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Erik Spiekermann : »Ko oblikujem črkovno vrsto, jo oblikujem 
tako, da je za vsakogar« 
 
Erik Spiekermann je informacijski oblikovalec, tipograf, tudi črko propagandist, 
pisec in predavatelj. Že leta 1979 je ustanovil danes največji nemški oblikovalski 
studio MetaDesign s sedežem v Berlinu, ki je kasneje dobil podružnici tudi v San 
Franciscu in Londonu, deset let pozneje pa tudi prvo internetno »knjigarno« 
črkovnih vrst FontShop. Leta 2000 je zapustil MetaDesign in ustanovil nov studio 
Untied Designers Network. Pragmatičen in prijeten sogovornik zelo nazorno 
pripoveduje o svojem delu, grafičnem oblikovanju, tipografiji. S celostnimi 
oblikovalskimi rešitvami je vizualiziral identiteto marsikaterega naročnika, med 
najbolj znanimi so: Audi, Volkswagen, Škoda, Lexus, BVG (berlinski javni 
promet), Düsseldorfsko letališče …. Njegove črkovne vrste od Berliner Grotesk 
(1980), FF Mete (1985), ITC Officine (2001), NokiaSans (2002) za Nokio do FF Unit 
(2003) ter povsem novi črkovni vrsti za Bosh in Nemško železnico (Deutsche 
Bahn: DBType, 2005) so rezultat razmišljanj in raziskav tipografa, ki išče 
pragmatične rešitve percepcij branja. Pravi, da se uspeh oblikovalčevega dela 
meri s tem, kako dobro je za naročnika in da gre pri oblikovanju za znanje, 
sodelovanje, držo, ljudi. Ne mara barv, zase pravi, da je črno bel človek. Nikoli ni 
oblikoval plakatov, knjig, ovitkov za zgoščenke ... Oblikuje črke, še posebej rad 
številke in kompleksne informacijsko oblikovne sisteme. Konec novembra se je v 
Ljubljani mudil kot član mednarodne žirije 2. bienala vidnih sporočil Slovenije. 
 
 
 
Na predavanju v Ljubljani ste, med drugim, poudarili, da »danes potrebujemo 
črkovne vrste kot sisteme«. Zakaj? Ali so danes informacije tako kompleksne, da 
jih ne moremo več umestiti v utečene sheme? 
Vedno gre za mešanico; kot na primer v arhitekturi materialov in tehnologije oziroma v 
tem primeru tudi lokacije. V oblikovanju je podobno, gre za specifično kulturo, v kateri 
ustvarjamo. Vi imate nekoliko drugačno vizualno kulturo kot jo imam jaz ali jo imajo 
Rusi in Američani. Seveda gre tudi za različna fizična vprašanja, ki se nanašajo na 
percepcijo: kaj lahko še beremo? Drugače beremo na računalniškem zaslonu kot v 
časopisu ali na velikem letališkem displeju. To je, in je vedno tudi bilo zelo kompleksno, 
zato so na primer za časopise vedno obstajale posebne rešitve. Tradicionalno to izhaja 
predvsem iz dejstva, da je bil tisk časopisov izjemno drag proces, ki je zahteval drage, 
raznolike in trpežne naprave. Da bi iz njih dobili kakovosten tisk so morali imeti 
posebne črke.  
 
Danes je drugače, ko oblikuješ za različne naročnike, pa naj je to banka, letališče, 



 

podzemna železnica ali zasebni naročnik, se bodo njihova sporočila pojavila 
vsepovsod, na televiziji, v časopisu, na računalniškem zaslonu, v navadnem tisku in 
samo ena črkovna vrsta ne zadosti vsemu. To je tako, kot, da bi gradil samo z 
betonom, ki je dober material, vendar pa ne zadostuje vsem potrebam. Delo z 
različnimi naročniki, zahteva tudi različne materiale. Ne zato, ker so nam všeč različni 
materiali, temveč zato, ker imate določen koncept in morate za njegovo uresničitev 
uporabljati različne materiale. Oblikovalci delamo enako. Razlog, da oblikovalci 
uporabljajo samo eno črkovno vrsto za vse, je ta, ker so leni - oblikovalci so zelo leni, 
tako kot vsi – ali pa, da si s tem ustvarjajo določen stil, tako kot arhitekti ali pisatelji in to 
ljudje od njih tudi pričakujejo. Vendar je danes tehnologija dosegljiva vsakomur in je 
zelo uporabna, zato z lahkoto prilagajamo celo obstoječe črkovne vrste. Zelo 
enostavno jih malo stanjšamo, okrepimo, potemnimo ali naredimo svetlejše. Ko jaz 
oblikujem črkovno vrsto, jo oblikujem tako, da je za vsakogar. Torej, če nekdo želi 
krepkejšo ali svetlejšo, ni nikakršnega tehničnega razloga, da tega ne bi naredil, edini 
razlog je lenoba, neznanje. Z uporabo črk je tako kot z barvami: ni razloga zakaj bi 
uporabljali samo petdeset barv!  
 
Torej, če kdo uporablja vašo črkovno vrsto, jo lahko prilagodi po svoje? 
Seveda. 
 
Kaj pa vprašanje avtorskih pravic? 
Da, to je druga stvar. Če kupite licenco, ki je kot katerakoli druga licenca za 
intelektualno lastnino, lahko črkovno vrsto prilagodimo za svojo uporabo, razen, če jo 
ne prodate pod drugim imenom. Veste, ne morem vas ustaviti pri manipuliranju s 
črkami, to je popolnoma normalno in seveda spremenjeno lahko prodate tudi pod 
drugim imenom.  
 
Kompleksnost nalog je še bolj očitna pri oblikovanju celostnih podob, s čimer se 
tudi največ ukvarjate. Globalno podjetje, letališče ali prometni sistem v urbanem 
prostoru, nudijo zelo raznolike možnosti, zahteve ali naloge, ki morajo biti 
ustrezno označene, da jih lahko uporabnik takoj prepozna. Na kaj vse je 
potrebno danes paziti pri oblikovanju celostnih podob? 
Kot korporacijo si tukaj najlažje predstavljamo osebo, ki ima glas, izgled, stil, držo … 
Prijatelja lahko prepoznam po telefonu, ne da bi ga videl, ne da bi ga slišal, mogoče bi 
celo prepoznal njegove čevlje, ker je vse to del njega. Namen našega dela je, da bi vi 
prepoznali na primer določeno podjetje, tudi brez logotipa. Odpreš reklamno brošuro in 
po barvi, tipu, podobi, načinu, kako je nekaj predstavljeno prepoznaš, na primer, da je 
to Audi. Spet gre za enak princip kot pri arhitekturi, kjer prepoznaš arhitekta določene 
arhitekture po njeni zunanjosti in notranjosti. Slaba arhitektura je ikonična arhitektura. 
Frank Ghery je v Nemčiji naredil nekaj stavb, katerih zunanjost je gheryevska, 
notranjost pa bi lahko naredil kdorkoli. Seveda vedno obstaja razlog za to, lahko da 
investitor ni imel dovolj denarja in so zato vse stene ravne, zunanjščina pa je po 
gheryevsko napeta. Tovrstna arhitektura je zame slaba in tudi oblikovanje je slabo, če 
ne prepoznaš avtorja. Mi moramo manipulirati ali oblikovati (oblikovanje je 
manipulacija) različne elemente. Zame so zelo pomembni tektonski elementi: ureditev 
stvari na strani, kar je tradicionalno zelo centralno, lahko pa je urejeno tako, da če tudi, 
je brez barv, logotipa ali celo po faksu lahko prepoznamo oblikovalca. Jasno, črkovna 
vrsta je eno, vendar glede na to, kako je urejeno, morda je to barva, morda so stvari 
razpršene, ali gre za neko nevidno ureditev, mrežo, stolpce, vedno je nekaj, kar bi 
lahko oblikoval, kar lahko bolj čutiš kot vidiš ali čutiš čigavo je. To je precej subtilno. 



 

 
Leta 1989 ste ustanovili FontShop, prvo podjetje za naročanje črkovnih vrst po e- 
pošti. Ali je šlo za revolucionarno dejanje ali za izkoristek priložnosti, ki je čakala 
na pravo osebo? 
Da, verjetno je šlo za revolucionarno dejanje, vendar nenamerno. Pred sredino 
osemdesetih, pred namiznim založništvom, so bile tiskarske črke zelo drage. Spomnim 
se, da je v Nemčiji stala posamezna črkovna vrsta 800 mark, kar sta bili tedaj dve moji 
plači. To je bilo veliko denarja. Nenadoma pa si lahko kupil celo družino za 100 mark. 
Zelo so se pocenile in vsak jih je lahko naredil.  
 
V poznih osemdesetih letih še ni bilo interneta, zato smo si pošiljali diskete. Vse je bilo 
na voljo in vendar ne dovolj dosegljivo. Oblikovalci imamo namreč nenehne težave s 
časom, ko nekaj rabimo, moramo imeti to takoj, danes, nimamo dveh tednov časa. V 
tistem času sem veliko hodil v Ameriko, delal sem za Adobe, in sem svojim prijateljem 
na disketah prinašal črkovne vrste, ki so jih nenehno rabili. Pomislil sem, da bi lahko 
začel s poslom, kajti poznal sem vse dobavitelje. Najbrž sem bil edini, ki je poznal vse, 
Linotype, Monotype in Berthold, ker sem za vse tudi delal. Zaradi denarne stiske sem 
jih prosil, če bi mi dali po dve črkovni vrsti, ki sem jih shranil in povedal prijateljem, da 
jih lahko kupijo pri meni. Uspel sem zato, ker sem kot oblikovalec razumel njihove 
potrebe. Proizvajalci tega niso razumeli, mislili so, da je dovolj, da jih imajo in da jih 
pošiljajo oblikovalcem po pošti. Prav tako oblikovalci, ki so želeli kupiti določeno 
črkovno vrsto, niso vedeli kdo je proizvajalec, niso poznali razlik med linotypom in 
monotypom, samo želeli so jo imeti. Ideja je torej bila: ni pomembno kdo je 
proizvajalec, prideš k nam, mi nabavimo pri proizvajalcu in ti pošljemo. Proizvajalci so 
nam dali tudi popuste, zato se nam ne plačuje nič več kot bi se plačalo proizvajalcu. 
Cena je enaka. Je kot knjigarna – zato se tudi imenuje FontShop. 
 
Kaj je omogočila digitalizacija črkovnih vrst? 
Prva stvar je čitljivost. Vsi jih imajo lahko kjerkoli. Druga stvar je cena: črkovne vrste so 
cenovno dostopne. Nekateri še vedno mislijo, da so drage, vendar so cenejše kot so 
bile kdajkoli prej. Tretja stvar je tehnična manipulacija: vsakomur so dostopne za 
manipuliranje, če to želi. So skoraj tako kot barve: lahko jih kupite iz knjige Pantone in 
naredite svojo barvo in tega vam nihče ne more preprečiti; na računalniku lahko 
spreminjate tudi barvo kompozicije, kar se dela tudi s črkovnimi vrstami. Nekateri tega 
ne delajo. Lahko uporabljate take kot so, lahko pa spreminjate posamezne ali vse črke 
in to je krasno. Za uboge oblikovalce pa to pomeni veliko več dela kot prej. Pred 
dvajsetimi leti smo vse dali samo stavcu.  
 
Kljub tovrstnem tehnološkem napredku mora oblikovalec delati več? 
Da, ker naročnik od nas pričakuje, da bomo naredili vse. Tiskarji dobijo vse 
pripravljeno. Ni več delitve dela, ki je bila pred tem. Prej sem naredil skico, šel k stavcu, 
dali so mi film, ki sem ga nesel tiskarju in na koncu je nekdo vse zložil skupaj. Slaba 
stran tega je bila, da nismo imeli nobene končne kontrole, dobra stran tega pa je bila, 
da nismo imeli končne kontrole. Bila sta stavec in tiskar, ki sta bila strokovnjaka, danes 
pa moram biti sam strokovnjak za stavljenje, fotografijo, reproduciranje v tisku, kar je 
zanimivo in hkrati grozljivo. Zato tako malo oblikovalcev dela samostojno, kot je bila 
praksa v sedemdesetih in osemdesetih letih. Danes je to postalo zelo težko, ravno 
zaradi tega, ker moramo vse narediti sami, zato je tudi vse več studijev. Oprema je 
poceni, v primerjavi s tistim, kar je bilo. Stavni stroj je pred leti stal približno 200.000 
dolarjev, danes stane 2000 dolarjev, mislim na Mackintoshev stavni stroj. To je 



 

neverjetno. 
 
Po dvajsetih letih je vaša najuspešnejša črkovna vrsta še vedno FF Meta. Ali 
lahko razložite zakaj je doživela tolikšen uspeh? 
Šlo je za srečna naključja. Kot najbrž veste sem jo leta 1985 oblikoval za nemško 
pošto, ki pa je ni nikoli uporabila. Oblikoval sem jo za droben tisk na slabem papirju, za 
obrazce, telefonske imenike ... Zato ima tudi veliko detajlov, ki naj jih ne bi opazili. V 
Meti je nekaj »hrupa«, kar pomeni, da je topla, ni mrzla. Je kot volna, ki je nasprotje 
jeansu. Delno zato, ker je bila mišljena za majhne črke, delno pa zato, ker sem postal 
len in je nisem povsem dokončal. Ljudje so jo nekako začeli uporabljati, ker je bila topla 
in začutili so, da je dovolj drugačna od Helvetike ali Univers. Seveda je šlo še za druge 
dejavnike: zaradi svoje oblike je zelo čitljiva; veliko sem tudi raziskoval kaj je še čitljivo 
in da ni antiqua.  
 
Doživela je lep uspeh. Bila je moda tistega časa. Ljudje so bili vsega naveličani in zato 
je bila dobra alternativa. Ne vem kako pri vas, vendar je bila v severni Evropi v zgodnjih 
devetdesetih razumljena kot črkovna vrsta, ki prihaja z leve; skoraj politično, tako kot 
zelena črkovna vrsta, ker jo je uporabljala stranka zelenih, medtem, ko je bila njeno 
nasprotje tista, ki jo je uporabljala oblast – konservativci. Meto je uporabljala stranka 
zelenih, stari komunisti je ne bi nikoli uporabljali in tudi krščanski demokrati ne, danes 
pa jo uporabljajo vsi. Postala je mainstream, čeprav se je ta pomaknil v levo – vsi so 
ekološki. Meto so dojemali kot ekološko, ne avtoritarno, kar je tudi moje politično 
ozadje, sem namreč ustanovni član nemške stranke zelenih, in tako je vse lepo prišlo 
skupaj.  
 
Danes Meta ni več v modi, nekateri so tudi mnenja, da je preoblikovana, preveč 
osebna. Najboljše črkovne vrste so tiste, ki so brezosebne. Helvetika je še vedno 
najboljša. 
 
In Univers? 
Da, še vedno sta tukaj, ker sta brezosebni. 
 
Ali lahko govorimo o trendih v tipografiji? 
Absolutno. Menjavajo se na dve leti. 
 
Kateri so trenutni trendi?  
Trenutni trend je vsepovsod, je zelo eklektičen, ni trenda in je veliko podtrendov. 
Celoten svetovni trend je eklektičen, ker je toliko vsega na voljo. Je skoraj tako kot v 
svetovni glasbi: vzamejo nekaj od vsepovsod, naredijo mešanico in potem sami 
ustvarijo. Ljudje so se vrnili k tradiciji, so skrbni, uporabljajo čitljive črkovne vrste in ne 
dajejo velikih izjav, vendar pa delajo z detajli. To je tako kot pri tradicionalni arhitekturi: 
arhitekti ne dajejo velikih izjav, ampak – seveda je tudi nekaj takih, ki to počnejo – so 
skrbni in njihovo delo ne dobiva velikih nagrad, vendar se zdi, da je trajnejše. To 
trenutno imamo, nismo več v postmodernizmu, nismo neoklasični, enostavno 
vzamemo kar lahko.  
 
Seveda imamo tudi podtrende. Eden takih je gotovo tako imenovani ne oblikovani 
izgled. Saj veste stvari, ki jih dela Rado (iz torbe izvleče rokovnik Radovana Jenka, op. 
p.), take ročno narejene stvari. Podtrend je tudi nekakšen industrijski, »DIN« izgled, 
kjer ni oblikovanja, čeprav izgleda kot oblikovano. Potem imamo tudi ne stilni izgled, 



 

nekakšno poustvarjanje Bodonijevih knjig. Vse to so pod trendi. Imamo pa tudi 
nacionalne trende. 
 
Še vedno? 
No, ljudje v teh državah … Na primer na Češkem, ki ima pomembno oblikovalsko 
preteklost, posebej tipografsko, so pred petimi ali šestimi leti začeli odkrivati svoje stare 
stvari. Južno Američani, v Mehiki, Argentini in celo v Braziliji je trenutno močna 
tipografska scena, pravijo, da nočejo ameriških, nemških ali katerihkoli drugih stvari. 
Želijo videti kar imajo sami. Pri tem je zanimivo, da so v 18. stoletju tja izvažala 
ameriška in nemška podjetja. Linotype so izvažali v Argentino. Torej je njihova 
zgodovina dejansko še zgodovina kulturnega imperializma, vendar še vedno poskušajo 
najti … Gotovo obstaja tudi slovanski izgled. Vem, da ni jugoslovanskega izgleda, 
vendar zaradi vpliva cirilice obstaja neki balkanski izgled. Tudi jeziki so si med sabo 
različni. (Mimogrede ga pozdravi Matevž Medja, op. p.) Matevž! Izkoristil bom trenutek 
in povedal, da so povsod dobri ljudje kot je Matevž, ki tukaj oblikuje črke in ki 
poskušajo ustvariti genius loci - to kar dela nekaj svojstvenega.  
 
Kako pomembno je to v današnjem globalnem svetu? 
To je zelo … Midva govoriva angleško, vendar jaz imam svoj jezik in vi imate svojega 
in to kar mi je ta trenutek zelo všeč glede Evrope – čez dvajset let bomo vsi govorili 
angleško – je to, da se držimo svojih lokalnih narečij in ker imamo skupen jezik smo 
lahko zelo lokalni. Danes Bretonci spet lahko govorijo bretonsko, česar Francija prej ni 
dovoljevala, prav tako Španci niso dovolili katalonščine. Torej, vsi lahko govorimo 
lokalno, kar je verjetno posledica tega, da je nad vsem tem skupen jezik in to je dobro. 
Omogoča nam, da imamo lokalne jezike in enako velja za oblikovanje. Imamo globalne 
znamke, avtomobilska, računalniška, velika zabaviščna podjetja in velike trgovine, ki 
imajo nekakšen mednarodni jezik, kar je dobro, hkrati pa tudi nekoliko dolgočasno. 
Povsod od Hong Konga do Stockholma videvamo enake dolgočasne trgovine: Max 
Mara, Zara itn. In ravno zato, ker so tukaj, se lahko vrnemo nazaj k lokalnim rečem. 
Zanimivo se mi zdi to, da imamo dve gibanji: globalno na eni strani, ki je kot nekakšna 
streha in pod gnilo streho kapitalizma se lahko vrnemo nazaj in postanemo lokalni. 
Celo potrebno, da je lokalno nacionalno, kajti Ljubljana je drugačna od drugih mest in 
od Trsta, kjer je drugačna kultura, ste oddaljeni 45 minut vožnje z avtom, in vendar se 
vpliv Trsta čuti tudi tukaj. Lahko bi rekel, da je to v Avstriji, ker očitno izgleda kot 
avstrijsko mesto in verjetno boste razvili svoj stil, ker postajate večji narod. Kako dolgo 
ste že neodvisni? Deset let? 
 
Skoraj petnajst. 
No, to ni nič za narod. Trajalo bo še nadaljnji dve generaciji. 
 
V svoji knjigi Stop Stealing Sheep & find out how type works ste zapisali: »Revije 
so ene najboljših pokazateljev trenutnega tipografskega okusa države; …«. Ali 
ste si v kratkem bivanju v Sloveniji imeli čas ustvariti mnenje o tipografskem 
okusu pri nas? 
Da, ni slovenskega okusa. Pregledal sem ducat revij, kar iz tega razloga tudi vedno 
naredim. Zato, ker so nove, in seveda, ker ne vem kdo so založniki, se mi zdi, da je še 
vedno veliko posnemanja. Na natečaju smo imeli revijo, tedensko, politično revijo? 
 
Mladino? 
Da, Mladino. Trudijo se, da bi bila drugačna, vendar jaz lahko opazim malenkostne 



 

vplive različnih ameriških ali angleških revij. Nima še povsem svojega jezika. Tudi sam 
ne vem kakšen naj bi bil, vem pa, da mora biti vsaka revija ločena ... veste, revija je 
blagovna znamka, tako kot avto ali modno podjetje, mora biti drugačna od tekmecev, 
hkrati pa mora izgledati kot revija. Levičarske revije morajo biti vedno drugačne od 
desničarskih. Ugotovil sem, da gre še vedno za prenagljenost. Glede na moje izkušnje 
pri oblikovanju revij in časopisov, so ponavadi založniki tisti, ki nekaj vidijo, kar jim je 
všeč in hočejo imeti povsem enako, vendar drugačno. Seveda pa ne morejo biti 
drugačni. Zato je potreben čas. Mogoče bo nova generacija založnikov imela več 
poguma in bo sprejela oblikovalca kot sodelavca in ne kot tekmeca. Lastna govorica se 
lahko razvije le iz vzajemnega sodelovanja. Prepričan sem, da se bo to zgodilo. Če na 
primer odprete francosko revijo je lahko samo francoska, enako je z italijanskimi, 
angleškimi, nizozemskimi revijami, ki so vse različne in posebne na svojem trgu. Tiste 
pa, ki sem jih videl v Sloveniji so popolni kloni, verjetno tudi zato, ker pripadajo 
nemškemu ali ameriškemu založniku. Mislim, da imate pri vas nemške založnike? Pri 
Mladini gre za ameriški vpliv, čeprav se trudi iskati svoj jezik, vendar ga še ni povsem 
našla. 
 
Oblikovalci delajo za naročnike in kot ste že sami omenili, to sodelovanje ni 
vedno vzajemno, kar pogosto vpliva tudi na končni rezultat. Kako pomembna je 
razgledanost, izobrazba naročnika? In kakšna znanja mora imeti oblikovalec, da 
je uspešen pri svojem delu? 
To je kot pri vsakem drugem poslu. Deluje samo, če je sodelovanje vzajemno. Jaz 
moram poslušati in se naučiti naročnikov posel. Trenutno banka ni moja naročnica, 
vendar, če bi bila, bi se naučil bančništva, kajti kako naj jim svetujem, če ne vem nič o 
bančništvu. Torej jaz se naučim naročnikovega posla in on mojega. Naročnik se mora 
naučiti mojo senzbilnost, ker želim, da razume, kako pomembno je, če nekaj 
spremenimo in da želim optimizirati njegovo sporočilo, ne z mojim osebnim okusom, ki 
je irelevanten, čeprav vedno pride na površje. Nisem pa suženj in tudi ne umetnik; 
vizualiziram problem naročnika in ne svojega problema. Imam določene ideje, ki sem 
jih vedno imel, imam določena stališča, sem kar sem in moje delo bo vedno drugačno 
od koga drugega, vendar se še vedno trudim, da delam za naročnika. Vedno je 
potrebno obojestransko sodelovanje, ki se ponavadi razvije šele skozi leta skupnega 
dela. Zato je zelo težko delati z velikimi korporacijami, kjer sodelujemo s srednjim 
vodstvenim slojem, ki pride in gre. 
 
Je torej pri izbiri dela bolje delati z manjšimi podjetji ali je bolje … 
Manjša podjetja ali nimajo denarja ali pa nimajo poguma. Če se odločijo za 
spremembo, ki ni dobra, lahko utrpijo veliko škodo. Velike korporacije si lažje privoščijo 
napake. Če delaš za velikega naročnika, lahko tudi spremeniš veliko stvari. Sam sem 
delal za veliko avtomobilskih podjetij in lahko sem naredil veliko majhnih ključnih 
sprememb, kot na primer pri Audiju, čeprav je to komerciala. Manjša podjetja? Vedno 
je težko najti nekoga na sredini, ki je kot osebni prijatelj in lahko kaj spremeni znotraj 
tega podjetja. Zato tudi velike korporacije rade sodelujejo z velikimi agencijami, ker so 
na enaki ravni – srednji vodstveni sloj komunicira s srednjim vodstvenim slojem. 
Dejansko je grozljivo. 
 
V članku, ki je bil objavljen v reviji Eye ste omenili, da imate pri svojem delu radi 
tudi nekaj umazanije, nedovršenosti. Zakaj je to pomembno?  
Ker je človeško. Ker smo nepopolni ... Nedovršenost dela stvari dostopne; ne pomeni 
nereda, preloma, ne pomeni umazanosti, preprosto pomeni, da lahko pristopim k temu, 



 

kar je narejeno in lahko kaj dodam ali naredim po svoje. 
 
Mogoče lahko tako nekaj presežete oziroma pomaknete v novo smer? 
Natančno to. Delam in razvijam po svoje. In če hočete oblikovati sporočila je to način, 
kako sporočate. Vzamem in s tem nekaj naredim in temu se pravi sporočanje, v 
nasprotnem primeru si samo odvisen, se samo pretvarjaš. V mojem primeru gre samo 
za izgovor, ker sem zelo kaotičen … Po horoskopu sem dvojček, vsega se lotim in 
ničesar ne dokončam … Ne želim biti nepopoln, v bistvu to pomeni, da nimam časa, da 
sem se preveč dolgočasil in zato nisem dokončal … 
 
Težko verjamem, da ste kaotični. 
Sem, sem. Na srečo imam ljudi, ki delajo z mano. Lotim se neke stvari in dejansko, če 
nekaj sam dokončam sem sto petdeset odstotni perfekcionist, vendar danes se mi 
dogaja, da nekaj začnem in ne dokončam, moj razpon osredotočenosti je zelo nizek, 
zelo hitro se naveličam … 
 
Leta 1979 ste v Berlinu ustanovili MetaDesign studio – oblikovalsko tovarno (200 
zaposlenih) kot ste ga sami opisali – in leta 2000 nov, prav tako mednarodni 
studio United designers Network. Kot ste že omenili je danes pomembno 
skupinsko delo, da lahko izvedejo ideje ... 
Ne samo to. Danes je prednost velikih, resnično velikih studiev v raznolikosti talentov. 
Nimate samo enega tipografa, temveč imate lahko tudi programerje, tehnike in različne 
oblikovalce, ki so dobri pri številkah, barvah, fotografiji, ilustraciji. Več ljudi imate, večja 
je raznolikost talentov. Obenem pa rabite ljudi, ki niso oblikovalci, jaz nisem 
oblikovalec, zato imam v studiu rad pisce, arhitekte, inženirje … je kot resnično 
življenje. 
 
Niste oblikovalec? 
Nisem kvalificiran oblikovalec. Nimam akademske izobrazbe oblikovalca. 
 
Danes se različne discipline vse bolj prepletajo: oblikovalci delujejo kot umetniki, 
arhitekti, krajinski arhitekti in seveda obratno. Ali je to zato, ker ni več tako zelo 
pomembna zgolj oblika, temveč predvsem vsebina ali ideja, in je mogoče zato 
lažje delovati na različnih področjih? Kakšno je vaše mnenje o tem? 
To je bilo vedno pomembno. Mi smo oblikovalci - »dajalci« oblik (form givers; 
Formgeber). Francoski režiser Jean Luc Godard je rekel „vsebina je notranjost oblike 
in oblika je zunanjost vsebine“. Ne morete narediti oblike brez vsebine in nasprotno. 
Oblika je povsod, vse je oblika, tudi praznina ima obliko. Zame je to filozofsko 
vprašanje. Mislim, da mora biti oblikovalec tudi intelektualec. Kar ni vsak, k temu bolj 
težijo arhitekti, industrijski oblikovalci, ker se morate spoznati na tako zelo veliko 
različnih stvari in morate misliti na posledice svojega dela. Nihče ne postane izkušen 
skozi grafično oblikovanje, vendar je kljub temu pomembno misliti na to, kaj se dogaja 
s tem kar ste ustvarili, zato ker to tako zelo vpliva na svet. Počnemo toliko grozljivih 
reči To je ... 
 
… odgovornost. 
Da, seveda. Vsak je odgovoren za svoje početje, ker smo nekaj ustvarili in to je nekje 
zunaj, kjer se s tem nekaj dogaja ... ljudje s tem nekaj počnejo. 
 
Za razvoj vsake discipline je pomembna tudi teorija. Sami ste avtor številnih 



 

strokovnih člankov in knjig o tipografiji. Kakšno je vaše mnenje o teoriji 
grafičnega oblikovanja in tipografije? Ali je dovolj razvita? Dovolj kritiška?  
Še je v povojih. Vedno je bilo veliko historične teorije. Veliko ljudi je pisalo o 
Guttenbergovi bibliji, vendar so to same stare stvari in o tem so pisali samo teoretiki, ki 
se ne ukvarjajo s prakso. Praktik nikoli ne razmišlja o teoriji in teoretik nima prakse. Še 
vedno je zelo malo praktikov, ki se ukvarjajo tudi s teorijo, to pa zato, ker ponavadi ni 
časa. Mogoče je na svetu dvesto ljudi, ki se ukvarjajo z obojim, mogoče celo manj. 
 
Kateri so tisti, ki jih cenite? 
Je nekaj avtorjev, ki seveda pišejo o tipografiji. Dejansko pa je mogoče šest ali sedem 
oblikovalcev na svetu, ki tudi pišejo in raziskujejo. Res zelo malo ljudi. 
 
Na primer Robin Kinross? 
Robin je seveda moj najljubši pisec o oblikovanju, vendar ne deluje v praksi. Oblikuje 
knjige, nima pa se za oblikovalca. Sam sebi nikoli ne bi rekel oblikovalec; oblikuje 
knjige, ne bi pa mogel oblikovati celostne podobe. Oblikovalski kritik je tudi Max 
Bruinsma, ki pa tudi ne deluje v praksi. Oblikovalec praktik je tisti, ki s tem služi denar. 
Sam sem praktik, ker živim od tega, vendar pa tudi pišem. V Ameriki je nekaj ljudi, ki bi 
jih verjetno lahko naštel na prste ene roke. To je na primer Elen Lupton, ki je zame 
najboljša teoretičarka oblikovanja in hkrati odlična oblikovalka. Ima svoj studio. Včasih 
ga je imela skupaj z možem, ki je sedaj pri Pentagramu. Dela, uči in piše. Ona je ena 
izmed te peščice ljudi v Ameriki. No, tukaj je tudi Michael Bierut, ki dela za Pentagram 
in piše, vendar on je edini. Vsi drugi so samo oblikovalci. Tudi v Nemčiji bi težko naštel 
ljudi, ki počnejo oboje. Jaz pišem, rad bi naredil tudi več raziskav. Na svetu je resnično 
zelo malo takih ljudi. Še vedno je, kot povsod drugod, to tudi ločeno. Arhitekti so 
dejansko, bolj kot drugi, nagnjeni k pisanju pamfleov, ker so se vedno imeli za bogove 
oblikovanja. Zaha Hadid je na primer pisala teorijo in pamflete deset let preden je 
karkoli zgradila. In nenadoma ogromno gradi, ker je postala znana. To je zanimivo. 
 
Zelo ste zaposleni, razpeti med Evropo in Ameriko. Nenehno na poti. Zakaj je bilo 
za vas zanimivo priti v Slovenijo? 
Oh, iz dveh razlogov. Prvi je ta, da me je Petra Černe Oven že nekaj časa vabila. Pred 
dvema letoma, ko bi moral priti, mi to ni uspelo, s čimer sem spravil v zadrego Petro. V 
bistvu je bilo to iz ljubeznivosti do nje, kajti tukaj nisem poznal nikogar ona pa me je 
neprestano vabila. Drugi razlog je moja radovednost. Ne poznam vzhodne Evrope. 
Zame je to mesto v vzhodni Evropi, bivši komunistični blok, čeprav vem, da je bila 
Jugoslavija vedno nekoliko drugačna, vendar je bila socialistična država. Nerad hodim 
v države, katerih jezika ne znam, ker me to spravlja v zadrego. Sem zelo zahodno 
usmerjen, zelo dobro poznam Anglijo, Ameriko, pogosto hodim na Nizozemsko in v 
Skandinavijo. Govorim skandinavske jezike, nizozemsko, ne znam pa češko, hrvaško, 
srbsko, ne slovensko, kar me spravlja v zadrego … 
 
Vendar v Sloveniji verjetno zaradi tega niste imeli težav, saj veliko ljudi govori 
angleško... 
Da, na srečo. Radoveden sem, vendar … ne dolgo tega sem se vrnil z Japonske, kjer 
sem bil dva tedna, rad obiščem Prago in druge kraje. Moje življenje ni neskončno, tako, 
da nimam pojma. Verjetno bom moral začeti govoriti ne, vendar iz radovednosti na 
koncu vedno pristanem, ker želim videti kako je. November seveda ni preveč prijazen 
mesec za obisk Ljubljane, prepričan sem, da je poleti lepše. Kljub temu sem vesel, da 
sem prišel, je veliko bolj zanimivo kot pa sem mislil. Spoznal sem nekaj zanimivih ljudi 



 

in tukajšnja scena je zelo živahna, kar me nekoliko preseneča, ker je to majhna država. 
V oblikovalskem poslu imate zelo visoko raven profesionalizma, ki ga, če sem povsem 
odkrit, nisem pričakoval, ker sem bil verjetno tudi sam nekoliko kulturni imperialist … 
 
Takšen vtis ste dobili na bienalu vidnih sporočil ali tudi zunaj, v mestu, na ulici? 
Na ulici gre za običajni prihod kapitalizma. Imate običajne globalne blagovne znamke, 
kar je dolgčas, ker so povsod po svetu. 
 
Tukaj imate vizualno kulturo, ki je ... zanimivo je, da lahko vidite nekaj starejših stvari. 
Gre za sovpadanje, mimogrede zaradi česar imam rad tudi Berlin, ker ima še vedno 
nekaj umazanih, starih stvari in hkrati tudi nove stvari. Ni zgolj povsem čisto, kar je 
lahko grozljivo. Stvari se dogajajo in kar sem opazil na razstavi in spoznal pri ljudeh, ki 
sem jih srečal, je to, da tukaj deluje zanimiva scena resnično dobrih mladih ljudi. 


