
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suna Tancig, Ljubljana-Praga, december 2005 
 
Intervju – Aleš Najbrt 
 
Aleš Najbrt je vodilna osebnost češkega grafičnega oblikovanja po revoluciji l. 
1989. Med številnimi nagradami je l. 1996 dobitnik priznanja za najboljšega 
grafičnega oblikovalca pod 35. letom, ki jo je prejel od češkega ministra za 
kulturo. V svojem Studiu Najbrt z ekipo ustvarjajo logotipe, celostne grafične 
podobe, plakate, knjige, … Tesno je povezan tudi z gledališčem Sklep. Novembra 
letos je obiskal Ljubljano kot član žirije festivala Brumen. 
 
Ocenjevanje in žirija na Brumnu: kakšna so se vam zdela prijavljena dela in kako 
ste se ujeli v žiriji? 
Zanimivo je bilo spoznati Erica Spiekermana, Maxa Bruinsma in druge, prisluhniti 
njihovim mnenjem in jih primerjati s svojimi. Vzdušje je bilo zelo prijazno, tudi 
zahvaljujoč slovenskim prevajalcem. 
 
Predavanje »Življenje, sreča, presenečenje«: katere so ključne iztočnice, za 
katerimi stojite? 
Predavanje je preprosto izraz mojega odnosa do oblikovanja in dela, ki ga opravljam 
na splošno. Želim si, da vsi ljudje, ki delajo v našem studiu, uživajo v našem timskem 
delu, da nas delo osrečuje in seveda, želim, da smo vsi prijetno presenečeni nad seboj. 
 
Gledališče: vaše življenje je tesno prepleteno z gledališčem, odkod ta 
povezanost? 
Gledališče je pomembno nasprotje mojemu delu grafičnega oblikovalca. Hkrati pa je 
tudi v preteklosti vplivalo na moj pristop k oblikovanju. 
 
Vaše najljubše področje: npr. plakati, celostne podobe, … 
Na to ne gledam tako. Zame je pomembno, da je moj naročnik moj partner in da imam 
prostor za svojo domišljijo in konceptualno delo. 
 
Humor, duhovitost: kako pomembna sta oba po vašem mnenju pri grafičnem 
oblikovanju? 
Zelo pomembna, se mi zdi. Zato, ker oba prinašata pozitivna čustva. Vedno sem 
zadovoljen, ko ju uspem uporabiti z namenom in dobiti dober pomen.  
 
Odgovornost kakovosti: grafični oblikovalci s svojim ideli tvorijo pomemben del 
vsakdanje popularne kulture. Se vam zdi, da se vsi tega zavedajo? Katera država 
ima najbolj zanimivo in najboljše grafično oblikovanje? 
Po mojih izkušnjah pride odgovornost z velikim naročilom, ki nagovarja široke ciljne 
javnosti. Mi smo pričeli veliko govoriti o odgovornosti, ko smo delali celostno podobo za 



 

Češki Telekom. 
 
Oglaševanje: ga imate radi? 
Ne privlači me preveč. Raje se približujem umetnosti kot oglaševanju. 
 
Mladi oblikovalci na Češkem: kakšne so razmere med mladimi vzhajajočimi 
oblikovalci pri vas? Je oblikovanje popularen posel? 
Veliko nadarjenih ljudi je med njimi in cenim, da tudi želijo govoriti, pisati in debatirati o 
oblikovanju. Nekaj njih je tudi članov mojega studia. So tudi bogat vir navdiha zame. 


