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Uvodoma je predstavljena vloga grafiène podobe (risbe, slike) kot elementa vsakovrstne komunikacije skozi zgodovino èlovetva. Dalje so
prikazani klasièni naèini likovnega ustvarjanja ter moderni naèini z uporabo raèunalnika in razliènih programskih orodij. V osr ednjem delu
je opisan osnovni koncept ustvarjanja nepredvidljivih in neponovljivih, skratka unikatnih grafiènih kompozicij s programi, ki s o avtorsko
delo. V nadaljevanju so prikazana nekatera teoretska izhodièa generatorja nakljuènih tevil, ki je odloèujoèi element sluèajnosti in s tem
tudi kreativnosti pri nastajanju slike. Zanimiva so tudi razmiljanja o kreativnosti sistema stroj-program-èas. Na koncu so prikazane
nekatere monosti praktiène uporabe opisanega projekta.
Kljuène besede: grafièna podoba, raèunalnika grafika, nepredvidljivost, unikatnost, neskonènost, likovni ciklusi

1. Pojem grafiène podobe - uvodna
razmiljanja

2. Klasièni naèini ustvarjanja grafiènih
podob

Grafièna podoba: slika ali risba spremlja èloveka skozi vso
njegovo zgodovino. Èlovek je e od prvih zaèetkov
komuniciranja z okoljem uporabljal risbe kot najbolj uèinkovit
element sporazumevanja. Na stenah jamskega èloveka
najdemo predvsem slike in druge grafiène simbole. Tudi stare
pisave so v zaèetku zelo spominjale na slièice, saj so tako
lahko zelo precizno izraale pomen.
S pojavom modernih pisav seveda risba ni izgubila svoje
pomembnosti, saj e vedno omogoèa bistveno veèji prenos
tevila enot informacije kot klasièni tekst. Dojemanje risbe je
neprimerno hitreje od teksta in omogoèa tudi bistveno veèjo
monost pomnjenja. Za tekstualni opis nekega predmeta
potrebujemo ogromno teksta, slika ali risba istega predmeta
pa na enostaven naèin pove o njem skoraj vse (Russel, 1979).
V dekoracijah bivalnega in drugega okolja je èlovek tudi
uporabljal slike oziroma risbe. Viek likovnega izraanja so
seveda umetnika dela. Industrija tkanin in drugih elementov
za opremo prostorov je velik vzpodbujevalec iskanja novih
vzorcev in novih likovnih elementov. Podroèje vizualnih
komunikacij predvsem na podroèju marketinga daje precej
svobode pri iskanju izvirnih grafiènih reitev. Moderne ole
oblikovanja veèkrat prestopajo ustaljene okvire in z
nenavadnostjo vzbujajo pozornost opazovalca oziroma
potencialnega kupca. Nenazadnje tudi sporazumevanje z
drugimi nezemeljskimi civilizacijami bo po ocenah nekaterih
kljub visoki tehnologiji vsaj v zaèetku temeljilo na izmenjavi
grafiènih podob oziroma risb. Zakljuèimo lahko, da je grafièna
podoba element, ki ostaja tudi v prihodnosti najuèinkoviteji
naèin komuniciranja, sporazumevanja in èutnega izraanja
ljudi.

Tehnika izdelave grafiènih podob se je seveda s tehnolokim
razvojem spreminjala. Tisoèletja je prevladoval in e prevladuje
naèin, ko èlovek z uporabo orodja prenaa svoje videnje
grafiène podobe na podlago. Orodje je lahko preprosta palica,
dleto, koèek oglja, poljubno pisalo, èopiè, igla itd. Podlaga
je lahko pesek, kamnita ploèa, papir, platno, tkanina, kovinska
ploèa in drugo. Grafièna podoba, ki tako nastane, je produkt
miselnega procesa v èlovekovih moganih, ki se nato preko
roke in orodja realizira na neki podlagi. Miselni proces
obogaten s èustvenim doivljanjem, producira nekaj veè kot
samo grafièno podobo, saj tako nastajajo likovna dela, ki
izraajo veliko veè kot preprosta risba. Skupni imenovalec
tovrstnega ustvarjanja je torej, da se celotna zamisel do
najmanjih detajlov rodi oziroma rojeva v èlovekovi glavi in
se preko gibov roke in orodja prenaa na podlago. Niè ne
nastane nakljuèno oziroma samo od sebe, vse je rezultat
prebliskov v glavi ustvarjalca. Praviloma ustvarjalec do
podrobnosti nikoli ne ve, kakna bo konèna slika. V zaèetku
so definirani predvsem okvirni elementi motiva, sami detajli
nastajajo med samim ustvarjanjem. Pri ustvarjanju umetnikih
del je zelo pomembno èutenje avtorja med samim procesom
in njegovo zadovoljstvo na koncu, da je na platnu izrazil tisto,
kar je èutil v sebi. Zakljuèimo lahko torej, da ima pri procesu
ustvarjanja grafiènih podob edino vlogo èlovekov razum,
pomean s èustvenim doivljanjem. Tako so nastale razliène
slikarske tehnike (olje, akvarel, akril, freska, grafika, kola,
pastel, tempera, kreda itd.) in razliène slikarske smeri (realizem
ekspresionizem, impresionizem, dadaizem, konstruktivizem,
popart sombolizem, konceptualna umetnost, abstraktni
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ekspresionizem, surrealizem itd.), ki so dajale peèat razliènim
zgodovinskim obdobjem (Phaidon Press Limited, 1994).

3. Ustvarjanje grafiènih podob s pomoèjo
raèunalnika
Raèunalnik, to èudovito odkritje zadnjega stoletja tega
tisoèletja, se je kmalu pokazal kot izredno uèinkovito orodje
tudi na podroèju obdelave in reevanja grafiènih problemov.
Prvi uporabni programi so se uvajali najprej na podroèju
konstruiranja oziroma izdelave tehniènih risb v razliènih vejah
industrije. Nabor znaèilnih konstrukcijskih elementov in
njihovo enostavno apliciranje v sklope vijega nivoja,
izdelava variantnih konstrukcijskih reitev in druge
poenostavitve so bistveno poveèale produktivnost
konstrukcijskih birojev. Tudi gradbenitvo je e takoj na
zeèetku spoznalo iroke monosti raèunalnika pri izdelavi
naèrtov. S pojavom programov za trodimenzionalno
modeliranje, povezano z dimenzioniranjem in vsemi potrebnimi
izraèuni, je raèunalnik bistveno skrajal razvojne cikluse v
vseh vejah industrije. Bistveno se je skrajalo dolgotrajno
preizkuanje modelov, saj je vse to mono simulirati na
raèunalniku.
Tudi podroèja, kot so: grafièno oblikovanje, dizajn in ne
nazadnje likovno ustvarjanje, so brez predsodkov sprejala
novo tehnologijo, e posebej, ko so barvna grafièna kartica,
barvni monitor in barvni tiskalnik postala vsem dostopna
elementa raèunalnike konfiguracije. Razvila se je vrsta
programov za grafièno oblikovanje, ki dajejo uporabniku
neslutene monosti. Baze podatkov z ogromnim tevilom e
izdelanih likovnih elementov omogoèajo uporabniku hitro
sestavljanje novih kreacij. Vsakovrstne modifikacije izdelanih
slik so sila preproste in avtor se lahko dobesedno izivlja pri
iskanju popolnoma izvirnih grafiènih reitev. Programi
omogoèajo pri kreaciji slike take posege, ki jih je po klasiènem
postopku roènega risanja nemogoèe izvesti, ne da zaènemo
risati znova. Primeri: spreminjanje barve e izdelanega
elementa, poveèevanje in pomanjevanje, rotacija, rastriranje
in spreminjanje zrnatosti, poudarjanje kontur, senèenje,
podvajanje oziroma razmnoevanje elementov, spreminjanje
pozicije, izloèanje in dodajanje elementov brez kode za ozadje,
trodimenzionalne slike z monostjo spreminjanja smeri
pogleda, potovanja skozi trodimenzionalne prostore in
naravne krajine, torej navidezno okolje, ki si ga avtor zamisli,
so efekti, ki jih vsak dan prinaajo nova programska orodja.
Vse to se na ekranu dogaja izredno hitro pred ustvarjalcem in
ko je ta zadovoljen z rezultatom, lahko sliko preprosto shrani
ali izrie na barvnem tiskalniku.
Razlika med likovnim ustvarjanjem s pomoèjo raèunalnika
in klasiènim postopkom je pravzaprav v tem, da se je med
roko ustvarjalca in podlago vrinilo novo izredno uèinkovito
orodje. Kreacije, ki tako nastanejo, so e vedno rezultat
èlovekovega miselnega procesa, ki je pri umetnikih delih
oplemeniten s èutno komponento. e vedno je èlovek in samo
èlovek tisti, ki pripelje ustvarjalni proces do konca. Prisotnost
avtorja med samim ustvarjalnim procesom je neobhodno
potrebna, saj se na osnovi toèno doloèenih njegovih hotenj

520

tevilka 8-9, oktober-november 1999

ali notranjih nagibov usmerja proces proti tisti toèki, ko se bo
cilj avtorja pokril s kreacijo na ekranu. Prièakovani rezultat je
na tehniènem podroèju ustvarjanja precej predvidljiv, saj so
zahteve vnaprej postavljene, na podroèju oblikovanja ali celo
likovne umetnosti pa je nepredvidljivost bistveno veèja.
Nepredvidljivost je posledica dogajanja v avtorjevi
notranjosti, katere poteze se on line odraajo na ekranu.
Zakljuèimo lahko, da bistvene razlike v vlogi èloveka kot
ustvarjalca pri kreaciji grafiène podobe po klasiènem postopku
ali z uporabo raèunalnika pravzaprav ni. Vse odloèitve so
prepuèene avtorju in program oziroma raèunalnik samo
realizira njegova hotenja. Slika torej nastane popolnoma
zavedno, je sicer nepredvidljiva, kar pa je posledica
spreminjanja avtorjevega èutenja iz trenutka v trenutek.
Ustvarjalni proces prekine avtor sam, ko je zadovoljen s
stvaritvijo.

4. Izvirni naèin ustvarjanja unikatnih
raèunalnikih grafik
e vrsto let se ukvarjam z razvojem svojega lastnega projekta
raèunalnikih grafik; osnovni koncept je ustvarjanje
nepredvidljivih, neponovljivih in s tem absolutno unikatnih
grafiènih kompozicij na ekranu raèunalnika. Slike, ki tako
nastajajo, stroka opredeljuje kot geometrijske abstrakcije. V
zadnjih obdobjih sem poskual po istem konceptu ustvarjati
tudi realistiène podobe. Slike na ekranu raèunalnika nastajajo
brez uporabe kakrnihkoli sodobnih programov za grafièno
oblikovanje. Vsi programi so moje avtorsko delo in delujejo
na principu elementarnega programiranja barvne toèke, èrte
in ploskve na ekranu.
Pri ustvarjalnem procesu prepuèam raèunalniku
najveèjo mono svobodo, tako da sam z uporabo nakljuène
funkcije izbere po svoji presoji najveèji moni del elementov
grafiène podobe (tevilo elementov, obliko, velikost, barvo,
pozicijo na ekranu itd). To doseem z uporabo generatorja
nakljuènih tevil. Za vsako odloèitvijo raèunalnika se skriva
neko nakljuèno tevilo v doloèenem toleranènem polju.
Nepredvidljivost doseem tako, da se pozicioniram v vrsto
nakljuènih tevil v odvisnosti od trenutne vrednosti èasa, to
je trenutka rojstva slike.
Moja vloga je predvsem v zamisli osnovnega motiva in
izdelavi takega programa, da bo raèunalnik na osnovi lastnih
nakljuènih odloèitev lahko oblikoval enkratno oziroma
unikatno grafièno kompozicijo na ekranu. Seveda pa je na
koncu tudi moja odloèitev, katero sliko shranim ali izriem na
barvnem tiskalniku. Vsaka slika je torej absolutni unikat, saj
se enaka zaradi neskonèno monih kombinacij elementov in
njihovih sestavnih delov ne more nikoli ponoviti. Nekateri
poznavalci ièejo primerjavo mojega ustvarjanja s tehniko
fraktalov. Razlika je predvsem v temu, da so fraktali bistveno
bolj matematièno determinirani in se zaradi tega vzorci
pogosto ponavljajo (Barnsley, 1988).
Projekt je mono ocenjevati s treh razliènih vidikov. Prvi
vidik je likovna vrednost, saj je izraznost abstrakcije poznana
in ima neomejene monosti interpretacije. Drugi vidik je
programerska vrednost projekta, saj je za izdelavo
zahtevnejih motivov potrebno veliko programerskega
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znanja. Prepuèanje odloèitev raèunalniku v najveèji moni
meri je velik programerski izziv. Tretji vidik je kreativnost
sistema stroj-program-èas z vsemi nepredvidenimi rezultati.
Proces nastajanja slik teèe brez mojega hotenja in èutenja v
smislu likovnega izraanja in tudi brez moje prisotnosti.
Projekt je mogoèe obravnavati tudi kot raziskavo
morebitne kreativnosti sistema stroj-program-èas na primeru
ustvarjanja likovnih del. Slika, ki tako nastane, je samo konèni
ali stranski produkt nekega procesa, ki se neodvisno od
èloveka dogaja v nekem èasu od sedaj do neskonènosti. Glede
na trditve, da v naravi ni niè absolutnega in da vsi procesi
teijo k oziroma v matematiènem smislu limitirajo proti nekim
stanjem lahko tudi z limitiranjem tevila razliènih grafiènih
podob proti neskonènosti limitiramo nae razmiljanje proti
razumevanju nepredvidljivosti in neponovljivosti.
Slike kot rezultat zgoraj omenjenega postopka in sam
koncept so bili v Sloveniji pa tudi v tujini e veèkrat
predstavljeni javnosti in razliènim poznavalcem tako likovne
umetnosti kot raèunalnikega programiranja. Veèkrat sem tudi
imel monost izmenjati mnenja in izkunje s sodelujoèimi na
e tradicionalnem Mednarodnem festivalu raèunalnikih
umetnosti v Mariboru. Glede na trditve drugih je ta naèin
likovnega ustvarjanja izviren in ga tudi sam doslej nisem
zasledil. Seveda bi bila malo predrzna trditev, da je tudi v
irem smislu ta koncept izviren, vendar pa e izvirnost v
slovenskem prostoru pomeni veliko vzpodbudo za nadaljnji
razvoj. Edina uèinkovita pot preverjanja izvirnosti je njeno
èim ire predstavljanje, ker bo predstavitev zagotovo
vzpodbudila tistega, ki se na enak ali podoben naèin ukvarja
s kreacijo grafiènih podob, da se predstavi. Morebitna
izmenjava izkuenj bi lahko e pospeila razvoj zaenkrat
izredno zanimivega projekta.
V tem delu razprave sem veèkrat omenil pojme, kot so:
raèunalniki program, nakljuènost, generator nakljuènih tevil,
nepredvidljivost, neponovljivost, unikatnost, neskonènost,
element èasa, sistem stroj-program-èas, svoboda raèunalnika
pri izboru in ne nazadnje morebitna kreativnost ob pogoju,
da nekateri elementi za nae pojme limitirajo proti
neskonènosti. Vse to so pojmi, ki karakterizirajo opisani naèin
ustvarjanja. Trditev, da je stroj kreativen v smislu èlovekove
kreativnosti, bi bila seveda neresna. Lahko pa z limitiranjem
posameznih pojavov proti ekstremnim, sicer nikoli doseenim
stanjem, lahko simuliramo kreativni proces. V nadaljevanju
bom poskusil te pojme opredeliti in razkriti njihovo vlogo v
samem projektu.

5. Raèunalniki program, nakljuènost in
generator nakljuènih tevil
Raèunalniki program je neobhodno potreben element v
sklopu raèunalnikega sistema, da lahko raèunalnik opravi za
uporabnika neko koristno delo. Raèunalniki sistem brez
uporabnikih programov je neaktiven skupek strojne in
sistemske programske opreme. Uporabniki raèunalniki
program je niz ukazov, ki v za stroj razumljivem jeziku, daje
ukaze procesorju, da izvaja potrebne operacije. V svojem
bistvu se vsi ukazi izvedejo na enostavne matematiène
operacije katerih rezultati so vidni preko vhodno-izhodnih
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enot raèunalnika. Po Neumanu velja pravilo, da procesor izvaja
programske ukaze strogo korak za korakom, kot so zapisani v
programu (Bratko, Rajkoviè, 1984). Postopek je do potankosti
determiniran in ne dopuèa nobenih odstopanj. Èe so izhodni
rezultati nepredvidljivi, potem je prilo do programske napake
ali napake v podatkih; procesor sam tega ne more povzroèiti.
Nekateri programski jeziki poznajo monost generiranja
nakljuènih tevil, kar v konèni konsekvenci pomeni, da je
mono dobiti nakljuène oziroma nepredvidljive rezultate. To
so tako imenovani generatorji nakljuènih tevil, ki pa so tudi
v svojem bistvu absolutno determinirani. Glede na skoraj
neskonène vrste nakljuènih tevil brez ponavljanja pa se v
normalnem èlovekovem dojemanju lahko ustvari videz
resniène nepredvidljivosti in s tem tudi nepredvidenih
rezultatov. To dalje ustvarja obèutek, da je raèunalnik nekaj
naredil po svoje. Za bolje razumevanje se moramo malo
poblie spoznati z generatorjem nakljuènih tevil in nekaterimi
teoretskimi izhodièi.
Vrsta tevil je nakljuèna praviloma takrat, ko med tevili
v vrsti ni nobene povezave. Znaèilen primer je tombola, ko iz
vreèke na slepo vleèemo tevila. Zapis tako izvleèenih tevilk
je tipièna vrsta nakljuènih tevil s pogojem, da vsako izvleèeno
tevilo ponovno vrnemo v vreèko (Abramowitz, Stegun).
Nekateri programski jeziki poznajo posebno funkcijo
RANDOM, ki generira nakljuèna tevila. Ta funkcija se s
pridom uporablja pri programski simulaciji razliènih procesov.
Po osnovni definiciji je torej vrsta nakljuènih tevil taka,
pri kateri med elementi ni nobene povezave (Schildt). Teoretiki
opozarjajo na doloèen paradoks te definicije, saj je pomembno,
kako smo do vrste prili. Vrsto tevil od 1 do 10 naprimer
lahko napiemo ali pa jo po nekem èudnem nakljuèju izvleèemo
iz vreèke. V prvem primeru to ni nakljuèna vrsta, ker smo
zavestno pri pisanju poveèevali tevilo za 1. V drugem primeru
pa smo tevila izvlekli in dobili sicer nakljuèno vrsto vendar v
nekem logiènem zaporedju. Zato je za nakljuèno vrsto
pomembno predvsem, kako je nastala in ne to, kakna je.
Vrsta nakljuènih tevil, generirana s pomoèjo raèunalnika,
je absolutno determinirana. Vsako naslednje tevilo je
odvisno od predhodnega. Lahko bi trdili, da je to le navidezna
nakljuènost. Ne glede na to pa je nakljuènost dovolj izrazita,
da popolnoma zadostuje za reevanje tovrstnih problemov,
saj je monost, da bi se vrsta zaèela ponavljati, skoraj nièna.
Z veèanjem tevila mest nakljuènih tevil tevilo èlenov v
vrsti limitira proti neskonènosti, preden se vrsta zaène
ponavljati. Poskusi so pokazali, da se tudi od ponovljenega
tevila dalje vrsta obnaa nakljuèno, èe nismo uporabili
maksimalnega tevila mest, ki ga generator omogoèa.
Najbolj poznana in uèinkovita metoda generiranja
nakljuènih tevil je uporaba deljena z ostankom (11 mod 4 =
3). Zelo uporabna formula je naslednja (Schild):
R(n+1) = (a*R(n) + c) mod m
kjer je: R(n) - predhodno tevilo, R(n+1) naslednje tevilo, a,
c in m pa so konstante. Opisno lahko definiramo naslednje
tevilo kot ostanek, ko z m delimo vrednost, ki nastane, ko
predhodno tevilo pomnoimo s konstanto a in produkt
poveèamo za konstanto c.
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Kakovost generatorja se skriva v izboru konstant a, c in
m. Poznavalci trdijo, da je doloèitev teh konstant blie
umetnosti in obèutkom kot pa znanosti. Velikost konstante m
je najpomembneji kriterij saj praktièno doloèa velikostni razred
oziroma trevilo mest nakljuènih tevil. Za faktor a velja naj
bo raje veèji, za konstanto c pa, naj bo raje manja.
Veèina generatorjev generira decimalna tevila med 0 in
1, vendar pa nikoli 1. Cela tevila eljene velikosti dobimo z
ustreznim mnoenjem generiranih decimalnih tevil.
Pomembna je startna vrednost (seed), ki ima odloèujoè vpliv
na zaporedje tevil. Pomembnost oziroma kvaliteta generatorja
je tudi v tem, da je distribucija èimbolj enakomerna in da se
vrsta ne ponavlja prehitro.
Z generatorjem, ki ga uporabljam, sem opravil tudi vrsto
poskusov:
n
pri generiranju 7-mestnih tevil se prvo tevilo ponovi
ele po preko 15 milijonov korakov, pri veèmestnih tevilih
se tevilo korakov multiplicira dekadno.
n uporabljeni generator generira najveè 16-mestna tevila.
Iskanje tevila korakov do prve ponovitve bi trajalo
preveè èasa in tega nisem preizkusil
n analiza distribucije vrste s 5 milijoni èlenov kae najveè
0.47% odstopanja frekvence pojavljanja od povpreèja.
Iz predhodno opisanih teoretskih izhodiè in poskusov
opravljenih na generatorju nakljuènih tevil, ugotavljam, da
je tevilo elementov vrste, preden se le ta zaène ponavljati, za
èlovekovo pojmovanje tako veliko, da lahko mirno reèemo,
da limitira proti neskonènosti.

6. Neskonènost
Kot e omenjeno, slika nastane tako, da raèunalnik nakljuèno
razporeja nakljuèno izbrane in oblikovane elemente po ekranu.
Vsi elementi slike, ki lahko varirajo, so nakljuèno izbrani. Da
e samo razporejanje elementov po ekranu takorekoè
zagotavlja nepredvidljivost in neponovljivost slik, bom
poskual dokazati v nadaljevanju. To pomeni, da imamo
opravka s tevilom kombinacij, ki limitira proti neskonènosti.
Zelo enostaven grafièni primer, ki ga bom v nadaljevanju
obdelal, bo dokazal trditev, da smo res zelo blizu neskonènosti.
Programski jezik GWBASIC, v katerem programiram,
pozna ekran 640 krat 350 toèk in 16 razliènih barv.
Predpostavimo, da je edini element slike kvadrat s stranico 20
enot oziroma toèk. Zaradi robov in velikost kvadrata je
uporabnega prostora 580 krat 290 toèk, kar pomeni 168.200
toèk oziroma razliènih lokacij za postavitev omenjenega
kvadrata. Za predstavitev èasovne dimenzije predpostavim,
da se vsako sekundo narie na ekran ena slika.
Prvi primer: sliko predstavlja en sam kvadrat ene barve
na ekranu. Glede na zgoraj omenjeno tevilo razpololjivih
lokacij, lahko nariem 168.200 razliènih slik. Za prikaz vseh
monih slik bi raèunalnik potreboval 47 ur (po eno sliko na
sekundo).
Drugi primer: sliko predstavljata dva kvadrata iste barve
v poljubni poziciji na ekranu. Po formuli n*(n-1)/1*2, kjer je n
enak 168.200, dobim preko 14 milijard monih razliènih slik,
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kar pomeni, 448 let dela, da se na ekranu prikaejo vse mone
slike.
Tretji primer: sliko predstavljajo trije kvadrati iste barve
v poljubni poziciji na ekranu. Po formuli n*(n-1)*(n-2)/1*2*3
kjer je n spet enak 168.200 dobim preko 790.000 milijard monih
razliènih slik kar dalje pomeni preko 25 milijonov let dela, da
bi se na ekranu zvrstile vse mone slike.
Èetrti primer: sliko predstavljajo trije kvadrati in vsak je
lahko poljubne barve. Ker mi programski jezik omogoèa 16
razliènih barv, (uporabnih je 15 zaradi barve podlage), moram
rezultat iz tretjega primera pomnoiti s 15 na tretjo potenco
(3375) kar pomeni, da dobim preko 2.650.000 bilijonov monih
razliènih slik. Z generiranjem po ene slike na sekundo bi
raèunalnik potreboval preko 84 milijard let, da bi se na ekranu
zvrstile vse mone kombinacije.
Peti primer: sliko predstavlja 10 kvadratov poljubne barve
v poljubni poziciji na ekranu. Kljub temu, da je primer zelo
preprost, tevilo monih variant presega vse mone okvire
èlovekovega dojemanja tevila kombinacij in potrebnega
èasa, da bi se razvrstile na ekranu. Lahko torej govorim o
neskonènosti.
Zelo preprosto abstraktno grafièno kompozicijo
predstavljajo na primer po ekranu razmetani raznobarvni
kvadrati razliène velikosti. Raèunalniku dam v takem primeru
naslednje ukaze:
n rii kvadrate velikosti od 20 do 60 enot
n tevilo kvadratov naj bo med 50 in 100
n kvadrat naj bo v eni izmed 15 barv
n pozicijo posameznega kvadrata poljubno izberi
n najmanja razdalja do roba ekrana naj bo 20 enot
Raèunalnik bo sam izbral vrednosti znotraj predpisanih
toleranènih polj in narisal sliko. Pri ponovnem zagonu
programa bo nastala absolutno drugaèna slika. Izraèun
monih kombinacij za ta enostaven grafièni primer bi bil e
pravi matematièni podvig, da ne govorim o rezultatu.
Teoretièno tevilo monih slik limitira proti neskonènosti, za
èlovekovo dojemanje pa lahko kar uporabim pojem
neskonèno.

7. Element èasa, nepredvidljivost in
neponovljivost
V tekstu se veèkrat pojavljajo pojmi kot: nepredvidljivost in
neponovljivost. Poznavalci raèunalnikega programiranja
bodo takoj opazili, da so ti pojmi v nasprotju z osnovnimi
zakonitostmi programa. Izvajanje programa je namreè
absolutno determiniran proces, kar pomeni, da je teoretièno
mono v naprej izraèunati, kakna slika bo nastala. Ta trditev
seveda dri, èe nam je pred vsakim zaèetkom risanja slike
znana vrednost prvega èlena v tako rekoè skoraj neskonèni
vrsti nakljuènih tevil. Z veliko truda in èasa bi se prebijali
skozi programske korake, zanke in zapletene algoritme, na
koncu bi le ugotovili, da smo sliko pravilno izraèunali in
narisali. S poganjanjem programa tako, da pozicioniram
generator nakljuènih tevil vedno na isto zaèetno vrednost,
dobim popolnoma enake slike.
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Nepredvidljivost in neponovljivost doseem tako, da
pozicioniram generator na nepoznano zaèetno vrednost. To
je mono z implementacijo èasa kot vrednosti v celoten proces
ustvarjanja grafiènih podob. Tu smo prili do samega bistva
celotnega projekta. Èas je veèna spremenljivka, ki stalno teèe
samo v eno smer. Èasovna vrednost tega trenutka je manja
od èasovne vrednosti naslednjega trenutka. Èe uporabim
èasovno vrednost trenutka za doloèitev prvega èlena vrste
nakljuènih tevil, pomeni, da bo pri vsakem zagonu programa
ta vrednost drugaèna. Ta vrednost pa ne bo samo drugaèna,
ampak tudi nepredvidljiva. Toèen trenutek zagona programa
glede na raèunalniko stanje vrednosti date-time mi ni nikoli
poznan. Torej z nakljuènim izborom trenutka rojstva slike,
ki mi ni poznan, doloèim ves nadaljnji proces. Od tod dalje je
determinirana seveda vrsta generiranih nakljuènih tevil in s
tem tudi celotna slika do najmanje podrobnosti.
Ker torej natanèen trenutek rojstva slike ni poznan, bo
le-ta popolnoma nepredvidljiva. Neponovljivost slike pa
zagotavlja druga vrednost trenutka ko ponovno poenem
program se je èas e premaknil naprej. Tako lahko v likovnem
smislu produciram absolutne unikate, kar ni primer na
podroèju grafike kot likovne zvrsti.

8. Sistem stroj-program-èas in njegova
svoboda izbora
Pri kreaciji grafiène podobe deluje torej sistem stroj-programèas. Prva dva elementa tega sistema sta konstanti (sta
determinirani), tretji element pa je spremenljivka z
nepredvidljivo vrednostjo. Produkt vseh treh elementov je
ponovno nepredvidljiva vrednost. Navezavo izbora
posameznih elementov grafiène podobe na nepredvidljive
vrednosti lahko opredelim tudi kot svobodo izbora. Slike
kot rezultati svobodnega izbora imajo celo vrsto elementov,
ki so znaèilni za ustvarjalni proces oziroma kreativnost.
Poskual sem zbrati nekaj definicij, ki opredeljujejo
kreativnost: novost, enkratnost, nepredvidljivost,
nakljuènost, nenavadnost, nezavedanje, urejanje kaosa,
prebliski v èasu ... Nadaljnje razmiljanje prepuèam bralcu.

9. Dosedaj predstavljeni ciklusi
raèunalnikih grafik
V razvojnem obdobju projekta, ki je trajalo kar precej let, sem
produciral izkljuèno abstrakcije, saj je pri tej zvrsti grafiènih
podob svoboda ustvarjalca skoraj brez omejitev. Tudi
programski algoritmi so bistveno manj zapleteni, èe ni veliko
omejitev. Ko sem obvladal tudi izdelavo programov, ki so
upodabljali realen svet, sem se tudi prviè resno predstavil
javnosti. Tako so v likovnem smislu nastali ciklusi Kras,
Linijske strukture in Soèa.
Ciklus OBRAZI KRASA je bil prvi poskus ustvarjanja
realistiènih podob narave na osnovi kreacije nepredvidljivih
in neponovljivih grafiènih kompozicij. Ta program seveda
raèunalniku ne dopuèa toliko svobode kot pri kreaciji
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abstraktnih slik saj v naravi veljajo doloèene zakonitosti oblik,
barv, perspektive, razmerja velikosti, postavitev v prostor in
druge. V celoti pa lahko izkoristim monost raèunalnika, da
nakljuèno razporeja elemente, seveda po logiki narave.
Program pozna znaèilne krake elemente, kot so: bori, brini,
ruj, hrasti, kamnite ograde, kamenje, hribi, trava in nebes.
Vsak element zase je likovna kompozicija, ki se podreja prej
opisanemu konceptu. Nakljuèni izbor elementov in njihova
nakljuèna postavitev v prostor, upotevajoè naravne
zakonitosti pomeni kreacijo slike - pogleda na krako
pokrajino.
Ciklus LINIJSKE STRUKTURE so geometrijske
abstrakcije, kjer uporabljam barvno èrto kot edini element
kreiranja grafiène kompozicije. Slike so pravzaprav sledi
razliènih vrst gibanja èrte po ekranu, ob tem da pri svojem
gibanju èrta lahko spreminja dolino in barvo. Izhodiène
toèke, parametre gibanja, dolino èrte, barvo èrte in e celo
vrsto drugih elementov grafiène kompozicije seveda izbere
raèunalnik sam. Znaèilnost oziroma prepoznavnost likovnega
motiva je najbolj odvisna od vrste gibanja èrte. Èrta oziroma
daljica opisuje po ekranu razlièna gibanja od elementarnih do
sestavljenih in sicer: gibanje po dveh koordinatnih oseh,
gibanje po dveh vzporednicah, gibanje po dveh
nevzporednicah, vrtenje okrog izbrane toèke, vrtenje okrog
enega krajièa in istoèasno premikanje krajièa po premici in
drugo. Dodatne efekte omogoèa izbira razliènih korakov
premikanja krajiè daljice.
Ciklus SOÈA je nastal v èasu likovne kolonije Most
na Soèi 1999. Tudi ta program ustvarja podobe iz realnega
sveta. Pogled v tolmun zelenomodre Soèe je nepredvidljiv in
istoèasno neponovljiv. Reèno dno s kamenjem in prodom,
veèno iva voda in postrvi razliènih velikosti in v razliènih
poloajih so elementi, s katerimi se raèunalnik igra, ko
ustvarja enkratno podobo, ki je ne more nikoli veè ponoviti.
V tem programu sem uporabil tehniko barvnih toèk, ki jih
raèunalnik sicer po svoji presoji razporeja po ekranu vendar
tako, da na koncu procesa ostane pred nami na ekranu
enkraten pogled na soke postrvi v znaèilni zelenomodri vodi
Soèe.

10. Monosti praktiène uporabe tovrstnega
ustvarjanja
Kot najbolj naravna in logièna se ponuja monost likovne
opreme prostorov. Sodobna tehnika omogoèa izdelavo printov
veèjih formatov, ki ustrezno uokvirjeni lahko polepajo
poslovne prostore, pisarne, razliène javne prostore, hotelske
sobe, kabine potnikih ladij in seveda stanovanja in hie.
Velika prednost je unikatnost; lahko doseemo, da v celotnem
hotelskem kompleksu nista dve sliki enaki. Monost motivov
je brezkonèna e posebej èe upotevamo moderne trende
abstraktne umetnosti. Dosedaj sprogramirani motivi so po
kompoziciji, obliki, barvah in ostalih elementih izraznosti zelo
blizu delom, razstavljenim v Muzeju moderne umetnosti v
New Yorku (Franc, 1998). Doseganje barvne in druge
usklajenosti z drugo opremo ali arhitekturo ne predstavlja
velikih problemov. Mono je torej izdelati takorekoè ustrezno
tevilo slik po elji naroènika, naroènik lahko tudi sodeluje
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pri samem procesu nastajanja slik, daje svoje sugestije in si
jih dobesedno lahko izbere na ekranu. Lahko se naroènik tudi
vkljuèuje v sam postopek tako, da s pritiskom na tipko doloèi
trenutek rojstva slike in s tem odloèujoèe in nakljuèno vpliva
na to, kakna slika bo nastala. Nedvomno bo sliko drugaèe
obèutil, saj je s slepo izbiro trenutka èasa takorekoè definiral
najpomembneji parameter slike in se lahko poèuti kot
soustvarjalec.
Industrija tkanin potrebuje vedno nove vzorce, kar
zahteva veliko grafiènega oblikovanja. Ker so oblikovalci
ljudje s svojim znaèajem, èutenjem in svojo notranjostjo, nosijo
njihovi grafièni izdelki tudi njihove osebnostne poteze.
Èlovek, ki so mu pri srcu moèneje barve bo teko kreiral
vzorce lahkih pastelni barv, ki jih narekuje trenutna moda.
Tudi oblike vzorcev so vedno vezane na osebnost. Raèunalnik
je za te potrebe ustvarjanja veliko bolj primeren, saj ni
obremenjen z lastnim èutenjem. Parametre novih modnih
trendov definiramo v programu in raèunalnik bo brezosebno
produciral variante eljenih vzorcev. Prednost raèunalnika je
tudi v tem, da lahko kreira take kombinacije, ki bi si jih èlovek
kot oblikovalec teko zamislil.
Tudi v industriji talnih, stenskih, stropnih in vseh drugih
oblog je dekorativni uèinek, ki se izraa skozi barve in vzorce,
najpomembneji element. Usklajenost oblog, pohitva in
drugih elementov prostora je odloèilnega pomena za njegovo
harmoniènost in prijetno poèutje v njem. Dogaja se, da je
teko uskladiti talno oblogo z ostalimi elementi prostora;
enostavno zato, ker takega vzorca ni na trièu. Prièujoèi
projekt omogoèa naroèniku izdelavo vzorca, ki bo skladen z
ostalo opremo. Sledi seveda izdelava obloge po naroèilu.
Zahtevneji naroèniki oziroma kupci imajo radi unikatne
reitve po svojem okusu. Pot je zelo preprosta: skupaj z
naroènikom sedeva za raèunalnik in kmalu se bo na ekranu
pojavil vzorec, s katerim bo kupec zadovoljen.
Podroèje oblikovanja grafiènih reitev za potrebe
komuniciranja s trièem zahteva vedno nove in predvsem
izvirne reitve. Niti ni nujno, da grafièna reitev simbolizira
proizvod ali storitev, bolj je vano, da pritegne potencialnega
kupca s svojo nenavadnostjo, izvirnostjo ali celo izzivalnostjo.
Priti do takih reitev ni vedno lahka pot in vrsta reklamnih
agencij po svetu vlaga velika sredstva v tovrstno
komunikacijo. Reitve, ki jih tako dobimo, spet nosijo
doloèene poteza avtorja; spremeniti stil, pomeni veèkrat
zamenjati oblikovalca. S svojimi programi, v katere vgradim

tevilka 8-9, oktober-november 1999

zahtevane elemente, lahko produciram tisoèe in tisoèe
grafiènih reitev, dokler se ne pojavi taka, ki ustreza zahtevam.
Mogoèe je zanimiva uporaba teh programov tudi v pri
kreiranju modernih arhitkturnih reitev. Mono je
sprogramirati celo vrsto baziènih elementov, ki se lahko
pojavijo po zamisli arhitekta na nekem objektu. Raèunalnik
lahko z nakljuènim postavljanjem in razporejanjem elementov
v prostoru pride do nenavadnih in izjemno uèinkovitih reitev.
Vloga arhitekta ja na koncu samo ta, da se odloèi za eno
izmed veè tisoè ponujenih reitev.
Lahko bi nateval e celo vrsto podroèij, kjer bi lahko s
pridom uporabili opisani projekt. Povsod tam torej, kjer
potrebujemo neko izvirno grafièno reitev, nam aplikacija
tovrstnih programov omogoèi, da do tega pridemo izredno
hitro in neobremenjeno s stilom posameznih avtorjev. Konèni
izdelek lahko do poljubne stopnje definiramo, ostalo pa je
prepuèeno kreativnosti raèunalnika oziroma sistema strojprogram-èas.
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