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MGLC v Ljubljani do 19. junija 2022 vabi na ogled razstave 

FOTO/GRAFIKA: Vloga fotografije v grafičnem oblikovanju 

sedemdesetih let 

 
 

V šestdesetih letih 20. stoletja so pop art in sorodne smeri v ospredje umetniških 

raziskovanj postavile razmislek o umetno ustvarjenih mejah med fino in banalno 

umetnostjo, med umetniškim in uporabnim, med množičnim in unikatnim. V grafičnih in 

grafičnooblikovalskih podobah se je ob ustaljenih likovnih elementih začela pojavljati 

tudi fotografija. Razstava Foto/grafika osvetljuje pojav fotografske podobe in 

fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju.  
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Na ogled so dela več kot 40 slovenskih umetnic in umetnikov, ki odsevajo razne odtenke 

fenomena fotografije v grafiki; predstavljamo umetnike, ki so izkoristili tehnične 

možnosti, ki sta jih ponujala sitotisk in kseroks, pa tudi ustvarjalce, ki so vrhunske 

likovne rezultate dosegali v klasičnih grafičnih tehnikah. 

 

 

 

Ogled razstave traja 45-60 min in je zasnovan sledeče: 

 

• Predstavitev koncepta, obdobja razstave in vloge umetniških inovacij v tem času. 

• Predstavitev razvoja grafične tehnike sitotiska in pomen vključevanja fotografije. 

• Ogled razstave. 

• Samostojno delo učencev: analiza izbranih umetniših del. 

• Zaključna refleksija in skupinska diskusija ob ogledu in rešenih nalogah.  

• Opcijsko: kombinacija z demonstracijo sitotiska v Grafičnem ateljeju (45 min / skupaj 90 min, 

cena 3,50 eur). 

 

Ogled razstave priporočamo zadnji triadi OŠ in srednješolcem, za mlajše je ogled prilagojen.  

Cena ogleda je 2,50 eur/osebo. Za strokovne delavce je ogled brezplačen, po želji jim 

omogočimo tudi predhoden obisk. 
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Več o razstavi: 

 

V Sloveniji ob koncu šestdesetih let 20. stoletja velja veliko zanimanja za fotografijo. V vzponu 

je bilo fotografiranje kot prostočasna dejavnost, hobi, vedno večji je bil obseg fotografije v medijih 

(časopisje, revije), industriji in reklamni dejavnosti (fotografija kot del celostne grafične podobe). 

Del vsakdana slehernika vedno bolj postaja tudi televizija, ki je med drugim v sedemdesetih letih 

v Sloveniji začela oddajati tudi v barvah. Njena estetika in tehnika sta privlačili umetniška 

raziskovanja.  

 

  

 

Pozornost umetnikov, ki so iskali načine, kako se odzvati na takratno družbeno realnost 

množične produkcije predmetov, informacij in podob, je pritegnila tehnika sitotiska, ki je do tega 

časa dominirala predvsem v industriji. Prenos sitotiska iz industrijske v umetniško sfero je 

v šestdesetih in sedemdesetih letih povzročil pravi boom grafične produkcije. Umetnike 

so pritegnili industrijski karakter, nova barvitost in splošna estetika sitotiska, njegova pomembna 

prednost pa je bila tudi, da je z uporabo fotopostopkov omogočal prenos zunanjega, 

neumetniškega materiala v novo likovno podobo. Princip kolažiranja fotografskih podob v 

tehniki sitotiska je postopoma postajal ključni element nove grafične govorice.  

 

Poleg sitotiska je za razmislek o fotografiji in njenih aplikacijah v likovni umetnosti pomemben še 

en tehnični izum – kseroks. Pojav fotokopirnega stroja je prinesel cenovno dostopno tehniko 

razmnoževanja, povečevanja in manipuliranja z (fotografskim) materialom. Od konca 

sedemdesetih let je subkulturna scena kseroks intenzivno uporabljala za plakatno in drugo 

produkcijo. Fotokopiranje je omogočilo enostavno in učinkovito razširjanje informacij ter 

umetniških in političnih idej, v umetnost tiska pa je kseroks vnesel tudi novo, specifično estetiko. 
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**** 

 

 

Splošne informacije: 

 

Razstava je na ogled od torka do nedelje, 10.00–18.00; za skupine tudi po dogovoru. 

Razstavišče: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana. 

Informacije: www.mglc-lj.si; FB, Twitter, Instagram: mglc ljubljana 

 

Naročilo vodenja po razstavi ali delavnice je potrebno vsaj pet dni pred obiskom, kontakt: 

Lili Šturm, lili.sturm@mglc-lj.si; tel. 01 2413 818/800 

 

Kustosa razstave: Gregor Dražil in Lucija Šutej 

Foto: Urška Boljkovac 
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