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Produkcija fotokopiranih knjig Iztoka Osojnika.
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Dejstvo je, da avantgardistične fotokopirane knjige in klasična grafika nimajo veliko 

skupnega. Med njunima kulturnima konceptoma zeva vrzel navkljub temu, da sta obe 

umetniški formi produkt tiska, ki je v umeščenost umetnosti v družbo vnesel pomembne nove 

elemente, kot so razpršenost, široka dostopnost in demokratičnost umetniškega dela. Obe 

formi namreč naslavljata različno publiko, delujeta z različnima ekonomijama in pripadata 

različnim teoretično recepcijskim okoljem. Predstavitev značilnosti fotokopiranih knjig Iztoka 

Osojnika, ki jih je naredil sam ali z drugimi ustvarjalci in ustvarjalkami, tako izstopa iz 

osnovnega okvirja tega simpozija. Uporabna je predvsem kot zgodovinski zapis, pomemben 

za razumevanje današnje produkcije sodobne umetnosti, ki uporablja tisk. 

 

Iztok Osojnik je strasten ustvarjalec in mislec. Je pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec, slikar pa 

tudi popotnik, alpinist, zgodovinar in filozof. V prvih letih njegovega vstopa v svet umetnosti 

ga je na koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja očarala takrat nova tehnika fotokopiranja. 

Videl jo je kot priročen, dostopen in magičen medij, ki mu je rešil institucionalne prepreke do 

knjižnega tiska in je lahko ustvaril sam ali z drugimi ustvarjalci in ustvarjalkami obsežno 

produkcijo fotokopiranih publikacij. V osmih letih med 1979 in 1987 je nastalo sedemnajst 

knjig, razstavni katalog, pesmarica, strip in žurnal.  

 

To produkcijo lahko opredelimo za knjige umetnikov, v kolikor jih razumemo za umetniške 

predmete v formi knjige, v kateri umetnik sam in/ali s sodelavci izrazi svojo kreacijo. Ker pa 

je kategorija knjig umetnikov definirana tudi kot vizualno-besedni estetski umetniški predmet, 

je za Iztoka Osojnika taka kategorizacija neprimerna. Njegove publikacije namreč ostajajo v 
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konceptu ustvarjanja, distribucije in konzumiranja, ki v kulturi veljajo za knjigo, le da je za 

razmnoževanje knjige uporabljena tehnika fotokopiranja namesto standardnega knjižnega 

tiska. Zato te knjižne produkte Iztoka Osojni ne moremo opredeliti za knjige umetnikov, niti 

za knjige, temveč za fotokopirane knjige.  

 

Fascinantne fotokopirane knjige so nastale v okviru umetniškega gibanja, ki mu je Iztok 

Osojnik pripadal, in ki si ni nikoli nadelo imena. Umetniške izdelke so ustvarjalci in 

ustvarjalke gibanja podpisovali z lastnimi imeni, inicialkami, psevdonimi in imeni 

sporadičnih skupin, ki so že sama po sebi umetniško delo. To so pagadajpagapustime, 

Pocestno gledališče Predrazpadom (PGPR), Frizersko-brijačka radnja Novi život (FBRNŽ), 

Atelje 43, Ljubljanska železniška postaja, Papa kinjal band, Carmina Burana, Dr. Jelka 

Tottenbrenner, Projektivni biro, D'Pravda in Cirkus sedma bodočnost. Gibanje je delovalo od 

začetka sedemdesetih do srede osemdesetih let prejšnjega stoletja pretežno v Ljubljani in 

komunah (Gradaška, Lahov graben, Žibrše ter Kambreško I in II). Ko je Iztok Osojnik jeseni 

1980 odšel za dve leti na študij v Kjoto in Osako, je gibanje delovalo tudi tam, pravzaprav je 

večina fotokopiranih publikacij nastala prav na Japonskem zaradi umetnikovega neomejenega 

dostopa do fotokopircev. Gibanje je bilo anarhistično (ne v smislu političnega delovanja), ni 

se umetnostno samoopredelilo, nastalo ni intencionalno niti se ni nikoli institucionaliziralo, 

pravzaprav je ves čas spodkopavalo vse vzvode, ki bi k temu pripeljali. Lahko bi rekli, da je 

imelo korenine v paradigmi umetnost–življenje in zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani leta 

1971. (Iztok Osojnik je bil v skupini sedmih študentov, ki so zasedeli fakulteto, se vanjo 

zaklenili in tam prebili noč, nato pa je zgodaj zjutraj prišla policija.) Razlikovalo se je od 

takrat že nedelujočega, v veliki meni za mlado generacijo pozabljenega neoavantgardnega 

gibanja v Sloveniji Oho-Katalog in delovanja sočasne številčno najobsežnejše asociacije West 

East, ki pravzaprav ni imela značilnosti gibanja, saj sta jo poganjala predvsem Franci 

Zagoričnik in Denis Poniž. Gibanje tudi ni imelo stalne sestave. Ta je bila fluidna in je 



povezovala od dvajset do okoli petdeset posameznic in posameznikov (v nastopih na 

Dubrovniških poletni igrah leta 1980) mlajše generacije s podobno umetniško usmerjenostjo, 

za katero sta značilna predvsem odklon od takratnega modernističnega main streama
2
 in 

ljudskega ustvarjanja ter sprejemanje avantgardnega umetniškega eksperimentiranja in upora 

proti meščanski družbi.  

 

V okviru gibanja so poleg fotokopiranih knjig nastajali še performansi, koncertni nastopi 

glasbenih bendov, instalacije, zvočno delo, sitotiski, fotografije, fotogrami, fotografike, slike 

in stenske poslikave.
3
 Gre za dela na raznih področij umetniškega in kreativnega izražanja v 

takrat umetniško kontra-klasičnih ter svežih multimedijskih in intermedijskih vsebinah in 

formah.
4
 V kontekstu kulture in umetnosti tistega časa v Jugoslaviji so dela ustvarjala prostor 

off-off. Bila so »kontra« off sceni, ki je delovala med ljudskim ustvarjanjem in modernističnim 

main streamom, off scena pa se je postavila »kontra« main streamu in ljudskemu ustvarjanju.
5
 

To off sceno (tega termina se takrat ni uporabljalo) so v Sloveniji sestavljale skupine ter 

posamezniki in posameznice, med katerimi naj omenimo ustvarjalce nekdanjega gibanja Oho-

Katalog, asociacijo West East, celjski in kočevski avantgardni krog ter glasbene in 
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performativno/gledališke sestave Teater Performance, FV 112/15, Veternica, Srp, Dobra 

volja, Laibach, Saeta, Intermedia Bora Turela in Francija Cegnarja pa še kdo.  

 

Gibanje se je povezovalo s podobno usmerjenimi institucijami in ljudmi v Jugoslaviji. S 

pomočjo umetniškega vodje Muzičkega bienala v Zagrebu Nikše Gliga so prišli do Vladimirja 

Gudca, Želimirja Koščevića in tamkajšnje galerije v Študentskem centru, kjer so januarja 

1980 postavili peto varianto zvočnega dela v obliki instalacije Hidrogizma, ki je glasbeni stroj 

in specifični način življenja, v današnjih likovnih krogih najbolj znanega njihovega dela, 

uvrščenega v slovensko nacionalno umetnostno zgodovino. V Zagrebu so sodelovali tudi s 

takrat odmevno gledališko grupo Kugla. Istega leta jih je pot vodila na Dneve mladega 

gledališča na XXXI. dubrovniških poletnih igrah. Naslednje leto pa so sodelovali na Bienalu 

mladih na Reki. V Beogradu so bili v stiku z Biljano Tomič iz Študentskega kulturnega centra 

in Ješem Denegrijem, v Novem Sadu pa z ustvarjalci ostankov takratne neoavantgardne 

scene, nastale na prehodu šestdesetih v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.  

 

V okviru literarne sekcije gibanja je nastal Podrealistični manifest, ki je leta 1979 izšel v 

fotokopirani knjigi Zbrana dela I. Napisali so ga Iztok Osojnik, Iztok Saksida in Jure Detela 

ter ga podnaslovili Po Ljubljanci plava, pa ni svinja. Naslov manifesta je očitna parafraza 

termina nadrealizem, pri čemer, kakor pišejo avtorji v manifestu, se nihče ni vprašal, na kaj se 

pod pravzaprav referira v povezavi z realističnostjo. Začetni del besedila, ki obsega dvajset 

strani in zvezdno karto, popisuje nagajiv in banalno-duhovit ustvarjalni disput med avtorji 

okoli tega, kakšen naj bo podnaslov manifesta, nato pa preide k predstavivi namena 

manifesta. Kakor je razvidno, si v disputu avtorji vseskozi prizadevajo, da bi 

rešitve/trditve/poimenovanja podnaslova manifesta spodnesli v naslednjem momentu, ko ti 

nastanejo. Ta težnja po ohranjanju nestalnega in nedefiniranega, torej neke vrste 

deinstitucializacije, prežema tud nadaljnje besedilo. Glede na umetnostno-zgodovinsko 



tradicijo manifestov bi pričakovali, da bo tudi ta podal jasno in udarno stališče gibanja, pa se 

to ne zgodi. Pravzaprav je besedilo parodija umetniških manifestov.  

 

Podrealisični manifest torej ni direktna izjava o umetniški opredelitvi in namenu gibanja, saj 

si gibanje za kaj takega ni niti prizadevalo. Prav nasprotno, svojo definiranost je sproti 

razgrajevalo. Umetniška opredelitev gibanja zato izhaja iz samih del in odnosa do ustvarjanja. 

Zato manifest kot posebno literarno delo na posreden način – s svojo strukturo in vsebino – 

kaže na to, v katerem polju umetnosti je gibanje delovalo. V primeru fotokopiranih knjig so to 

svojevrstni literarni zapis, njihova nenavadna struktura, duhovita in igriva vsebina, 

nestandardna vizualna podoba in posvečanje pozornosti stvarem, ki se zdijo za neadekvatne. 

Taka neadekvatna, obstranska zadeva v manifestu je dilema, kakšen naj bo njen podnaslov. 

 

Opredelitve gibanja kot podrealističnega (kar ni nič in je vse), anarhističnega in 

neinstitucionalnega seveda prihajajo iz prav takih značilnosti njegove umetniške produkcije. 

Pri tem je pomembno vlogo odigralo fotokopiranje. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

so fotokopirni stroji začeli nadomeščati prejšnje ciklostilno razmnoževanje. Del takratne 

mlade generacije jih je začel uporabljati najprej za izdelovanje plakatov za oglaševanje svojih 

dogodkov. Del tistih, ki je v teh letih vstopil v umetniško življenje, gojil anti-main 

streamovsko paradigmo umetnosti in ni imel odprtih vrat do institucionaliziranega 

založništva, med katerimi je bil Iztok Osojnik, pa  je v fotokopiranju prepoznal možnost za 

udejanjanje svojega umetniškega ustvarjanja. Prve fotokopirane knjige je Iztok Osojnik 

izdelal leta 1979, in sicer skupaj z Vesno Črnivec Vandale ter z Iztokom Saksido Jakcem 

Zbrana dela I., Zadovoljnega Kranjca in pesmarico Papa kinjal band.  

 

Dušan Pirih Hup, s katerim je Iztok Osojnik intenzivno sodeloval, se spominja, da je 

fotokopirni tisk zamenjal sitotisk praktično na vseh področjih oglaševanja neprofitnih ali malo 



profitnih umetniških akcij, koncertov in klubskih prireditev. Pravi: »Vzrok je jasen: zaradi 

bistveno enostavnejše priprave, zaradi možnosti sprotnega tiskanja le v trenutno potrebni 

nakladi in zaradi bistvenejše hitrosti in enostavnosti izvedbe tiska. Omejitve črnobelega 

fotokopirnega tiska so bile v izbiri barve in v tiskalnem formatu: kopiral si le v črni barvi (ali 

na nekaterih fotokopirnih strojih v še nekaj drugih barvah z izmenjalnimi kartušami z 

različnimi odtenki tonerjev) in največ v formatu A3, kasneje A2, še kasneje pa na 

neskončnem traku, širine 1m, 1m 20 cm.«
6
  

 

S fotokopiranjem je postala knjiga neposredni produkt umetnika.
7
 Odpravila je vse posrednike 

v njenem procesu nastajanja, tudi cenzorje in nadzornike. Pisec in piska sta lahko objavil tisto, 

kar sta sama naredila. V nasprotju z institucionariziranim tiskom knjig je fotokopiranje torej 

omogočalo umetnikom in umetnicam popolno kontrolo nad izdelkom. Avtor oziroma avtorica 

besedila je postal oziroma postala tudi avtor oziroma avtorica vizualne podobe knjige.  

 

Fotokopirane knjige so bile različno debele, obsegale so od šestnajst (Pet dni raz-stavljanja) 

do dvesto strani (Zadovoljni Kranjec – na zadnji strani Zasuk v desno. Od zadaj ste 

najlepše?). Iztok Osojnik je s fotokopiranjem razmnožil in nato zvezal v knjigo tipkopise 

svojih literarnih del v obliki proze in poezije. Tipografija besedil v knjigah je zato enaka 

tipografiji znamke pisalnega stoja, torej ni preoblikovana, kot je to v konvencionalni knjigi, 

kjer so takrat stavci v tiskarnah prenašali besedila z listov papirja na tiskarske bloke in lahko 

pri tem uporabili razne tipografske črke. Iztok Osojnik je tipkal najprej na stroju znamke 

Remington, nato pa Olympiji in na Japonskem Brotherju, Jure Detela je uporabljal stroj 

znamke Remington, Iztok Saksida pa Olympia.  
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Razmnoženi tipkopisi niso bili končna (lektorirana in popravljena) verzija, temveč tista, v 

kateri je mrgolelo zatipkanih »napak«, torej verzija v procesu ustvarjanja besedila. Kot pravi 

Iztok Osojnik, je ohranjanje nelektoriranih in neurejenih tekstov bilo podvrženo 

subverzivnosti zapisa, ki "zatipkane" napake razume kot elementarno gesto oziroma kot brati 

tekst v njegovi razdrobljenosti in motečnosti. Podobno funkcijo ima v slikarstvu gesta – sled 

poteze roke ustvari želen estetski učinek. 

 

Tako so notranjosti skoraj vseh fotokopiranih knjig tipkopisi. V večini so med tekste vložene 

ilustracije in vinjete. Kot pri klasičnih knjigah so likovno oblikovane naslovnice in zadnje 

hrbtne strani. Iztok Osojnik jih je opremil s svojimi dokaj brutalno narisanimi risbami (Pojem, 

ne razumem, Zgodba o Dušanu Pirjevcu in meni, Uvod v pesniško zbirko. Umetniško delo v 

času tehnične reprodukcije) ali risbami njegove dveletne hčerke Isse (Resnični teksti, Doč). 

Uporabil je tudi kolaže, narejene iz fotografij in časopisnih izrezkov. Kombinacija kolažiranih 

podobe je bila največkrat kontradiktorna in neobičajna, recimo, združil je Budo in junakinjo 

mehkih porničev Angeliko (LP za Mayumi), ali pa domnevni portret najpomembnejšega 

slovenskega nacionalnega pesnika Franceta Prešerna in risbo črne stisnjene pesti, zaščitni 

znak njihove edicije Pest, ki je svetovni simbol urbanih bojev potlačenih in brezpravnih 

(Zadovoljni Kranjec).  

 

Vizualno najbogatejša je Manga, torej strip, pri katerem se je Iztok Osojnik naslonil na 

japonski stripovski kliše in vanj vnesel svoje zgodbe. Kvadratke v stripu je napolnil z izrezki 

fotografij, reklam, znakov in besedil, vzetih iz raznih revij in časopisov. Vsak kvadratek je 

mali kolaž, v katerem se prepletajo razne podobe, ki so živele v kulturi od mehke 

pornografije, stripovskih junakov do treh src, zaščitnega znaka mineralne vode Radenska.   

 



Fotokopirane knjige so izhajale v samozaložbi oziroma kot samoizdati. Edicijo so imenovali 

Pest, nato pa ustanovili fiktivno založbo Institut za Unapredživanje in Plasma Nauke o 

Aranžmanima (IUPNA), ki tudi ni imela stalnega imena. Bila je še Inštitut za Unapređivanje 

& Plasma »Glupe« Tehnologije, Inštitut za unapredživanje i plasma nauke in Slovensko 

orientalistično društvo, sekcija za daljni vzhod. Razume se, da je bila založba brez organov 

upravljanja in financ. 

 

Tehnologija fotokopiranja je seveda pustila pečat na estetskem učinku knjige. Formati knjig 

so bili odvisni od karakteristik fotokopirnih strojev. V Ljubljani fotokopirane knjige (največ 

so tiskali v fotokopirnici Društva paraplegikov za Bežigradom) imajo format A5, medtem ko 

je format tistih, ki so nastale na Japonskem, drugačen zaradi drugačnega formata papirja. Na 

fotokopirnem stroju v Celovcu, ki je uporabljal rolo širokega papirja in do katerega so prišli s 

pomočjo Klausa Detiefa Olofa, pa so razmnoženi Teksti nevednosti Ferdinanda Pločnika. 

Slaba reprodukcija fotokopiranja je fotografijam odvzemala ostrino in brisala kontraste. K 

temu je dodajala svoje tudi vezava publikacij s spenjanjem listov s pisarniškimi klamfami, ki 

je bila kot samo fotokopiranje prilagojena tistemu, kar je bilo splošno dostopno in predvsem 

uporabno v pisarniškem delu. Vse skupaj je delovalo robustno, nestandardizirano in primarno, 

skratka povsem drugače od knjig, ki so izhajale v takratnem institucionalnem knjižnem 

založništvu. Razume se, kot pravi Iztok Osojnik, da je so bile knjige namenoma šlampaste. 

Estetiko grob videz je vzpostavljal kvalitativno razliko do institucionalnega tiska in 

preizpraševal dominantne umetnostne kanone v kulturi. 

 

Anarhistična in neinstitucionalna drža gibanja se kaže tudi v drugačnem pomenu, ki so ga 

ustvarjalci in ustvarjalke imeli do kulturnega koncepta avtorja in avtorstva. Poleg 

individualnega avtorstva so gradili skupinsko/kolektivno. Kot rečeno so mnoge fotokopirane 

knjige nastale v skupnem delu Iztoka Osojnika in Vesne Črnivec, Jureta Detele, Janija 



Osojnika, Dušana Piriha Hupa, Iztoka Sakside Jakca in Gerd Tinglum (diplomiranka Josepha 

Beysa in znamenita norveška »debela« manekenka), fotokopirani žurnal Nihon Times pa v 

sodelovanju z Osojnikovima študijskima kolegoma na Japonskem, Poljakom Ignacijem 

Marekom Kaminskim in Dancem Hansom Lauritsenom. Poleg tega so knjige razgrajevale 

avtoriteto avtorja oziroma avtorice predvsem z zakrivanjem njegovega oziroma njenega 

pravega imena in uporabo duhovitih psevdonimov. Iztok Osojnik je tako bil Janez Makavelj 

in Uhanes Makavelj (Kako veš, da si gol, Heraklit in Srčeva desetka), Iztok Ferda (Pojem ne 

razumem), Melinda Podgorny (Poskus raziskave zakaj nisem umorila Maksa Cankarja) in 

Vanja Lacko – Iztok (Zgodba o Dušanu Pirjevcu in meni). Nadel si je tudi vzdevek Sanchez 

(Long play za Mayumi), uporabil generične izraze za sorodstvo – dva brata Osojnikova (Han 

Shan, 10pesmi) – in podvojil svoje ime Iztok Osojnik in Iztok Osojnik (Esej o tomboli ali 

kako se naslov izogne naslovu). Igra z imeni je preizpraševala vlogo avtoritete imena avtorja 

ali avtorice v kulturi in umetniškem svetu. Vnašala je anonimnost in »dezidentifikacijo«.
8
 

Občinstvo je imelo pri neznanem imenu opraviti z nepoznanim avtorjem in ni moglo 

vzpostavljati vnaprejšnjih opredelitev do dela, ki bi izhajale iz avtorjevih javno izgrajenih 

umetniških podob. Enake igre spreminjanja imen se je gibanje poslužilo za svoje glasbene 

bende. Papa kinjal band je kao razpadel, iz njega pa je nastal Projektivni biro in nato 

D'Pravda. Spremembe imena pa so bile tudi praktične. Bile so krinka samih ustvarjalcev, s 

katero so zakrili svojo identiteto in se izognili morebitnim prepovedim nastopom, saj se jih je 

prijela oznaka, da so ti ekscesi in škandali, ki vznemirjajo moralo socialističnega ljudstva.  

 

Tu pa se odpre vprašanje, ali je bila ta podrealistična, anarhistična, neinstitucionalna in 

neoavandgardna umetniška produkcija politična. Namreč zaradi fotokopiranih knjig je leta 

1979 Škofovska konferenca po pritožbi fotokopirnice v Društvu paraplegikov vložila prijavo 

na tožilstvo v Ljubljani, ki je sodno preganjalo nekatere avtorje prispevkov v fotokopirani 
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knjigi Zbrana dela I. (Jure Detela, Borut Hlupič, Iztok Osojnik in Iztok Saksida) in jim je 

sodišče prisodilo krajše zaporne kazni.
9
 Dejstvo je, da vsebina umetniških del ni kritizirala 

komunističnega režima in ljudi na oblasti. Predvsem je bila struktura del tista, ki je bila 

politična. Odstopanje od družbenih in kulturnih standardov namreč zna bili predmet 

preizpraševanja o politični korektnosti. S to strukturo so dela stala na kulturni poziciji off-off 

in so postavljala ogledalo vsemu, kar je bilo na drugi strani. Tako je bila struktura del 

pravzaprav kritika družbenega sistema v celoti. Ustvarjalci in ustvarjalke gibanja so opažali, 

da namenoma ali nenamenoma delovanje družbe in ljudi sledi delovanju režima na oblasti 

oziroma da režimu ni treba vložiti veliko truda, da bi družba in ljudje izpolnjevali njegovo 

politiko. Tudi velika večina tistih, ki so navzven kritizirali komunistični režim, so znotraj 

svojih zidov in glav delovali enako kot subjekti njihove kritike. To pa je odlična osnova za 

graditev drugačne umetnostne stavbe.    
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