
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara Predan 
 
Intervju – Aleš Najbrt 
 
Slika lahko odtehta tisoč besed, vendar beseda zaleže 
Jessica Helfand in William Drenttel (Winterhouse), grafična oblikovalca 
 
Med pronicljivejše oblikovalske tandeme nedvomno sodita Jessica Helfand in 
William Drenttel. Helfandova je diplomirala in magistrirala iz grafičnega 
oblikovanja in arhitekturne teorije na Univerzi Yale, Drenttel pa je diplomant 
Univerze Princeton, smer evropske kulturne študije. Poleg "tipičnega" dela za 
naročnike, kot so The Poetry Foundation, New England Journal of Medicine, The 
U. S. State Department, Norman Rockwell Museum, Yale Law School, New York 
University School of Journalism in University of Chicago Press, redno pišeta in 
urejata knjige s področja teorije in kritike oblikovanja. 
Prav knjige so njuna rdeča nit, saj se lahko pohvalita z izjemno knjižno zbirko. 
Slednjo redno polnita tudi z izdajami lastne založbe Winterhouse, katerih avtorji 
so Susan Sontag, Leon Wieseltier, Paul Auster, Paul Celan in Franz Kafka. Zato 
ni čudno, da Helfandova v enem od svojih tekstov zapiše: "Zapomni si: slika 
lahko odtehta tisoč besed, vendar beseda zaleže." 
 
Fundacija Brumen letos že tretjič zapored v Narodni galeriji (do 25. novembra) 
predstavlja najboljše, kar je v zadnjih dveh letih nastalo na področju slovenskega 
grafičnega oblikovanja. Zadnjo besedo pri izboru nagrad je tudi tokrat imela 
mednarodna žirija, katere člani so bili Pierre Bernard, Cyprian Koscielniak, 
Jessica Helfand in William Drenttel.  
 
Američani, ki sem jih imela priložnost srečati v zadnjem obdobju, po navadi že 
med predstavljanjem pristavijo, da niso glasovali za Georgea W. Busha ali pa se 
opravičijo za svojega predsednika, kot sta se vidva na predavanju. Kako dolgo 
bo po vajinem mnenju treba počakati, da si Združene države Amerike povrnejo 
svoj ugled v svetu?  
William Drenttel: Vse je odvisno od tega, kdo bo naslednji predsednik, predsednica. 
Seveda bodo na to močno vplivali tudi gospodarski dejavniki in razmerje moči med 
dolarjem in evrom. Bo pa nedvomno trajalo kar nekaj časa. Redno potujeva v tujino in v 
obdobju zadnjih desetih let je ugled Amerike utrpel resnično veliko škodo.  
 
Ali lahko za Bushevo zmago leta 2000 krivimo tudi slabo oblikovane glasovnice?  
Jessica Helfand: Nekateri nedvomno za to krivijo slabo oblikovanje. Oblikovanje 
morda ne pušča ravno velikega pečata, ga pa vseeno ustvarja na dolgi rok z 
doslednostjo. Ameriški inštitut za grafično oblikovanje (AIGA) je v zadnjih letih opravil 
številne študije in raziskovanja na temo demokratičnega volilnega procesa, pri čemer 



 

igra vitalno vlogo dobro oblikovanje. 
 
Drenttel: Sprejet je bil tudi nov zakon, da moraš, če želiš izdelati volilno glasovnico, za 
to najeti profesionalnega oblikovalca. Izšla je knjiga, ki jasno navaja metodologijo in 
primere, kako oblikovati prostor, kjer je mogoče oddati glas, in kako oblikovati 
glasovnico. Probleme, ki so se pojavili na volitvah leta 2000, obdeluje mnogo ljudi v 
želji, da bi stvari spremenili, popravili. 
 
Preseneča me, da so šele volitve leta 2000 pokazale, da je način glasovanja v Ameriki 
tako velik problem. Na predavanju sta omenila, da ogromno število ljudi voli v cerkvah 
in sinagogah, kljub tako imenovani ločenosti države in cerkve.  
Drenttel: Gre za problem, ki se vleče že kar nekaj časa. Eden večjih problemov je 
dostopnost volišč, in seveda način glasovanja. Je pa treba vzeti v ozir, da govorimo o 
volilnem telesu 200 milijonov ljudi.  
 
Helfand: Vzemimo za primer vaše nedeljske volitve. Ob gledanju posnetkov na 
televiziji sem opazila, da so si vaša volišča precej podobna, ljudje so povsod volili na 
enak način, okoliščine so bile primerljive. V Ameriki se volišča ne razlikujejo samo od 
države do države, temveč od mesta do mesta. In celo v mestu je mogoče med 
dvanajstimi različnimi okrožji v enem glasovati elektronsko, v drugem zgolj na papirju… 
Gre za pravi kaos.  
 
Trenutno sodelujeva pri projektu, ki spodbuja ljudi k fotografiranju volišč po Ameriki. 
Hkrati tudi pridobivamo podatke o izkušnjah, ki so jih občani doživeli na volišču, in na 
kakšen način so volili. S pridobljeno dokumentacijo bomo lahko primerjali razlike in 
ugotovili, katere spremembe so resnično potrebne. S pomočjo fotonovinarstva se bomo 
skušali približati boljšemu oblikovanju.  
Drenttel: Ob tem je treba dodati, da se je oblikovanje v Ameriki v zadnjem času 
izjemno profesionaliziralo. Nastale so velike in vplivne oblikovalske organizacije, ki so 
prišle do stopnje, ko lahko celo nekaj naredijo, spremenijo. Pred desetimi leti to ni bilo 
mogoče. Če vzamemo vaš primer: kar počnete v Sloveniji na področju oblikovanja, je 
šele začetek. Poskušate izobraziti ljudi in ob tem prepoznavate izjemne dosežke na 
svojem področju. 
 
Ko je ameriška vlada sprejela Program za nacionalno varnost (National Security 
strategy), so le del besedila objavili v časopisu, v celoti pa zgolj na internetu. To 
vaju je tako razjezilo, da sta se odločila besedilo natisniti in izdati v celoti. 
Začetna predvidena naklada 2000 kosov je na koncu dosegla 20.000 izvodov. Zdi 
se, da sta opravila domačo nalogo vaše vlade. Sta poleg informiranja javnosti 
imela še kakšen drug cilj?  
Drenttel: Verjamem, da je izobražen državljan dober za vse. V omenjenem primeru 
gre za morda največji premik v ameriški zunanji politiki po drugi svetovni vojni ali pa 
vsaj po Vietnamu. Ob tem pa je bila strategija sprejeta skoraj brez prave razprave. Z 
izdajo in prodajo (veliko sva jih tudi podarila) nisva ravno česarkoli spremenila ali celo 
spodbudila nacionalne debate. Glavni namen je bil narediti tisto, kar lahko naredim kot 
državljan, kot oblikovalec in založnik. 
 
Helfand: Založništvo je v najinem primeru nekakšen podaljšek oblikovanja. Z izdajo 
strategije sva vpregla moč in natisnila nekaj, kar je bilo dostopno zgolj na internetu. 
Nikakor pa ne gre za skriti dokument ali kaj podobnega.  



 

 
Cyprian Koscielniak je na predavanju omenil, da lahko tam, kjer je svoboda govora, 
vsakdo reče karkoli, toda nihče ne posluša. Glede na to, da je eden od namenov 
učinkovitega oblikovanja biti slišan ali viden, kako komentirata njegovo izjavo?  
Helfand: Glede na to, od kod Cyprian prihaja (gre za Poljaka, ki zadnjih dvajset let dela 
na Nizozemskem, op.p.), razumem njegov pogled. Po mojem mnenju gre pri svobodi 
govora za izredno veliko odgovornost, še posebno, če imaš priložnost nekaj povedati 
ali narediti. Eden od problemov, ki je precej prisoten v Ameriki, se na primer pokaže na 
podelitvi oskarjev. Čas, namenjen zahvali, igralci izkoristijo za razlago svojih političnih 
prepričanj. Na neki način gre za izrabo moči, izrabo privilegija. Prav zato menim, da gre 
za ogromno odgovornost in moč, s katero je treba preudarno ravnati.  
 
Drenttel: Cyprian je govoril o nizozemski družbi, za katero je značilen liberalizem. Gre 
za skrajno liberalno družbo, v kateri lahko vsakdo pove kar koli in na neki način zato ni 
pravega dialoga. Vsi so zgolj prijazni drug do drugega. Ti lahko poveš kar koli, jaz 
lahko povem ka koli, in vsi smo prijazni drug do drugega. Na neki način se zaradi 
vznika blogov danes podobno dogaja tudi v Ameriki. Politična nasprotnika z levice in 
desnice lahko danes rečeta kar koli in nihče ne posluša. Pri tem ni nobenega dialoga, 
vse je ekstremno. Tam, kjer je svoboda govora, si je treba nenehno prizadevati, da 
vzpostavimo dialog. Dejstvo, da obstaja svoboda govora, namreč ne pomeni, da 
obstaja tudi dialog. 
 
Kaj pa monopolizacija medijev? Je ta eden od razlogov, da smo priče tolikšnemu 
porastu blogov in civilnih iniciativ?  
Drenttel: Po mojem blogi obstajajo zato, ker smo po desetih letih prišli do 
familiarizacije interneta, računalnikov. Pojavila se je tehnologija, ki je ljudem omogočila 
omenjene pojave.  
 
Helfand: Na letalu sem brala članek o spletnem tračarskem newyorškem blogu 
Gawker - gre za izredno popularno tračarsko kolumno - ki nikomur ne prizanaša, na 
trenutke je izredno zloben, pa kljub temu izredno duhovito in pametno napisan. Številni 
novinarji, ki pišejo za Gawker, so prepričani, da premikajo meje klasičnega novinarstva.  
 
Drenttel: Stvari, ki jih na primer CNN ne bi nikoli objavil, si je mogoče ogledati na 
blogih, ki podpirajo neodvisno videonovinarstvo. Trenutno kot oblikovalca sodelujeva 
pri nastajanju študentskega spletnega časopisa. Časopis piše 300 študentov 
novinarstva tako iz Amerike kot Evrope. Njihov glavni cilj je čim bolje pokriti prihajajoče 
volitve v Ameriki. Vse našteto se ne bi moglo zgoditi štiri ali osem let nazaj. 
 
Helfand: Ob tem pa se je nemogoče izogniti vprašanju avtoritete. Ljudje berejo novice, 
katerim zaupajo. Zaupajo v preverjenost virov in verjamejo v avtoriteto nekega 
časopisa. Blogi in internet omogočajo večjo fleksibilnost, boljšo dostopnost, toda to, kar 
jim po navadi manjka v primerjavi s časopisi, je primerljiv nivo avtoritete. In prav to 
časopisi z daljšo zgodovino po navadi imajo. 
 
Drenttel: Na našem blogu, Design Observer, imamo mesečno milijon obiskovalcev. 
Toda javnost ni prišla kar sama od sebe, treba si jo je bilo zaslužiti. 
 
Helfand: Ob tem je zanimivo, da so nas sprva izredno kritizirali. Bili naj bi preveč 
poučni. Preveč intelektualni za medij, kot je blog. Po mnenju nekaterih je to pogovorni 



 

medij, primeren za kratke informacije, debate. Na našem blogu pa smo pisali eseje, ki 
so imeli svoj uvod, jedro, zaključek. Zmerjali so nas za konservativne, stare, 
predavateljske. Zdaj se je prah polegel in izkazalo se je, da je prostora dovolj za vse. 
 
Toda ali res verjameta, da kopičenje lastništva v medijih nima nikakršnega vpliva na 
razvoj…  
Drenttel: … medijsko kopičenje zagotovo ni dobro. Dejstvo je, da dolgoročno gledano 
ne bo dobro, da je toliko medijev v tako maloštevilnih rokah. 
 
Helfand (Drenttelu): Kaj pa, če si na primer resnično dober gospodar, če si na primer 
Michael Bloomberg (župan New Yorka, op.a.)? Če bi bil nekdo kot on lastnik 
sedemnajstih časopisov, misliš, da se ne bi zavedal, da prav z različnostjo dosega 
širšo javnost? 
 
Drenttel: Ob koncu dneva pridemo do tega: več ko imamo združitev, manj je igralcev. 
V primeru zgolj treh medijskih podjetij na svetu - to je smer, v katero trenutno plujemo - 
bomo imeli zgolj tri različne tipe novinarstva, ki bodo na primer pokrivali vojno. Včasih 
jih je bilo deset. Zato dolgoročno ne verjamem, da je ta smer razvoja dobra, koristna. 
Po drugi strani pa, več ko bo združevanja, več bo motivov, ki bodo ljudi vzpodbujali k 
samostojnemu ustvarjanju. V Ameriki so posamezniki dovolj bogati, da kupijo določen 
časopis - to se pravzaprav že dogaja. 
 
Oblikovalci radi verjamejo, da s svojim delom na neki način spreminjajo svet. Po 
drugi strani pa sta vidva na predavanju izjavila, da "oblikovalci niso dovolj 
izobraženi, da bi se ukvarjali s svetom". Zakaj je, po vajinem mnenju, med 
oblikovalci vizualno veliko bolj pomembno od besed?  
Drenttel: Gre za precej kompliciran argument. Tradicionalne umetniške šole so 
osnovane na poučevanju veščin, kako postati dober oblikovalec. Kar oblikovalcem po 
navadi primanjkuje, je izobrazba, ki bi jim ponudila znanje za udejstvovanje v 
zapletenem poslovnem svetu. Manjka jim znanje za sodelovanje v svetu, kjer znanost 
postaja iz dneva v dan bolj pomembna. 
Poglejmo samo trajnostni razvoj. Gre za ogromen resor, kjer je nujna vloga in pomoč 
oblikovalcev, toda rezultati, ki jih iščemo, so znanstveni in tehnični. Po najinem mnenju 
ne obstaja izobraževalni sistem, ki bi oblikovalce opremil za sodelovanje z drugimi 
disciplinami. Zelo malo je primerov, kjer lahko skupaj študiraš mikrobiologijo in 
oblikovanje. In prav to bo sčasoma postalo vedno bolj pomembno. Govorimo o modelu, 
ki je na povsem drugem nivoju od obstoječih. 
 
Helfand: Ob tem bi rada dodala, da najina pobuda temelji na ameriški situaciji. Kajti ko 
se pogovarjaš z Evropejci o politiki, kulturi, znanosti - vse to znanje v Evropi pridobite 
na relativno zgodnji stopnji izobraževanja. Menim, da je povprečen Evropejec precej 
drugačen od povprečnega Američana. Nam manjka širše zavedanje različnih kultur, 
kar je v Evropi vseprisotno. 
Druga stran kovanca pa je v tem, da je oblikovanje tako kot glasba mednarodni jezik. 
Spomnimo se na simbole in dela, ki sta jih pokazala Cyprian Koscielniak in Pierre 
Bernard na predavanjih (izbor del je do 25. novembra na ogled v Jakopičevi galeriji, 
op.a.), ali pa poglejmo plakate, ki nastajajo po vsem svetu - tudi v jeziku ali pisavi, ki 
nam ni razumljiva. Iz tega lahko zaključimo, da slika lahko govori glasneje od besed. In 
prav zato je slednje za številne oblikovalce prepričljiv argument. Za razumevanje ni 
potrebno zgodovinsko znanje, ni potrebno poznavanje kulture. Gre za izredno močno, 



 

vizualno stvar. 
 
Kolikšna je torej resnična moč oblikovanja?  
Helfand: Mislim, da je glavna moč v osebi, ki oblikovanje ustvarja. Zmožnost razumeti, 
kje se kaj začne in konča, zmožnost prepoznati, kje je sprememba potrebna in kje ne. 
Velik uspeh se mi zdi tudi to, da razumemo, da zgodovina ni naša sovražnica. Po 
mojem mnenju je glavni problem oblikovanja v tem, da oblikovalci nismo sposobni 
prepoznati, da smo del izredno kompleksnega sveta. Smo kolesa, ki se vrtijo v velikem 
stroju. Mislim, da je nemogoče izpostaviti moč oblikovanja v zgolj eni stvari. Bistvo je, 
da smo sposobni razumeti, kaj lahko naredimo in česa ne moremo. Več ponižnosti kot 
vidim med oblikovalci, več pravih sprememb je mogoče prepoznati.  
Lep primer učinkovitosti posameznika je John Bielenberg. Pripravil je osupljiv program 
- ta temelji na tem, da si vsako leto zastavi en problem, ki ga rešuje skupaj s tridesetimi 
študenti. Letos so šli na jug, v majhno ameriško mesto, kjer ima samo 50 odstotkov 
prebivalcev dostop do čiste vode. Ugotovili so, da priklop na vodovod stane 425 
dolarjev. Kot del kampanje so z akcijo obveščali javnost, da lahko za 425 dolarjev 
povsem spremenijo življenje eni družini. Dejstvo je, da z omenjeno akcijo ne rešujejo 
sveta, temveč le počasi odpravljajo en problem za drugim. Za to, da problem rešijo, pa 
uporabljajo oblikovanje. Oblikujejo majice, publikacije, plakate, s katerimi naslavljajo 
javnost. Gre za oblikovanje vizualnih komunikacij, toda v bistvu gre za človekoljubnost, 
za specifično ozko pot, ki vodi k rešitvi problema. 
 
Drenttel: Oblikovanje lahko vpliva na našo skupnost, izboljša lahko naše mesto, našo 
ulico. Ukvarja se lahko s kozarcem, v katerega natočimo vodo, ali pa s kompleksnimi 
stvarmi, kot je oblikovanje načina glasovanja. 
 
Na predavanju sta tudi omenila, da je kar 90 odstotkov vsega današnjega oblikovanja 
komercialne narave. Govorimo torej o prevladi oglaševanja. Steven Heller je - na slabo 
voljo številnih oblikovalcev - oglaševanje označil za mater grafičnega oblikovanja. Če je 
Hellerjeva trditev pravilna, "gospa Oglaševanje" ne velja ravno za vzornega starša, saj 
je skoraj zadušila svojega otroka. Kakšno je vajino mnenje?  
Drenttel: V petdesetih in šestdesetih letih je bilo oglaševanje izredno pomembna 
disciplina, ki je močno vplivala na razvoj grafičnega oblikovanja. V sedemdesetih to ni 
bilo več res. Danes oblikovanje stoji kot kontrapunkt oglaševanju. Vedno bolj igra 
kritično vlogo in s tem vzpostavlja kritično pozicijo do oglaševanja. Dejstvo je, da danes 
veliko oblikovalcev dela v oglaševanju, po drugi strani pa številni oblikovalci v 
oglaševanju vidijo nekaj slabega. So skoraj anti-oglaševalski. V prihodnosti bo tega še 
več, saj se bodo ljudje začeli ukvarjati s trajnostnimi rešitvami. Začeli se bomo 
spraševati, kako lahko oblikujemo manj in ne več.  
 
Težko bi vaju opisala kot oblikovalca, ki sedita v svojem studiu in čakata na delo. 
Imata svojo založbo, redno predavata, sta avtorja številnih knjig in enega 
najpomembnejših oblikovalskih blogov. Skratka, ko si nekaj zamislita, to 
ustvarita in do konca (sama) realizirata. Ali to kaže na slabo situacijo na področju 
oblikovanja? Namreč, če želiš ustvariti nekaj drugačnega, svojega, moraš to v 
celoti izpeljati sam?  
Drenttel: V tem pravzaprav vidiva priložnost. Uspeh, ki sva ga doživela s svojimi 
naročniki, izkoriščava in ga na tak način vračava v oblikovanje. 
 
Helfand: Nekdo je nekoč Billa opisal kot nekritičnega v svojem hrepenenju - v smislu, 



 

da ga zanima toliko stvari, da to postane že skoraj problem. Tudi pri sebi sem že 
zaznala podobne zametke. (smeh) Menim, da sva "tako imenovani problem" sposobna 
spremeniti v serijo priložnosti. Najina revija Below the fold je eden od takih primerov. 
Vsakič, ko z delom v oblikovanju nekaj zasluživa, to vrževa nazaj v oblikovanje. 
Z leti se je namreč pokazalo, da obstajajo številne smeri uporabe oblikovanja. In midva 
zgolj uporabljava eno od možnih poti. Ko sva živela v New Yorku, sva vedno bolj imela 
občutek, da postajava nekakšen stroj za odgovarjanje, oblikovanje. S preselitvijo na 
deželo nisva ustvarila le fizične razdalje, temveč tudi čustveno in umetniško distanco. 
Odprle so se nove možnosti za delo. Seveda vse ne uspe, toda napake… 
 
Drenttel: Kakšne napake? (smeh) Glavna razlika na primer med oblikovanjem in 
računovodstvom ali pa oblikovalcem in lastnikom modne trgovine je v tem, da ti ni treba 
delati vsak dan istih stvari. Mislim, da ti poklic oblikovalca omogoča, da živiš resnično 
bogato življenje. Kajti če želiš biti oblikovalec, moraš biti radoveden, zanimati te morajo 
različne stvari.  
 
Kot člana mednarodne žirije sta imela priložnost dodobra spoznati slovensko 
grafično oblikovanje zadnjih dveh let. Kako ocenjujeta raven, ki sta jo videla?  
Helfand: Priznati moram, da sem bila izredno presenečena, saj nisem pričakovala 
takšne doslednosti in sofisticiranosti. Izpostavila bi predvsem knjige in plakate. Za dela 
sta značilna premišljeno oblikovanje in izredno visoka raven veščine. To pripisujem 
dobremu študiju na vaši akademiji. 
Drenttel: Na področju celostne grafične podobe je mogoče razpoznati, da gre v vašem 
primeru za gospodarstvo v razvoju. Opazno je prizadevanje ustvariti sisteme, 
organizacijo komunikacij, na drugi strani pa svobodo kreativnega izražanja, ki 
komunicira s temi sistemi. Pri knjigah se čuti omejena višina naklade. Toda standard 
knjig in embalaž je kljub temu izredno visok. Dela, ki smo jih nagradili, bi zmagala na 
katerem koli natečaju po svetu. oblikovanju. Nekaj njih je tudi članov mojega studia. So 
tudi bogat vir navdiha zame. 


