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Med ljudmi

NAŠA

P I S AVA

KALIGRAFKA NATALIJA RESNIK GAVEZ

Lepopisje
je kot začimba
Kaligrafija prispeva k samozavesti in zadovoljstvu
s samim seboj – S pisalom možgane zaposlimo bolj kot
z dotikanjem tipk na tipkovnici

Dušan Nograšek

Dandanes večina ljudi tipka po tip-
kovnici računalnika ali mobilnega
telefona, so pa tudi taki, ki voščilni -
co za novo leto ali rojstni dan še
vedno najraje napišejo na star na-
čin – na roko. Strokovnjaki ugota-
vljajo, da sodi tisti, ki ima grd roko-
pis, med inteligentne osebe. Ute-
meljili so, da njegova roka ne more
spremljati hitrosti njegovih misli.
Med tistimi, ki niso imeli lepe pisa-
ve, sta bila tudi Napoleon in Sig-
mund Freud. Natalijo Resnik Ga-
vez, ki že več let poučuje lepopisje,
smo vprašali, ali sta kaligrafija in
lep rokopis sploh povezana.
»Ne, to ni povezano,« pravi Ptujčan-
ka. »Tudi moj rokopis ni vzoren, je
pa vsaj čitljiv. Mislim, da pomem-
bnejšo vlogo pri želji po kaligrafiji
igra čut za estetiko, potreba po tem,
da se lepo, estetsko izrazimo. In usta-
vimo. Ustavimo v trenutku.« Natali-
ja je pristavila, da je skozi kaligrafijo,
ko je z lepim pisanjem obudimo
notranja čutila, svoj um umirila do te
mere, da je ustvarila pogoje za globlji
vpogled vase. Pobarali smo jo, kateri
zapis, ki ga je kot kaligrafka zapisala,
ji je najljubši. »Lep spomin imam na
prvo naročilo takratnega lastnika
Hotela Mitra: 'Ne sprašuj, kaj bo Ptuj
naredil za nas, ampak, kaj bomo mi
storili za Ptuj, kajti mi smo Ptuj.' Moj
najljubši pa prav gotovo: 'Ne hodi po
uhojenih poteh. Pojdi raje tja, kjer ni
poti, in pusti sled.'«

Balzam za oči
Ko opazujemo posnemanje starih
pisav, se zdi, kot bi oživele podobe

iz starih knjig. Resnik-Gavezovo
smo vprašali, zakaj se ljudje želijo
naučiti pisanja in kdaj znanje kali-
grafije pride najbolj prav. »Vsako-
gar, ki ga lepopisje zanima, nagovo-
ri lepota kaligrafsko oblikovanih
črk, ki so pravi balzam za dušo in
oči. Estetika, ki je v njem, se sreča z
lepoto izpisanega, to pa nima nobe-
ne zveze s tem, kako lep ali nečitljiv
rokopis ima posameznik. Lepopis-
je je kot začimba, ki vsakemu slav-
ju, najpogosteje ob rojstvu, krstu,
rojstnem dnevu, koncu šolanja, po-
roki, ob zadnjem slovesu, pri pisa-
nju diplom, priznanj, zahval ali lis-
tin, doda svečan pridih.«
Unikatni izdelki, napisani s peresi
in tušem, so tako kot risbe ali slike
prave umetnine. O tem, koliko časa
človek potrebuje, da se nauči os-
novne tehnike kaligrafije, zvrsti vi-

ju, iz katerih so oblikovali črke.
Izkazalo se je, da so se pri otrocih,
ki so pisali črke, v možganih aktivi-
rala tri pomembna središča. To pa
se ni zgodilo, ko so tipkali ali zdru-
ževali pike na papirju.« Ko smo
Resnik-Gavezovo pobarali, ali je
med mladimi za lepopisje dovolj
zanimanja, si je vzela kratek pre-
dah, preden je odgovorila: »Zavze-
mam se, da bi učenje lepopisja uve-
dli v osnovne šole. Ugotovila sem,
da mi je prav kaligrafija pomagala,
da sem se uspela tako umiriti, da
uživam v družbi in komunikaciji s
samo seboj. In od tu je le korak do
tega, da najdeš ključne odgovore
znotraj sebe. Ali si ne bi tega želeli
tudi zase in za svoje otroke?«

Črke odpirajo srca
Pri vprašanju, ali se da ugotoviti,
kaj je napisala ženska in kaj moška
roka, se je najprej nasmehnila, nato
pa je dala vedeti, da to ni mogoče.
»Mogoče pa je prepoznati pisarja
po njegovem osebnem slogu kom-
pozicije in postavitve črk, pa če-
prav gre za povsem isti slog pisa-
ve.«
Zanimalo nas je tudi, ali kdaj pri
pisanju pošteno »zafuša«. »Si lah-
ko mislite. Po tolikih letih še vedno
odkrijem kakšno vrzel, kjer mi
koncentracija zataji. Ko na primer
za naročnike izpisujem hkrati osem
priznanj, sem lahko popolnoma
zbrana največ štiri ure skupaj. Teh-
nično je izpisano brezhibno, po to-
liko letih vaje roka že nekako lepo
izpiše sama, a kaj, ko zamešam
izrek in na primer pek dobi prizna-
nje za izjemne kreacije ženskih pri-
česk.«
Pogovor je nanesel tudi na to, kaj ji
je v tem poslu v največje veselje in
česa ne mara preveč. »Neizmerno
uživam v brezmejnosti kreativnih
možnosti in možnosti sporočilnos-
ti. Vesela sem, da lahko to, kar
želim, predam uka željnim, in da to
storim na dopadljiv ter za oko pri-
vlačen način. Lepo izpisane črke
odpirajo srca. Težje pa se je s tem
krasnim talentom preživljati. Kot
kaže, je to bolj povezano z mojo
osebnostjo, za katero je idealistično
služenje človeštvu vrednota, ki je
nad služenjem denarja.«
Kaligrafija je najpomembnejši in
najprodornejši element tudi v is-
lamski umetnosti, nekatere najlep-
še mošeje krasijo odlomki korana v
najlepši kaligrafiji. Na Kitajskem je
tovrstna pisava cenjena kot najvišja
umetnost, saj verjamejo, da lahko
kaligrafija prinese pišočemu fizične
in duhovne koristi. Za lepopisje pa
skrbijo tudi na Japonskem. Tamkaj
kaligrafija spada že v umetniško
sfero. S pisavo, ki je kot dragulj v
kroni, se ukvarjajo tudi nekateri
slavni. Med njimi Meghan Markle,
soproga britanskega princa Har -
r yja. Ko se je kot igralka šele prebi-
jala, se je s pisanjem različnih slav-
nostnih vabil celo preživlj ala.
»Jorge Lorenzo, španski motoci-
klistični dirkač, je razkril skrivnost
priprav. Lorenzo na priporočilo
psihologov za več zbranosti in sa-
mozavesti že šest let vsak dan dela
vaje iz kaligrafije. Prepričana sem,
da je Lorenzo epski boj za naslov
prvaka zdržal tudi zaradi treninga
možganov,« kaligrafka Natalija
Resnik Gavez slikovito pojasnjuje.
»Med vajami kaligrafije gre za sti-
mulacijo določenih živčnih celic,
pri kateri se čas sprejemanja in
prenašanja informacij skrajša. To
pa lahko pripomore k učinkovitej-
šemu sprejemanju odločitev in na-
tančnosti.« n

4Natalija Resnik
Gavez:
»Kaligrafija se mi zdi kot
meditacija v gibanju, pona-
vljajoča usmerjena dejav-

nost, kot pot do no-
tranje umirjenos-
ti.« / Foto: Boris
B. Voglar

Strokovnjaki so
v raziskavi
otrokom, ki še niso
znali brati in pisati,
pokazali črke in jim
dali nalogo, naj jih
reproducirajo na tri
načine: s tipkanjem
na računalnik,
s pisanjem na
prazen papir in
združevanjem pik
na papirju,
iz katerih so
oblikovali črke.
Izkazalo se je, da so
se pri otrocih, ki so
pisali črke, v
možganih aktivirala
tri pomembna
središča. To pa se
ni zgodilo, ko so
tipkali ali
združevali pike na
papirju.

zualne umetnosti, ki se ukvarja z
abstraktnim oblikovanjem pisave,
pa je Ptujčanka razkrila: »Moji
16-urni tečaji so zastavljeni siste-
matično. V razdobju enega meseca
se zvrstijo štiri srečanja, kjer tečaj-
niki postopoma osvojijo vso malo
in veliko abecedo ter številke enega
sloga pisave. Ker je vsak slog prime-
ren za drugo priložnost, se kandi-
dati radi vračajo na tečaje, da še
razširijo svoje znanje.«
Pravijo, da kaligrafija ljudem po-
maga pri zbranosti, miselni kon-
centraciji, samozavesti … »Kali -
grafija se mi zdi kot meditacija v
gibanju, ponavljajoča usmerjena
dejavnost, kot pot do notranje
umirjenosti. Seveda pa to ne gre z
danes na jutri. Še zlasti če ima
človek tako živahen značaj, kot je
moj. Bistvo meditacije ni izklopiti
um, ker se ga ne da izklopiti. Bistvo
je um umiriti, ga usmeriti v eno
točko, v eno stvar, in v tem vztrajati
toliko časa, da začutiš glas v sebi.«
Po več letih lepopisnega izpopol-
njevanja opaža, da redne vaje kali-
grafije bistrijo um in ohranjajo po-
zornost na aktivnost. »Možnost us-
tvarjalnega izražanja skozi kaligra-
fijo prispeva k samozavesti in zado-
voljstvu s samim seboj. Koristne
izkušnje mi pomagajo tudi pri mo-
jem projektnem delu, saj zaradi
njih laže usmerjam misli v le eni
smeri, sem pozornejša pri opazova-
nju detajlov in vizualizaciji, kar vo-
di v večjo produktivnost in boljšo
izrabo časa. Pri pisanju črk s pisa-
lom po podlagi gre za koristen
možganski trening, saj možg ane
zaposlimo bolj kot pri dotikanju
tipk na tipkovnici.
Strokovnjaki so v raziskavi otro-
kom, ki še niso znali brati in pisati,
pokazali črke in jim dali nalogo, naj
jih reproducirajo na tri načine: s

tipkanjem na računalnik, s pi-
sanjem na prazen papir in
združevanjem pik na papir-
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