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Letošnji Festival oblikovanja Maribor (FOMB) poteka med 19. 4.
2021 in 22. 4. 2021, ko se bo odvilo sklepno dejanje z virtualno svečano zaključno prireditvijo. Rdeča
nit letošnjega festivala so svetovi.
Izvedbo je, kot večino dogajanja in
življenja v zadnjem letu, zaznamovala epidemija, zato bo del dogodkov
potekal v šoli, del dogodkov, ki se
veže na posamezne izobraževalne
programe, pa v spletnem okolju.
Šolski del festivala je zaznamovan z delavnicami, ki jih pripravljajo in vodijo učitelji, skupna tema je

odkrivanje svetov v vsej razsežnosti
ter večpomenskosti besede. Dijaki
bodo spoznavali svet umetniškega
ustvarjanja, se v njem tudi preizkusili, podzemni svet, digitalni svet,
svet mode, svet človekove duše,
svet domišljije, kreativnega pisanja,
svet preteklosti, sodobnosti, prihodnosti in še mnoge druge.
V spletnem okolju, virtualno,
bodo potekali tematski dnevi, namenjeni medijcem, frizerjem in
oblikovalcem. Začenjamo z dnevom, ki je namenjen srečanju strokovnjakov, izmenjavi mnenj gostujočih z medijskega področja, sledi
dan frizerjev s predstavitvijo zna-

nih ustvarjalcev pričesk, mojstrov
ličenja, tretji dan je posvečen področju oblikovanja, grafike, mode,
industrijskega oblikovanja. Del
programa predstavljajo naloge dijakov kot tudi prispevki, prispeli na
razpisani natečaj – fotografije, animacije, filmi, plakati, stripi, modne
kreacije in ilustracije, promocijski
in darilni izdelki, pričeske.
V okviru FOMB-a si lahko
obiskovalci ogledajo razstave na
različnih prizoriščih (Media Nox,
Vetrinjski dvor, Srednja šola za
oblikovanje Maribor).
Uredništvo SŠOM
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Začetek 6. Festivala oblikovanja
Maribor so odprli »medijci« s svojim dnem. Program sta povezovala
Katja Zver in Alen Rojht.
Alen se je pogovarjal z Luko
Dakskoblerjem, slovenskim fotoreporterjem, znanem po svojih
poglobljenih, dolgometražnih kulturnih, okoljevarstvenih in humanitarnih zgodbah. Sodeloval je z
revijami National Geografic Junior, National Geographic Popotnik
in National Geographic Slovenija;
kot svobodni fotograf in fotoreporter objavlja tudi v številnih časopisih, sodeluje pa tudi s številnimi
fotoagencijami. V intervjuju je poudaril, da se moraš kot svobodnjak
zelo boriti za vsak cent, kar pa je
samo znotraj Slovenije težko, in je
treba delati tudi v tujini oz. s tujimi
agencijami. Po izobrazbi je anglist
in novinar, kar mu pri fotorepor-

Luka Dakskobler

terstvu pride prav, saj podaja zgodbo v slikah, angleščina pa mu tudi
koristi pri delu v tujini. Ne zadovolji se z vsako zgodbo, na katero
naleti, ampak išče bolj univerzalne,
angažirane zgodbe, ki nosijo sporočilo. Takšna je zgodba o reševanju
beneške lagune, njemu najljubša
pa je zgodba o Barbari, deklici, ki
se sporazumeva samo z očmi. Fotozgodba je nastala tudi pri fotografiranju zakulisja snemanja filma
Gremo mi po svoje 2. Fotografira
tudi na številnih koncertih, predvsem v Avstriji. Najbolj sta mu v
spominu ostala Pink in Alice Cooper. Tik pred pandemijo je pripravljal tudi fotozgodbo s potovanja
po Ameriki. Poudaril je, da poklicni
fotograf sicer potrebuje zelo dobro
opremo, toda kvalitetne fotografije
in dobro zgodbo naredi fotograf oz.
fotoreporter, ne pa fotoaparat.

Foto: Janin Vezovnik

Katja Zver se je pogovarjala z
Matejo Hržič, moderatorko in
radijsko tehnico na radiu Maxi
v Ljutomeru. Predstavila je svoje delo moderatorke na lokalnem
radiu, ki pokriva predvsem lokalno
problematiko, manj pa se ukvarjajo
s širšimi temami. Radio je medij,
ki zelo hitro posreduje informacije, ne more pa pokazati tega, o
čemer govorijo in ne vidiš poslušalcev ter njihovega odziva. Čez
dan program poteka v živo, večerni
program pa je posnet vnaprej. Tudi
pogovore z gosti posnamejo vnaprej, a to mora biti pripravljeno
tako, da poslušalci tega ne čutijo. Ker je radio Maxi komercialni
radio, so pri ustvarjanju svojega
programa sicer bolj samostojni, a
se morajo hkrati znati tržiti, če na
trgu želijo preživeti. Kot lokalni
radio skrbijo za informativne, lokalne vsebine, ki jih kombinirajo z
glasbenimi vložki, pogovori z gosti,
oglaševanjem … Rada se spominja
vseh gostov, ki so jih gostili na radiu, saj meni, da vsak gost prinese
v studio nekaj pozitivnega. Najbolj
sta ji v spominu ostala Feri Lainšček s svojo toplino in Dejan Vunjak s svojo igrivostjo. V zadnjem
letu zaradi epidemije veliko delajo
od doma, zaradi česar se je njihov
delavnik nekoliko podaljšal, saj istočasno opravljajo še domača opravila. Po njenem mnenju je danes
radijec lahko kdorkoli, pomembno
pa je, da ima prijeten glas. Mateja Hržič je znana tudi po pomoči
lokalnim glasbenikom. Meni, da
je treba mladim glasbenikom pomagati, zato na radiu predvajajo
veliko skladb še neuveljavljenih
lokalnih glasbenikov.
Program je povezovala glasba, s
katero so dan popestrili dijaki programa medijski tehnik. Ob glasbenih točkah so na kratko spregovorili o svojem glasbenem ustvarjanju.

13.00
Janin Vezonik

Festival oblikovanja Maribor

PROGRAM

13.10
Natečaj FOMB: revija animacij

Festival
oblikovanja
Maribor

13.30
Luka Dakskobler
14.05
Natečaj FOMB: fotografija
14.10
Lea Stupar
14.20
Natečaj FOMB: plakat
14.25
Mateja Hržič
15.00
Neli Lalović in Matic Ačko
15.15
Neli Lalović in Laura Petrinec
15.30
Natečaj FOMB: modna ilustracija
Natečaj FOMB: frizura
Natečaj FOMB: strip
Natečaj FOMB: film

Pred snemanjem

Janin Vezonik, dijak četrtega letnika programa medijski tehnik, je
povedal, da začetki njegove glasbene poti segajo v osnovno šolo, kjer
je začel z igranjem klavirja, a ga
je opustil in ga zamenjal s kitaro,
saj se mu je zdela lažja za igranje.
Kasneje je opustil klasično glasbeno šolanje, se prešolal na zasebno
glasbeno šolo in se posvetil sodobnejšim trendom, za kar sta ga
navdušila oče in skupina AC/DC.
Priznava, da ni preveč vnet pri
vadbi, zato se trenutno v glasbenih
vodah ravno ne vidi, ampak se bolj
posveča svojemu poklicu, medijskemu tehniku.
Lea Stupar, dijakinja prvega letnika programa medijski tehnik, je
v pogovoru razkrila, da rada igra
saksofon, saj je zaljubljena v njegov
zvok. Glasba jo sprošča, posveča pa
se predvsem jazzu in klasiki.

Foto: Janin Vezovnik
Neli Lalović je dijakinja četrtega
letnika, ki se je že zelo zgodaj začela ukvarjati z glasbo, svoje posnetke
pa je objavljala tudi na YouTubu. S
kitaristom Maticem Ačkom se je
spoznala preko Instagrama. Oba
sta poudarila, da je za uspeh potrebna vaja, pomembno pa je, da ne
smeš odnehati, pač pa vztrajati pri
tem, kar te zanima.
Neli Lalović in Lauro Petrinec,
medijski tehnici, že štiri leta povezuje ljubezen do glasbe, obe sta
tudi blogerki. Menita, da je zelo
pomembno, da si v današnjem času
čim bolj vsestranski, saj če ti spodleti na enem področju, lahko uspeš
na drugem.
Program so popestrili prispevki
učencev, dijakov in študentov, ki so
sodelovali na natečaju.
Uredništvo SŠOM
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NI VSE, KAR JE ODDALJENO, TAKO NEPOMEMBNO
Delavnice z naslovom Izgubljeni
svetovi so se udeležili dijaki 1. aF,
vodila jo je Iva Žnuderl. Njen namen je bil predvsem osvestiti dijake o aktualnih problemih v povezavi s podnebnimi spremembami
in jih seznaniti z njimi. Te se kažejo na primer kot širjenje puščave in krčenje tropskega deževnega
gozda. Ljudje nanje pogosto nismo
pozorni in se problema premalo
zavedamo.
Med delom so bili dijaki razdeljeni v skupine, ki so jih oblikovali sami. Skupaj so raziskovali,
kako počasi izginjajo ledeniki,
koralni greben, tropski deževni
gozd, permafrost v Sibiriji, Aralsko jezero, seznanili so se tudi s
problemom širjenja puščav. Pri
tem delu so imeli v pomoč vodena
vprašanja, veliko jim je pomagala
profesorica z raznimi mislimi, ki
so se nama zdele res posebne in
človeka pripravijo k razmisleku

glede našega ravnanja ter odnosa
do narave.
Med pogovorom nama je
predstavila tudi problem, vezan
na naše vsakodnevno prekomerno
uživanje mesa, saj se mora pridelati
več hrane za živali, na primer soje,
kar povzroča posledično hitrejše
krčenje deževnega gozda. To se
nama je še posebej vtisnilo v spomin, saj je svoje razmišljanje želela
posredovati dijakom in s tem prispevati k ohranjanju teh svetov in
narave.
Dijaki so pokazali zanimanje za
temo delavnice, predvsem jim je
bilo všeč, da so sodelovali v skupinah, izbranih svobodno, in sicer po svojih željah, saj so si tako
lahko pomagali in se med delom
dopolnjevali. Problem so raziskovali zavzeto in spretno, večina jih
je v tem uživala in se zabavala, ob
tem so spoznali veliko novega, kar
jim je bilo prej še neznano. Lahko

so si pomagali s telefonom, torej
z razno video vsebino in elektronskimi viri.
Tako je potekal prvi del delavnice, ki sva se ga udeležili. Od profesorice Ive Žnuderl sva izvedeli, da
bodo te raziskave dijaki v drugem
delu predstavili. Zdi se nama, da
so bili dijaki uspešni in so pridobili veliko novega znanja, kar je bil
prvoten namen.
Delavnica se nama je zdela zanimiva, poučna in zelo koristna. Obe
se strinjava, da bi takšnih delavnic
moralo biti veliko več, saj se o tovrstnih problemih dandanes govori
premalo in se jih ljudje posledično
ne zavedamo dovolj, kar pa lahko povzroči, da bo brez prenašanja znanja na mlajše generacije in
prepočasnega ter neučinkovitega
ukrepanja morda enkrat v prihodnosti že prepozno.
Foto: Anja Gašperič

Tamara Beber in Gloria Sukič

SVETOVI SVETA
Prvi dan v projektu FOMB sva obiskali delavnico z naslovom Svetovi sveta, ki jo je vodil Renato Flis,
profesor geografije in zgodovine. Dijaki so si ogledali film in o njem spregovorili.

Foto: Anja Gašperič

Predavanje prof. Flisa

DELAVNICE KREATIVNIH PRIČESK IN LIČENJA
Ga. Galič nama je zaupala, da so
bile zaradi trenutne situacije te
delavnice namenjene predvsem
pripravi na zaključni izpit. Dijaki
so pripeljali svoje modele ali pa
so pričeske urejali drug drugemu.
Večinoma so dijakinjam kodrali
lase, posameznice pa so vadile tudi
ličenje.
Na modelih so dijaki izvedli barvanje las, striženje paža oz.
klasično striženje, nazadnje pa so
morali pričeske oblikovati s sušilnikom za lase in krtačo. Delali so
z velikim veseljem in zagnanostjo,
zaradi bližajočih se zaključnih izpitov pa so bili pod rahlim pritiskom.
V prejšnjih letih so bile delavnice priprava na zaključno prireditev
FOMB-a, letos pa to ni potrebno,
saj so celotno prireditev posneli že
vnaprej. Takrat so dijaki v okviru
predmeta izzivi v frizerstvu pokazali svojo ustvarjalnost s kreativnimi, ekstravagantnimi in avantgardnimi pričeskami.
Friziranje

Foto: Anja Gašperič

Marisa Šmid in Leja Bricman

V uvodu je profesor dijake vprašal, kaj jim pride na misel, ko
slišijo besedo Coca-Cola. Večina
jih je takoj pomislila na pijačo in
logotip. Nato smo si ogledali film,
ki je govoril o znanem podjetju
Coca-Cola in zaslužkih na nogometnih tekmah v Nemčiji.
Glavna tema filma je bila problematika podjetij v Indiji, saj
za proizvodnjo porabijo skoraj
vso pitno vodo, ki jo potrebujejo
kmetje v bližini tovarn za pridelavo in preživljanje. Prikazani so
bili protesti proti delovanju tovarn, pa tudi koliko delavci od
svojega dela dejansko zaslužijo.
Izvedeli smo, da je edini cilj po-

večati dobiček delničarjev in delničark.
Dijake sva povprašali o njihovem mnenju. Večina je rekla, da
ni vedela, kako se višina plače v
Indiji razlikuje od plače v Nemčiji. Prav tako niso bili seznanjeni s podatkom, da je Coca-Cola
edini proizvajalec pijač, ki je prisoten na nogometnih tekmah. V
zaključku so rešili delovni list, ki
je zajemal glavne poudarke filma.
Namen delavnice je bil spoznavanje svetovno znanega podjetja,
kako se tovarne po svetu razlikujejo, čeprav gre za isto znamko.
Neja Lorenci in Lea Živko

SVET V MALEM
Delavnica »Svet v malem« je potekala pod vodstvom profesorice Adrijane
Šiftar. Na njej so dijaki spoznali najbolj priljubljene znamenitosti sveta in
nekatere izmed njih so kasneje izdelali tudi sami.
Najprej so si skupaj ogledali park
svetovnih znamenitosti na spletni strani Minimundus, kjer so
fotografije svetovnih znamenitosti v pomanjšanem merilu in njihova lega. Dijaki so si tako lažje
predstavljali, kako bodo izdelali
svoje makete.
Dijaki so se razdelili v skupine
in pričeli z delom. Na spletu so
poiskali podatke o znamenitostih,
ki so jih zanimale, nato pa so se
skupaj odločili, katero bodo ustvarili. Večini so bile všeč tuje znamenitosti (London Eye, Eifflov stolp,
poševni stolp v Pisi), dve skupini
pa sta izbrali Slovenijo, in sicer
Blejsko jezero in mlin na Muri.
Dijaki so imeli sprva nekaj težav,
vendar so se kmalu organizirali
in začeli ustvarjati svoje modele.
Uporabljali so karton, lepenko,
kolaž papir, barvice, flomastre,
tempera barve ...

Dijaki so se ob delu zelo zabavali in nasmejali, vzdušje je bilo ob
poslušanju glasbe zelo sproščeno.
Med delom je prišla do izraza njihova kreativnost.

Eifflov stolp

Nazadnje so dijaki svoje izdelke
predstavili in o njih povedali nekaj
zanimivih dejstev.
Leja Bricman in Marisa Šmid

Foto: Anja Gašperič
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VSAK JE DRUGAČEN
Delavnica, ki se je bolj ali manj navezovala na osebno in likovno izražanje, je potekala pod vodstvom
profesorice Danice Sorec Lešnik.
Udeležili so se je dijaki 1.cF, ki so
svoje delo opravili na zelo zanimiv in kreativen način, saj je vsak
izdelek bil poseben, vseboval je
elemente ter detajle, ki so ga popestrili in izstopali na poseben način.
Zelo naju je navdušilo spoznanje, da se je delo osredotočalo na
svobodno osebno izražanje brez
strogih pravil in kriterijev. Dijaki so
se lahko svobodno izražali in izpovedali svoje mnenje, misli, čustva.
Všeč nama je bilo, da je med delom
profesorica ves čas dijake spodbujala, saj je zares želela, da v svojih
»mojstrovinah« prikažejo svoj pogled na zunanji svet, s tem pa tudi
na svoj notranji svet, da predstavijo, kaj imajo radi, o čem sanjajo,
svoje želje, strahove, fantazije in
podobno. Tako bi se nekdo, ki rad
bere, upodobil naslonjenega na kup
knjig, ki mu segajo do komolcev.
Profesorica je želela, da v svojih
delih predstavijo, kaj imajo radi, s
čim se ukvarjajo, kaj jim največ pomeni in to upodobijo na kreativen
ter iznajdljiv način, čim bolj unikatno.
Delo je potekalo zares zelo
svobodno, in sicer v dvojicah, izbranih po želji. Tako so si dijaki
lahko pomagali in hkrati uživali
v družbi prijateljev. To se nama je
zdelo zelo učinkovito, saj meniva,
da v dvoje lahko ljudje veliko lažje
ustvarimo zares posebne in unikatne izdelke.
Material in pripomočke so morali dijaki prinesti sami, uporablja-

li so lahko razne slikarske tehnike,
kot so tempere, barvni tuš, akvarel,
flomastri, barvniki ali pa celo različne kombinacije. Dovoljena jim
je bila tudi pomoč z uporabo spleta, z najrazličnejšimi videi, vezanimi na njihovo izbrano tehniko. V
učilnici sva lahko videli najrazličnejše vrste tehnik, kar je v njihovih izdelkih ustvarilo poseben čar.
Svobodno so lahko izbrali slog, ki
je lahko bil realističen ali stiliziran.
Med delom jim je profesorica pomagala in jim svetovala z
novimi »norimi« in zanimivimi,
še posebej pa kreativnimi idejami. Od dijakov sva izvedeli, da se
jim je delo zdelo veliko boljše od
navadnega pouka, s čimer se tudi
sami strinjava. Tako so se zabavali
in uživali v kreativnem izražanju,
čeprav so nekateri potrebovali
malce več časa za rojstvo teh »norih« idej kot drugi.
V tej delavnici naju je najbolj
navdušila svobodna energija, ki
sva jo lahko začutili med nami.
Tako dijaki kot profesorica so bili
res sproščeni, zato se nama je zdelo, da so bili zares povezani, kar je
pripomoglo k nastajanju njihovih
unikatnih »mojstrovin«. Ta dela,
ki so jih v dvojicah s skupnimi
močmi ustvarili, so se nama zdela
na poseben način izjemna in kreativna. Navdušile so naju predvsem
razlike med njimi, saj je vsaka
»mojstrovina« bila drugačna, tako
po slogu kot po likovni tehniki in
predvsem vsebini, torej izraz posameznikovega doživljanja, dojemanja in sprejemanja teh svetov.
Tamara Beber in Gloria Sukič

Barvanje

Foto: Nina Gangl

Zamišljeni učenci

Foto: Nina Gangl

PARAOLIMPIJSKE IGRE

Foto: Niko Korošec

Oslepljena profesorica Čopi

V uvodu je profesorica športne
vzgoje Marica Čopi podrobneje
predstavila olimpijske igre in predvajala posnetke slovenskih invalidnih športnikov. Izvedeli smo, da
so najbolj priljubljeni športi košarka, odbojka in namizni tenis, ki
tvorijo jedro najmnožičnejših športov, razvitih med invalidi v Sloveniji. Ob koncu predstavitve je dijakom zastavila še nekaj aktualnih
vprašanj o olimpijskih igrah danes.
V prvem delu delavnice smo se
vživeli v vlogo slepih športnikov,
dijaki so bili razdeljeni v dvojice.
Nadeli so si prevleke za oči, drugi
dijaki pa so jih vodili po telovadnici. Preizkusili so se tudi v igri
goalball, to je šport za slepe in sla-

bovidne, ki se igra z zvenečo žogo.
Ta ima v notranjosti zvončke, ki pri
gibanju oddajajo zvok, zato jo lahko med igro slišimo. Igra je zasnovana na slušnem zaznavanju.
V drugem delu so se preizkusili v sedeči odbojki, ki se od prave
ne razlikuje preveč. Odbojka sede
zahteva gibanje na tleh z uporabo
rok in hitrimi reakcijami zavzemanja položaja. Pri tem se nam
razvijajo očesne in telesne koordinacije.
V zaključku smo odigrali še igro
velike odbojke, katere namen je bil,
da lahko zaznamo primerjavo med
športi, ki so prilagojeni invalidnim
osebam.
Neja Lorenci

SKOZI SVET DO ČUDES
Obiskali sva delavnico, v kateri so
dijaki spoznavali svetovna čudesa.
Pripravila in usmerjala jo je profesorica Anica Trajkovič. Po besedah
profesorice je osnovni namen, širiti
horizonte poznavanja zgodovine,
geografije, da pokažemo, da v šoli
ne sledimo zgolj utečenim učnim
načrtom, ampak dijaki ob ustvarjalnem in raziskovalnem delu pog-

labljajo temeljno poznavanje sveta
ter človekovih dosežkov. Dijaki
so se najprej seznanili z mnogimi
svetovnimi čudesi, tistimi, ki sta
jih ustvarila človeški um in roka,
in tistimi, ki jih je ustvarila narava, kot so svetilnik v Aleksandriji,
piramide, Kitajski zid, severni sij,
Amazonski gozd in mnoga druga.
Dijaki so se razdelili v skupine in

s pomočjo uporabe spleta raziskali zanimivosti izbranega čudesa.
Zbrane podatke in informacije so
oblikovali v predstavitev, ki so jo
ob zaključku predstavili sošolcem.
Vzdušje je bilo sproščeno, dijaki so
bili samostojni, delo se jim je zdelo
zanimivo.
Anemari Hrastnik in Maša Potočnik

Izdelava plakata

Foto: Tamara Kurnik
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