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JUB V ŠTIRIH LETNIH ČASIH »micro/MACRO« Z USTVARJALCI FAKULTETE ZA DIZAJN  

Praktična delavnica OBLAČIMO PROSTORE 

 

V želji povezati študijske programe z dragocenimi izkušnjami, ki jih lahko študentje 

pridobijo na praktičnih delavnicah, se je trzinska Fakulteta za dizajn povezala z družbo JUB 

in skupaj z njimi pripravila interdisciplinarno delavnico na temo dekorativne obdelave 

notranjih površin s tematskim naslovom Oblačimo prostore. Ta delavnica je del projekta 

»Mikro/Macro/Mezzo«, ki jo trzinska fakulteta izvaja znotraj mednarodne platforme 

Border Crossing in povezuje fakultete iz ZDA, Škotske in Slovenije, projekt pa vodi in 

koordinira mag. Jasna Kralj Pavlovec. S pomočjo strokovnjakov v JUB-u so tako bodočim 

opremljevalcem interierov približali materiale ter orodja, s katerimi bodo imeli opravka pri 

svojem delu, študentje pa so izdelali navdušujoče kreacije na temo ŠTIRJE LETNI ČASI 

»micro/MACRO«. 

   

     

Zanimiva in kreativna delavnica se je 3. marca začela v JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani, 

nadaljevala pa v Trzinu, kjer ima fakulteta sedež od lanske jeseni. Na njej je sodelovalo 24 študentov 

3. letnika, ki obiskujejo program notranja oprema. Študentje so si najprej ogledali JUB Design Studio, 

prostore JUB Akademije ter mešalnico barv, kjer so se seznanili z JUB-ovimi materiali, barvnimi 

teksturami in dekorativnimi tehnikami. Uvodoma je študentom o barvah predaval tudi doc.dr. Tomaž 

Novljan iz ljubljanske Fakultete za arhitekturo, JUB Akademijo pa jim je predstavil Iztok Kamenski. 

Od 4. do 7. marca so študentje ustvarjali svoje kreacije v prostorih fakultete pod vodstvom višje 

predavateljice Mojca Perše, ki je bila tudi pobudnica tega skupnega projekta. Posamično ali v 

skupinah so pripravili vsak svoj projekt štirje letni časi, ki bodo na ogled tudi v prostorih JUB Design 

Studia ter jeseni na razstavi v sklopu Meseca oblikovanja, ki ga organizira Zavod Big. Potek delavnice 

in nastajanje kreacij si je mogoče ogledati tudi na spletni strani www.fd.si in www.jub.si.  

    

JUB je za izvedbo delavnice fakulteti in študentom preskrbel vse potrebne materiale, ki jim jih je podrobno 

predstavil strokovnjak iz JUB-ovega Tehnološkega raziskovalnega centra, Blaž Marušič. Tako so spoznali  barve, 

premaze, izravnalne mase, malto, pa tudi potrebno slikopleskarsko orodje, kot so valjčki ali pleskarske lopatice. 

Poleg spremljanja prikaza tehnike z Marmorin dekorativnim akrilnim kitom, ki je namenjen zahtevnejšim 

http://www.fd.si/
http://www.jub.si/
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obdelavam notranjih površin, so preverjali tudi lastnosti in uporabnost EPS lepilne malte ter izravnalne mase 

Nivelin. Spoznali so lastnosti visoko pokrivne barve JUPOL Gold, bele barve JUPOL Classic, za katero je JUB 

pridobil pečat Produkt leta  2014, barve JUBIN in visoko pralne barve JUPOL Latex,  namenjene dekorativni 

zaščiti zidov. Pri delu so uporabili tudi univerzalno barvo za niansiranje Uniton ter dekorativne premaze 

Glamour z zlatim, srebrnim in bronastim  kovinskim odtenkom. Po zaščititi delovnih površin s prekrivnimi 

folijami so študentje pričeli s praktičnim delom v desetih skupinah.  

    

Mojca Perše je poudarila, da je bila po predavanjih na JUB-u ter vseh iztočnicah, ki so jih dobili 

študentje, naloga vsake skupine kolekcijo pripraviti od ideje do končne rešitve, vse od skice in iskanja 

barvnih konceptov, do eksperimentiranja in iskanja  novih barvnih tekstur, reliefov in vzorcev: 

»Študentje so z JUB materiali in orodji iskali nove možnosti dekorativnih tehnik, pri tem pa zelo v 

kratkem času in v minimalnih pogojih ustvarili zanimive kolekcije na temo štirih letnih časov. Te 

kolekcije so pripravili z vidika micro/macro, saj je projekt del Border Crossinga. Nastale so čudovite 

kolekcije, z rezultati pa smo več kot zadovoljni. Naši bodoči oblikovalci interierov so veliki 

pripovedovalci zgodb, uporabljajo različne koncepte, ustvarjajo nova orodja, s svojo inovativnostjo pa 

odpirajo tudi nove možnosti dekorativnih tehnik v naših prostorih. Takega sodelovanja z družbo JUB 

si želimo in se ga nadejamo tudi v bodoče, saj nameravamo poleg takih izvajati tudi delavnice na 

zunanjih površinah.« Ker je JUB ekološko naravnano podjetje, so študentje pri delu uporabljali 

reciklirane, odpadne materiale, največkrat pa jih kombinirali z belo barvo, da bi to prišlo še bolj do 

izraza. Poigrali so se tudi z elementi feng šuja, preverjali, kakšne učinke ima rdeča barva, v materiale 

mešali sol, kis in sodo bikarbono, izdelovali nova orodja in šablone, pri tem pa se o uporabi 

materialov tudi veliko naučili.   

 

ŠTIRJE LETNI ČASI »micro/MACRO« – KREACIJE   

http://www.jub.si/jub-v-stirih-letnih-casih-micromacro-z-ustvarjalci-fakultete-za-dizajn 

http://www.fd.si/ 

Delo vseh skupin (avtorja Nejc Heberle in Matej Lampelj):  

http://www.youtube.com/watch?v=Yt4pSZqns5c&feature=youtu.be 

 

 

 

 

http://www.fd.si/
http://www.youtube.com/watch?v=Yt4pSZqns5c&feature=youtu.be
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Ajda  Ferk, Taja Oman, Nadja Vrhovnik »MEnTAL«  

https://www.youtube.com/watch?v=j_efAFNqVl4 

       

Ajda: »Z Nadjo in Tajo smo poskušale izstopiti iz običajnih okvirjev in prikazati svoje občutke, kako se štirje letni 
časi ves čas dopolnjujejo. Pri delu smo uporabile barve s kovinskim odtenkom- zlato, srebrno in bakreno, 
izdelku pa dale naziv Me(n)tal- metal zaradi kovinskih barv, mental pa zaradi našega razmišljanja in  
ustvarjalnosti. Izdelale smo dve različici z enakimi materiali, da pokažemo, kako isti element deluje na fini in 
kako na grobi podlagi. Rezultat je lahko ne nazadnje tudi slika kot okras na temno pobarvani steni. Prerojena in 
lahkotna pomlad je v reliefu in beli barvi s teksturo, poletju smo dodale zlato barvo, pri jeseni smo se poigrale 
še z voskom, pri zimi pa smo uporabile tudi alu folijo.« 

Brina Gluvič in  Sabrina Cep     

https://www.youtube.com/watch?v=yhgXaQL90Po 

    

Brina: »Za izhodišče sva s Sabrino vzeli relief, osredotočili sva se na obliko in zato uporabili le belo barvo. Z 
reliefi sva ločili letne čase in ustvarili micro/macro površino. Za zimo sva uporabile origami, da bi s 
prepogibanjem papirja in robovi opozorili na ostrino letnega časa. Pomlad sva izrazili s teksturo riža, ki 
ponazarja igro vetra in cvetnega prahu, poletje sva ustvarili z zaokroženimi mehkimi linijami, za jesen pa  
uporabili sva mrežo nogavic, da bi ponazorili pajkove mreže in naravo, ki počiva.« 

     

Sabrina: »Všeč mi je bilo raziskovati materiale, saj smo to v tem projektu v 
sodelovanju z JUB-om počeli zelo intenzivno. Zame je bila to super izkušnja, JUB-ove barve so izredno kvalitetne, 
z njimi bi lahko marsikaj ponazorili, a sva raje uporabile relief ter dodali nove materiale. Vse se je lepo izteklo, 
končni izdelek nama je zelo všeč.« 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_efAFNqVl4
https://www.youtube.com/watch?v=yhgXaQL90Po
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Dean Frank  

       

Dean: »Želel sem ustvariti štiri letne čase v temi, pri tem pa uporabiti barve na vodni osnovi in kake materiale, 
ki reagirajo na vodo. Uporabljal sem malto, jo mešal z vodo, s kitom mešal črno barvo, podlaga je  postala siva. 
Uporabljal sem še običajna sredstva, da bi ustvaril kake kemijske reakcije, zato sem v barvo vmešal tudi sol, 
sodo bikarbono in kis. Uporabil sem še viledo z nitmi, ki se sicer uporablja za pomivanje tal, jo obrezal in jo 
izkoristil za mazanje po steni, da bi dobil efekt valovanja, kot je na primer mivka na plaži. Za zimo sem sivo 
podlago izbrusil in dobil belo siv efekt. Da je sol izhlapela in dala belkasti odtenek, mi je pomagal industrijski fen. 

Jesen je rjava in rjasta kot humus, zato ker takrat razpada listje. Poletje predstavljam v 
rdeči barvi, ker me ta asociira na žarke poletnega sonca, ki zahaja, soda bikarbona, sol 
in kis pa so povzročili, da je barva reagirala in ustvarila kontrast z efektom plesni. Moja 
pomlad je zelena, saj z njo ponazarjam prebujanje, za podlago sem JUB-ov kit tudi 
uporabil nekoliko drugače. Skratka, malo sem eksperimentiral, o kemijskih reakcijah bi 
tudi rad vedel več.« 

 

Matej Lampelj, Nejc Heberle    

http://www.youtube.com/watch?v=Yt4pSZqns5c&feature=youtu.be 

      

    

Matej: »Najin koncept je bil ustvariti štiri letne čase drugače, ne z njihovimi običajnimi značilnostmi. Nisva se 
osredotočila na nanašanje ali kombiniranje materialov, pač pa sva se na podlagi namigov iz družbe JUB, da 
potrebuje novo inovativno orodje za nanašanje, odločila ustvariti razne efekte, take, ki jih mojstri, ki nanašajo 
barve, na stenah doslej še niso uporabili. Nejc je naredil orodje za nanašanje oblike kroga, ki se lahko uporabi 
tudi za trikotne ali kvadratne motive. Letne čase sva  ponazorila s krogi, saj se tudi naše življenje se vrti v krogu. 
Uporabljala sva pastelne barve, ker v naravi ni nič kričečega, tako sva na primer z rjavo-zeleno barvo ponazorila 
jesen. Nejc je pripravil to uporabno orodje čez noč, šablono je mogoče menjati poljubno, nanašanje na zid pa 
poteka po robu šablone. Naprava ima metlico iz gume, kupljeno v Merkurju, na kateri lahko ustvarimo različne 
razmike, s čemer sva ponazorila tudi micro/macro efekt.«  

http://www.youtube.com/watch?v=Yt4pSZqns5c&feature=youtu.be
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Matej in Dejan sta se poigrala še z izravnalno maso, ki sta ji za eksperiment dodala rdečo barvo, jo razredčila z 
vodo, nato pa za efekt ustvarila razmike in jo s pravilnim postopkom razlila po zidu. Motiv s takim nanosom 
daje steni zanimiv in atraktiven videz. 

Katja Katona, Dolenc Maja  

https://www.youtube.com/watch?v=x3Qk7H7v21c&feature=youtu.be 

      

   

Špela Vavpetič 

     

Špela: »Moja interpretacija štirih letnih časov se izkazuje v uporabi vseh razpoložljivih materialov, kot so malta, 
izravnalna masa, uporaba furnirja in stiropora. Nanašala sem plasti, pomagala sem si s krep-trakom, z okni in 
vrati sem ustvarila koncept ozadja, kjer živimo.« 

https://www.youtube.com/watch?v=x3Qk7H7v21c&feature=youtu.be
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Anja Zobec, Sara Jarc, Maša Debevc 

http://www.youtube.com/watch?v=hAjLHZTrUMw&feature=youtu.be 

     

 

Marija Kaluža, Karin Pudgar, Katarina Špan in Ana Valentan 

http://www.youtube.com/watch?v=GMxGxB_QTGU  

     

Marija, Karin, Katarina, Ana: »Uporabljale smo tehniko ombre, pri tem pa kot dodatni material uporabile 
kovinske opilke zlate barve. Jesen smo s tera cota barvo naredile opečnato, za pomlad smo uporabile srebrno 
čipko in jo prebarvale, za poletje pa smo uporabile veliko materiala, saj smo kit postrgale, da bi ustvarile 
teksturo morja. V zimi si lahko domišljijsko vsak predstavlja, kar želi.«  

 

Sarah Osterc, Nina Martinovič, Ajda Regali Knez, Dona Stubičar  

https://www.youtube.com/watch?v=HEWRNh8c__8&feature=youtu.be 

     

http://www.youtube.com/watch?v=hAjLHZTrUMw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GMxGxB_QTGU
https://www.youtube.com/watch?v=HEWRNh8c__8&feature=youtu.be
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Barbara Kocjančič, Nika Domnik  

http://youtu.be/AQ02KfZOvVY 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis pripravila: Miša Hrovat, Odnosi z javnostmi za družbo JUB, marec 2014  

 

http://youtu.be/AQ02KfZOvVY

