
‚BELA RDEČA ČRNA‘

Likovna razstava

Stara Pošta Kranj





Likovno razstavo z naslovom ‚BELA RDEČA ČRNA‘ 
smo v šolskem letu 2018/19 postavili na hodniku 

Biotehniškega centra Naklo.

Del te razstave je ponovno na ogled na stopnišču 

galerije Stara pošta.





V začetku šolskega leta 2018/19, ko se je med dijaki pojavila moda z raznimi 

provokativnimi napisi na različnih kosih oblačil, moram priznati – sem se 

prav zabaval!

Seveda so reakcije ljudi lahko zelo različne. Nekateri profesorji so te napise označili 

kot nespoštljive.

Sam sem ob teh provokacijah bolj podrobno raziskal ameriško umetnico 

Barbaro Kruger, ter pripravil in skupaj z dijaki izpeljal likovno nalogo.





Umetniški izraz grafične oblikovalke 
Barbare Kruger je unikaten.

Njeni kolaži vedno znova 
odpirajo politične, družbene in še 
posebej feministične

provokacije
in komentarje o religiji, spolu, rasnih
in spolnih stereotipih, potrošništvu, 
pohlepu velikih korporacij in njihovi 

moči.



Njena grafična dela so sestavljena 

iz
črno-belih

Fotografij
s prekritimi napisi v črno belo  rdeči 
tipografiji.

Stavki zavzamejo trdno

stališče in pogosto 

uporabljajo zaimke: jaz, ti, vi, mi, moj,              

tvoj.



Sliko združuje z besedilom,
ki

gledalca postavlja

?
pod vprašaj,
ga prisili k razmišljanju, preverjanju ter ponovnemu 

postavljanju individualnih življenjskih 
ciljev in vrednot,

o pomenu njihovih osebnih želja v splošno 

sprejetih nenapisanih družbenih normah.



https://www.youtube.com/watch?v=1wTb7pOSPG4

https://www.youtube.com/watch?v=1wTb7pOSPG4




Ta strogo sestavljena zrela dela uspešno delujejo na vseh

ravneh.

Široka distribucija - pod umetniškim nadzorom - v obliki dežnikov, 

torbic, razglednic, skodelic, majic, plakatov…

zmede meje med umetnostjo in trgovino ter opozarja na vlogo oglaševanja v 

javnosti.





Samo za bolj radovedne, ki vas zanima kaj več: https://www.youtube.com/watch?v=8xi9qQb2SHU

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html

https://www.nytimes.com/2010/08/29/arts/design/29kruger.html

https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger

https://www.youtube.com/watch?v=bVxtKcDOHYc

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kruger

https://www.youtube.com/watch?v=8xi9qQb2SHU
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html
https://www.nytimes.com/2010/08/29/arts/design/29kruger.html
https://www.thebroad.org/art/barbara-kruger
https://www.youtube.com/watch?v=bVxtKcDOHYc
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kruger


Za ostale: 



NEDOLŽNOST, ČISTOST,
POPOLNOST, 
KRST,
ANGELI
POROKA V BELI OBLEKI PRINAŠA SREČO, 
RED,
UPANJE,
VERA,
PREMIRJE,
NEVTRALNOST,
PRAVIČNOST,
STERILNOST

SMRT,
ŽALOVANJE,
DEPRESIJA,
ELEGANCA,
SKRIVNOST,
ČRNA LUKNJA,
NOČ,
TEMA,
NEZNANKA,
VESOLJE,
STRAH,
AVTORITETA

MOČ,
KRI,
VOJNA,
OGENJ,
AKCIJA,
LJUBEZEN,
STRAST,
JEZA,
EROTIČNOST,
ENERGIJA,
FERRARI,
NEVARNOST

Likovna naloga je od dijakov zahtevala, da so na internetnih straneh 
poiskali in si ogledali dela umetnice Barbare Kruger. 
Po zgledu njenih del so pripravili skico v treh barvnih različicah.
Pri uporabi barv so bili omejeni na belo, rdečo in črno barvo.
Te barve so zelo močne in izpovedne, še posebej, ko jih uporabimo v 
kombinaciji.
Nekateri pomeni in asociacije so naštete ob strani.
S tekstom, ki so ga uporabili so opisali ali opozorili na svoja razmišljanja o 
problemih v šoli, družbi, politiki, športu in podobno, ki se na nek način 
dotikajo tudi mladih.
Izbrali so kratka, močna, nekateri cinična ali ironična sporočila in pri svojih 
kolažih uporabili črno bele fotografije. Drugi so motive vezane na sporočilo 
narisali.
Najboljšo zbrano barvno varianto so s skice prenesli na večji format in 
poleg kolaža uporabili različne likovne tehnike kot so: suhe barvice, 
tempera barve, flomastre, voščenke..
Izpod rok dijakov je nastalo polno odličnih likovnih izdelkov, na katere 
smo tako dijaki in jaz kot mentor brez sramu lahko zelo ponosni.































































‚BELA RDEČA ČRNA‘

Likovno razstavo izbranih del
z naslovom

si lahko ogledate na stopnišču
Stare Pošte - Kranj

21.1.2021
Boris Urh, profesor likovne umetnosti



Za piko na i še prizor iz garaže enega od nakupovalnih središč.


