visok, glasen ton
CD 10

2.5.5 Ravnovesje in estetski redi
Ravnovesje je odvisno od konsistentnosti oblikovanja črk in usklajenosti anatomskih elementov črke. Kontrast, harmonijo ali ponavljanje lahko v tipografiji ustvarijo tudi različni
stili, ki jih že poznamo iz tipografske prakse, pri tem mislim predvsem na karakteristike
rezov (slanted, italic, outline, sans serif…) – ti ponavadi ustvarjajo harmonijo, saj je ta zna18 Rhythm. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm (8. 5. 2008)		
19 Znak, črka, ki nastane iz spojitve, združitve dveh ali več deloma poenostavljenih črk.
20 Dair, Carl. (1967). Design With Type. Toronto, Buffalo: University of Toronto Press. (str. 103)

Leban M. Tipografija in glasba.
Dipl. delo. Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Katedra za vizualne komunikacije, 2008

čilna za konsistentno oblikovano črkovno vrsto. Prav tako v glasbi vlada nek red, ki jo loči od
hrupa. Znotraj ene črkovne vrste ali skladbe, pa se lahko pojavljajo različni rezi ali različni
stavki, ki s svojo umestitvijo povzročijo kontrast ali ritem (npr. refren). Tako sem naprimer
v praktičnem delu pri nalogi “Penumbra” oblikoval tipografijo, ki je kolaž dveh rezov, kar
ponazarja dva izrazito kontrastna dela glasbe.
Lahko pa je estetski ali likovni red (skupek organizacijskih načel kompozicije) dosežen tudi
na mikronivoju oblikovanja črke, torej na izgledu in odnosih med anatomskimi in dekorativnimi elementi črke; ali z drugimi besedami – na grafični pojavnosti črke, kot kaže slika 13
(npr.: razpoke in amorfni obris, spiralni zaključki ali prekinitev oblik).

slika 13 Likovni red na mikronivoju
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3 Glasbeno-tipografska transformacija
V prejšnjem poglavju sem razjasnil na kakšni osnovi bom organiziral glasbeno-likovno transformacijo izraznosti. Pri izdelavi nalog mi bo v pomoč prilagojen sistem osi kompleksnosti in entropije, ki ga bom opredelil opirajoč se na ugotovitve in teorijo omenjeno v prejšnjem poglavju. V
nadaljevanju bom za določeno območje znotraj tega sistema podal primere. Govora bo o mikroin makronivoju – kaj kateri zavzema sem že razčlenil v 4. delu 2. poglavja.
Tipografija že pozna (sicer različne) klasifikacije stilov oblikovanja črk (primer: slika 13) – bodisi glede na rez, zgodovinsko obdobje oziroma stil, namen itd. V raziskavi o tipografiji in glasbi
bodo stili oblikovanja črk razporejeni drugače, glede na potrebe obravnavane tematike, čeprav
se nekateri tipični rezi že skladajo z dosedanjimi ugotovitvami – bolj svetle črke opisujejo višje
zveneče, lahkotnejše melodije; monospace21 tipografije so po svoji pojavnosti ekvivalentne glasbi enakomernega ritma, ipd.

slika 13 Zemljevid oblikovnih stilov FF Map

Opomniti velja tudi na estetske rede, ki so jasno razvidni iz vplivov določenih subkultur, povezanih z glasbo. Na tem mestu bi izpostavil glasbeno zvrst metal, pri katerem se določene podzvrsti
glasbe zelo jasno ločijo tudi po svoji likovni podobi – to je zelo opazno pri logotipih skupin. Black
metal, katerega zvočna podoba je polna nerazločnih krikov, visokih tonov in hitrih ritmov se v
črkovnih znakih skupin kaže v zaradi teksture in gostote skoraj neberljivih napisih. Heavy metal
ima naprimer bolj enostavne črke z določenimi oglatimi in ostrimi serifi. V gothic metalu je trend
21 Monospace je strukturna lastnost tipografije, v kateri so vsi znaki enako široki in imajo med seboj
enake razmake.
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slika 14 Logotipi metalskih glasbenih skupin

povsem drugačen; prevladujejo napisi v mehki kurzivi ali grobi gotici, ponavadi s patino ali ostrimi detajli; v glasbi so pogosto prisotni ženski in zelo rezki moški vokali, kar ustvarja občutek kontrasta.
(slika 14)

Vsekakor pa je opaziti, da se pri transformaciji iz glasbe v likovno podobo ohranjajo estetski redi. Najbolje je to vidno na primeru kontrasta: kjer v glasbi ob nekem tihem zvoku nastopi glasen
zvočni pojav, govorimo o kontrastu (tiho/glasno). Če bi, glede na
ugotovitve iz prejšnjih poglavij, to prikazali likovno, bi ob bok zelo
svetle črke postavili zelo veliko in mastno črko – kar je spet kontrast (svetlo/temno oziroma manjša/večja površina). Podobno bi
lahko storili tudi z drugimi atributi, opisani v prejšnjem poglavju
– pri vseh bi se kontrast ohranil. Gre torej za povezanost med vizualnim in zvočnim kontrastom, ki je pravzaprav kombinacija dveh
skrajnosti v vizualnem in zvočnem. Z definiranjem povezav med
temi skrajnostmi pa lahko ustvarimo nove vizualne koncepte glede na zvok (ali obratno), podobno, kot če bi reševali matematično
enačbo z neznanko. Prav na taki transformaciji bom oblikoval sledeče diagrame, ki bodo v pomoč pri oblikovanju praktičnih nalog.
3.1 Diagram makroestetike (slika 16)
Sistem sestoji iz dveh spremenljivih atributov na dveh oseh. Za
lažjo predstavo so v njem prikazane nekatere tipografije. Obravnava strukturo.

slika 15 Kontrasti v
velikosti, svetlosti, strukturi,
drži in njihove variiacije
(Dair, Carl. 1967. Design
with type. (str 53))

Horizontalna os je prehod med kaotično strukturo tipografije na eni
strani in med redom na drugi. Z redom mislim predvsem urejenost
tipografije na konstrukcijski mreži, seveda z dodanimi iz tipografske prakse znanimi optičnimi
korekturami ter konsistentnost oblikovanja črkovne vrste. Mreža in razmerja so jasno določena, besedilo ima zelo enakomerno sivino.
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slika 16 Diagram makroestetike

Na kaotičnem delu osi pravila ne veljajo, mreže ni oziroma je popačena, oblika črkovne vrste ni
konsistentna. Celo določeni anatomski elementi znotraj črke ne sledijo isti oblikovni ideji.
Pri tem moram omeniti, da je večina glasbe organizirane v nekakšno strukturo, saj se po tem
tudi loči od hrupa, zato je primere za “kaotično glasbo” težko dobiti. Vendar pa obstajajo določeni primeri, ki jih še vedno štejemo za manj strukturirane, kot je naprimer free jazz. Prav tako
je tipografija že v osnovi strukturirana, saj gre za nek nabor znakov in je za to popolna nekonsistentnost in kaotičnost praktično neizvedljiva. Pri tem velja omeniti eksperimentalno tipografsko revijo “Fuse”22, ki je nekakšen “free jazz tipografije” in kot del kreativnega procesa upravičuje popolno izmaličenje klasičnih tipografskih pristopov. Tudi tu pa se z digitalno tehnologijo
pojavljajo možnosti, naprimer OpenType-ova funkcija randomize23, ki pa je zaenkrat ne podpira
nobena aplikacija za izdelavo fontov. Vendar je kljub temu ideja o različnih znakih v praksi (s
pomočjo drugih programskih funkcij) prisotna v črkovnih vrstah “Beowolf” (slika 17), “Trixie” in
“Kosmik” tipografa Petra Van Bloklanda.
22 FUSE95 - The Forum for Experimental Typography. Fontshop. http://www.fontshop.de/fuse95/ (5. 5.
2008)
23 Eccentrifuge Recently Completed Projects. (2001). Eccentrifuge, Inc. http://www.eccentrifuge.com/
clients/KosmikOT.html (30. 10. 2008) in http://www.microsoft.com/typography/otspec/ (30.10.2008)
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slika 17 Tipografija “Beowolf”

Vertikalna os je razpeta med enostavnostjo in kompleksnostjo. Ta os je predvsem odraz ritma in
tempa glasbe – v primeru enostavnih ritmov bi se naprimer odločil za monospace tipografijo, v
primeru kompleksnega ritma za izrazite poudarke na ligaturah in anatomskih elementih črke z
velikimi razlikami med minuskulami in majuskulami.
3.2 Diagram mikroestetike (slika 18)
Sistem sestoji iz dveh spremenljivih atributov na dveh oseh. Za lažjo predstavo so v njem prikazani liki. Obravnava teksturo in detajle.
Horizontalna os je os občutja lastnosti, ki tvorijo spekter zvoka (barve oz. timbra24 in drugih akusti

slika 18 Diagram mikroestetike
24 SSKJ: „timbre“ - -a [têmbr] m (ē) knjiž. barva: spoznati glas po žametnem timbru / pesniška zbirka
ima slovenski timbre izrazite slovenske poteze, značilnosti • muz. lastnost tona, odvisna od števila in
jakosti alikvotnih tonov; barva tona).
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čnih lastnosti, ki določajo spekter). Preprosto povedano je to lastnost, ki jo ima zvok določenega
inštrumenta ali glasu. Os je razpeta med občutkom dramatičnosti na eni strani in lahkotnostjo
na drugi. Ta os je povezana s svetlostjo črke in oglatostjo oziroma oblostjo linij.
Vertikalna os je os kompleksnosti glede na število in raznolikost zvočnih virov, natančneje os
teksture25 zvoka. Govora je torej o enem samem inštrumentu ali orkestru oziroma o enem ritmu
ali prepletu. Na enostavnem polu so tipografski znaki oblikovani zelo minimalistično in jasno,
brez kakršnihkoli dekorativnih elementov. Tipografija ni dvodebelinska, saj je mreža kar se da
enostavna. Črke so blizu osnovnim trem pralikom – krogu, kvadratu in trikotniku. Bolj kot se
oddaljimo od enostavnega pola, bližje smo kompleksnim oblikam – črke postanejo dekorativni
element, anatomski elementi postanejo izumetničeni detajli z veliko prepleti, prisotnost ligatur
se močno poveča v namen dekorja.
Seveda je vse pojavnosti črke in značilosti zvena (timbra) in teksture glasbe težko prikazati na
dveh oseh, zato so precizne dodelave posameznih del te diplomske naloge plod dodatne, bolj
specifične interpretacije, ki bo prikazana v naslednjih poglavjih. Kljub temu pa bi izpostavil eno
izmed osnovnih atributov črkovnega reza, ki je do sedaj še nisem obravnaval in ima (po mojem
mnenju) posebno vlogo: to je drža.
3.3 O italikah in drži
Pri drži črke gre za vprašanje naklona vertikal konstrukcijske mreže ali osi. Iz likovne teorije
vemo, da diagonala deluje bolj aktivno od vertikale in horizontale. Pozitivna linija, v katero so
italike zamaknjene, oziroma diagonala 2. in 3. kvadranta formata,je najbolj aktivna smer linije.
Razlika je jasno vidna na sliki 19. Za bolj živahno in hitro ekspresijo je torej priporočljiva uporaba diagonal v tipografiji.

živahno živahno
slika 19

3.4 Tipografsko-glasbena kompozicija
Pri kompozicijah, ki so praktični izdelki tega diplomskega dela, gre za različne pristope k prekodiranju glasbe v likovnost. V analogiji z glasbo so predstavljeni: odnosi med različnimi likovnimi formami (črkami), razmerje med črko in črkovnim blokom, razmerje med obliko in
ozadjem ter vzpostavljanje dinamike s pomočjo variiranja velikosti in pozicije.
Kot referenco vse praktične naloge upoštevajo diagrama makro- in mikroestetike, pri vsaki pa
je koncept drugačen.

25 Texture (Music). Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Texture_%28music%29 (8. 5. 2008)
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4 Praktične naloge
Upoštevajoč načela povezav med likovnim in zvočnim izrazom sem vzel pet skladb, ki so si med
seboj po ustvarjenem občutju in zvočnih kvalitetah precej različne in po njih oblikoval pet tipografij. Na osnovi občutij in značilnosti sem vsak par umestil v diagrama mikro- in makroestetike, opisana v prejšnjem poglavju. Pri oblikovanju pa nisem upošteval le tega, temveč sem
pri vsaki tipografiji skušal uporabiti drugačen pristop – tak, ki tudi glede na druge asociacije in
strukturne podobnosti po mojih ugotovitvah najbolje sovpade z glasbo.
Štiri tipografije, ki so pri tem nastale, so tudi izvedene v obliki fonta v formatu OpenType. Tipografije z naslovom “Blue” pa se zaradi tehnoloških omejitev ni dalo izvesti v font, saj obstoječa
tehnologija ne omogoča različnih stopenj sivine oziroma prosojnosti delov črk.
Za predstavitev teh tipografij sem oblikoval plakate. Z uporabo likovnih prvin (barve, formata in
kompozicije) tvorijo podobe, ki ustvarjajo likovne vtise skladb.
Kot dodatna naloga je nastala video animacija na temo skladbe “Tragical memories”. Na multimedijskem nivoju združuje glasbo in vizualizacijo v celostni časovni izkušnji in tako najbolje
prikaže sovpadanje likovne in zvočne estetike.
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4.1 Skladba „Penumbra: Tragical Memories“ in tipografija „Penumbra“
Skladba, po občutju katere je nastala tipografija “Penumbra” (slika 20), je iz sodobnega žanra
imenovanega gothic metal. Za primer sem jo vzel, ker zelo jasno prikazuje odnos med težkim,
ostrim in glasnim na eni strani ter lahkotnim in nežnim na drugi. Ta kontrast ustvarja dramatičnost. Prav to je zelo značilno za pričujočo glasbeno zvrst. Obenem je to zelo dober primer za
prikaz nekaterih mojih ugotovitev o povezavi med zvočnim in likovnim. Tipografija, oblikovana
po tej glasbi, odraža tudi stereotipni likovni izraz tega glasbenega žanra – ugotavljam, da gre pri
njem že od samega začetka za močno povezanost v zvočno-vizualnem področju, v smislu nekega
prvinskega čustvovanja. Nič čudnega, saj gre za zelo osnovna načela zaznavanja, npr. kontrast, ki
ga povzroča ostrina znotraj nekega (mirnega) prostora – bodisi vizualnega bodisi zvočnega.
Osnovni koncept oblike te tipografije sta dve prepletajoči se tipografiji. V tipografskem smislu
je to neke vrste kolaž iz dveh tipografij – a ker gre za eno končno tipografijo, ali obratno: gre za
dva reza iste tipografije, ki sta sestavljena v kolaž. Tudi v glasbenem smislu sta dva vokala znotraj
iste skladbe ali zasedbe lahko kontrastna. Odnos med njima torej ustvarja občutje, celoto.
Ostri rez ponazarja občutje hripavega, glasnega (t.i. growl ) vokala v kombinaciji z zvokom distorzirianih kitar. Ker gothic za ustvarjanje ambienta uporablja tudi zgodovinske asociacije (pri
glasbi je to gregorijansko zveneči zbor), se zdi kar idealna uporaba oblike, ki spominja na pisavo
gotico, t.j. asociira na oddaljeno, “mogočno” poglavje zgodovine. Ostrina je ustvarjena s pomočjo izrazitega kontrasta med horizontalo in vertikalo, obenem pa je večina glavnih horizontal
pravzaprav diagonalno postavljenih pod kotom 35°. V celotnem rezu ni niti ene linije, ki bi odstopala od te zastavljene mreže.
Na drugi strani sem nežni rez osvobodil vsakršnega pravila, skupni sta mu le enakomerna debelina linije in kót pisala. Poteze so proste in razpotegnjene. Za razliko od ostre črke (v prvem rezu
te tipografije), ki je po zaznavni naravi točka, nežne črke niso omejene na svoj črkovni prostor
in s tem omogočajo prosto potovanje linij v vse smeri – točka je sinonim za mirovanje, linija za
gibanje. Pri sestavljanju besed te linije omogočajo prepletanje črk in posledično bolj miren in
gladek tek besed oziroma pogleda. To sem animirano prikazal tudi v praktični nalogi.
Plakat (50 cm x 70 cm) (slika 21)
Kompozicija je tako kot črke zelo strukturirana, kontrasti so med malimi in velikimi likovnimi elementi. Uporaba barv sledi enaki ideji – uporaba kontrastov, predvsem svetlo-temnega in toplo-hladnega. Tekstura je groba, saj je tudi zvok bolj grob (distorzija kitar).

19

Leban M. Tipografija in glasba.
Dipl. delo. Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Katedra za vizualne komunikacije, 2008

slika 20 Tipografija “Penumbra”
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slika 21 Plakat s tipografijo “Penumbra”
CD 01
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4.2 Skladba „Bratko Bibič: Tarotska“ in tipografija „JodliDodli“
Tarotska je igriva in komična skladba. Igrana je z ljudskimi inštrumenti. Kot glavno občutje je
zaznati neuravnoteženost (razgibanost) zaradi neenakomerne hitrosti in nenavadnih prekinitev. Ta neuravnoteženost ustvarja dinamiko, poigravanje vokala z zlogi, ki spominja na dadaizem, pa deluje komično, kot karikatura nekih protobesed.
V tipografiji “JodliDodli” (slika 22) je ta duhovita neuravnoteženost prikazana z nesorazmerno
velikimi anatomskimi elementi črk, nemalokrat postavljenimi v nenavadne lege ter neenakomernimi širinami, višinami in debelinami delov črk. Dodatno nepričakovano podobo ustvari
unicase26 nabor znakov, torej mešanica minuskul in majuskul. Črke niso vpete v nobeno mrežo,
vendar jim skupno podobo daje podobnost nekaterih delov črk. Nekateri osnovni anatomski
elementi črk (največkrat deblo) so ravnih in oglatih oblik, večina ostalih (kraki, noge, roke…) pa
so vijugasto razvlečeni in se zavito končujejo v okroglih kapljah. Kontrast glede na površino med
vijugastimi oblikami in okroglimi kapljami je dokaj izrazit, zato blok besedila vizualno deluje
kot igriv splet pik, črt in vijug. Tipografija nima skupne osnovne črte, kar povzroča tudi vertikalno razgibanost vrstic. Likovna neuravnoteženost je torej prisotna na mikronivoju (različne
oblike, velikosti in lege anatomskih elementov) in na makronivoju (mreže in osnovne črte ni). S
temi neenakomernostmi in razgibanostjo sem dosegel spontano igrivost v obliki črke kot likovne forme. Ta ideja je do neke mere podobna tisti iz tipografije “NotCaslon” Marka Andersena27.
Plakat (50 cm x 70 cm) (slika 23)
Kompozicija je svobodna. Barve so večinoma tople, saj je skladba živahna, prav tako je topla
barva zvoka večine inštrumentov. Ima tudi teksturo, ki je neenakomerna in zato deluje bolj
svobodno.

26 Strukturna lastnost tipografije, v kateri abecedo tvorijo mešani znaki malih in velikih črk, vsi znotraj
zgornjega črkovnega pasu.
27 The art of founding type – John Downer, http://www.emigre.com/Editorial.php?sect=2&id=11
(17.10.2008)
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slika 22 Tipografija “JodliDodli”
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slika 23 Plakat s tipografijo “JodliDodli”
CD 02
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4.3 Skladba „Frederic Chopin: Valček v Eju op. 18“ in tipografija „GrandeValse“
Veliki briljantni valček je romantična skladba, zaigrana le na en inštrument: klavir. Je relativno
hitra, predvsem pa daje vtis valovanja in spontanosti s hitrimi nizi tonov navzgor in navzdol, ter
bolj tihimi in počasnejšimi ter glasnimi in hitrejšimi deli. Ker gre le za en inštrument, je v njej
prisoten občutek čistosti in jasnosti.
V oblikovanju tipografije (slika 25) sem uporabil tudi historično paralelo med glasbo in tipografijo – skladba je namreč nastala približno v istem času kot črkovne družine “Bodoni” in “Didot”,
t.j. v romantiki v prvi polovici 19. stoletja.
Osnovna oblika črk se zgleduje po prej omenjenih tipografijah in sicer v rezu italike, obenem pa
še vedno sovpada z estetskim sporočilom – gre za mehke elegantne linije, ki pa so lahko suvereno natančno zaključene. S tem namenom so tudi serifi okroglo zaključeni.
V prvem odstavku omenjeno valovanje, torej nihanje med tihimi in glasnimi ter hitrimi nizi
tonov navzgor in navzdol pa je preoblikovano tako, da je vsaka črka pravzaprav niz večih enakih
črk v različnih velikostih in pozicijah. Različne velikosti tako ustvarijo občutek spremenljive
dinamike (glasnosti), nizi več črk znotraj enega znaka pa sprehajanje po tonskih lestvicah in
ritem. Kompozicija besed iz te tipografije deluje v skladu z načeli romantike: spontanost, mehkoba in sanjavost.
Morda je ta naloga videti bolj oddaljena od koncepta, na katerega se opira to diplomsko delo (s
tem mislim nanašanje na psihologijo), a to se zdi predvsem zaradi močne zgodovinske asociacije osnovne oblike črk na mikronivoju – kar pa pravzaprav niti ni narobe, saj je cilj tega dela,
(kakršnokoli že) likovno interpretiranje glasbe v tipografiji.
Kot zanimivost je na sliki 24 tudi Chopinov podpis, ki je pravzapav oblikovan kot logotip. Z njim
je opremljal vse svoje notne zapise.

Plakat (60 cm x 60 cm) (slika 26)
Kompozicija je jasno strukturirana, predvsem za to, da je lepše prikazana ideja strukture
same tipografije. Prisoten je kontrast v velikosti med likovnimi elementi. Barve so zelo svetle in prelivajoče.

slika 24 Podpis Frederica Chopina
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slika 25 Tipografija “GrandeValse”
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slika 26 Plakat s tipografijo “GrandeVallse”
CD 03
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4.4 Skladba „Enya: Caribbean Blue“ in tipografija „Blue“
Skladba “Carribean blue” irske glasbenice Enye je ambientalna, včasih poimenovana tudi new
age glasba. Kot večina Enyinih skladb tudi ta deluje zelo pomirjujoče. Razlog za to je med drugim, da je počasna ter enakomernega in enostavnega ritma. Vokal ima posebno vlogo, značilno
prepoznavnost mu daje poseben način produkcije, pri katerem vokalistka svoj glas “nasnemava”, hkrati tudi osemdesetkrat28. Rezultat je neke vrste zbor iz enega samega glasu, kar rezultira
v mehko prelivajočem se vokalu, ki poslušalcu vzbuja pomirjujoča občutja. Tudi barva zvoka inštrumentov deluje zelo mehko.
Zaradi vseh teh občutij: enakomernega, mehkega, prelivajočega in pomirjujočega, sem se odločil za minimalistično oblikovano tipografijo (slika 27) brez ostrih geometrijskih form. Oblike so
zamegljene. Črkovne alfabetne oblike je zaradi tega komajda prepoznati. Tipografija je svetla.
Ideja črkovne kompozicije, torej bloka besedila, pa je v tem, da črke segajo preko svojega prostora druga v drugo. Pri tem se zgodi, da se zamegljeni robovi prelivajo drug v drugega – končen
rezultat je tekstura mehkih prelivov.

Plakat (80 cm x 40 cm) (slika 28)
Kompozicija je že zaradi mehkega prepleta likovnih elementov nejasna, vendar gre za nihanje med večjimi in manjšimi ter svetlejšimi in temnejšimi elementi, da ni prevelike strukturiranosti (s slednjim bi plakat deloval preveč strogo in premalo sanjavo). Barva je modra,
ki da občutek oddaljenosti.

28 Enya (I) - Biography. 2008. IMDb.com, Inc. http://www.imdb.com/name/nm0258216/bio (18. 11. 2008)
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slika 27 Tipografija “Blue”
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slika 28 Plakat s tipografijo “Blue”
CD 04
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4.5 Skladba „DJ Umek: Posing as me“ in tipografija „MonoNoise“
“Posing as me” izraža občutje predvsem s posebno barvo zvoka in enakomernim tempom. Melodija je skrajno enostavna, saj gre le za dva tona (pri enem od prehodov nastopi tudi tretji),
zvenita pa precej ostro. Zvok je elektronsko generiran. Vseskozi ga spremlja enakomeren ritem
z nekaj miksanimi prehodi.
Ker gre za ritmično zelo enakomeren potek skladbe, sem se pri tipografiji (slika 29) odločil za
monospace strukturo. En znak je ekvivalent enemu udarcu ritma. Ker je dinamika enakomerna, je tudi velikost znakov enaka. Črke imajo zaradi konstantne barve zvoka tudi enako obliko.
Nihanje v spremembi tona sem preoblikoval v nihanje med malimi in velikimi črkami. Pri tem
se ustvari raster. Ta raster pa ima znotraj sebe še drugačen vzorec, če v njem uporabimo različne črke. Zaradi boljšega likovnega izraza sem znake v tipografiji tudi strnil, tako da med njimi
ni razmaka. Tako nastane večplasten vzorec, konceptualno enak estetskim tipografijam, ki jih
omenjam v uvodu drugega poglavja.

Plakat (73 cm x 55 cm) (slika 30)
Kompozicija elementov v črkovnih blokih je že iz zgoraj pojasnjenih razlogov enakomerno
strukturirana. Ker je znotraj skladbe tudi nekaj prehodov, ki ritem zamaknejo, je na plakatu več blokov teksta, ki so drug od drugega rahlo zamaknjeni. Barve ni, je le nihanje med
sivinami.
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slika 29 Tipografija “MonoNoise”
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slika 30 Plakat s tipografijo “MonoNoise”
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5 Povzetek
Predmet obravnave tega dela je občutje dveh medijev – zvočnega in vizualnega. Gre za raziskavo
in eksperiment o tipografsko-glasbenem multimediju. Povezava teh dveh medijev je mogoča
tudi zaradi njune podobne strukturne zgradbe. Cilj tega dela je raziskati področje ekspresivnih
tipografij in podati nekaj smernic in predstav, ki bodo v pomoč strokovnjakom, ki se ukvarjajo
z zvočnimi in vizualnimi mediji. Poleg tega se z opredelitvijo povezav med mediji odpira tudi
možnost razmisleka o vplivu multimedijske izkušnje pri oblikovanju informacijskih struktur.
Oblika črkovnega materiala ima dvojno sporočilno vrednost – pomensko in estetsko. Delo
obravnava estetsko vrednost, pri čemer ugotovi, da je črka brez pomenske vrednosti absolutna likovna forma. Kot taka pa se z glasbo lahko poveže na več načinov: znanstveno-psihološki,
umetnostno-zgodovinski ter likovno/glasbeno-teoretski. Sledeča raziskava ponuja pregled nad
temi načini povezav.
Psihološke raziskave ugotavljajo, da večina ljudi doživlja soobčutja na ravni simboličnih procesov. Te ugotovitve so glavna osnova za tipografsko-glasbene povezave, opisane v nadaljevanju
naloge.
Zgodovinski pregled opisuje značilnosti srednjega veka, gotike, renesanse in humanizma, baroka in rokokoja. Ugotovljena je tudi paralela med zgodovinskimi in sodobnimi stili v umetnostih.
Pri teoretskih povezavah je najprej omenjeno strukturiranje informacij s pomočjo razčlenjenih
stilov. Prikazanih je nekaj primerov diagramov, ki razčlenijo stile tipografij. Različni stili tipografije pa so pravzaprav aplikacija vizualnih elementov na črkovni material. Vizualni elementi
pa so v nadaljevanju povezani z elementi glasbe v poglavju Tipografsko-glasbene povezave.
Ugotovljene so povezave med velikostjo in dinamiko, svetlostjo in višino tona, napetostjo in
tempom, ritmom in ponavljanjem ter sovpadanje uporabe estetskih redov v zvočnih in likovnih
elementih (najbolj očiten primer tega je kontrast).
Na predhodnih ugotovitvah sta osnovana dva diagrama likovno-glasbene transformacije. Diagram makroestetike obravnava predvsem strukturo, diagram mikroestetike pa teksturo in detajle. Ker pa je občutja težko ukalupiti v diagrame in bi bilo strogo držanje tega nesmiselno, se
praktični del le opira na te diagrame. Tako je naprimer drža črkovnega reza v diagramih izvzeta,
s primerom rabe različne drže pa je prikazano, da ustvarja živahno in hitro ekspresijo.
Praktični del obravnava pet skladb, po katerih je oblikovanih pet tipografij. Štiri od teh so izdelane tudi v font. Tipografije so predstavljene na plakatih. Z uporabo likovnih prvin: barve,
formata in kompozicije tvorijo podobe, ki ustvarjajo likovne vtise skladb.
Dodatna naloga je video animacija tipografije “Penumbra” na temo ene izmed obravnavanih
skladb, ki kot multimedij združuje glasbo in vizualizacijo v skupni časovni izkušnji.
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