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Povzetek 

V besedilu, ki je pred bralcem, sta zdruţeni dve umetniški zvrsti: poezija in likovnost -  

Shakespearovi soneti in grafika. To diplomsko delo govori o njunih podobnostih in razlikah 

ter moţnostih prevajanja iz enega umetniškega jezika v drugega. Raziskovanje tega odnosa 

sem začela z obravnavanjem pojmov oblika, lik in forma, analogije doţivljanja ter prevajanja 

besede v obliko. Sledi zgodovina ilustracije v svetu in na Slovenskem s poudarkom na 

ilustriranju poezije. Izpostavila sem nekatere tuje in domače umetnike, izbrala nekaj njihovih 

ilustracij ter jih likovno-formalno analizirala. 

Sonete sem obravnavala v prevodu Janeza Menarta in se dotaknila tudi vprašanja o tem, kako 

na doţivljanje pesmi vpliva prevod. Praktični, zame tudi osrednji del diplomskega dela so 

grafični izdelki, ki so nastali na podlagi sedmih izbranih Shakespearovih sonetov kot moje 

interpretacije pesmi, v katerih se razumevanje pesmi prepleta z lastno notranjo vsebino.  

V zadnjem pedagoškem delu opisujem izkušnjo z osnovnošolkami, katerim sem poskušala 

pribliţati poezijo, ki mi je tako pri srcu in nedvomno sodi v sam vrh angleškega in svetovnega 

pesništva. Učenke so ustvarjale v grafičnih tehnikah monotipije in tiska s šablonami.   
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Summary  

The following work connects two artistic genres: poetry and visual arts - Shakespeare's 

sonnets and graphic arts.  

This thesis deals with their similarities, differences and possibilities of translating from one 

artistic language to another. I began exploring this relationship by researching the concepts of 

shape and form,  as well as the analogy of experience and translations of words into shapes. 

Furthermore, I write about the history of foreign and Slovenian illustration with an emphasis 

on illustrating poetry.  

I selected a few foreign and local artists, chose some of their works and analyzed their formal 

aspects.  

The sonnets that I discussed were translated by Janez Menart. I also touched upon the 

question of how the translation of a poem affects its understanding. 

The empirical, which is also the focal part of this thesis, consists of graphic works based on 

seven Shakespeare's sonnets, grasped as my interpretations of the selected poems, which 

interlace the understanding of poetry and personal internal contents. 

In the closing pedagogical part, I describe my experience with primary school students. I tried 

to acquaint them with poetry so dear to me and which undoubtedly belongs to the top of 

English and world literature. The students created works by using the graphic techniques of 

monotype and printing with stencils. 
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TEORETIČNI DEL 

 

Uvod: Pojasnilo k mojemu izboru 

 

Shakespeare je eden najbolj poznanih in raziskanih avtorjev, katerega ţivljenje in dramska 

dela so osrednja tema številnih teorij, razprav in domnev, in nič drugače ni z njegovimi 

pesniškimi deli, soneti. V morju najrazličnejših teorij, enih bolj, drugih manj podkrepljenih z 

dejstvi, se lahko človek hitro izgubi in pozabi na tisto, kar je najvaţnejše – poezija sama in to, 

kar govori bralcu. 

In ţe sem pri mojemu namenu, ki v tem besedilu ni bil natančna predstavitev vseh dosedanjih 

razlag ter se ukvarjati s temami, ki za moje raziskovanje niso ključnega pomena, temveč sem 

se osredotočila na pesmi, kaj mi kot bralki sporočajo, kaj v meni vzbujajo, in iskala načine, 

kako besede in moje dojemanje le-teh pretvoriti v likovni svet. Vtikanje v podrobnosti in 

konkretna osebna ozadja vsebin bi me odvrnilo od ključnega - lepote besed in občutij, ki jih 

vzbujajo, ter tega, kar ti dajejo.  

Poudariti moram tudi to, da sem Sonete brala v slovenskem prevodu Janeza Menarta in da 

grafike, ki so nastale, temeljijo na prevedenih pesmih. Nedvomno bi bila moja dela drugačna, 

če bi sonete brala in interpretirala preko izvirnika ali kakšnega drugega prevoda. 

Brane Senegačnik (2007) pravi, da je branje poleg razpoznavanja drugega tudi razpoznavanje 

sebe. Tudi sama sem za izhodišče izbrala poezijo, ker sem ţelela, da bi se tekom pisanja 

diplomske naloge ukvarjala z nečim, kar bi mi omogočalo prav razpoznavanje in 

nadgrajevanje same sebe. Izbrana poezija mi  je zaradi svoje univerzalnosti omogočala, da 

sem preko nje ohranjala stik s svojo notranjostjo, kar mi je tudi polepšalo čas ustvarjanja. 

In zakaj grafika? Zato, ker mi ţe nekaj časa predstavlja veliko zanimanje, me kar naprej in 

vedno znova preseneča in navdušuje. V njej sem odkrila način, kako ta stik s sabo še 

ovekovečiti. Sonete sem upodobila v tehnikah globokega tiska – akvatinti, vernis mouju, 

jedkanici in suhi igli.  

Moja pot je vodila od raziskovanja pojmov oblike, lika in forme, preko spoznavanja odnosov 

med besedo in obliko, podobnosti v doţivljanju različnih umetniških jezikov, do pojma 

ilustracija in primerov upodabljanja literarne vsebine, predvsem poezije. Ukvarjala sem se 

tudi s prevodom Shakespearovih sonetov, predvsem kako in kaj prevod prispeva k 

razumevanju.  

Zame najvaţnejši del pa je bilo moje interpretiranje pesmi in pretvarjanje le-teh v likovni svet. 

Med pogovorom o vsebini mojega diplomskega dela je prijatelj dejal, da ti poezija govori 
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jasno in glasno le v primeru, da je poezija ţe v tebi. Ta njegova izjava mi je dala misliti. 

Teme, ki jih je Shakespeare v svojih pesmih obravnaval, tisto, kar se je njega dotaknilo, kar je 

njega premikalo in ga spodbujalo k razmišljanju, je blizu tudi temu, kar je v meni. V tem je 

verjetno razlog, zakaj so mi soneti tako dragi. Skozi čas nastajanja te diplomske naloge so se 

stvari nenehno spreminjale, vsak dan sem se kaj novega naučila, ugotovila, spomnila, dodala, 

odvzela, spremenila, zaradi marsičesa skoraj obupala, skrbela in dvomila. Shakespearova 

poezija pa je vedno ostala takšna, kot je – odkrita, trdna in mogočna –, in s tem mi je vlivala 

moči za nadaljnje delo.  
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 Likovni prevodi – povezave med besedo in obliko 

 

 

  'Umetnik mora imeti kaj povedati, zakaj njegova naloga ni obvladovati obliko, marveč 

prilagajati to obliko vsebini.'  

(Kandinski, 1985, str. 104) 

Ker me je v poteku mojega raziskovanja zanimalo predvsem na kakšen način upodobiti 

oziroma izraziti lastno razumevanje in doţivljanje liričnega dela, je bila moja naloga, kot 

pravi Vasilij Kandinski v zgornjem citatu, prilagoditi obliko oziroma formo vsebini, ki temelji 

na sonetni podlagi. Do osvojitve le-tega sem prišla preko spoznavanja pojmov oblike, lika in 

forme, raziskovanja podobnosti v doţivljanju različnih načinov izraţanja ter prevajanja besed 

v oblike.  

 O obliki, liku in formi 

 

Najprej poglejmo razlago pojmov oblika, lik in forma v SSKJ-ju, najpomembnejšem slovarju 

slovenskega jezika, z namenom, da vidimo, kako vse se te tri besede, ki nas zanimajo, 

uporabljajo in pojavljajo v slovenščini. 

oblíka – e ţ (ì) 1. navadno s prilastkom, določen videz, ki ga ima stvar v prostoru 3. navadno s 

prilastkom videz, zunanji izraz kakega pojava, pogojen z njegovo vsebino 4. način, kako je kaj 

izraţeno, povedano, navadno v umetniškem delu 

lík – a m (ì) 2. knjiţ., navadno s prilastkom, likovno upodobljen predmet ali ţivo bitje; kip, 

podoba 3. kar je likovno upodobljeno sploh 4. geom. tvorba, sestavljena iz točk premic in 

ravnin … // videz, zunanji izraz kakega pojava, pogojen z njegovo vsebino 

fórma – e ţ (ô) 1. navadno s prilastkom, določen videz, ki ga ima stvar v prostoru, oblika // 

videz, zunanji izraz kakega pojava, pogojen z njegovo vsebino 2. način, kako je kaj izraţeno, 

povedano, navadno v umetniškem delu 

(SSKJ) 

 

Opazimo lahko, da se po slovarskem zapisu pojma oblika in forma ne razlikujeta dosti 

oziroma se sploh ne razlikujeta. V vsakdanjem govoru večinoma uporabljamo oba izraza 

enakovredno. Tudi ko sem vprašala posameznike, ki z likovnim jezikom niso dodobra 

seznanjeni, ali mi lahko pojasnijo razliko med formo in obliko, so odgovorili, da teh dveh 
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izrazov ne razlikujejo. V likovnem jeziku za razliko od vsakdanjega govora vsakemu od teh 

izrazov pripada drug pomen. 

 

Oblika je zelo splošen izraz za predmete in pojave, je zunanji izraz notranje vsebine. Pojem 

oblika se nanaša predvsem na njeno absolutno vrednost. Predstavlja ustvarjalčevo izrazno 

sredstvo in mu omogoča, da sporoči ţeleno. Ustvarja jo potreba, v vsaki posamezni obliki pa 

se zrcali duh umetnika (Kandinski, 1985).  

Kljub temu, da ja oblika določena s svojimi zunanjimi mejami, ne moremo reči, da so zunanje 

meje tisto, kar imenujemo oblika (Arnheim, 1997). Oblika je snov, ampak kar je za 

Kandinskega (1985) pomembnejše, je duh oziroma vsebina. Izraţanje vsebine se razlikuje od 

ustvarjalca do ustvarjalca, kar pomeni, da obstaja nešteto različnih oblik, ki so vse enako 

'dobre'. Oblika lahko predstavlja resnične predmete, ali pa je popolnoma abstraktno bitje. 

Kandinski (1985) oblike deli na nepredmetne/abstraktne oziroma nesnovne oblike in na 

predmetne oblike. Oblika ima lahko matematično ime, ali pa je brez imena. Lahko je dvo- ali 

tridimenzionalna. Prva je omejena z enodimenzionalnimi robovi, linijami, druga pa z 

dvodimenzionalnimi ploskvami. Ekspresivne moţnosti oblike določata tudi njena zunanja 

podoba in struktura, ki pa je pogojena z notranjo tipno-čustveno vsebino oblike.  

Jasne in na prvi pogled razumljive oblike imajo manjše izrazne moţnosti kot tiste, ki so 

'skrite', saj neopaţeno delujejo na gledalca in govorijo bolj duši kot telesu (Kandinski, 1985). 

Kompleksne oblike od nas zahtevajo tudi večji miselni napor, zato jih teţje zaznavamo. 

Oblika  je semantična, kar pomeni, da daje izjave o vrstah subjektov ţe samo s tem, ko jo 

pogledamo (Arnheim, 1997). 

'Prav kot ima vsaka izgovorjena beseda (drevo, nebo, človek) svojo notranjo vibracijo, tako jo 

ima tudi vsak predstavljeni predmet.' (Kandinski, po Tršar, 1997, str. 233) 

Besede in podobe so si podobne v tem, da imajo oboje poleg svoje zunanje oblike tudi 

notranjo vsebino. 

Iz slovarskega zapisa vidimo, da v geometriji lik pomeni dvodimenzionalno obliko, ki je 

sestavljena iz točk in premic. V likovnem jeziku pa je to oblika, ki svojo absolutno vrednost 

obogati s tem, da se poveţe z okoljem, bodisi z drugo obliko ali likovnimi prvinami.  S 

spreminjanjem okolja, bolj natančno z novimi odnosi, se spreminjata vsebina in lastnosti. Lik 

ima svojo likovno vsebino (svetlost, barvo, teksturo, dimenzijo), določa pa ga predvsem 

njegova celota, ne izključno posamezni deli (Butina, 1997).  
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                                1                         2                          3                                       4 

Trikotnik nad številko 1 je oblika v absolutni vrednosti. Gre za trdno in ostro obliko. Drugi 

trikotnik v rumeni barvi zaradi ţarenja barve izstopa, modri trikotnik pa barva omili. Drugi in 

tretji trikotnik doţivljamo drugače, ker imata spremenjene notranje vsebine. Tudi doţivljanje 

četrtega trikotnika je drugačno, saj se spremeni doţivljanje stabilnosti. 

 

Naslednji korak v obravnavanju pojma oblike je njena relativna vrednost – forma.  Formi v 

umetnosti se posveča knjiga Umetnost in forma, v kateri Stefan Majetschak pojem forme 

opiše tako: 

'V likovni umetnosti, o kateri bom primarno govoril v nadaljevanju, je forma, za katero je 

tradicionalna estetika menila, da je od njene uspelosti odvisna ''lepota'' umetnine, in od 

katere so se poskušale odvrniti široke struje v umetnosti moderne, tudi, vendar ne izključno, 

nekaj takega kot oris, risba ali znova prepoznavna podoba.' (Majetschak, 2007, str. 10)  

 

Forma je način, na katerega je snov organizirana v likovnem delu, in način pozunanjenja 

notranjega oziroma duhovne vsebine. Je višja uresničitev posameznih delov, skupek odnosov 

med deli, ki so uglašeni v nedeljivo celoto, v umetnino. 'Umetniška forma je ţiva forma, ki je 

nastala iz potrebe ţivega organizma, likovnika, in jo sprejema ter oţivlja ţivi organizem 

gledalca.' (Butina, 1997, str. 208) 

 

Meyer Shapiro pa odnos med obliko in vsebino opredeli z naslednjimi besedami: 

'Nista oblika in vsebina tisto, kar se nam kaţe kot eno, temveč določen vidik oziroma del ene 

in druge, ki ju poveţemo po analogiji ali zaradi izrazne skladnosti. Vsebina in oblika sta 

mnoţinska koncepta, ki znotraj istega dela zaobjemata številna območja in rede. […] V 

vsakem umetniškem delu oblika in pomen pokrivata več plasti in stopenj strukture, ekspresije 

in reprezentacije. Linija, masa, prostor, barva, svetloba in tema na sliki tvorijo različne rede, 

tako kot v igri ali zgodbi počnejo besede, dejanja, značaji in obseţne narativne sekvence.' 

(Shapiro, 2012, str. 4) 
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V modernizmu so umetniki in umetniška gibanja stremeli k zanikanju in odstranjevanju 

forme, predvsem tako imenovane lepe forme, ki so jo stoletja diktirali akademski nazori. Kot 

primer umetnosti, ki temelji na antikompozicijskih ukrepih, velja omeniti Jacksona Pollocka, 

ameriškega akcijskega slikarja, ki je v svojih delih posegal po negiranju forme s tem, da je 

ustvarjal na predimenzionirane podlage in odstranil kompozicijo, kar pa ima korenine v 

romantičnem pokrajinskem slikarstvu Williama Turnerja, pri katerem se pojavi razkroj trdnih 

oblik, in Caspara Davida Friedricha, ki sta v nekaterih vidikih upodobitve predhodnika 

moderne (Majetschak, 2007). 

 Analogija doživljanja  in prevajanje besede v obliko 

 

V tem poglavju se ukvarjam z vprašanjem analogije doţivljanja poezije in likovnosti oziroma 

na kakšne načine se lahko povezujeta beseda in oblika.  

Beseda analogija pomeni spoznavni postopek prenosa informacij ali pomena iz enega 

konkretnega subjekta na drugi konkretni subjekt, na kratko gre za podobnost med dvema 

subjektoma oziroma pojmoma, do katere pridemo s primerjanjem. Po naše pomeni tudi 

skladnost, soglasje, sorazmerje, ustreznost. Zanimalo me je, kje so podobnosti in moţnosti pri 

povezovanju in doţivljanju dveh različnih umetnostnih zvrsti. Razne panoge umetnosti imajo 

sicer iste cilje, ampak njihova izrazna sredstva so različna. Umetnost ustvarja lepoto, 

popolnost, harmonijo, red. Skrite, nedosegljive ter domišljijske vsebine naredi vidne.  

Vizualni in poetični jezik imata vsak svoje specifične lastnosti. Temeljnega pomena pri 

oblikovalskih zmoţnostih obeh jezikov je, kako je mogoče za določen jezik izraziti in 

razčleniti specifične čutne zaznave, namreč pri gledanju in poslušanju imamo moţnost z 

oblikami, barvami, gibanji in zvoki organizirati forme (Butina, 1997).  

Poezija je vrsta literarne umetnosti, ki temelji na estetskih in ritmičnih kvalitetah jezika. Za 

pesništvo je značilna izrazita ritmična členjenost in dodelanost zavoljo doseganja umetniškega 

namena. Vaţna je metrika oziroma meroslovje, ki raziskuje enakomernost v gibanju, ritem. 

Ritem je zaporedno in pravilno spreminjanje v kakršnem koli ţivljenjskem gibanju, v 

slovenščini in drugih jezikih pa gre za enakomerno izmenjevanje poudarjenih in 

nepoudarjenih zlogov. V antiki so poezijo brali pred občinstvom, in najuspešnejša uprizoritev 

je bila tista, ki je s kretnjami in mimiko učinkovito prikazala strasti. Pomembno je bilo torej v 

gledalcu oziroma poslušalcu doseči odziv s pomočjo raznih sredstev. Pesništvo oziroma 

vezana beseda je plod čustev in fantazije, v antiki je bila jezik bogov, v romantiki pa jezik 

srca (Lotman, 2010).  
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Likovnost je odvisna od ekspresivnega in konstruktivnega pojava čuta vida, ki je prostorski 

čut. Področje vida je tudi glavno področje mišljenja, posreduje pa lahko tudi izkušnje drugih 

čutov. Likovni jezik temelji na izraţanju, doţivljanju in pojmovanju z likovnimi znaki.  

Vizualno je mimetično in komunicira s kazanjem, verbalno pa je diegetsko ter komunicira s 

pripovedovanjem (Nikolajeva, Scott, 2001). Diegeza, gr. diégesis, pomeni pripovedovanje, 

dokazovanje, tudi razlaganje. 

 Likovnost in poezija se med drugim povezujeta preko zvočnosti. Prevajanje je mogoče na 

temelju analogij oziroma sorodnega občutenja in '[…] enakosti človekovega reagiranja na 

zunanje draţljaje, npr.: ostrina/mehkoba, agresija/harmonija, hlad/vročina…' (Frelih, 2000, 

str. 10) 

Zvok je eden od temeljev poezije. Zanimalo me je, ali lahko zvok izraţa pomen. Sam zvok 

besede kot tak nima pomena, vendar lahko zvoki posnemajo druge zvoke iz narave, na primer 

šumenje valov je mogoče imitirati z določeno postavitvijo različnih besed s specifičnim 

zvenom v vrstici/povedi. Človek sicer prej prepozna pomen povedi kot pomen zvočnega 

vzorca (Greene idr., 2012). Nekateri zvoki lahko pri poslušalcu izzovejo asociacije. Recimo 

visoki samoglasniki teţijo k svetlobi, višini, ţivosti in ostrini, nizki pa k celovitosti, 

okroglosti, globini, temi. Kljub temu te asociacije niso pomeni zvokov, marveč bolj 

konotacije, ki so jih pesniki tradicionalno sprejeli. Tudi soglasnikom so pripisana 'čustva', saj 

v kombinaciji s ponavljanjem povzročajo nenavadne zvočne efekte.  

 

Kljub ravnokar povedanemu pa po novejših raziskavah obstajajo zanimivi izsledki o 

povezavah med zvokom in objektom. Zgovoren primer človekovega povezovanja med 

zvokom in objektom je tako imenovani kiki-buba efekt, prvič preučevan s strani Wolfganga 

Köhlerja, nemškega psihologa in fenomenologa, ki je sodeloval pri ustanovitvi gestaltistične 

teorije. Od 30. let 20. stoletja, ko je Köhler pričel s preučevanjem efekta, se raziskovanje na 

tem področju nadaljuje. 

 Maurer, Pathman in Mondloch (2006) v poročilu o raziskavi, ki temelji na kiki-buba efektu, 

raziskujejo, ali obstaja ujemanje oziroma podobnost med nesmiselnimi besedami z 

zaokroţenimi zlogi in zaobljenimi oblikami ter nesmiselnimi besedami z nezaokroţenimi 

zlogi in oglatimi oblikami. Zaokroţenost in nezaokroţenost zloga se nanaša na to, do kolikšne 

mere se zaoblijo usta ob izgovorjavi zloga. Ko izgovarjamo zaokroţene zloge, naša usta, 

natančneje ustnice, oblikujejo kroţno odprtino, ob izgovorjavi nezaokroţenega zloga pa naše 

ustnice ostanejo sproščene. 
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Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je fenomen kiki-buba prisoten dovolj zgodaj v razvoju 

otroka, da vpliva na učenje jezika. Sodelovali so posamezniki iz dveh starostnih skupin, otroci 

stari 2,5 let in odrasli stari od 21-24. Testirali so jih s štirimi pari zaobljenih proti oglatim 

oblikam in nasprotujočimi si štirimi pari nesmiselnih besed z razlikami v zlogovni zvočnosti s 

spodnje slike. 

Skoraj vsi udeleţenci raziskave, ne glede na njihovo starost, so zaokroţene zloge povezali z 

zaobljenimi oblikami in nezaokroţene zloge z oglatimi oblikami. Rezultati raziskave govorijo 

v prid hipoteze, da obstajajo naravne korespondence med zvokom in obliko, ki vplivajo na 

razvoj jezika. Na evolucijo jezika so torej morda vplivale povezave med zvokom in obliko, ki 

si jih otroci hitro zapomnijo. Iz omenjene raziskave lahko sklepamo, da prevajanje iz enega v 

drug jezik morda temelji na naših vrojenih povezavah med obliko in zvokom.  

 

                              

Slika 1: Kiki-buba efekt: Pari oblik in besed, ki so bili uporabljeni v eksperimentu (Maurer, 

Pathman, Mondloch). 
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Kje  še najdemo podobnosti v udejanjanju vsebine preko besed in oblik? Misel sama zase je 

kot meglica, ne nujno omejena in razločno določena (Butina, 1995). Misel, ki je ob svojem 

nastanku kaotična, se mora razdeliti na dele, in jezik (likovni ali verbalni) ji omogoča, da se 

materializira. Misli potrebujejo obliko, in le-ta mora izhajati iz nekega medija. Izraţanje z 

besedami je boljše sredstvo za izraţanje misli kot druge oblike ali zvoki, vendar za mišljenje 

ni nepogrešljivo. Besedni jezik je serija zaznavnih oblik – zvočnih, kinestetskih in vizualnih. 

Pripiše posamezne znake posameznim konceptom in opisuje misli ter izkušnje kot zaporedje 

dogodkov. Ti znaki so sicer arbitrarne narave, vendar za vsako besedo stoji pomen, ki pa je 

pravzaprav  specifičen posamezniku.   

'Beseda je notranji zvok. Ta notranji zvok deloma (morda predvsem) pristoji predmetu, ki mu 

beseda rabi za ime. Pri tem ko samega predmeta ne vidimo, marveč le slišimo njegovo ime, 

nastane v poslušalčevi glavi abstraktna predstava, dematerializiran predmet, ki 'v srcu' pri 

priči zbudi vibracijo.' (Kandinski, 1985, str. 53) 

Kandinski govori o besedi kot o notranjem zvoku, saj se v besedah, oziroma v vseh jezikovnih 

pojmih, misel razodene v zvoku, ki torej postane znak ideje. Enega od drugega – misli od 

zvoka – ni mogoče ločiti. Jezikovni znak zdruţuje pojem z akustično sliko, ki pa ni materialen 

zvok, temveč psihični odtis tega zvoka. Jezik ni vezan na zvočnost tako, da bi iz nje izhajal, 

ampak imamo za isti predmet v različnih jezikih različne pojme. Vizualna zgradba, ki jo 

določen pojem vsebuje, je prisotna v vsakem likovnem znaku za ta pojem, vendar je lahko 

izraţena z drugimi likovnimi izraznimi sredstvi (Butina, 1995). Abstraktni pojmi imajo več 

moţnosti povezovanja z ustreznimi nazornimi pojmi. 

 Oblike in njihove strukture lahko pomenijo občutja in izraţajo misli. Abstraktno delo ne 

upodablja zunanje oblike fizičnega objekta, temveč je bliţje silam, ki jih ta objekt predstavlja 

kot simbol nečesa.  Splošnim abstraktnim pojmom povezovanje z nazornimi pojmi omogoča 

prehod v konkretnost. Abstraktna umetnost ne temelji na upodabljanju predmetnosti, pač pa 

na upodabljanju nepredmetnosti (Butina, 1995).  

 

Besede nosijo pomene in v človeku vzbudijo določena občutja, in likovnik, ki je občutljiv na 

notranje nujnosti, jim pomaga, da se uresničijo v likovnem delu. Posameznik, ki ţeli neko 

misel izraziti, ji mora poiskati primeren izraz – v katerem koli mediju pač ţeli.  

Obe področji – področje besednega jezika in področje likovnosti – sta artikulaciji, in za obe 

velja, da proizvajata forme, ne pa substance (Butina, 1995). Povezuje ju sposobnost 

upravljanja z znaki. Procesi preoblikovanja misli oziroma psihičnih akustičnih slik v 

konkretne izpovedi so analogni v verbalnem in likovnem jeziku (Butina, 1995). 
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V govoru se lahko misel razdeli na besede, zloge in črke, v likovnosti pa na likovne elemente 

in spremenljivke. Na primer likovna spremenljivka gostota ima dve ekstremni vrednosti – 

praznino in zapolnjenost, ki sovpadata z določenimi doţivljajskimi vrednostmi. Ţe 

najpreprostejša enota – točka – če stoji sama, namiguje na nek poloţaj v okolju.  

Lahko pomeni svobodo gibanja, ki spada med občutke udobja, ali pa pomeni izgubljenost, ki 

sodi med občutke neudobja. Ko se pojavita dve točki, pride do določene napetosti. Grupiranje 

točk v kopice ustvarja mnoţico energij in napetosti, ki aktivirajo format. Popolna zapolnjenost 

formata lahko deluje na eni strani utesnjujoče, ali pa predstavlja varnost. Linijo razumemo kot 

skupek točk, ki ima določeno energijo. Ta energija potuje po njeni dolţini. Večja gostota linij 

s poudarjeno smerjo gibanja ustvarja občutek gibanja v prostoru ali formatu. Debelo linijo bi 

lahko povezali z drznostjo, ravno z močjo in stabilnostjo, vijugasto z navdušenjem in tako 

naprej. Vertikalni poloţaj likovnih elementov asociira na najbolj primarno silo – silo 

gravitacije, ki simbolizira ravnoteţje. Pokončno je aktivno, leţeče pa pasivno. Diagonale 

vnašajo dinamičnost, ki je posledica stremljenja proti vertikalnemu ali horizontalnemu. 

Uporaba določenih likovnih elementov, njihova povezava z likovnimi spremenljivkami in 

postavitev v format delujejo na naše doţivljanje.  

 

'Vidik jezika kot izraţanja misli je v likovni umetnosti paralelen in povezan z vidikom 

preoblikovanja materialne stvarnosti v likovne produkte, v skladu s potrebami in zakonitostmi 

človeškega telesa in duha.' (Butina, 1995, str. 224) 

Razumevanje besedila se poveţe z izkušnjami, ki jih nosimo s seboj ţe od prej. Človek je 

skupek izkušenj, in njegovo dojemanje je posledično prav tako pod vplivom vseh teh 

izkušenj, ki jih nosi okrog. '[…] tako povzroči beseda, ki po naključju vznemiri naš razum, 

valove na gladini in v globini, sproţi neskončno vrsto veriţnih reakcij, v svoje gibanje zajame 

zvoke in podobe, analogije in spomine, pomene in sanje, to je gibanje, ki zajame izkustvo in 

spomin, domišljijo in podzavest, vendar je vse to še bolj zapleteno, kajti naš razum ne opazuje 

predstave pasivno, ampak se nenehno vmešava, zdaj sprejema zdaj zavrača, povezuje in 

zavrača, povezuje in cenzurira, zida in ruši.' (Rodari, 1996, str. 9) 

 

Dojemanje besedil je specifično za vsakega posameznika, kar se manifestira tudi v 

upodobitvi. Za vsakega posameznika je značilno, da najde svoje oblike in svoja likovna 

izrazila, ki mu omogočajo preoblikovanje misli ali besed v oblike.  
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Takšno upodobitev besedilnega umetniškega dela, kjer besedilo in njegova upodobitev nista 

dovolj povezana, bi Tatjana Pregl Kobe (1998) imenovala slika in ne ilustracija. Ilustracijo 

namreč razume v tesni povezavi z besedilom, kjer pa ta povezava ni vidna, ne gre za 

ilustracijo. 

Misel oziroma neka notranja vsebina si poišče ustrezno izrazilo na način, da ohrani svojo 

notranjo zgradbo. Poetično mišljenje na primer dopušča večjo svobodo pri iskanju izrazil  

(Butina, 1995). Poezija je na splošno bolj nagnjena k različnim in svobodnim interpretacijam 

glede na to, da cilja na emotivne odzive. 

 

Maria Nikolajeva in Carole Scott (2001) navajata pet vrst interakcij med besedami in 

oblikami: 

1) Simetrična interakcija: besede in slike pripovedujejo isto zgodbo. 

2) Komplementarna interakcija: besede in slike druge drugi zapolnijo vrzeli in 

pomanjkljivosti. 

3) Stopnjevana interakcija: besede in slike nadgradijo in okrepijo pomen druga drugi. 

4) Protislovna interakcija: besede in slike so v neravnovesju, govorijo različno zgodbo. 

5) Kontradiktorna interakcija: besede in slike si očitno nasprotujejo in so brez smiselne 

povezave.  

 

Konvencionalni oziroma verbalni znaki so primerni za pripovedovanje/naracijo, vizualni 

oziroma ikonični znaki pa so omejeni na opisovanje. Ne morejo neposredno sporočati 

vzročnosti in časovnosti. V medsebojnem vplivanju besed in slik pa najdemo nove in 

poţivljajoče rešitve teţav njunih pomanjkljivosti.  

 

Če si besede in slike popolnoma zapolnjujejo vrzeli, gledalec/bralec ne more vključiti lastne 

domišljije in deluje le pasivno. Temu odnosu pravimo komplementarna interakcija. Podobno 

je v primeru, če so vrzeli identične pri besedah in slikah, ali če jih sploh ni. V tem primeru 

govorimo o simetrični interakciji. Kakor hitro pa se pojavijo alternativne informacije ali 

protislovja, dobimo pester izbor razlag in tolmačenj.  

Kontrast v odnosu med besednim in likovnim je spodbuden, saj pri bralcu/gledalcu izzove 

številne moţne razlage in dovoljuje vnos bralčeve/gledalčeve lastne domišljije.  

 

Naj sklenem misli. Izraz podoba ima več pomenov, vendar ga tukaj uporabljam v smislu 

upodobitve. Podoba in beseda se povezujeta, hkrati podpirata, privlačita in odbijata. Podobe 
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predstavljajo oblike, besedila pomene. Zanimiv je način, na katerega je podobo in besedo 

primerjal francoski filozof Jean-Luc Nancy: 

 

'Kar Podoba kaţe, Besedilo do-kaţe. To izvleče in upravičuje. Kar Besedilo razpostavi, 

Podoba postavi in shrani. Kar podoba oblikuje, Besedilo izmaliči. Kar besedilo upošteva, v to 

Podoba bolšči. Kar podoba naslika, to Besedilo opisuje. Toda celo to, njuna stvar in njuni 

skupni vzrok, razločeno niha med obema v prostoru, […].' (J.-L. Nancy, 2003, po Medved, 

2010, str. 102) 

 

Razmerij med besedami in oblikami je nešteto, med njima se prepletajo osebne izpovedi, 

specifična doţivljanja in dojemanja sveta. Pomembno je, da ustvarjalec v upodobitvi pusti 

gledalcu nekaj vrzeli in mu s tem dovoli, da aktivno sodeluje.  

 

 Upodabljanje poezije - izbrani primeri svetovnega in slovenskega 

ilustriranja poezije 

 

V pričujočem poglavju se bom posvetila raziskovanju razvoja ilustracije, prav posebej 

nekaterim izbranim svetovnim primerom ilustriranja poezije v grafiki ter drugih umetniških 

smereh in njihovi primerjavi, nadaljevala pa bom s primeri iz zgodovine slovenskega 

ilustriranja poezije. 

 

 

Razvoj ilustracije in izbrani primeri iz svetovne umetnosti 

 

 

Beseda ilustracija pomeni osvetliti, izpostaviti ali dokazati nekaj. Njene korenine segajo v 16. 

stoletje k latinski besedi iluminirati, ki pomeni razsvetliti, razjasniti. Od prve polovice 19. 

stoletja pa se beseda ilustracija uporablja, ko je govora o likovni upodobitvi, ki spremlja nek 

tekst – knjigo, časopis, revijo in tako dalje.  

Likovno delo je tam, tukaj in zdaj, ter osvetli nekaj pred našimi očmi. Besede na papirju imajo 

uprizoritveno moč oţivljanja oziroma vzbujanja spomina. V duhu oţivijo nekaj, česar drugače 

ni. Beseda vzbuja, ilustracija predstavlja. Razmerje med njima - besedo in podobo - je 

neskončno (Foucault, po Mitchell, 2009). Likovna dela niso odvisna od jezika ali govora kot 

takega, kljub temu, da so neke vrste govor, nemi govor, ki ga besede ne morejo kopirati. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

17 
 

Umetniška dela prinašajo nekaj novega v ta svet, ne pa samo odsevajo nekaj, kar ţe obstaja v 

tem svetu (Miller, 1992). Ilustracija je spremljevalka literature, saj se opira na literarno 

podlago,  lahko pa pomeni tudi splošno razlago, pojasnilo ali komentar. Ilustracija literarnih 

del ali knjiţna ilustracija, kot jo poznamo danes in ji zaradi velikega števila nastalih del ţe 

teţko sledimo, se je začela razvijati v srednjem veku, z začetkom 15. stoletja. Njen namen 

oziroma njeno bistvo je v povezanosti z vsebino (Pregl, 1998). Znak je nekaj, kar nosi pomen 

in ima zmoţnost predajanja informacij tistemu, ki ga interpretira. Ikonični oziroma 

reprezentativni znaki ter konvencionalni znaki se v človeški kulturi pojavljajo ţe od njenega 

začetka in so pripeljali do dveh načinov komuniciranja – vizualnega in verbalnega.  

Vrnimo se k nastanku prve pisave, v čas prvih civilizacij, ki so naseljevale področje 

Mezopotamije, pokrajine med dvema rekama. Beseda in slikana podoba sta se začeli 

prepletati ţe v zgodnji zgodovini človeka. Ostanki staroegipčanske civilizacije, kot so 

poslikave v kraljevih grobnicah in prvi ilustrirani rokopisi, pričajo o zdruţevanju teksta in 

podobe, ki se dopolnjujeta in podpirata. Tudi prve knjige, zapisane na papirusu, so nastale v 

Egiptu. V antičnem obdobju dobi ilustracija razlagalno, spremljevalno in okrasno vrednost ob 

besedilu. Za izumitelja papirja velja Ts'ai Lun, uradnik kitajske dinastije v 2. stoletju našega 

štetja, tako kot papir, pa so tudi tisk izumili na Kitajskem, od koder izvira najstarejša tiskana 

knjiga, kar bo za Evropejce postalo ključno v 15. stoletju (Meggs, 1998). V  iluminiranih 

rokopisih (naziv se uporablja za vse okrašene in ilustrirane ročno spisane knjige ), ustvarjenih 

od obdobja poznega rimskega imperija do časa tiskanih knjig, se besedilo prepleta z bogatim 

okrasjem. Izdelovanje iluminiranih rokopisov je bilo drago in dolgotrajno. Prvi so bili pisani 

na papirus ali pergament, saj papir v Evropo uvozijo šele v 12. stoletju. Najzgodnejši 

ohranjeni ilustrirani rokopis iz časa pozne antike in zgodnje krščanske dobe je Vatikanski 

Vergil. Vsebuje pesnitvi Eneido in Georgiko, deli največjega rimskega pesnika Publiusa 

Vergiliusa Mara. Ilustracije so obrobljene s svetlimi barvnimi progami in so v isti širini kot 

tekst. Besedila in pripadajoče ilustracije so postavljene skupaj. Ilustracije iz Vatikanskega 

Vergila spominjajo na freske iz Pompejev, in ta način ilustriranja, ki je zelo podoben 

rimskemu slikarstvu, predstavlja klasični stil (Meggs, 1998).  

V času srednjega veka, ko je antična kultura zamrla, se je začelo pokristjanjevanje poganskih 

ljudstev po Evropi. Misijonarji so dosegli tudi oddaljeno (današnjo) Irsko. Tu so nastali 

rokopisi z izjemno vrednostjo in pomembnostjo za nadaljnje ustvarjanje na tem področju. 

Keltski način okraševanja je bil abstrakten in zapleten, prevzeli pa so ga tudi misijonarji, ko 

so prišli na to področje. Ob koncu 7. stoletja našega štetja je nastala Book of Durrow, prva 

okrašena keltska knjiga. Njena mojstrska naslednica je Book of Kells iz 8. stoletja. Ornament 
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so pisci uporabljali kot okvir ali obrobo, ki je obdajala celostranske ilustracije, za okrasitev 

inicialk ter kot celostranski okras. Večino oblik so izdelali po domišljiji, ali pa so se naslonili 

na predhodne modele. Iz antičnih in keltskih iluminacij so črpali tudi kasnejši avtorji 

iluminiranih rokopisov v karolinškem, romanskem in gotskem obdobju. Takrat upodabljanje 

prostora ni bilo več tako pomembno, figure pa so postavljali na zlato ali vzorčasto ozadje. V 

poznem srednjem veku, ko zavlada duh renesanse, je postala pomembna izdelava iluminiranih 

rokopisov za zasebno rabo.  

 

V Evropo pride v 15. stoletju eden najpomembnejših mehaničnih izumov, tisk, kar povzroči, 

da knjige postanejo ljudstvu bolj dostopne. Biblija je bila prva ilustrirana in tiskana knjiga, 

izšla je leta 1450 v Augsburgu. Po letu 1400 se pojavijo prvi lesorezi, sledijo jim prvi 

bakrorezi, in ravno razvoj grafičnih tehnik je vodil v razvoj ilustracije. Mojster grafike in 

ilustracije tega časa je bil Albrecht Dürer (1471-1528), ki se je poleg bakroreza ukvarjal tudi z 

drugimi tehnikami globokega tiska – jedkanico, suho iglo, akvatinto, mezzotinto, vernis-

moujem, rezervaţem in monotipijo. Razcvet grafike je pomenil začetek zamiranja iluminacije 

(Pregl, 1998). V 18. stoletju se pojavi nova grafična tehnika – litografija oziroma kamnotisk. 

Ta čas je prinesel tudi velikega slikarja, grafika in ilustratorja  Španca Francisca Goyo (1746-

1828).  

Prvi umetnik in ustvarjalec knjiţne ilustracije, natančneje ilustracije poezije, čigar dela so 

izjemni primer povezovanja besedne in likovne ustvarjalnosti, katerim skoraj ni primere, je 

angleški pesnik, slikar in grafik William Blake (1757-1827), sodobnik ţe omenjenega 

Francisca Goye. Blake velja za enega večjih angleških pesnikov in likovnih umetnikov, 

njegova poezija pa je nastajala v tesni povezavi obeh umetniških zvrsti. Izučen je bil kot slikar 

in grafik, z literaturo pa se je ukvarjal amatersko, kljub veličini njegovih del. Nenehno je 

raziskoval in eksperimentiral v najrazličnejših medijih, preţivljal pa se je z ilustriranjem 

knjig. Ţe za časa svojega ţivljenja je bil uspešen in znan ilustrator. Verjel je, da mora biti 

umetnik tudi rokodelec, saj je v tem dejanju prepoznaval revolucionarnost in odpor (Frye, 

1966).  Njegova poezija je posebna zato, ker ni bila natisnjena in izdana, temveč jedkana na 

bakrene plošče z ilustracijami vred ter natisnjena na papir, kasneje pa še ročno obarvana. 

Izumil je tako imenovano 'illuminated printing' oziroma reliefno jedkanico, ki je obratni 

proces od klasičnega jedkanja, kjer je med jedkanjem v kislini izpostavljena risba, tukaj pa je 

kislini izpostavljeno ozadje oziroma prazna površina, risba pa tako izstopi na površino. Blake 

je tekst in risbo na plošče nanašal s sredstvom, odpornim proti kislini, tako je ustvaril način, ki 

mu je omogočal tiskanje besedila in ilustracij hkrati in s tem večjo naklado del. Ta Blakeova 
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metoda še vedno velja za precej nenavadno in ne popolnoma raziskano. Na tej točki se 

vračamo k iluminiranim rokopisom, saj njegova dela spominjajo na njih, kjer besedni znak 

pogosto postane slika (primer okrašenih inicialk). Posebnost Blakeove povezave poezije in 

likovnosti pa je, da sta v njegovem delu obe zvrsti enakovredni in samostojni. Njegove pesmi 

ne kaţejo na ilustracije in ilustracije niso tam, da bi olajšale branje pesmi, temveč izkazujejo 

svojstveno moč in domiselnost. Blake je na svojih pesmih in ilustracijah verjetno delal 

istočasno, v smislu, da je oboje nastajalo v hkratnem prepletanju.  

Menim, da je največja prednost njegovih del v tem, da vsebujejo veliko mero odkritosti, saj 

Blakova umetnost daje občutek, da obstaja iz čistosti naklonjenosti poeziji in likovni 

umetnosti. Poudarila bi primere iz The Book of Urizen, nastale leta 1794, in The Book of Los, 

nastale leta 1795. Urizen in Los sta utelešenji domišljije in razuma, dva od štirih 

veličastneţev, ki bivajo v vsakem človeku, in so del zapletene Blakeove mitologije. V 

mitologijo in ozadje se na tem mestu ne bom spuščala, omenjam jih zato, ker bi rada 

izpostavila ilustracije v teh dveh knjigah, ki so izjemne. V nekaterih ostalih delih je Blake bolj 

barvit, v The Book of Urizen pa prevladujejo temne barve, predvsem tercialne. Ozadja so v 

temnih odtenkih modre, zelene, rjave. Figure so svetle – bele ali roţnate. Zanimiv je kontrast, 

ki ga s tem doseţe. Podobe delujejo temačno in groteskno, kot da prikazujejo najgloblje dele 

človeka. Povezava teksta in ilustracij temelji na dopolnjevanju in prepletanju, čeprav mogoče 

v tem delu ilustracija nekoliko prevladuje, nekatere ilustracije so celostranske. 

 

Njegova bolj znana dela so Songs of Innocence and Experience (Spevi nedolţnosti in 

izkušenj), The Marriage of Heaven and Hell (Poroka nebes in pekla), The Book of Los 

(Losova knjiga), Jerusalem (Jeruzalem), America, A Prophecy (Amerika, Prerokovanje). Med 

pomembnejšimi deli drugih avtorjev, ki jih je ilustriral, sta Miltonova epska pesnitev Paradise 

Lost (Izgubljeni raj) ter starozavezna Jobova knjiga.
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Slika 2: William Blake: The Book of Urizen, 10. plošča, 1794. Reliefna jedkanica, barvni tisk 

in ročna poslikava. Yale Center for British Art, New Haven, ZDA. 
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Slika 3: (levo) William Blake: The Book of Urizen, 7. plošča, 1794.  

Reliefna jedkanica, barvni tisk in ročna poslikava. 

 Yale Center for British Art, New Haven, ZDA. 

Slika 4: (desno) William Blake: The Book of Urizen, 21. plošča, 1794.  

Reliefna jedkanica, barvni tisk in ročna poslikava.  

Yale Center for British Art, New Haven, ZDA. 

Obdobje romantike je prineslo še drugega umetnika in ilustratorja, čigar delo bo središče 

mojega obravnavanja, to je angleški slikar J. M. W. Turner. Turnerjeva pozna dela so bila 

dokaj nerazumljena v njegovi dobi. Izbrala sem ga, ker me navdušuje njegovo obravnavanje 

barve in svetlobe. Kot dečka ga je navdušila igra svetlobe skozi dim in meglo, fenomen, ki mu 

je bil pogosto priča v Londonu, kjer je ţivel, in ki ga je slikal skozi celo ţivljenje. Od otroštva 

naprej je gojil tudi ljubezen do literature, še posebej do romantičnih pesnikov. Študiral je tudi 

Sveto pismo, Homerja in Vergila. Turnerja so poimenovali pesnik v barvi (Reynolds, 1986). 

Na začetku svoje ustvarjalne poti se je ukvarjal skoraj izključno z akvarelom. V teh zgodnjih 

delih so prevladovali globoki modri in modro-sivi odtenki, kmalu pa je odkril čare oljnega 

slikarstva. Kasnejša dela so večinoma v sijočih rumenih in rdečih barvah. Motiva, ki se veliko 

ponavljata, sta sonce in luna kot vira svetlobe. Ţe v poglavju o obliki sem omenila njegovo 

drobljenje in razkrajanje oblik  ter s tem tipanje po abstraktnem svetu. Vso svojo pozornost je 

v kasnejših delih preusmeril na barvo in svetlobo, kar je pomenilo, da je pričel zanemarjati in 
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odstranjevati formo. To dejanje je bilo podkrepljeno zaradi njegovega dolgotrajnega 

zanimanja za paro, dim in meglo. Nekateri njegovi akvareli, ki jih je sicer ustvarjal v popolni 

tajnosti, so na meji z abstraktnostjo ali se nagibajo popolnoma v njeno smer. V bistvu so 

osnutki oziroma študije, ki temeljijo na raziskovanju barve in svetlobe. Po mojem mnenju 

spadajo med njegova najbolj zanimiva dela. V nekaterih pogledih v njih vidim tudi 

vzporednice s subtilnim in umirjenim zrelim slikarstvom Marka Rothka (1903-1970), 

predvsem v obravnavanju svetlobe. Rothkove barvne formacije povlečejo opazovalca v 

prostor, napolnjen z notranjo svetlobo (Rothko, Baal-Teshuva, 2009). Podobno delujejo tudi 

več kot stoletje starejši Turnerjevi poskusi.  

 

Slika 5: (levo) Joseph Mallord William Turner: Colour Beginning, 1820;  

akvarel. Tate Gallery, London. 

Slika 6: (desno) Joseph Mallord William Turner: Colour Beginning, 1819; 

 akvarel. Tate Gallery, London. 

 

Slika 7: Mark Rothko: Untitled, 1969; olje na platnu. Collection of Kate Rothko Prizel. 
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Marijan Tršar (1972) zapiše, da včasih pravi slikarjev obraz odkrivamo v skicah, saj male 

skice in hitri zapisi skrivajo toliko razţivetosti in temperamenta, da bi drugače klasične 

slikarje (kot so Delacroix, Turner in David), če bi sodili le po teh hitrih skicah, lahko prišteli 

med začetnike impresionizma. Dela, ki jih je Turner predstavil javnosti, svetlobo in barvo 

obravnavajo na podoben način, kot ga najdemo v prej omenjenih svobodnejših delih, ki jih je 

hranil le zase, predvsem v obravnavi atmosfere, vode in svetlobe, a niso nikoli povsem 

abstraktna, saj v njih forme ni definiral na način, ki bi bil tuj njegovim sodobnikom. Danes, 

ko je obdobje moderne z vsemi novostmi ţe za nami, lahko ta dela obravnavamo kot 

zaključene enote, ne le kot začetke v raziskovanju barve. Številna Turnerjeva znana dela so 

ilustracije predhodno obstajajočih literarnih del, saj je bil angleški romantik velik navdušenec 

nad poezijo, zato se je posvečal iskanju vzporednic med poezijo in likovnostjo. Zanimivo je 

razmerje med verbalnim in vizualnim v Turnerjevih slikah, ki temeljijo na kontrastu med 

prvobitnimi barvnimi pljuski oziroma madeţi in dobesedno upodabljajočimi elementi. Pogost 

motiv Turnerjevih slik, sonce, za katerega teţko določimo ali vzhaja ali zahaja, se v vseh 

naslednjih primerih prepleta z vsebino literarnega dela (Miller, 1992). Slika Ulysses Deriding 

Polyphemus (Odisej zasmehuje Polifema) iz leta 1829 ilustrira odlomek iz Homerjeve 

Odiseje, grške epske pesnitve.  

Slika 8: Joseph Mallord William Turner: Ulysses Deriding Polyphemus, 1829; olje na platnu. 

The National Gallery, London. 
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Dido Building Carthage (Didona gradi Kartagino) iz leta 1815 ilustrira Vergilovo Eneido, 

rimsko epsko pesnitev. 

The Angel Standing in the Sun (Angel stoječ  v soncu) iz leta 1846 je ilustracija 

Razodetja/Apokalipse, zadnje knjige Nove zaveze, in pesmi The Voyage of Columbus 

(Kolumbovo potovanje) Samuela Rogersa.  

 

Slika 9: Joseph Mallord William Turner: The Angel Standing in the Sun, 1846; olje na platnu. 

Tate Gallery, London. 

 

Menim, da v teh delih, ki temeljijo na literarnih podlagah, odnos med razdrobljeno in trdno 

formo deluje, ker dogodki učinkujejo skoraj kot del dveh svetov, tuzemskega in nadzemskega, 

kot da so beţni trenutki iz domišljije nekega sanjača, obdani v meglice časa in prostora. 
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Materija v slikah se vrtinči, kar dalje občutek gibanja in razblinja trdnost. Ta dela zavoljo tega 

delujejo misteriozno in gledalcu puščajo prostor za lastno razglabljanje in razumevanje, kar je 

po mojem mnenju tudi pri ilustraciji, kot na splošno v vsakem odnosu ustvarjalec - gledalec, 

bistveno.   

V 18. in 19. stoletju so začeli dnevno izhajati časopisi in s tem časopisne ilustracije, mojster le 

teh pa je bil Honoré Daumiér (1808-1879), ki je poleg svojih karikatur doţivel umetniški 

vrhunec tudi na področju knjiţne ilustracije, v druţbi umetnikov kot sta Eugène Delacroix 

(1798-1863) ter Édouard Manet (1832-1883).  

Tretji umetnik in veliki francoski ilustrator, na katerega je med drugimi vplival tudi Honoré 

Daumiér in ga ţelim posebej omeniti, je francoski vsestranski ustvarjalec Gustave Doré 

(1832-1883). Njegov izjemen risarski talent se je kazal ţe v otroštvu in okrog leta 1844, ko je 

pričel sam zase ilustrirati klasična literarna dela. Sprva je delal litografije, zaslovel pa je s 

svojimi lesorezi. V 19. stoletju je lesorez, ki je od njegovega nastanka v 16. stoletju skozi čas 

zaradi sluţenja propagandi izgubil na ugledu, spet oţivel v polni slavi. Doréjev osebni izraz 

temelji na kontrastnih tonskih ploskvah in slikovitosti, ki jo nedvomno najbolj doseţe v 

grafiki. Njegov izredno obseţen opus grafičnih del je navdušujoč ne samo zaradi ogromnega 

števila del, temveč predvsem zaradi truda, ki ga je vloţil v predhodno raziskovanje ter 

domišljije in pripovednosti, ki jih njegova dela vsebujejo. Njegov vzor so bili gledališče, 

Louvre in arheološke zbirke, kar se odseva v teatralnih upodobitvah. Preden je leta 1865 

ilustriral Biblijo, se je poglobil v njeno besedilo, pomagal si je z egipčanskimi in 

mezopotamskimi zbirkami v muzejih, bral poročila arheologov in potopise. Njegov čas je bil 

tudi zlato obdobje arheoloških najdb, predvsem v Mezopotamiji. Njegove grafike so zelo 

zgovorne in nas popeljejo na sprehod po bibličnem svetu. Njegova glavna prednost je ravno 

pripovednost, kljub temu, da je včasih hkrati tudi njegova slabost. Ilustracije nedvomno niso 

ob besedilu le kot razlaga ali pojasnilo, temveč ga stopnjujejo in dopolnjujejo. Ob tako veliki  

in pomembni zgodovinski knjigi, kot je Biblija, stojijo Doréjeve ilustracije, v katerih je 

mogoče zaslediti tudi pomanjkljivosti in nepravilnosti, bodisi zgodovinske ali geografske, so 

pa po mojem mnenju kljub vsemu prav navdušujoče iz risarskega tehničnega vidika. 

Morebitne pomanjkljivosti so skoraj nepomembne ob načinu, kako umetnik obravnava 

tematiko. Dela kot celota s svojo skoraj baročno vznesenostjo in energijo delujejo očarljivo in 

spodbujajo bralčevo domišljijo.   
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Slika 10: Gustave Doré: The Star in the East, 1891. Ilustracija Biblije. Lesorez. 

 

Doré je med drugim ilustriral dela pesnikov kot so Lord Byron, Homer in Dante Alighieri. 

Vrhunec njegove ustvarjalnosti in izrazne moči so ilustracije Dantejeve Boţanske komedije. 

Celo serijo ilustracij Komedije je ţe v 15. stoletju naredil Sandro Botticelli. Leta 1861 pa je 

Doré sam financiral objavo Pekla, ki je nemudoma poţela slavo. Boţanska komedija je 

pesnitev, ki govori o potovanju v drugi svet. Pripovedovalec je sam Dante, ki v druţbi svojega 
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vzornika Vergila hodi skozi pekel in vice, v nebesih pa ga spremlja njegov ţenski ideal, 

Beatrice. Gre za klasično literarno delo, ki je navdihovalo in še navdihuje številne umetnike, 

od scenaristov, slikarjev, grafikov, do kiparjev.  

Med drugimi je pesnitev ilustriral tudi William Blake. Šlo je za naročilo njegovega glavnega 

mecena v zadnjem obdobju umetnikovega ustvarjanja. Ustvaril je 102 deli, risbe in akvarele, 

ki pa so ostale v različnih fazah izdelave. Kasneje je začel izdelovati tudi jedkanice, ki pa so 

večinoma ostale nedokončane.  

 

Na primerih upodobitev 34. speva, ki se dogaja na dnu pekla, v devetem krogu, kjer prebiva 

Lucifer, poglejmo, kako sta Doré in Blake upodobila peklenskega vladarja.  

Doréjev Lucifer nosi grotesken izraz na obrazu, Blakeov pa deluje bolj kot grški bog. Blakeov 

način upodabljanja je ploskovitejši, medtem ko Doré najgloblji del pekla prikaţe bolj 

prostorsko, stopnjevanja občutka neprijetnosti pa doseţe ţe s tem, ko postavi dogodek v jamo, 

kjer vladajo grozeče nazobčane skale in odsevajoča, skoraj grozljivo mirna voda, v kateri 

plavajo grešniki. Gledalec se z Blakeovim padlim angelom sreča iz oči v oči, v Doréjevem 

primeru pa imamo občutek, kot da stojimo na eni od skal v jami in opazujemo Vergila in 

Danteja na eni od najvišjih skal pred nami, ki imata prav tako dober razgled na kolosalnega 

Luciferja. Doré nam je gledalcem ustvaril po njegovi ideji in domišljiji izdelano podobo pekla 

ter nas v zgodbo vpelje kot soudeleţenca dogodka. Medtem pa Blakeova upodobitev deluje 

bolj osebno, skoraj kot da prikazuje trenutek umetnikove lastne kontemplacije, v smislu, da je 

v Luciferjevi upodobitvi vtkano tudi avtorjevo razmišljanje o potovanju duše, kar se sklada z 

vsebino in namenom Boţanske komedije, ki jo lahko beremo tudi kot alegorično pot 

posameznika k bogu. Doréjeva ilustracija je bolj pripovedne narave in pri gledalcu cilja za 

izzivanjem neprijetnih, tesnobnih občutij, Blakeova pa zdruţuje pripovedno in osebno-

izpovedno stran razumevanja teksta. 
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Slika 11: William Blake: ilustracija Dantejeve Boţanske komedije, Pekel, Lucifer; 1824-182; 

svinčnik, perorisba, akvarel. British Museum, London. 
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Slika 12: Gustave Doré: ilustracija Dantejeve Boţanske komedije, Pekel, Lucifer, 1861; 

lesorez. 

 

V drugi polovici 19. stoletja so na razvoj druţbe in posledično tudi ilustracije vplivali novi 

izumi, predvsem fotografija in barvna litografija. V secesiji, gibanju ob koncu stoletja, ki je v 

druţbi filma izšla iz industrijske revolucije, je bila ilustracija na vodilnem mestu. Poudarek je 

bil na umetnini kot celoti, tako v arhitekturi, slikarstvu, kot tudi v knjigah, zato postane zelo 

cenjena likovna oprema. 

Umetniki modernisti, ki so ustvarjali tudi na področju ilustracije v času konca 19. in začetka 

20. stoletja so Henry de Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha, Aubrey Beardsley, Gustav Klimt, 

Odilon Redon, kasneje Pablo Picasso, Marc Chagall, Oscar Kokoschka, Paul Klee, Vasilij 

Kandinski, Max Beckman, Jean Arp, Edvard Munch, Salvador Dalí, fotograf Man Ray.  

 

Izpostavila bom še Dalíjevo (1904-1989) ustvarjanje na področju knjiţne ilustracije. Leta 

1967 je ilustriral Skrivnostne pesmi Guillauma Apollinaira, leta 1975 pa Shakespearovo 

tragedijo Romeo in Julija. Med letoma 1960 in 1963 se je po naročilu italijanske vlade ob 

700. obletnici Dantejevega rojstva lotil ilustriranja Boţanske komedije. Do realizacije tega 
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projekta na koncu zaradi nestrinjanja z Dalíjevo nacionalnostjo in načinom dela ni nikoli 

prišlo, vendar se je Dalí odločil, da bo kljub temu izdal svoja dela. Ustvaril je preko 100 

akvarelov, ki so bili podlaga kasnejšim lesorezom.  

Katalonec je bil izredno produktiven in bizaren posameznik, v svojih zadnjih letih ustvarjanja 

je veliko eksperimentiral, med drugim z optičnimi iluzijami, pointilizmom in holografijo. V 

delih, ki bazirajo na Boţanski komediji, je mogoče zaslediti več različnih slogov. V nekaterih 

se čuti duh nadrealizma. Ponekod so figure dolge in sloke, skoraj shirane, celo groteskne ter 

iznakaţene, drugje mišičaste in klasično lepe. Obrazi in telesa se topijo in razpadajo. Spet 

drugod je Dalí rahločuten in skrivnosten. 

Vse ilustracije zaznamuje odlična barvitost – od kričečih, zbadljivih močnih barv do 

harmoničnih kombinacij. Nedvomno je njegova serija ilustracij tega klasičnega dela izredno 

zanimiv poskus, ki prikaţe celi spekter upodobitev alegorične narave te epske pesnitve.  

 

Slika 13: (levo) Salvador Dalí: Boţanska komedija/ Pekel/ 1.spev: 'Departure for the Great 

Journey', 1960; lesorez. CFM Gallery, New York. 

Slika 14: (desno) Salvador Dalí: Boţanska komedija/ Nebesa/ 22. spev: 'The Angel of the 7th 

Heaven', 1960; lesorez. CFM Gallery, New York. 
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Omenim naj še ilustracije Boţanske komedije, ki jih je naredil ameriški slikar in grafik Robert 

Rauschenberg (1925-2008). Gre za litografije iz začetka 70. let 20. stoletja. Ustvaril je preko 

30 del, ki temeljijo na verzih iz Pekla. Dante in Vergil sta v teh delih atleta iz ameriške 

športne revije Sports Illustrated, včasih Danteja zamenjata De Kooning ali Pollock. 

Rauschenberg je v ilustracijah Pekla izrazil svoje dojemanje vsebin, jih prepletel s 

sodobnostjo in jih kombiniral s svojo navdušenostjo nad novimi tehnikami in materiali. 

  

 

  

Slika 15: Robert Rauschenberg: Dantejeva Boţanska komedija, 

ilustracija 31. speva; 1964; litografija. Museum of Modern Art, New 

York. 
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Grafika, ki je od 15. stoletja dalje vplivala na razvoj ilustracije, se je ob koncu 19. stoletja 

odcepila od knjiţne ilustracije, in postala neodvisna od besedila, zato sta se v ilustraciji prijeli 

fotolitografija in reprodukcijska fotografija. Kasneje se je pozornost preusmerila sprva na 

film, za tem še na televizijo. Pred in med vojnama se je v Evropi razširil politični plakat s 

predvsem kubističnim navdihom. Vpliv na evropsko ilustracijo je v tem času prihajal iz 

Amerike v obliki stripov, risank in knjiţnih ilustracij, predvsem otroških. Vsem so nam znane 

risanke Walta Disneya, animatorja in ilustratorja, ki je ustvaril korporacijo, katera še danes 

sluţi in vpliva na zabavno industrijo. 

 V drugi polovici 20. stoletja in vse naprej do danes se je ilustracija tako razširila, da ji teţko 

sledimo. Na njen razmah je vplivala vse zmogljivejša in dostopnejša tehnika. Danes poznamo 

številne računalniške programe (npr. Illustrator, Flash), ki omogočajo ogromno moţnosti in 

zelo olajšujejo delo ter so hkrati precej dostopni. 

 Ilustracija se danes pojavlja skoraj povsod –  poleg tiskanih medijev je največ najdemo na 

internetu v obliki spletne animacije. Gre za zelo spremenljiv in proţen medij, ki sega na vsa 

področja in spaja likovno umetnost tako z knjiţevnostjo kot z drugimi področji.   

 

O slovenskem ilustriranju poezije 

 

Sedaj bomo pogledali še na slovenska tla. Razvoj ilustracije v splošnem sem samo začrtala, 

saj me je bolj zanimala ilustracija poezije za odrasle. Izpostavila bom par primerov in jih 

likovno-formalno analizirala.  

Slovenska ilustracija se je v pravem pomenu besede razvila šele v 19. stoletju, prve ilustrirane 

knjige za otroke so nastale po sredini stoletja. Slovenski zaloţniki so dekoracije in ilustracije 

pred tem jemali iz tujine, predvsem iz nemškega prostora. Med prve slovenske umetniške 

ilustracije spadajo dela bratov Janeza (1850-1889) in Jurija (1855-1890) Šubica ter Frančiška 

Dobnikarja (1878-1901), ki je pod vplivom secesije ustvarjal dekorativne in pripovedne 

ilustracije. Omenim naj še leta 1861 rojeno slikarko Ivano Kobilca, ki se je prav tako 

preizkušala kot ilustratorka, predvsem v grafičnem mediju. Leta 1896 je ilustrirala Pesmi 

Simona Jenka. 

 V začetku 20. stoletja so slovenski in nekateri hrvaški ilustratorji ustanovili društvo Vesna, ki 

je nastalo in delovalo na Dunaju. Društvo je bilo ustanovljeno pod vplivom sveţega in 

naprednega gibanja dunajske secesije ter njenega glasila Ver Sacrum. Vesnani so stremeli za 

ustvarjanjem in gojenjem pristne narodne umetnosti, s tem da so preučevali ostanke ljudskega 
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umetniškega ustvarjanja ter širili zanimanje zanje.  V tem obdobju se pri nas začne tudi razvoj 

umetniške grafike. Člani društva Vesna so bili Saša Šantel (1883-1945), slikar, skladatelj in 

prvi predsednik društva, Maksim Gaspari (1883-1980), Gvidon Birolla (1881-1963), Svitoslav 

Peruzzi (1881-1936), Hinko Smrekar (1883-1942), Fran Tratnik (1881-1957), Tomislav 

Krizman (1882-1955), Ivan Meštrović (1883-1962) in Mirko Rački (1879-1982).   

 

Naslednji, ob koncu 19. stoletja rojeni umetniki, so se z ilustracijo ukvarjali v prvi polovici 

prejšnjega stoletja. Helena Vurnik, rojena Kottler (1882-1962), ki je bila sicer avstrijskega 

rodu, a je ustvarjala pri nas, se je uveljavila kot  grafičarka, ilustratorka in slikarka, njena dela 

so nastajala pod vplivom dunajske secesije, Maksim Gaspari je ilustriral Poezije Dragotina 

Ketteja, Boţidar Jakac (1899-1989)  je upodobil naslednje pesniške zbirke: Padajoče zvezde 

(1916), De Profundis (1926), Zlate lestve (1940) Alojza Gradnika in leta 1941 v sodelovanju 

z Rikom Debenjakom (1908-1987) pesniško zbirko Temna vrata slovenske pesnice in 

prevajalke Lily Novy. Po prvi svetovni vojni sta bila na področju ilustracije aktivna brata 

France (1895-1960) in Tone (1900-1975) Kralj. Prvi od bratov je leta 1921 ilustriral Bevkovo 

pesniško zbirko Pesmi in istega leta še narodno pesem Kralj Matjaţ.  

Leta 1925 se je v Murski Soboti rodil legendarni slovenski animator, ilustrator in stripar Miki 

Muster, avtor znanih stripovskih junakov Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. V tridesetih letih 

20. stoletja so pri nas ustvarjali grafik Miha Maleš (1903-1987), literat, zaloţnik, slikar in 

ilustrator, ki je leta 1937 ilustriral Prešernov Sonetni venec, slikar France Mihelič (1907-

1998) in Nikolaj Pirnat (1902-1948).  

Med vojno sta se z ilustracijo ukvarjala tudi arhitekta Joţe Plečnik (1872-1957) in Ivan 

Vurnik (1884-1971), moţ ţe omenjene Helene Vurnik. Z okupacijo slovenskega območja so 

nehale izhajati slovenske knjige in časopisi, razmahnil pa se je  odporniški partizanski tisk. V 

vojnem in deloma tudi povojnem času so tako prevladale podobe domorodnega značaja. 

Medvojne ilustracije so bile izrazito grafično usmerjene in partizanska grafika je utrla pot 

grafični umetnosti, ki se po vojni zelo razmahne (Pregl, 1979). Neodvisno od partizanskega 

gibanja je v tem času ustvarjala tudi slovenska ilustratorka in slikarka Bara Remec (1910-

1991), ki je med drugim upodobila Puškinova in Mickiewiczeva dela. Leta 1945 sta bili 

ustanovljeni Akademija za likovno umetnost in Mladinska knjiga, ki sta obe pripomogli k 

razširitvi področja knjiţne ilustracije. Po vojni pa se je slovenska ilustracija osvobodila iz 

zapostavljenega poloţaja in občutno napredovala. Razmahnila se je predvsem produkcija 

ilustracije za otroke in mladino. Do danes je število otroških in mladinskih ilustratorjev še 

naraslo, in ker v tej diplomski nalogi ta dela niso bistvenega pomena, navajam le nekatere 
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najpomembnejše ilustratorje, ki so na tem področju ustvarjali v drugi polovici 20. stoletja, 

nekateri nadaljujejo svojo pot še danes.  

To so: Joţe Ciuha (1924), Ive Šubic (1922-1989), Lidija Osterc (1928-2006), Roţa Piščanec 

(1923-2006), Marlenka Stupica (1927), Ančka Gošnik Godec (1927), Marjanca Jemec Boţič 

(1928), Savo Sovre (1928-2008), Boţo Kos (1931-2009), Jelka Reichman (1939), Kostja 

Gatnik (1945), Rudi Skočir (1951), Marija Lucija Stupica (1950-2002), Matjaţ Schmidt 

(1948), Zvonko Čoh (1956), Marjan Manček (1948), Alenka Sottler (1958), Gorazd Vahen 

(1969), svetovno znana ilustratorka in pisateljica Lila Prap (1955), Milan Bizovičar (1927-

2006), Štefan Planinc (1925), Huiquin Wang (1955), Suzi Bricelj (1971) in mnogi drugi. 

 

Poglejmo še na področje ilustriranja poezije. Kmalu po koncu vojne so se zvrstile naslednje 

ilustracije. Maksim Sedej (1909-1974) je ilustriral pesniško zbirko S poti Ivana Minattija iz 

leta 1947, Vladimir Lakovič (1921-1997), akademski slikar in ilustrator, pa V vzponu mladosti 

Lojzeta Krakarja iz leta 1949. Prešernov Uvod h Krstu pri Savici je leta 1950 upodobil Riko 

Debenjak,  Marij Pregelj pa istega leta Homerjevo Iliado, leto kasneje pa še Odisejo. Pregelj 

je sicer leta 1959 upodobil tudi Hemingwayevo povest Starec in morje. Omenim naj še 

ilustracije Tomaţa Krţišnika (1943), ki se je lotil Minattijeve pesniške zbirke Obraz (1972), 

leto za tem pa dela Srčevec Svetlane Makarovič, Jetniške sonete Igorja Torkarja pa je leta 

1974 ilustriral France Mihelič.  

 

Od leta 1949 Mladinska knjiga podeljuje nagrade za izjemne otroške in mladinske ilustracije, 

ţe leta pa se slovenski ilustratorji različnih generacij predstavljajo na Bienalu slovenske 

knjiţne ilustracije, ki poteka v Cankarjevem domu. Letos je Bienale praznoval 10. rojstni dan, 

ob 11. bienalu pa bo dočakal ţe dvajsetletnico obstoja. V sklopu bienala podelijo tudi 

Smrekarjevo nagrado za ţivljenjsko delo. 

 

Kot prvega domačega ilustratorja naj izpostavim legendo slovenske ilustracije Hinka 

Smrekarja (1883-1943). Smrekar je bil prvi slovenski humoristični risar, domači satirik in 

karikaturist. Njegova dela in njegova osebnost sta izrednega pomena za Slovence, saj je bil 

opazovalec in ocenjevalec dogajanja v začetku 20. stoletja.  

 

Karel Dobida (Dobida, 1957 po Smrekar, 1957) Smrekarja in Ivana Cankarja smatra za dva 

najpomembnejša kronista in umetnika, ki sta imela pomembno vlogo pri oblikovanju sodobne 

slovenske kulture. Njegova dela so prikaz duhovnega, umetnostnega, druţbenega in 
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političnega stanja na naših tleh. V karikaturah in satirah je upodabljal, kar je videl in občutil v 

svetu. Bil je izrazito ljudski umetnik, saj je bilo sluţenje soljudem zanj izrednega pomena. 

Leta 1940 je v nekem dnevniku zapisal, da njegovo geslo ni umetnost zaradi umetnosti, 

temveč ţivljenje zaradi ţivljenja (Smrekar, 1957). Lahko bi rekli, da so njegovi likovni 

izdelki dokumenti časa. Obseţen del njegovega opusa je posvečen ilustraciji, zlasti mladinski, 

ilustriral pa je tudi šaljive liste in diplome. Smrekar s svojimi satirami in karikaturami ni 

prizanašal nikomur, niti sebi. Pozorno in nepristransko se je opazoval in njegove 

avtokarikature so skoraj kot javne spovedi. Mnogim ljudem se je zaradi svoje neposrednosti 

in odkritosti zameril, precej nepriljubljen je bil med vladajočimi. Tudi to po njegovem tipično 

slovensko zadrgnjenost je grajal, ljudi pozival k več humorja, ter da naj se včasih pogledajo v 

ogledalo in nasmejejo svoji podobi.  

 

Ljudem je kazal ideale in modrost s tem, ko da je prikazoval človeške napake in norčije, 

pogosto pretirane, smešne in celo gnusne. V tem je podoben mnogim njegovim predhodnim 

somišljenikom, kot so renesančni Pieter Bruegel  in mlajša Francisco Goya ter Honoré 

Daumier. Dobida (Dobida, 1957, po Smrekar, 1957) ga smatra za 'našega Boscha'. Smrekar je 

bil zelo vsestransko izobraţen človek, tako na področju filozofije, politike in humanizma, 

govoril pa je tudi več jezikov. Boril se je proti nazadnjaštvu, mračnjaštvu, izkoriščevalcem in 

človeški neumnosti. Preizkusil se je v skoraj vseh umetniških tehnikah, a izkazalo se je, da 

ima največ smisla za grafiko in risbo. 
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Slika 16: Hinko Smrekar: Delirij, ok. 1914; kolorirana perorisba. Reprodukcija iz knjige 

Smrekar, H. (1957). Hinko Smrekar. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

37 
 

Marij Pregelj, sicer grafik in slikar, je leta 1950 ilustriral Homerjevo Iliado, leto kasneje pa še 

Odisejo. Iliada je tragična pesnitev o Ahilovem srdu, Odiseja pa temelji na Odisejevem skoraj 

desetletnem vračanju na domačo Itako po padcu Troje. O ţivljenju in ustvarjanju avtorja teh 

dveh antičnih epskih pesnitev je veliko neznanega, a najverjetneje naj bi ţivel v drugi polovici 

8. stoletja pred našim štetjem. Ţe od antike dalje sta Homer, njegov obstoj ter avtorstvo Iliade 

in Odiseje v znanosti vsebina tako imenovanega homerskega vprašanja.  

 

Pregljev likovni izraz se je izoblikoval na literarni podlagi, saj je od očeta pisatelja pridobil 

nagnjenje do interpretiranja knjiţevnih del in posledično ilustriranja le-teh. V ustvarjanje ga je 

vodila lastna notranja nuja, ki se je izraţala v nagnjenosti k duhovnim vsebinam in 

raziskovanju eksistence. Pregelj se je drţal mišljenja, da mora ilustracija prikazovati vzdušje 

dobe. Ilustracije obeh del temeljijo na poudarjeno subjektivni interpretaciji vsebine (Zgonik, 

1994). Ko je ustvarjal ilustracije, se je Pregelj poglobil v antično civilizacijo, njene običaje in 

noše.  

Ilustracije Iliade, starejše od obeh pesnitev, so bolj klasične glede kompozicije, uprizoritve 

figur in akcije. Ustvarjene so v tehniki gvaša, razmerje med črnim in belim pa je 

uravnoteţeno.  

V delih, ki ilustrirajo Odisejo, pa je videti odmik od klasičnega. Figure so popačene, 

barbarske in spominjajo na predhodnike homo sapiensa. Lobanje so sploščene, telesa 

disproporcionalna, sključena in robata. Vzdušje je tukaj v smislu upodobitve bolj sproščeno. 

Čutiti je večjo  ţeljo po prikazu vzdušja dobe. K temu doprinese tudi večji kontrast. Belina 

poleg temnejših delov deluje kot od sonca osvetljena in skoraj oţgana antična grška pokrajina. 
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Slika 17: Marij Pregelj: Iliada, Hektor razbije s skalo vrata ahajskega okopa; 1949/50; gvaš na 

papirju. Moderna galerija, Ljubljana. 

  Slika 18: Marij Pregelj: Odiseja, Homer in 

muza pesništva; 1951; risba s čopičem, laviran tuš na papirju. Moderna galerija, Ljubljana. 
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Slika 19: Marij Pregelj: Odiseja, Berač Iros in Odisej se spoprimeta; 1951; laviran tuš na 

papirju. Moderna galerija, Ljubljana. 
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Izjemna zdruţitev besed in podob je poslednja pesniška zbirka Toneta Pavčka, ki jo je 

ilustriral slikar, grafik in ilustrator Danijel Demšar. Zbirka Angeli je izšla po pesnikovi smrti 

leta 2012 pri Mladinski knjigi. Zadnje pesmi, ki jih je Pavček pisal še na smrtni postelji, je 

Demšar upodobil v pretanjenih in neţnih ilustracijah. Tako kot poezija, so tudi ilustracije 

iskrene, doţivete in čutne. Tehnika, v kateri so nastala dela, je kombinacija risbe, računalniške 

obdelave in tiska. Ilustracije večinoma prikazujejo angelske figure, ki kot da lebdijo v 

prosojnih prostorih. Kdo in kaj angeli so, ne vemo, vendar v vsaki dobi in kulturi burijo 

domišljijo umetnikov, pisateljev, mistikov ter navadnih posameznikov. Pribliţajo se nam kot 

vizije, v sanjah in meditativnih stanjih. Utelešajo pomoč, vodenje in svetovanje (Ronnberg & 

Martin, 2010). Prostor v ilustracijah, ki je nedoločljiv, zapolnjujejo meglice, tu in tam od 

nekod iz daljave sijejo tople rumene lučke. Nekatere ilustracije so popolnoma abstraktne in 

spominjajo na nočno nebo. Prevladujejo odtenki zemeljske rjave in sive, tudi oker in modre. 

Pesmi in ilustracije druţno nosijo še močnejše sporočilo, kot ga ţe sicer. Dopolnjujejo se. V 

bralcu vzbudijo občutke topline in te popeljejo nekam, kjer tudi ti začneš sanjariti, kakšen je 

tvoj angel varuh.  

 

Slika 20: Danijel Demšar, Angeli - Angel za mame; 2012; gliclee fine art print. Galerija 

Černe, Ljubljana.  
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Slika 21: Danijel Demšar, Angeli - Angel miru; 2012; giclee fine art print. Galerija Černe, 

Ljubljana. 
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William Shakespeare (1564-1616) 

  

'Oblikoval ga je njegov čas – on pa je s pisanjem oblikoval sam Čas.' 

(Bradbury, 1999, str.23) 

William Shakespeare, nedvomno najznamenitejši angleški pesnik in dramatik, je bil rojen v 

mestecu Stratford-upon-Avon, leţečem v osrednji Angliji, leta 1564, v času, ki se po takratni 

vladarici Elizabeti I., tudi v knjiţevnosti, imenuje elizabetinska doba. To je bilo obdobje, v 

katerem sta na umetniškem področju cvetela predvsem knjiţevnost in gledališče. 

Shakespearov oče je bil bojda znani posestnik, po nekaterih podatkih rokodelec, izvoljen na 

številne pomembne poloţaje v lokalni politiki, ki pa je kasneje zaradi pripadnosti katoliški 

veri doţivel finančne in socialne padce. 

Skoraj zagotovo je Shakespeare obiskoval brezplačno osnovno in srednjo šolo v rodnem 

Stratfordu, kjer je po vsej verjetnosti pridobil precej dobro izobrazbo, predvsem bogato znanje 

latinščine, a se na nadaljnji študij ni nikdar vpisal. 

Obstajajo legende o njegovem otroštvu in mladosti, ki pa niso dokumentirane. Prvi zapis o 

njegovem ţivljenju po krstu je njegova poroka z Anno Hathaway iz leta 1582. Kmalu po 

poroki so se jima rodili trije otroki, po tem pa nekaj let ni zapisov o njegovem ţivljenju. 

Leta 1592 se je pojavil v Londonu, takrat poleg Pariza in Neaplja enem izmed največjih 

evropskih mest, hkrati gospodarskem in kulturnem središču kraljevine, ţe znan kot igralec in 

dramatik (Jurak, 1995). 

Shakespeare je bil povezan s skupino profesionalnih igralcev King's Men, s katerimi ni samo 

igral, marveč je navsezadnje postal vodilni delničar in najpomembnejši dramatik podjetja.  

Kot danes, je bilo tudi takrat preţiveti v profesionalnem gledališču zelo teţko. Konkurenca je 

bila neizprosna, mestna uprava, drţava in predvsem cerkvene organizacije pa pogosto 

nenaklonjene. Kljub vsem teţavam, s katerimi so se soočali, je Shakespearova zdruţba 

uspevala, in leta 1599 so začeli nastopati v Globu, odprtem gledališču ob Temzi, ki so ga 

zgradili sami za svoje potrebe.  

Zelo malo oziroma skoraj nič ni znanega, koliko časa je minilo od dokončanja določenega 

dela in njegove uprizoritve, tudi datumi in letnice prvih uprizoritev Shakespearovih dram niso 

znani (Abrams & Greenblatt, 2000). Shakespearova kariera v dramatiki se je začela razvijati 

okrog leta 1590 z njegovim pisanjem komedij in zgodovinskih iger. Prva nastala dela so Titus 

Andronicus, Rihard III, Rihard II, Henrik IV, Henrik V. Opus njegovih del je zelo obseţen, 

najbolj poznana dela, od prvih komedij, romantičnih komedij pa vse do tragedij, so: Komedija 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

43 
 

zmešnjav, Sen kresne noči, Beneški trgovec, Vesele ţene Windsorske, Mnogo hrupa za nič, 

Kakor vam drago, Hamlet, Othello, Kralj Lear, Macbeth, Antonij in Kleopatra, Ukročena 

trmoglavka, Julij Cezar, Koriolan, Romeo in Julija, Dober konec vse povrne, Zimska 

pravljica, Milo za drago, Vihar in druga. 

Glede nekaterih del obstajajo teorije in dvomi o tem, ali jih je napisal Shakespeare sam, ali ob 

pomoči še koga. Njegov slog pisanja se je skozi leta seveda spreminjal, kar je razlog za 

dvome in vprašanja glede avtorstva. Poleg slave, ki si jo je priboril s svojimi dramskimi deli, 

je Shakespeare veljal in velja tudi za elegantno dovršenega in izurjenega pesnika. Nad 

njegovo poezijo so se navduševali romantiki in novoromantični pesniki. Nekatera omenjena 

pesniška dela bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. William Shakespeare, umetnik, 

obdarjen z lirsko in dramsko močjo, se je po dolgi karieri upokojil v domačem in ljubljenem 

Stratfordu, kjer je napisal svoja zadnja dela in leta 1616 tudi umrl. 
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O sonetni obliki 

 

'[…] sonet je jezikovni mikrokozmos, ki odseva makrokozmos človeškega sveta. Sonet je svet v 

malem, mali svet.' (Novak, 2004, str. 33) 

Sonet je jedrnata lirska pesniška oblika, katere nastanek sega  v 13. stoletje na sicilijanski 

dvor. Najpomembnejša lastnost soneta, od koder izvira njegova trdnost, je, da temelji na jasno 

začrtanih zakonitostih. Ponavadi je sonet ljubezenska izpoved, sluţi pa tudi izpovedovanju 

drugih vsebin. Najznačilnejši sonetni verziji sta shakesparejanski oziroma elizabetinski in 

italijanski oziroma petrarkovski sonet, sestavljen iz štirinajstih vrstic, ki pa se delijo na dve 

štirivrstičnici oziroma kvartini in dve trivrstičnici oziroma tercini. Nobena druga pesniška 

oblika ni tako sorodna glasbi, kot ji je sonet, ki ga bogati ravno njegova zvočnost (Novak, 

2004). V italijanskem sonetu je osnovni in prvotni ritem zgrajen na jambskih enajstercih, 

angleška verzija enajsterca pa je jambski pentameter, najbolj razširjeni verz v angleški poeziji. 

Angleški  sonet je za razliko od italijanskega razdeljen na tri kvartine in sklepni distih, v 

katerem je strnjena poanta oziroma komentar soneta, lahko pa je njegovo negiranje ali 

zanikanje.  

 

Poglejmo še najobičajneše razporeditve rim: 

 

 v italijanskem sonetu je le-ta  A B B A   A B B A   C D C   D C D  ali  

                                                 A B B A   A B B A  C D E   C D E,  

 

 v angleškem sonetu pa   A B A B   C D C D   E F E F   G G.  

 

 

Zaradi tolikšne razlike v kompoziciji se nekateri poznavalci sprašujejo, ali angleški sonet 

sploh lahko poimenujemo sonet (Novak, 2004). Preberimo dva primera soneta – prvi je 

italijanski sonet, delo Francesca Petrarce (1304-1374), drugi pa angleški sonet, ki ga je izumil 

Henry Howard (1517-1547), in se prepričajmo o njunih razlikah. 
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Francesco Petrarca  

 

90 

 

Razsula v vetru las je venec zlati,                                                     

da tisoč ljubkih vozlov se je zvilo;                                                     

luč pritajeno s pljuskom ji je vlilo                                                     

v očeh, ki danes morajo molčati.                                                     

                                                                                                              

Obraz se lahko obarval je v škrláti,                                                 

če v pravem, laţnem, ni se razločilo;                                             

a jaz, ki v srcu nosil sem netilo,                                                       

sem zagorél kot tisoč bakel hkrati.                                                

                                                                                                             

Njen hod ni bil kot hodijo dekleta,                                                 

kot angel šla je, a besede njene                                                     

zvenele so, da takih svet ne sliši.                                                    

                                                                                                             

Bila je ţivo sonce, duh najvišji; 

čeprav je lok popustil, zdaj ko vene,  

se nič ne celi rana, od nje prejeta. 

 

 

 

 

Prevedel Andrej Capuder 
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Henry Howard: O pomladi 

 

Prelepi čas, ki brst in cvet rodi, 

je prt zelen razgrnil na dobravi: 

ţe slavec v novem perju ţvrgoli 

in grlica ţe samčku bajke pravi. 

Pomlad prišla je: vse kali, brsti, 

rogovje jelen pustil je v goščavi, 

srnjak ob deblih koţuh svoj goli 

a riba luske v vodi lesketavi. 

Ţe gad na topli skali se levi, 

čebela med nabira na planjavi 

in lastovica roj mušic lovi – 

prešla je zima, smrt za roţe v travi. 

Glej, skrb med temi lepimi stvarmi 

gubi se, ţalost v meni pa brsti. 

 

 

Prevedel Janez Menart 
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Svetovni mojstri soneta so med drugimi Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Michelangelo 

Bounarroti, William Shakespeare, William Wordsworth, Miguel de Cervantes, Johann W. von 

Goethe, Vladimir Majakovski, Adam Mickiewicz,  Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, 

Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke, Jorge Luis Borges. 

Tudi slovenski knjiţevniki so ustvarjali v sonetni obliki. Prvi slovenski sonet je delo Jovana 

Vesela – Koseskega (1798-1884) imenovan Potavţa, nastal leta 1818. Najznamenitejši so 

soneti največjega slovenskega pesnika in enega največjih evropskih sonetistov Franceta 

Prešerna (1800-1849), med katerimi vrh zasedajo Sonetje nesreče iz leta 1834.  

Ostali ustvarjalci sonetov v slovenskem jeziku so Josip Stritar, Dragotin Kette, Alojz 

Gradnik, Miran Jarc, Tone Seliškar, Boţo Vodušek, Ciril Zlobec, Janez Menart, Tomaţ 

Šalamun, Veno Taufer, Niko Grafenauer, Brane Senegačnik, Kajetan Kovič, Milan Jesih in 

številni drugi.  

 

 Shakespearovi Soneti 

 

 

Shakespearovi Soneti so v samem vrhu angleškega, nedvomno tudi svetovnega pesništva, 

kamor spadajo zaradi svoje neizpodbitne umetniške vrednosti. Drţi se jih popularnost, ki pa 

verjetno temelji predvsem na dejstvu, da je avtor v njih odkril velik del sebe in svojega 

zasebnega ţivljenja, k tej popularnosti pa veliko doprinese tudi aktualnost teme, ki jo pisec 

obravnava v svoji liriki. Soneti namreč govorijo o ljubezni. Nikoli prej ni Shakespeare tako 

neposredno in iskreno spregovoril o svojem ljubezenskem ţivljenju, kajti ta zbirka je skoraj 

kot ljubezenski dnevnik. Pesnik poleg ljubezni opeva še staranje in minljivost, tudi minljivost 

lepote, ter trpljenje in odrekanje v ljubezni (Jurak, 1995).  

 

Napisani naj bi bili med leti 1592 in 1598. Prvič so bili objavljeni leta 1609, pod okriljem 

zaloţnika Thomasa Thorpa, nekaj let za tem pa večkrat bojda tudi v spremenjeni in nepopolni 

obliki s strani drugih zaloţnikov. Slednji so desetletja in stoletja za prvo izdajo zbirko sonetov 

urejali kar po svoji presoji (Jurak, 1995). Obstajajo pa tudi teorije o tem, ali je Shakespeare 

sploh privolil v objavo njegovih sonetov. 

Napisani so v klasični obliki angleškega soneta. Podobno kot o avtorjevem ţivljenju, tudi o 

Sonetih kroţi veliko število teorij in domnev glede avtorstva, vsebine in ostalega, kar zna 

buriti človeško domišljijo in radovednost. Najrazličnejši tolmači so sonete razumeli kot 
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resnično ali izmišljeno izpoved ter tudi alegorijo, nerazumljivi vrstni red sonetov pa postavlja 

številna vprašanja, ki pa so za bralca pomembna v primeru, če ţeli iz njih in njihove časovne 

umestitve izvedeti kaj več o avtorjevem ţivljenju. Navsezadnje pa je najpomembnejši duh, ki 

veje iz sonetov in jim daje posebno vrednost (Menart, po Shakespeare, 1965). 

Vseh sonetov v zbirki je 154. Med pozornejšim branjem sonetov naj bi bilo mogoče zaslediti 

delitve na skupine, prvenstveno kar se tiče vsebine, saj lahko oko izkušenejšega bralca in 

poznavalca zazna spremembe v atmosferi, a navsezadnje strokovnjaki razlike v tematiki in 

vzdušju pripisujejo dejstvu, da so soneti nastajali spontano in so v skladu z doţivljanji in 

čustvi, ki so pesnika pestila v danem trenutku, in od tod razlike. V prvih 126. sonetih opeva 

lepoto in naklonjenost mlajšemu oboţevanemu moškemu, ravno ta odnos med mladeničem in 

pesnikom pa je pogosta tarča razprav.  Ob ţe omenjenih temah soneti govorijo tudi o zakonu, 

nesmrtnosti, prijateljstvu, ţalosti, izdajstvu, obupu ter tudi o pokvarjenosti druţbe in časa 

(Shakespeare & Knox Pooler, 1918). V opisovanju njegovega odnosa z lepim mladeničem 

preide od občudovanja, ljubosumja, občutka izdajstva, odpuščanja, skrbi za prijatelja – do 

zrelosti in prijateljstva, ki je čisto in brezpogojno. V zadnjih sonetih se njegova pozornost 

obrne k tako imenovani črni dami, ki jo pesnik ljubi, in hkrati zaradi nje neznosno trpi, saj ga 

ta ljubezen spravi vse do roba razumnosti. O identiteti obeh oseb obstajajo teorije in domneve, 

ki pa jih v tej diplomski nalogi ne bom omenjala. Shakespearologi in drugi preučevalci se 

sprašujejo tudi o času nastanka sonetov. Obstajajo teorije, da jih je pesnik napisal pri 25. letih, 

in ne kasneje v ţivljenju, kot so verjeli sprva. 

Shakespeare prav tako kot dramatik tudi kot pesnik bralcu ponudi izredne umetniške stvaritve, 

in ustrezen se mi zdi naslednji citat, ki strne tudi moje razumevanje njegovega pesnjenja:  

'Skratka, gre za usodo pesnika, ki je ţivel v drugem času in okolju, toda njegovo pričevanje o 

ţivljenju in svetu niti ni tako bistveno drugačno od našega, kot bi se nam utegnilo videti, prej 

obratno, tudi sami smo se ţe znašli v takih ali podobnih situacijah, ki jih tako rekoč ponovno 

odkrivamo s senzibiliteto in izpovedno močjo pesnika, ki se mu je posrečilo svoj čustveni in 

miselni svet jezikovno uzavestiti in ga izraziti tako, kot to stori lahko le umetnik, ki mu beseda 

postane sámo ţivljenje.' (Jurak, 1995, str. 52) 

 

Dotakniti se moramo še izjemno pomembnega vprašanja prevoda. V slovenščino je  

Shakespearove sonete v celoti prvi prevedel Janez Menart. V zbirki so izšli leta 1965, eno leto 

po 400. obletnici Shakespearovega rojstva. Menart se je s prevajanjem sonetov ukvarjal veliki 

del svojega ţivljenja, pribliţno 40 let. Oton Ţupančič je prevedel le enega, 98. sonet. Celotno 
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zbirko je v slovenski jezik prevedel tudi prevajalec in dramatik Srečko Fišer (1953). 

Omenjena zbirka Soneti je izšla pri Cankarjevi zaloţbi leta 2005. Njegovega prevoda nisem 

prebrala, zato se bo moje nadaljnje pisanje o prevodu dotikalo izključno Menartovega dela. 

Prevajanje Shakespearovih sonetov je od prevajalca zahtevalo poglabljanje v dobo, v kateri so 

soneti nastali, v prevode v drugih jezikih in teorije shakespearologov. Jezikovno izraţanje v 

izvirniku se precej razlikuje od sodobne angleščine in zaradi svoje večpomenskosti omogoča 

ne le eno razlago, kar je prevajalcu nedvomno predstavljalo oviro pri poskusu posredovanja 

teh pesmi v slovenščini. V sonetih namreč prevladuje simbolika, značilna za elizabetinsko 

dobo. Janez Menart je moral zavoljo jasnosti in ustreznosti velikokrat ubrati svojo pot, kar se 

kaţe v zamenjevanju prispodob, spreminjanju stavčnih konstrukcij ali oddaljevanju od 

slovarske in slovnične podobe izvirnika. Razlike med jezikoma so včasih nepremostljive, zato 

je pričakovati popoln posnetek originala skoraj nemogoče. Prevajalec mora poskrbeti, da 

prevodi dobro zvenijo v slovenščini, kot da bi jih napisal slovenski pesnik, ter da sledi 

izvirniku, včasih pa to pomeni, da je treba dodati tudi kaj svojega, da se izogneš estetskim 

deformacijam (Menart, 2002). Boţidar Pahor (1966) kot največjo odliko Menartovih 

prevodov navaja to, da zvenijo 'slovensko'. Našo materinščino pa smatra za enega najbolj 

lirskih in čudovitih jezikov, saj njena slovnična in besedna gibljivost omogočata prevajalcu, 

da se laţje pribliţa izvirniku, tako po slogovni kot vsebinski strani.  

 

Prevod v drug jezik nedvomno v določeni meri vpliva na razumevanje, saj ne more biti isto 

kot izvirnik. Tudi pesem v maternem jeziku vsak bralec razume malo drugače, kot bi mogoče 

ţelel pesnik ali kot jo dojame drug bralec. Prevajalec je eden od bralcev, ki pa mora sprejeti 

odločitve, kako pesem najbolj primerno prevesti. Obstaja toliko prevodov, kot je prevajalcev, 

pa tudi isti prevajalec lahko večkrat na različne načine prevede isto pesem. Določena beseda 

le redko ustvarja povsem isto predstavnost pri različnih ljudeh, o čemer sem pisala ţe v 

poglavju o povezavi besede in oblike. To razlikovanje je še posebej značilno predvsem pri 

pridevnikih in prislovih, celo medmetih, med najbolj enopomenske besedne vrste pa spadajo 

vezniki, predlogi, zaimki in števniki. Tudi samostalniki so med bolj enopomenskimi 

besednimi vrstami, kljub temu, da je tudi v tem primeru za doseganje iste predstave pri 

različnih ljudeh potrebno veliko opisnih podatkov, za kar pa v pesmi ni prostora, niti namena 

(Menart, 2002).  
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V primeru Shakespearovih sonetov je toliko bolj izpostavljena dvojnost razumevanja, ker so v 

njih, kot sem ţe omenila, številni simboli značilni za pesnikov čas in jih mora sodobni bralec 

ali prevajalec v primeru, da ga zanima ozadje soneta, poznati in raziskati. Odvisno je tudi, 

kako in zakaj sonete beremo. Morda ţelimo iz njih izvedeti več o pesniku, druţbi in času, v 

katerem je ţivel pesnik, o identiteti mladeniča ali 'črne dame', ali pa v njih iščemo nekaj 

globljega, kar nas zadeva, česar si ne znamo razloţiti, in čemer v poeziji najdemo razlago ali 

tolaţbo. 

 

 Moja grafična dela so nastala na podlagi prevedenih Menartovih pesmi. Sicer sem jih nekaj 

prebrala tudi v izvirniku, vendar so mi predstavljali kar trd oreh. Nedvomno bi bili izdelki 

drugačni, če bi se odločila, da bom sonete prebrala v izvirniku, in jih nato likovno formulirala. 

Mogoče bi jih razumela čisto drugače, mogoče se z njimi niti ne bi uspela poistovetiti. Kot 

sem ţe omenila, se tudi nisem pretirano spuščala v teorije in simbole. Če bi se poglobila v 

specifiko določenih izrazov in njihove pomene, bi bili izdelki verjetno prav tako drugačni. 

Moj namen je bil, posvetiti se čustvenim odzivom, ki jih soneti izzovejo. 

 

Če povzamem, prevodi v določeni meri vplivajo na razumevanje pesmi, saj bi bil dobesedni 

prevod v materni jezik nerazumljiv.  Če bi reke in pregovore dobesedno prevajali, verjetno v 

drugi kulturi in druţbi ne bi imeli smisla. Dober prevajalec misli, vzdušje in obliko pesmi kar 

se da ohrani, tako da jih prilagodi maternemu jeziku. Včasih to terja spreminjanje ritmičnih in 

zvokovnih lastnosti, rim in tako dalje. Navsezadnje pa je bistvo pesmi dodajanje bralčevega 

svojstvenega videnja. 

 

Ilustracije Sonetov drugih avtorjev  

 

Shakespearovi soneti so skozi stoletja od njihovega nastanka doţiveli upodobitve v različnih 

umetniških smereh in tehnikah, sicer pa je teh upodobitev mnogo manj kot pri njegovih 

drugih, predvsem dramskih delih.  

Od avtorjev in del, ki sem jih zasledila, sem izbrala primer ilustratorja, katerega delo se mi zdi 

najzanimivejše. Dela sem umestila v obdobje ter izpostavila vzporednice, ki sem jih našla s 

svojimi deli in s svojim razumevanjem Shakespearove poezije. 

 

Večinoma so se posamezniki lotili ilustriranja posamičnih ali parih sonetov (William Edward 

Frost, Sir John Gilbert, Henry Ospovat, Keith Michell), vendar je teţko najti kvalitetne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

51 
 

reprodukcije le-teh. Primerov ilustrirane celotne zbirke sonetov je malo. Pogosteje se 

pojavljajo izdaje, ki so obogatene s poudarjenimi inicialkami ali dekorativnimi vzorci (Valenti 

Angelo, Caitlin Keegan). Našla sem tudi likovna dela sodobnih avtorjev, ki so upodabljali 

Sonete in jih hranijo v zasebnih zbirkah (Étienne Yver, Natasha Henderson).  

Britanski umetnik Charles Robinson (1870-1937) je v začetku 20. stoletja ustvaril ilustracije 

sonetov, v katerih odmeva duh art nouveauja. Med drugim je ilustriral tudi dela Roberta Luisa 

Stevensona, Hansa Christiana Andersena, Oscarja Wilda in klasične pravljice bratov Grimm, 

Alico v čudeţni deţeli, Rdečo kapico, Lepotico in zver ter druge.  

Robinsonova dela so bila objavljena v zbirki The Songs and Sonnets of William Shakespeare, 

ki je izšla leta 1915 pri zaloţbi Duckworth and Company v Londonu.  

Gre za risbe, obarvane v akvarelni tehniki. Linija je značilno art nouveauska, ki jo navdihuje 

gibanje. V ilustracijah se pojavljajo figure, večinoma ţenske, ki delujejo fatalno. Telesa, 

prepletena s cvetjem, lebdijo v prostoru, ponekod zasanjano zrejo v daljavo, oblačila plapolajo 

v zraku. Tekoča linija ustvarja občutek premikanja. Okolica je zapolnjena z nenavadnim 

rastlinjem, atmosfera pa deluje, kot da je napolnjena z meglicami, skozi katere prodira neţna 

svetloba. 

Vzporednice s svojimi deli vidim predvsem v tem, da je po mojem mnenju tudi Charles 

Robinson poskusil upodobiti 'čas' in 'prostor' pesmi, ki sta v bistvu nedoločljiva, saj se večina 

dogajanja odvija v človeški duši. V tem 'prostoru' je vse mogoče, vse je ţlahtno, tudi tisto, kar 

je teţko. 
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Slika 22: Charles Robinson: ilustracija iz zbirke The Songs and Sonnets of William 

Shakespeare; 1915; akvarel. Duckworth and Company, London. 
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PRAKTIČNI DEL 

 

 

 O uporabljenih likovnih tehnikah 

 

Preden preidem na del besedila, kjer bom predstavila izbrane pesmi in likovne izdelke, naj na 

kratko spregovorim še o grafičnih tehnikah, v katerih so nastala moja dela.  

Likovni izraz grafika zdruţuje dva postopka: risanje v matrico in odtis te risbe na tiskovni 

podlagi. O tesni povezavi in dopolnjevanju knjiţnega tiskarstva in grafike od njunega 

nastanka naprej sem spregovorila ţe v prejšnjih poglavjih.  

Ločimo tehnike visokega, globokega, reliefnega, ploskega in prepustnega tiska (sitotiska). 

Vse tehnike, ki sem jih v lastnih izdelkih uporabila, pa sodijo med tehnike globokega tiska. 

Izraz pomeni postopek, kjer tiskovna podlaga (npr. grafični papir) iz mehansko ali kemično 

pridobljenih zarez, vdolbin in ploskev, pod pritiskom tiskarske stiskalnice pobira tiskarsko 

barvo.  

Začetek procesa je pri vseh tehnikah enak. Najprej ploščo zbrusimo, očistimo ter razmastimo.  

Kot prvo naj predstavim tehniko suhe igle. Izvajamo jo z neposrednim praskanjem in 

vrezovanjem v površino gladke matrice z iglo. Kot matrice lahko uporabimo cinkove, 

bakrove, jeklene, medeninaste ali aluminijeve plošče. Za vrisovanje v jekleno ploščo je 

potrebno več moči kot za vrisovanje v mehkejši cink, vendar je posledično cinkova plošča 

hitreje obrabljiva. Igle, s katerimi vrisujemo, so izdelane iz jekla, diamanta, rubina ali safira 

(Buckland-Wright, 1973). Za obvladovanje gibanja preko površine je potrebno močno 

zapestje. Kljub navidezni preprostosti je ta tehnika v bistvu precej kompleksna. Igla v površini 

matrice ob robovih linije pušča brazde, kovino dvigne, vendar je ne odstrani. V te dvignjene 

dele (ne le v poglobljeno risbo) se pri nanašanju ulovi barva. Ta značilnost daje občutek 

mehkobe in ţametnosti, hkrati pa je zaradi nje omejeno število odtisov, saj se brazde ob 

vsakem tiskanju bolj obrabljajo. Suha igla omogoča doseganje zelo raznolikih tonskih 

vrednosti preko velikega razpon linij: od tankih šibkih sivin, ki jih dobimo z neţnimi potegi, 

pa do močnih, temnih in mehkih linij, ki jih ustvarimo z močnim potegom. Prve znane suhe 

igle, ki jih hranijo v Britanskem muzeju, je naredil Albrecht Dürer, posluţevali pa so se je tudi 

Rembrandt, ki je dosegel vrh umetniške izraznosti v tej tehniki, ter Picasso in De Segonzac, 

med drugimi seveda. 
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Naslednja tehnika, ki je po času nastanka mnogo mlajša, je jedkanica. V 17. stoletju jo je 

razvil Rembrandt (Buckland-Wright). Na zbrušeno in razmaščeno ploščo, ki jo lahko prej 

rahlo segrejemo, enakomerno nanesemo na kislino odporno zaščitno snov, na primer asfaltni 

lak (tekoči asfalt, razredčen z bencinom) ali določeno smolo. Ko se zaščitni sloj posuši, 

rišemo na ploščo. Pomembno je, da z iglo odstranimo zaščito in pridemo do kovine. Ko 

končamo z risanjem motiva, zaščitimo še robove in zadnjo stran. Posušeno matrico nato 

potopimo v kislino. Glede na kovinsko ploščo izberemo ustrezno kislino. Cinkove plošče 

jedkamo v razredčeni dušikovi kislini (načeloma v razmerju vode proti kislini 3:1). Kislina 

poglablja in razjeda samo izpostavljene dele, to je tam, kjer smo odstranili podlago. Medtem 

ko poteka kemična reakcija med kislino in kovino, nastajajo plinski mehurčki, ki jih 

odstranjujemo s ptičjim peresom (lahko tudi s čopičem). Debelina in poglobljenost črt sta 

odvisni od tega, kako dolgo pustimo, da kislina deluje na matrico. Jedkamo lahko tudi v več 

stopnjah, s čimer doseţemo različne intenzitete črt. Ko končamo z jedkanjem, ploščo speremo 

pod vodo, očistimo zaščitno plast (z bencinom) in zbrusimo robove. Sledi ustaljen postopek 

tiskanja, ki ga bom opisala malo kasneje.   

 

Še prej pa nekaj besed o tehniki, ki se v francoščini imenuje vernis-mou, v slovenščino pa jo 

prevajajo mehki vosek ali mehka podlaga, tudi manira krede. V uporabo je prišla v drugi 

polovici 18. stoletja. Gre za vrsto jedkanice, za katero pa je značilen risbi s svinčnikom ali 

kredo podoben odtis.  Na očiščeno, razmaščeno ter segreto cinkovo ploščo s tamponom ali 

valjarjem nanesemo vosek oziroma mehki asfaltni lak in ga ohladimo. Nato preko plošče 

poloţimo tanki papir in nanj rišemo s svinčnikom. Mehka podlaga se tam, kjer smo risali, 

prilepi na papir in odstrani skupaj z njim. Jedkamo in tiskamo po postopku, ki je značilen za 

globoki tisk. Po mojem mnenju je prednost te tehnike prav v nepravilnostih oziroma 

naključjih, ki se pojavijo med postopkom in jih kislina razje. Risba je značilno mehka in 

razpršena. Ta tehnika je najbolj nepredvidljiva, pogosto pa jo uporabim ravno zaradi tega in 

tam, kjer si ţelim, da bi prišlo do naključij in bo rezultat nekaj povsem nepričakovanega.  

 

Zadnja tehnika, ki bom jo omenila, je akvatinta. Leta 1768 jo je uvedel francoski grafik 

Leprince (Sedej, 1966). Je vrsta jedkanice, le da ploščo v tem primeru enakomerno posujemo 

s kolofonijo (smolnato snovjo, ki jo pridobivajo iz borovcev in drugih iglavcev s 

segrevanjem) ali prašnimi delci asfalta. Nato ploščo segrejemo, da se zaščitna plast stopi in 

sprime s podlago. Površine, za katere ţelimo, da ostanejo bele, zaščitimo z zaščitno proti 
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kislini odporno snovjo, počakamo da se posuši, nato pa jedkamo. Jedkamo lahko v več 

stopnjah in različno dolgo, odvisno od števila tonov, ki jih ţelimo ustvariti. Paziti moramo le, 

da ne pride do spodjedanja zrnc. Akvatinta se večinoma kombinira s tehnikami suhe igle, 

jedkanice in tudi rezervaţa. 

Odlične primere akvatint v kombinaciji z jedkanico najdemo v obseţnem opusu Španca 

Francisca Goye. Bralcu priporočam ogled satirično-kritičnih ciklov Los Caprichos/Kaprice, 

Los desastres de la Guerra/Grozote vojne in Los Disparates/Los Proverbios/Pregovori 

(poimenovane tudi Sueños/Sanje). 

Za konec naj na kratko opišem še postopek tiskanja.  

Preden se lotimo tiskanja,  zbrusimo robove, ki jih kislina včasih kljub zaščiti razţre. To 

storimo, da nam robovi ne trgajo papirja ter da na njih ne ostaja barva, kar se vidi na odtisu. 

 Tiskarsko barvo najprej nanesemo na površino matrice, ki jo segrejemo, vtremo v 

poglobljene dele in nato obrišemo površinske dele z roko ali papirjem. Pazimo, da 

enakomerno očistimo celotno površino matrice, drugače dobimo lisast  neenakomeren odtis. 

Dobro očistimo tudi robove. Tiskamo na vlaţen grafični papir.  
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 Shakespearovi Soneti kot moja inspiracija 

 

Shakespearovi Soneti so me prevzeli predvsem zaradi svoje teţko razloţljive ţlahtnosti in 

plemenitosti. Ob branju se mi namreč pogosto zazdi, da za trenutek odplavam v nek drugi čas 

in svet, kjer imajo vsakdanje človekove izkušnje in občutki prav poseben pridih, skoraj 

podoben čarobnosti. V tem svetu so še vrednote, večje od ţivljenja. Tam se lahko človek 

sooči s svojo notranjostjo, bolečinami, šibkostmi in minljivostjo ter jim pripiše višje pomene. 

Vse, kar posameznik doţivlja, ni zaman, ni naključno. Določeni soneti vsebujejo ideje, ki 

delujejo, kot da so utrinki iz sanj, čudovite tvorbe človeške domišljije in ţelja, ki se jih oklepa 

v vsakdanjosti, kjer je lahko posameznik tako izgubljen in nebogljen. Obenem se lahko 

poistovetim s pesnikom in najdem košček sebe, svojega sveta in svojih izkušenj v njegovih 

besedah.  Soneti so po mojem videnju preprosti, kar niti najmanj ne mislim poniţujoče, 

temveč v njih vidim plemenito preprostost, saj so tudi za neizkušenega bralca berljivi, teme pa 

so ne glede na dobo vsakdanje in blizu skoraj vsakemu posamezniku. Ob njihovi preprostosti, 

ki je v bistvu rezultat izrednega umetniškega daru, so soneti na nek način tudi zagonetni, saj je 

v njih toliko čustev in navsezadnje jezikovne odličnosti. Dragi so mi predvsem zato, ker iz 

njih veje odkritost in srčnost. So prikaz celotnega spektra doţivljanj človeka, ki je kljub svoji 

veličini samo človek.  

Zaradi velikega števila sonetov – kot sem ţe zapisala, je vseh 154 – sem naredila selekcijo in 

jih izmed vseh izbrala sedem, ki so postali motivno ozadje grafik. Izbirala sem jih po najlaţji 

poti – obravnavala sem tiste, ki so mi osebno najbolj všeč, torej tiste, ki so mi bili v danem 

času vsebinsko najbliţji.  

 

Dela, ki so nastala, spadajo bolj na področje knjiţnega slikarstva kot ilustracije, saj so preplet 

mojega razumevanja pesmi in osebnih zgodb.  

Pesem je kratka, ker je skupek oziroma povzetek, podobno kot slika. Njeno vsebino 

dojemamo kot samostojno končno stanje. Ko sem  sama pesem prebrala, mi je v mislih ostala 

slika. Ta slika je vedno zajemala mnogo več kot le prebrano. Nadja Zgonik (1994) zapiše, da 

je risba v vidno prevedena oblika ustvarjalčeve komunikacije s svetom  idej, tudi prostor, kjer 

se spočenja nov jezik.  V teh primerih, ko sem prebrala pesem, jo analizirala, in vsrkala v 

osebne zgodbe, se je pesem z  njimi prepojila.  Prva nastala risba v obliki osnutka je 

predstavljala zdruţitev dvojega – pesmi in mene. Vsakič mi je novonastala risba in kasneje 

grafika predstavljala neke vrste katarzični zaključek. Po Aristotlu je bistvo umetniškega 
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doţivetja v očiščenju človekovih duševnih občutkov (Aristotel, po Kroflič, 2012 ). 

Doţivljanje umetniškega dela, soneta, je potekalo od subjektivnega vţivetja v zgodbo, ki v 

posamezniku vzbudi občutke, ga očisti delov, za katere ne ţeli, da motijo njegovo bivanje, 

poraja vprašanja, rešitve in odgovore, izsledki te kontemplacije pa se materializirajo v risbi, 

grafiki. Umetniško doţivetje ima vzgojno moč (Kroflič, 2012). Shakespearovi soneti imajo 

moč, da vzgajajo. V pedagoškem delu diplomske naloge je bil moj namen to posebno poezijo 

pribliţati osnovnošolcem, a o tem več kasneje. 

 

V mojih upodobitvah se na številnih mestih pojavljajo oblike, ki predstavljajo telesa. Nadja 

Zgonik (1994) pravi, da risba odkriva vidno in nevidno ter omogoča prikaz telesa brez 

uporabe serije planov in volumnov, saj ji zadošča ţe obris. Telesa so v mojih delih ponekod le 

obrisi in beţno spominjajo na človeško figuro, včasih sploh niso človeška, temveč delujejo 

celo ţivalsko. Slednje bi lahko imenovala tudi domišljijska bitja. V teh primerih gre 

pravzaprav za prikaz človekovega psihičnega telesa, moje abstraktne ideje o njem.  

 

Izmišljena figura, ki nadomešča psihično, je osrednja oblika grafike Ne, jaz sem tak, kot sem. 

Človek se zaveda, da ni brez grehov in pomanjkljivosti, a vendar se sprejema takšnega, kot je. 

Njegova duša je hkrati groba in neţna, njej ni enake. Oblika, ki jo zavzema, je edinstvena. 

Poţviţga se na mnenja drugih, dokler ve, da deluje po svoji vesti. V njo posegajo dejavniki iz 

okolja, jo vlečejo v vse smeri, ji poskušajo odvzeti kakšen del, vendar 'ona' stoji vzravnano.  

 

Figura v delu, naslovljenem Tvoja senca sence razprši, zre v daljavo, kamor odnaša sence, 

sama pa meče senco v očiščeni prostor. Stoji mogočno pred vibrirajočim oblakom tujkov. 

Njena senca je edina sprejemljiva, saj njena senca razsvetljuje. Oseba, o kateri v sonetu 43 

piše pesnik, je zmoţna razsvetliti še temo noči. Njena prezenca, čeprav le sanjska, je dovolj, 

da je človek potešen.  

Delo Srce, ki je prepolno tebe je nastalo na podlagi 113. soneta. Vidimo obris fizičnega telesa, 

ki blodi v pokrajini, katere sploh ne vidi. Hodi med popačeno okolico, saj ne verjame v nič 

drugega več, namreč ljubezen mu je zameglila pogled. Ljubezen ga je prevzela, ga popolnoma 

zaposlila.  
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'Čas sedanji in čas pretekli 

sta oba morda navzoča v času prihodnjem 

in čas prihodnji vsebovan v času preteklem. 

Če ves čas je vedno navzoč 

ves čas je neodrešljiv. 

[…]' 

Thomas Stearns Eliot (1977, str. 61) 

Z minevanjem časa, njegovimi posledicami in usodo se pesnik sooča v 60. in 115. sonetu. 

Grafiki, ki sta prav tako nastali na to temo, sem poimenovala Naj Čas počne, kar hoče in Zdaj 

je zdaj, vse drugo pa dvomljivo?. Človek nima moči, da vpliva na čas. Le-ta posledice pušča 

na vsemu, kar je ţivo. Ko sem začela risati osnutke za 60. sonet, sem pred sabo zagledala 

plasti tapet, ki se lupijo in odpadajo po koščkih. Bila je zelo lepa kompozicija. Odkrivale so se 

zanimive teksture in barve. Pomislila sem na to, kdo jih je nalepil in kdo vse je ţe ţivel v tej 

sobi. Zdelo se mi je, da bi ta motiv, ki sem ga kasneje preoblikovala v likovni motiv, lahko 

ustrezal vsebini 60. soneta.  Neizbeţno je, da nas bo vse premagal čas, in Shakespeare sonet 

zaključi tako, da to dejstvo sprejme. Ve pa, da bodo njegove besede večne. Nekaj 

zadovoljivega je v razmišljanju, da so tudi moje forme, in s tem moje misli, postale večne.  

Tudi v 115. sonetu se pisec spoprijema s Časom, ki je kot reka, ki se nenehno giblje, 

neprestano odnaša, prinaša ter spreminja. Človek se spreminja skupaj s časom, ničesar ne 

more zagotovo trditi, na lastno usodo ne more vplivati. Ob spominjanju na pretekle izkušnje 

in odločitve, se velikokrat vprašamo Zakaj je moralo biti tako, Zakaj sem se tako odločil/a, 

Zakaj sem to naredil/a?, ko pa vemo, 'da vse se spremeni, da zdaj je zdaj, vse drugo pa 

dvomljivo?'. 

Vsaka naša odločitev se na nek način odseva v naši sedanjosti in prihodnosti. S potekom časa 

in našimi preteklimi odločitvami se moramo sprijazniti in z njimi ţiveti. Lahko pa 

spreminjamo današnjega in bodočega sebe, se dograjujemo in izpopolnjujemo. 

 Ko je moj mentor Črtomir Frelih prvič videl grafiko, ki upodablja 115. sonet,  je komentiral, 

da mu ritmično ponavljajoče vodoravne in navpične linije govorijo o dvomu. Takrat še ni 

poznal vsebine soneta. Ta njegova opazka me je zelo razveselila, saj je to pomenilo, da mi je 

na nek način uspelo prikazati, kar sem si ţelela.  
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Ljubezen je (…) zvezda v tèmi tavajoči barki, saj je človekovo največje bogastvo, da je 

zmoţen imeti rad. Ljubezen, takšna ali drugačna, je najvišja rešitev. Je osrednja tema 

človekovega razmišljanja, razglabljanja, trpljenja in spraševanja o pomenu obstoja. Je času 

podredljiva, neobvladljiva in včasih muhasta. Naseli se v prostor, ki ga Shakespeare 

poimenuje z besedami 'kjer te ni, a vem, da si'.  V tisti prostor, ki je pod površino in neviden 

očem. Z besedami Saint-Exupéry-a (1985): Bistveno je očem skrito. Dobro vidimo s srcem.  
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Izbrani soneti in likovne interpretacije 

 

43 

 

Bolj ko miţim, bolj vidijo oči, 

saj nepomembno je, kar zro za dne, 

ko pa zaspim, se jim prikaţeš ti, 

da mráčno-ţive ţívo v mrak strmé. 

Kako bi tvoja senca razsvetlila 

- saj tvoja senca sence razprši- 

šele bel dan, če vanj bi posvetíla, 

ko ţe očem, ki spé, tako blesti! 

Kako oči bi blaţene bile, 

če bi te gledale ob belem dnevu, 

ko ţe v temì nočí do njih prodre 

skoz teţki sen tvoj lik, lep ţe v odsevu! 

Vsak dan je noč, ki muči jo čakánje, 

in noč bel dan, ko prinesó te sanje. 
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Tvoja senca sence razprši 

 

 

Slika 23: Sonet 43/ 'Tvoja senca sence razprši'/ jedkanica in suha igla, 5/5, 2013. 
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48 

 

Kako skrbnó sem spravil pred odhodom 

pod varen ključ vse svoje drobnarije, 

da v teţkih skrinjah,  spravljenih pod podom, 

s tatinsko roko tat jih ne odkrije! 

A ti – ah, moji biseri so smetje!- 

ti moje več-kot-vse, ti moj zaklad, 

ti moja bol in skrb in razodetje – 

ti si ostal, da te ukrade tat. 

V nobeno skrinjo nisem te zaklenil, 

le tjakaj, kjer  te ni, a vem, da si, 

le v stajico srca, kjer, kot bi trenil, 

čez plot mi skočiš, če se ti zazdi; 

   a še od tam te najbrţ kdo ukrade, 

   saj za tak plen še čednost v greh zapade! 
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Kjer te ni, a vem, da si 

 

 

 

Slika 24: Sonet 48/ 'Kjer te ni, a vem, da si'/ vernis mou in suha igla, 3/3, 2013. 
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60  

 

Kakor valovi na obalni prod 

tako trenutki naši v nič hité: 

val valu za seboj napravi pot 

in temu drug za drugim vsi sledé. 

Ko rojstvo stopi v ocean svetlobe, 

se plazi v zrelost; brţ ko jo doseţe, 

se ţe bori za slavo z mrki zlobe 

in Čas, ki dar je dal, po njem mu streţe. 

Čas uničuje neţni cvet mladosti, 

lepoti brazda gubice v obraz, 

naravi ropa čudeţne redkósti – 

prav vse poţanje s svojim srpom Čas. 

   Moj stih pa se prebil bo v dni bodoče 

   in te slavil, naj Čas počne, kar hoče. 
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Naj Čas počne, kar hoče 

 

 

 

Slika 25: Sonet 60/ 'Naj Čas počne, kar hoče'/ akvatinta in vernis mou, 5/6, 2013. 
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113  

 

Odkar te ni, mi vid, ki pota vódi,  

prebiva v srcu in deli z njim vse 

dolţnosti svoje in zato le blodi: 

na videz vidi, vendar slépo zre; 

ker gleda s srcem, videnih oblik 

cvetov in ptic v srce ne sporoči; 

srce s tem ne dojame beţnih slik, 

a tudi svojih videnj ne obdrţi: 

saj če zazna kak lep, kak grd prizor, 

stvar najbolj neţno ali najbolj grobo, 

golobčka, vrano, morje, hrib, mrak, zòr, 

takoj ovenča s tvojo jih podobo. 

  Tako srce, ki je prepolno tebe,  

  na laţ postavlja vid in sámo sebe. 
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Srce, ki je prepolno tebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Slika 26: Sonet 113/ 'Srce, ki je prepolno tebe'/ jedkanica in suha igla, 2/5, 2013. 
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115 

 

Laţ so vsi prejšnji stihi, ki pojó, 

češ da te ljubim prav do skrajne meje; 

tedaj pač ni mi v glavo šlo, kako 

moj plamen naj plamtel bi še silnéje. 

A vedel sem, da Čas prav vse razdéne, 

razdre vezi, se poigra z zakoni, 

zatre lepoto, otopí namene 

in trdno voljo v tok sprememb odkloni. 

Mar nisem, v strahu pred trinoštvom dni, 

smel reči: ''Zdaj te ljubim najbolj ţívo!'' 

ko vedel sem, da vse se spremeni, 

da zdaj je zdaj, vse drugo pa dvomljivo? 

 Ne, nisem smel: dejal sem za vse čase, 

 ljubezen pa je dete, ki še rase. 
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Zdaj je zdaj, vse drugo pa dvomljivo? 

 

 

 

Slika 27: Sonet 115/ 'Zdaj je zdaj, vse drugo pa dvomljivo?'/ jedkanica in akvatinta, 1/3, 2013. 
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116 

 

Poroka zvestih duš, glej, ne pozna 

zadrţkov! Ne, ljubezen ni ljubezen, 

če varanje jo v varanje peha 

in izogibanje v umik oprezen! 

O, ne, ljubezen je svetilnik ţarki, 

ki neomajno na viharje zre, 

je zvezda v tèmi tavajoči barki, 

ki kaţe smer, čeprav globine ne. 

Ljubezen Času ni pavliha bedni, 

čeprav ji srp cvet ust in lic dohaja; 

o, ne spreminja z dnevi se in tedni, 

temveč do konca dni, do groba traja. 

  Če to ni res, če bom jo kdaj pogúbil, 

  jaz nisem pesnil in nihče ni ljubil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

71 
 

Zvezda v tèmi tavajoči barki 

 

 

Slika 28: Sonet 116/ 'Zvezda v temi tavajoči barki'/ suha igla, 4/4, 2013. 
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121  

 

Ker svet te za pokvarjenca ima, 

četudi nisi, boljše je, da si, 

saj vest, da slast ni greh, nič ne velja, 

velja le tisto, kar se drugim zdi. 

Zakaj naj sprijeno oko me skruni, 

s tem da se v sodbah z mojim ''grehom'' brati? 

Zakaj naj slabši, kot sem sam, vohuni 

za mano in moj prav mi zlobno bláti? 

Ne, jaz sem tak, kot sem! In ta, kdor kaţe  

na moje grehe, svoje s tem razkriva; 

mogoče sem jaz čist, kjer on se maţe; 

nikar po svoji meri naj ne šiva! 

 če noče reči s tem, da prav na dnu 

 prav vsi smo slabi, nagnjeni le k zlu. 
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Ne, jaz sem tak, kot sem! 

 

 

Slika 29: Sonet 121/ 'Ne, jaz sem tak, kot sem'/ vernis mou in suha igla, 3/3, 2013. 
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PEDAGOŠKI DEL 

 

Uvod 

Ne bo prvič, da  v tem diplomskem delu pišem o tem, da imajo po mojem mnenju 

Shakespearovi soneti izredno, vzgojno moč. Ţe ko sem jih prvič prebrala, sem vedela, da so 

posebni. Vsaj zame so. To prepričanje v njihovo globino je bilo v meni prisotno tudi takrat, ko 

sem razmišljala, kaj pripraviti v pedagoškem delu. Ţelela sem jih pribliţati učencem. Ţelela 

sem, da bi jih tudi oni na podoben način začutili. Pripravila sem nalogo, ki povezuje 

razumevanje pesmi, ilustracijo, grafiko, in daje moţnost, da učenci vključijo tudi svoje 

notranje občutke. Pri pedagoškem delu je bil glavni cilj ozaveščanje o povezavah med 

različnimi umetniškimi govoricami in moţnostih vzajemnega prevajanja. Moj namen je bil 

ugotoviti, ali učenci razumejo tovrstne povezave in odnose med jeziki. 

Nalogo sem izvajala na osnovni šoli. Sodelovalo je 5 deklet, ki bodo z naslednjim šolskim 

letom zaključile osnovno šolo. Izvedba naloge je v splošnem pogledu  sicer uspela, izdelki, ki 

so nastali, so likovno zanimivi, učenke so bile zadovoljne, prav tako njihov učitelj, vendar mi 

ni uspelo z njimi izvesti intervjuja, kjer sem jih spraševala o njihovem doţivljanju pesmi. Ko 

smo prišle do točke, da odgovorijo na vprašanja, kako so doţivljale pesem, in če je v njih kaj 

vzbudila, so ostale brez odgovorov. Tudi ko so začele ustvarjati, so se večinoma oprijele ene 

besede, ki so jo vzele iz izbranega soneta. Veliko sem razmišljala, zakaj se je ta del tako izšel. 

Je bilo krivo moje pomanjkanje izkušenj, in posledično slabo motiviranje za dokaj zahtevno 

tematiko, napačno zastavljena naloga, starost učenk ali morda premalo povezovanja med 

poezijo in likovnostjo v šoli nasploh in od tod nerazumevanje teh povezav?   

Krofličev (2012) primer deklice, ki na presenetljiv način dojame Munchov 'Krik', ob čemer 

avtor zapiše, da je to dejanje dokaz, da je otrok zmoţen globokega estetskega doţivetja, mi je 

dal nadaljnje misliti. Ţe od samega začetka sem verjela v to, da so otroci zmoţni veliko več, 

kot jim včasih pripisujemo, in vedno bolj sem prepričana v to, da naloga ni bila prezahtevna, 

le več časa bi ji bilo treba nameniti in se bolj poglobiti pri pripravi. Tudi na splošno menim, 

da bi bilo koristno uvesti več medpredmetnega povezovanja v osnovni šoli. Verjetno je 

povezava med več dejavniki razlog, zakaj mi ni uspelo izvesti intervjuja. V nadaljevanju bom 

prikazala potek učne ure, fotografije nastalih likovnih izdelkov in poskušala analizirati 

zastavljeno likovno nalogo ter mojo izvedbo. Poiskala sem tudi nekaj rešitev, ki bi mi ob 

morebitni izvedbi podobne naloge pomagale pri doseganju boljših rezultatov. 
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Likovna naloga 

 

Priprava na učno uro 

Izvajalka: Anja Kolenko 

Datum izvajanja:  1. in 2. julij 2013 

Šola: OŠ Tišina 

Razred: Učenke 8. razreda  

Predmet: Likovna vzgoja (obšolske dejavnosti) 

Okvirni čas za obravnavo področja: 6 ur 

Likovno področje: Grafika 

Likovna naloga: Oblikovanje grafike s kombinirano tehniko 

Likovna tehnika: Monotipija in tisk s šablonami  

Likovni motiv: Sonet 

Medpredmetne povezave: Slovenščina 

Materiali in pripomočki: Papir, škarje, grafična barva na vodni osnovi, podlaga, valjar, 

grafična stiskalnica itd. 

Učne metode: Pogovor, razlaga 

Učne oblike: Skupinska, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: Fotokopije in knjige: 

1) Pavček, T. (2011). Angeli. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

2) Saint-Exupéry, A. de (1985). Mali princ. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

3) Shakespeare, W. (1990). William Shakespeare. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Literatura za učitelja:  

- Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora. 

- Butina, M. (1995). Slikarsko mišljenje : od vizualnega k likovnemu. Ljubljana: Cankarjeva 

zaloţba. 

- Kandinski, V. V. (1985). Od točke do slike: zbrani likovnoteoretski spisi. Ljubljana: 

Cankarjeva zaloţba. 

- Shakespeare, W. (1990). William Shakespeare. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Cilji:    Učenci: 

- Nadgradijo pojem oblika. 

- Odkrivajo doţivljajske vrednosti oblik. 

- Spoznajo razlike in podobnosti med poezijo in likovnostjo. 

- Spoznajo moţnosti prevajanja besed v oblike.  

- Spoznajo pojem ilustracija in njen namen. 

- Osvojijo tehniki monotipije in tiska s šablonami. 

- Razvijajo občutek za predvidevanje poteka postopka (kako se bodo plasti prekrivale, 

kaj mora biti odtisnjeno prej, kaj kasneje itd.) 

- Skozi umetniško doţivljanje in ustvarjanje razvijajo svojo osebnost. 
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Potek učne ure 

 

 

Učna  

etapa 

 

 

Dejavnost  

učitelja 
Dejavnost učencev 

Metode 

 in oblike 

dela 

Pripomočki 

Uvodna 

motivacija 
 

Pozdravim učence. 

 

 

 

Uro začnemo s 

pogovorom o poeziji 

in likovnosti. Sledijo 

vprašanja. 

 

1) Kaj je 

poezija in kaj 

je zanjo 

značilno? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kaj je 

značilno za 

likovno 

umetnost? 

 

 

 

 

 

 

3) Kaj je torej 

skupnega 

obema 

panogama? 

 

 

 

Odzdravijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je umetniška 

zvrst/panoga.  

Je izraţanje z 

besedami. Zanjo so 

značilni ritem, rime, 

zvočnost, oblika(ki 

se razlikuje od 

drugih oblik 

literarnih del), 

verzi, ponavljanja…  

 

 

 

Izraţanje z barvami, 

oblikami, svetlobo, 

črtami, točkami… 

Izraţanje v dveh ali 

treh dimenzijah. 

 

 

 

Nosita estetsko 

vrednost.  

Sluţita izraţanju 

čustev, pogledov in 

drugih vsebin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska.  
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Osrednji 

del 

 

 

 

Omenili smo, da se 

likovnik izraţa z 

oblikami. Poglejmo, 

kaj pomeni ta 

pojem. 

  

Oblika je zunanji 

videz stvari. Delimo 

jih 

na abstraktne in 

tiste, ki predstavljajo 

resnične predmete, 

na oblike z 

matematičnimi 

imeni in brez imen 

ter dvo- in 

tridimenzionalne.  

 

Obstaja neskončno 

število oblik.  

Človek se z okolico 

lahko sporazumeva s 

pomočjo besed  in s 

pomočjo oblik.  

Besede povezuje v 

stavke, oblike v 

kompozicije.  Tako 

kot besede tudi 

oblike lahko nosijo 

pomene. Človek jih 

formulira na način, 

da izraţajo določeno 

vsebino.  

Preden posameznik 

misel izrazi 

navzven, jo oblikuje 

v mišljenju. 

 

Pokaţem primer 

trikotnika v dveh 

različnih poloţajih. 

 

1) Kako 

dojemate 

prvi in kako 

drugi 

trikotnik?  

Se kaj 

spremeni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, 

frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 
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To dokazuje, da 

lahko enako obliko v 

drugem poloţaju 

oziroma odnosu do 

okolja drugače 

dojemamo. 

 

Poglejmo, kako 

doţivljamo 

naslednjo obliko na 

različnih poloţajih v 

formatu. 

  

 2) Katera oblika 

prva pritegne vašo 

pozornost? Katera 

deluje najbolj 

stabilno in katera 

manj nestabilno? 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi s tem, da 

oblike razporejamo 

po različnih delih 

formata vplivamo na 

to, kako oblike 

doţivljamo.  

 

Predstavljajte si, da 

hodite po podlagah, 

ki sta na naslednjih 

dveh fotografijah.  

3) Kaj mislite, kaj bi 

bilo udobneje? 

 

 

 

Doţivljanje se 

spremeni. 

Trikotnik na levi 

(zgoraj) deluje bolj 

stabilno. Drugi 

(spodaj) deluje, kot 

da bo vsak čas padel 

na tla itd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozornost pritegne 

tista na sredini. 

Stabilno deluje tista 

na spodnjem robu, 

manj na zgornjem 

robu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo, 

argumentirajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga, 

frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 
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Doţivljanje tekstur, 

mehkobo, trdnost in 

grobost materialov 

in oblik povezujemo 

z našimi 

predhodnimi 

izkušnjami s svetom 

in materiali, ki ga 

sestavljajo. Hoja po 

nazobčanih oblikah, 

npr. skalah, ni tako 

udobna kot hoja po 

pesku.  

Okrogle oblike 

pogosteje 

doţivljamo in 

povezujemo z 

mehkim/neţnim, 

nazobčane z 

grobim/bolečim. 

 

Kljub temu je 

doţivljanje oblik, 

prav tako besed, za 

vsakega 

posameznika 

specifično. Vsak bo 

pesem ali sliko 

doţivljal malo 

drugače. 

 

Poglejmo nekaj 

reprodukcij likovnih 

del. 

Poskusite jih 

povezati z 

naslednjimi 

besedami.  

 

Besede med katerimi 

lahko izbirate so: 

- izgubljenost 

- lepota 

- samota 

- lahkotnost 

- gibanje 

- zmešnjava 

- grobost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci razporedijo 

besede ob 

reprodukcije. 

Razlaga, 

frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reprodukcije: (Avtorji 

od zgoraj navzdol: B. 

Kovačič, F. Khnopff, 

A. Rodin, F. Khnopff, 

H. Hartung, T. 

Géricault, A. 

Giacometti, E. Schielle, 

F. Khnopff, L. Alma-

Tadema) 
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Vidimo, da ste ob 

likovna dela 

razporedile različne 

besede. Zakaj 

mislite, da je temu 

tako? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovorimo se o 

posameznih delih in 

oblikah, zakaj so 

izbrale določene 

besede? Vzbudi 

katero delo v vas 

kakšna občutja? 

 

 

 

 

 

 

Katera zvrst likovne 

umetnosti pa 

povezuje besede in 

oblike, oziroma se 

ukvarja z 

uprizarjanjem 

vsebine literarnih 

del? 

 

 

 

Zakaj imamo ob 

besedilih ilustracije? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker vsak posameznik 

drugače dojema, 

vidi,čuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razloţijo zakaj in 

kako razlikujejo 

oblike, forme. 

Opišejo občutke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija. 

 

 

 

Da si vsebino laţje 

predstavljamo, da je 

besedilo bolj 

zanimivo,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 
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Kaj pa se vam zdi 

pomembnejše – 

tekst ali ilustracija? 

Zakaj? 

 

 

Kakšni so lahko 

odnosi med 

besedilom in 

ilustracijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahko navedete 

primer ilustrirane 

knjige, ki vam je 

všeč? 

 

 

 

Pokaţem primere 

ilustracij, kjer sta 

besedilo in 

ilustracija neločljiva 

– npr. Mali princ, 

tudi klasične 

pravljice.  

 

Pogledamo še 

ilustracije Pavčkovih 

Angelov, Doréjeve 

ilustracije Biblije, 

Boţanske komedije  

itd. 

 

Primerjamo načine 

upodabljanja, 

opazujemo odnose 

med besedilom in 

ilustracijami ter 

postavitve besedila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentirajo, 

argumentirajo. 

 

 

 

 

Naštevajo: 

prevladuje eno ali 

drugo (enega je več, 

drugega manj), sta 

enakovredna, se 

dopolnjujeta, 

razlikujeta,… 

 

 

 

 

 

 

Naštevajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentirajo, 

primerjajo, 

argumentirajo, 

sprašujejo. 

Pogovor, 

skupinska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodukcije: (Avtorji 

od zgoraj navzdol: A. 

de Saint Exupéry, J. 

Tenniel,  G. Doré, D. 

Demšar) 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

82 
 

Sedaj bomo  prebrali 

tri pesmi, ki bodo 

osnova vašemu 

kasnejšemu 

ustvarjanju.  

 

Avtor teh pesmi je 

angleški pesnik in 

dramatik William 

Shakespeare. 

 

Se spomnite, kdaj je 

ţivel Shakespeare? 

 

 

Lahko naštejete 

nekaj njegovih del? 

 

 

Ste katero od 

njegovih del brali pri 

slovenščini? 

 

 

Danes boste brale 

njegove sonete, ki so 

izšli v zbirki Soneti 

leta 1609.  

 

Se spomnite 

kakšnega drugega 

soneta, ki ste ga 

brale? 

 

 

 

Shakespearovi 

soneti so 

ljubezenske pesmi. 

Govorijo o srečni 

zaljubljenosti, pa 

tudi o razočaranju in 

trpljenju. 

 

Najprej bomo 

prebrale pesmi na 

glas. Nato jih lahko 

vsaka zase prebere 

še enkrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo. 

 

 

 

Naštevajo. 

 

 

 

 

Odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo. 

Omenijo Franceta 

Prešerna. 
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 Izbrani soneti: 

Avtor: William Shakespeare 

Zbirka: Soneti 

Prevedel: Janez Menart 

 
Sonet 60 

Kakor valovi na obalni prod 

tako trenutki naši v nič hité: 

val valu za seboj napravi pot 

in temu drug za drugim vsi sledé. 

Ko rojstvo stopi v ocean svetlobe, 

se plazi v zrelost; brţ ko jo doseţe, 

se ţe bori za slavo z mrki zlobe 

in Čas, ki dar je dal, po njem mu streţe. 

Čas uničuje neţni cvet mladosti, 

lepoti brazda gubice v obraz, 

naravi ropa čudeţne redkósti – 

prav vse poţanje s svojim srpom Čas. 

   Moj stih pa se prebil bo v dni bodoče 

   in te slavil, naj Čas počne, kar hoče. 

 

Sonet 91 

Ta z znanjem se bahá, ta s svojim rodom, 

ta z mišicami, ta z bogatijo, 

ta z najnovejšo spakedrano modo, 

ta s konji, s psi, s sokoli, ki slovijo; 

in vsakomur po svoje je v veselje, 

da je v nečem od vseh ostalih večji, 

jaz pa stojim pred vsem brez vsake ţelje, 

saj vse uţivam v eni sami sreči: 

ljubezen tvoja, glej, mi več pomeni 

kot konji, psi, bogastvo, ţlahtna kri 

in kup oblek, ki vrednost jim je v ceni: 

s tem, da si moj, prekašam vse ljudi. 

 Le to me muči, da me ţe z besedo 

 lahko vsak hip poţeneš v strašno bedo. 

 

Sonet 115 

Laţ so vsi prejšnji stihi, ki pojó, 

češ da te ljubim prav do skrajne meje; 

tedaj pač ni mi v glavo šlo, kako 

moj plamen naj plamtel bi še silnéje. 

A vedel sem, da Čas prav vse razdéne, 

razdre vezi, se poigra z zakoni, 

zatre lepoto, otopí namene 

in trdno voljo v tok sprememb odkloni. 

Mar nisem, v strahu pred trinoštvom dni, 

smel reči: ''Zdaj te ljubim najbolj ţívo!'' 

ko vedel sem, da vse se spremeni, 

da zdaj je zdaj, vse drugo pa dvomljivo? 

 Ne, nisem smel: dejal sem za vse čase, 

 ljubezen pa je dete, ki še rase. 
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Razloţim nepoznane 

pojme.  

 

 

Razdelim jim 

vprašalnike, na 

katerih so zapisana 

tri vprašanja. Nato 

prosim učenke, da 

odgovorijo najprej 

na prvo vprašanje, ki 

se glasi: 

 

Opiši, kako si 

razumel/a vsebino 

prebranega soneta 

(Te je pesem na kaj 

spomnila, si jo s čim 

primerjal/primerjala

, je v tebi vzbudila 

spomine, 

čustva,…?). 

 

 

Ko končajo z 

zapisovanjem, se z 

učenkami 

pogovorimo o tem, 

kar so zapisale. 

Poiščemo 

podobnosti in 

razlike med 

njihovimi odgovori. 

Pogovorimo se o 

tem, kako vse bi 

lahko 

upodobile/ilustrirale 

pesem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašajo po razlagi 

nejasnosti in 

nepoznanih besed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapišejo odgovore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentirajo, 

razlagajo, 

primerjajo, 

analizirajo. 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 
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Učenkam povem, da 

bodo ustvarile 

grafiko na podlagi 

soneta, ki so ga 

izbrale, v tehnikah 

monotipije in tiska s 

šablonami. 

Razloţim in 

pokaţem jim 

postopek dela– 

kakšne moţnosti 

imajo, kako 

zmešamo in 

razvaljamo barvo, 

kako naj načrtujejo 

prekrivanje 

materialov oziroma 

slojev itd. 

Pokaţem jim 

materiale, ki jih 

lahko uporabijo.   

 

Ko spoznajo tehniko 

in način dela, 

začnejo z 

oblikovanjem 

osnutkov.  

 

 

 

 

 

Naslednje 3-4 ure 

poteka ustvarjanje.  

Pomagam, svetujem 

in vodim učenke pri 

ustvarjanju. 

Spremljajo razlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblikujejo zamisli, 

pripravijo osnutke, 

izberejo materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenke ustvarjajo. 

Razlaga, 

frontalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna. 

 

 

 

 

Zaključni 

del 

Ko zaključimo s 

čiščenjem in 

pospravljanjem 

materiala, 

pripravimo razstavo 

del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagajo pri 

čiščenju, 

pospravljanju ter 

postavljanju 

razstave. 
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Preden se  

pogovorimo o 

nastalih izdelkih, 

učenke prosim, da še 

enkrat preberejo 

izbrani sonet in 

odgovorijo na zadnji 

dve vprašanji na 

vprašalniku.  

 

Vprašanji: 

 

- Se je tvoje 

dojemanje/razumeva

nje soneta po 

opravljeni likovni 

nalogi kaj 

spremenilo? 

 

- Kako se tvoj 

likovni izdelek 

povezuje s prebrano 

pesmijo (kakšen je 

odnos med njima, 

zakaj si izbral/a 

določena sredstva, 

barve, oblike,…)? 

 

Ob delih se 

pogovorimo o 

uspešnosti del, o 

njihovih odgovorih 

na vprašanja, o tem 

ali jim je naloga 

všeč, kaj je bil 

namen naloge, 

ponovimo pojme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentirajo, 

odgovarjajo, 

argumentirajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, 

skupinska. 
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Likovni izdelki 

 

Vsaka grafika, ki je nastala, je po svoje likovno zanimiva. Štiri od petih učenk so v pesmi 

poiskale besedo, ki je postala glavni motiv njihovega izdelka. Pripravile so več enakih šablon  

iz različnih materialov in jih odtisnile v različnih barvah, naključno po formatu. 

 

Prvo učenko je navdihnil naslednji delček soneta - '..tedaj pač ni mi v glavo šlo, kako moj 

plamen naj plamtel bi še silnéje'. Izrezala je več različnih plamenov in jih odtisnila na modro 

podlago. Njena izbira barv se mi zdi ustrezna, saj je učenka izbrala kontrast med modrim 

ozadjem in plameni v odtenkih od rumene, oranţne do rdeče. Prepoznamo komplementarni in 

toplo-hladni kontrast. Toplo-hladni kontrast učinkuje, saj zdruţuje barve sonca in ognja in 

barve vode in ledu, kar na nek način sovpada z vsebino pesmi.  

 

 

Slika 30: Grafika 1. učenke, monotipija in tisk s šablonami, 2013. 
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Druga in tretja učenka sta vzgib za ustvarjanje našli v naslednjih verzih:  

 

'…ljubezen tvoja, glej, mi več pomeni 

kot konji, psi, bogastvo, ţlahtna kri 

in kup oblek, ki vrednost jim je v ceni:…' 

 

Izrezali sta šablone iz različnih materialov v oblikah konjev in oblek ter jih razporedili po 

formatu. Barvno zanimiva je prva grafika 2. učenke, ki je naredila enega od konjev v zeleni 

barvi, ostali konji in ozadje so v oranţnih odtenkih. Ko sva se pogovarjali o tej odločitvi, sva 

ugotovili, da je ta zeleni konj kot 'črna ovca', saj med oranţnimi konji izstopa, kot izstopajo 

tudi besede avtorja pesmi, ki pravi, da mu materialne stvari ne prinašajo zadovoljstva, njegova 

edina sreča je oseba, ki jo ljubi.  

 

            

Slika 31: Grafiki 2. učenke, monotipija in tisk s šablonami, 2013. 
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                          Slika 32: Grafiki 3. učenke, monotipija in tisk s šablonami, 2013. 

 

 

Četrta učenka je izbrala del soneta, ki pravi:  

 

'Kakor valovi na obalni prod 

tako trenutki naši v nič hité: 

val valu za seboj naredi pot.' 

 

Izrezala je valovite oblike ter jih vzporedno razporedila po površini. Zgodilo se je, da je bil 

eden od materialov previsok, zato so nekateri niţji deli slabo vidni, ker se niso v celoti 

odtisnili. Kljub slabšemu odtisu se mi zdi njena izbira oblike in kompozicije primerna. Tudi 

barvno je neodtisnjena grafika delovala zelo zanimivo, kar pa se je na odtisu na ţalost deloma 

izgubilo. 
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                       Slika 33: Grafika 4.učenke, monotipija in tisk s šablonami, 2013. 

 

Peta učenka je naredila kar štiri grafike – v barvo je risala s čopičem in paličico. Izmed štirih 

sem izbrala dve, ki sta tehnično najbolj uspeli. Njeni izdelki se od ostalih najbolj razlikujejo. 

So bolj nepredmetni. Odločila se je, da bo upodobila 91. sonet. V pogovoru o vsebini pesmi, 

sem jo vprašala, ali v njej vidi kakšno nasprotje. Povedala mi je, da si predstavlja nekoga, ki 

ima nekaj odličnega, ter nekoga, ki ima le nekaj skromnega, pa je kljub temu bolj srečen od 

prvega. Ugotovili sva, da nasprotje lahko predstavljajo tudi oglate in okrogle oblike. V 

likovnem izdelku je učenka poskušala upodobiti to nasprotje na ravni oblik. 

 

 Ob koncu našega druţenja smo ugotovile, da se na podlagi, ko odstranijo šablone, skrivajo 

ostanki barve, ki se ji da odtisniti. Nastali so še dodatni odtisi, ki so v nekaterih primerih celo 

zanimivejši od prvih. Objavljam enega o njih, ki je precej izstopal. To je drugi izdelek 2. 

učenke.  Učenkam se je zdelo to zelo zanimivo, ampak so bile zadovoljne z enim odtisom in v 

tej smeri niso nadaljevale.  
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Slika 34: Grafiki 5. učenke, monotipija, 2013. 

 

Dodatne rešitve 

 

Po izvedeni likovni nalogi sem razmišljala, kaj bi lahko spremenila ali naredila, da bi učenke 

bolj spodbudila k likovnem ustvarjanju, predvsem pa, kako bi jim lahko bolj pribliţala 

tematiko. Pri tem mi je pomagal tudi učitelj Izidor Zadravec, ki mi je povedal več o svojih 

izkušnjah in načinih dela. 

 

Kroflič (2012) piše o tem, da je za spodbujanje razvoja višjih kognitivnih procesov pri otroku 

potrebna tako imenovana pedagogika poslušanja. Otroka (mladostnika) je potrebno 

prepoznavati kot emocionalno, kognitivno in socialno kompetentno bitje. Likovna umetnost 

mu omogoča, da z uporabo njemu dostopnih jezikov opiše in reflektira lastno bivanje v svetu. 

Te besede jemljem kot zelo pomembne, zato sem ţelela najti odgovore na vprašanja, ki so se 

mi porajala ob analiziranju izvedbe likovne naloge, in se s tem naučiti, kako ravnati ob 

ponovnem soočanju s podobno nalogo.  

Medtem ko sem analizirala nastale izdelke, sem razmišljala in ugotavljala, da bi morda 

pomagalo, če bi se z učenkami več pogovarjala o vsebini pesmi. Tematika sonetov je zelo 

osebna in jih je mogoče na nek način prestrašila, jim dala občutek, da bodo preveč 

izpostavljene. Vsebino soneta bi jim morala predstaviti z več zornih kotov. Lahko bi recimo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                              Kolenko Anja; diplomsko delo   

 

92 
 

poudarila kontrastne ideje v vsebinah sonetov ter jih povezala s kontrastom v obliki in barvi in 

poskušala vsebino pesmi preoblikovati na način, ki ustreza njihovemu načinu ţivljenja in 

sodobnosti.  

 

Našla sem še nekaj rešitev, ki bi morda lahko pomagale. 

1.) Uvodna motivacija 

Med dvodnevnim druţenjem z dekleti sem ugotovila, da imajo rade glasbo, zato bi 

bilo morda zanje zanimivo, da v uvodnem delu ure izpeljemo naslednjo nalogo.  

Vsaka od učenk bi poiskala besedilo svoje najljubše pesmi, potem bi ta besedila 

skupaj prebrale (jih tudi poslušale), se pogovorile o njihovi vsebini in si poskušale 

zamisliti, kako bi ga lahko upodobile v risbi, sliki, celo v kakšnem drugem mediju.  

 

Zatem bi vsaka napisala svojo kratko pesem (npr. eno kitico) in jo poskušala 

upodobiti. S tem bi lastno idejo, ki so jo sprva izrazile skozi besede, poskušale 

pretvoriti še v likovni jezik, kar bi jim mogoče pomagalo pri kasnejšem razumevanju 

in pretvarjanju besed nekoga drugega.  

2.) Povezanost s sodobnimi mediji 

Med izvajanjem naloge (seveda tudi na splošno med otroki in mladino) sem opazila, 

da  najraje delajo z računalnikom in se, ko kaj rabijo, zatečejo k podatkom iz interneta. 

Način spodbujanja otrok in mladine je sigurno tudi v prilagajanju temu, kar jih zanima 

in pripravljanje nalog tako, da vključujejo njihove interese. Ko smo spoznavale 

ilustracijo in primere ilustratorjev, bi potem lahko poiskale še zanimive primere z 

interneta. Tako bi si učenke razširile obzorje in našle kaj zase, kar jim je všeč in kar bi 

jih spodbudilo k ustvarjanju. 

 

3.)  Medpredmetno povezovanje – slovenščina 

Med spoznavanjem obdobij v umetnosti (in obratno, med spoznavanjem obdobij v 

knjiţevnosti) bi bilo mogoče smiselno povezati vsebino s knjiţevnostjo in izpostaviti 

vzporednice ter primere, ki so si podobni ter se v kakšnem vidiku povezujejo. 

 

4.) Medpredmetno povezovanje – računalništvo  

Kot sem ţe omenila pod 2. točko, vidim moţnost motiviranja učencev v povezovanju 

nalog z računalnikom. Z učenci bi v tem primeru lahko ustvarjali preproste 
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računalniške grafike v programih, kot so Microsoft Painter, Adobe Illustrator, Corel 

Draw, ki so preprosti za uporabo. Med pedagoško prakso, ki smo jo izvajali v 3. 

letniku na OŠ Franceta Bevka v Ljubljani, se je ta rešitev izkazala za zelo učinkovito. 

Učenci so pripravili osnutke, jih optično prebrali in obdelali na računalniku.  

 

5.) Povezovanje likovnih nalog 

Ob več nalogah, ki se jih izvaja po učnem načrtu v 8. razredu, bi se lahko izpostavljalo 

tudi odnos med verbalnim in likovnim jezikom. Učenci bi poiskali pesem, kitico, 

odstavek ali verz, ki po njihovem mnenju ustreza njihovem ali tujem likovnem 

izdelku.   

Vprašalnik (intervju) 

 

Kot del likovne naloge sem si zamislila zapisovanje občutkov ob branju poezije in po 

opravljeni nalogi ponovno branje in zapisovanje ter primerjanje zapisanega. Za učenke 

sem pripravila kratek vprašalnik, s katerim sem ţelela izvedeti, kakšno je bilo njihovo 

doţivljanje pesmi in ali se je le-to po ustvarjanju kaj spremenilo.  

Zastavila sem jim naslednja tri vprašanja: 

1. Opiši, kako si razumel/a vsebino prebranega soneta (Te je pesem na kaj spomnila, si jo 

s čim primerjal/primerjala, je v tebi vzbudila spomine, določena čustva?). 

 

2. Se je tvoje dojemanje/razumevanje soneta po opravljeni likovni nalogi kaj 

spremenilo?  

 

3. Kako se tvoj likovni izdelek povezuje s prebrano pesmijo (Kakšen je odnos med 

njima, zakaj si izbral/a določena sredstva – materiale, barve, oblike,…)? 

 

Ko sem učenkam predstavila vsebinski del in smo prebrale vse tri izbrane sonete, sem jim 

razdelila vprašalnike. Vprašala sem jih, če razumejo vsebino, na kar so odgovorile, da jo 

razumejo, vendar se po mojem mnenju z njo niso mogle poistovetiti, saj so vprašalnike pustile 

prazne. Le ena od učenk je na prvo vprašanje odgovorila: 'Da, spominja me na ljubezen'. 

Pogovarjale smo se sicer tudi o tem, da soneti govorijo o temah, ki so aktualne še danes, 

vendar  kljub temu niso našle povezav in s tem besed, s katerimi bi odgovorile na vprašanja.   
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Razlog za neuspeh v tem pogledu vidim v pomanjkljivi učni pripravi – vključevati bi morala 

večji poudarek na prevajanju iz enega v drug jezik ter bolj osvetliti različne vidike 

razumevanja besedila. Poezijo bi jim morala bolj pribliţati, pri čemer bi morda pomagale 

dejavnosti, ki sem jih navedla med dodatnimi rešitvami. Dodatna pomoč bi lahko bil tudi 

obisk učitelja knjiţevnosti, ki bi učenkam povedal kaj več o poeziji. To bi vneslo v učno uro 

več dinamike, saj bi učitelj, ki je bolj domač na tem področju, tematiko osvetlil na drugačen 

način.  

 

Zaključek 

Menim, da je bilo izvajanje te likovne naloge predvsem zame zelo poučno dejanje. Napake se 

sicer dogajajo tudi najboljšim, pomembno je, da se iz le-teh kaj koristnega naučimo. Spoznala 

sem, kako pomembno je pred izvajanjem učne ure tehtno premisliti vsak korak. V nasprotnem 

primeru je teţko pričakovati, da bodo učenci osvojili posredovano temo. Če ţeliš, da učenci 

od ure nekaj odnesejo, jim je potrebno tematiko predstaviti z kar največ moţnih zornih kotov. 

Zdi se mi smiselno, da učencem pribliţaš snov preko stvari, ki njih zanimajo in s katerimi se 

ukvarjajo. Svet se spreminja, tehnologija napreduje in koristno je zdruţevati staro z novim. 

Vključevati je treba čim več medpredmetnega povezovanja, ki učencem pomaga, da dojamejo 

širšo sliko. Poučevanje drugih je odgovornost. Včasih se stvari ne odvijajo tako kot si ţeliš in 

si si zamislil, kar velja za vse v ţivljenju. Kljub temu to izkušnjo cenim in se veselim 

prihodnosti, v kateri si samo sebe lahko predstavljam kot učiteljico. 
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ZAKLJUČEK 

 

'[…] 

In vse je zmeraj zdaj. Besede se napno, 

razpokajo in včasih stro, pod bremenom, 

pod pritiskom, spotaknejo se, klecnejo, poginejo, 

strohne od netočnosti, nočejo obstati, 

nočejo mirovati. 

[…]' 

Thomas Stearns Eliot (1977, str. 68) 

 

Čas pisanja tega diplomskega dela je bil čas nenehnih dvomov, ki so se menjevali z občutki 

zadovoljstva z lastnim delom. Dvomila sem v napisano, tudi v grafike, skrbela zaradi 

pedagoškega dela in še česa. Potem sem se nekega dne spomnila na sonet, ki je bil podlaga 

grafiki, ki sem jo poimenovala Ne, jaz sem tak, kot sem! in se odločila, da je moja diplomska 

takšna, kot je. Nedvomno ni popolna, prostora za izboljšave je še veliko. Med njenim 

nastajanjem sem se res ogromno naučila in spoznala, koliko se še moram naučiti. To delo je 

dobra popotnica za naprej. 

 

Vesela sem, da sem odločila v diplomskem delu zdruţiti poezijo in likovnost. To sta dve 

stvari, ki ju imam rada. Shakespearovi soneti so me nagovorili ţe prvič, ko sem ji prebrala. 

Menartov prevod je res odličen in je eden od razlogov, zakaj sem se odločila ukvarjati z 

izbrano poezijo.  

 

Medtem ko sem spoznavala pojme oblika, lik in forma, prešla na analogijo doţivljanja, se 

ukvarjala s tem, kako pozunanjiti misel ter prevajati verbalni jezik v likovni jezik, brala in 

pisala o tuji ter domači ilustraciji, sem ustvarjala podlago za praktični del, kjer sem vključila 

še velik del sebe. Butina (po Kroflič, 2012) je zapisal, da je jezik udejanjena, materializirana 

misel, kar velja za verbalni govor, še bolj pa za likovnega. Ob vsaki pesmi, ki sem jo prebrala, 

se je odprl novi svet, kjer so se stvari pomešale med sabo, izšla je misel in se naselila v 
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grafiko. Kljub začetnemu načrtu ustvariti okrog 10 grafik, mi jih je uspelo narediti 7. Z njimi 

sem zadovoljna, saj menim, da se odlikujejo po tem, kar odlikuje tudi same sonete – to je 

odkritost. Niso rezultat stremljenja k nemogočemu, drugačnemu ali olepšanemu, so samo 

delček mene v risbi. Nekoč se mi bo verjetno zdelo zanimivo brati o mojem preteklem 

razmišljanju in videti, kako sem se izraţala skozi grafiko. 

Tudi med izvajanjem pedagoškega dela sem se veliko naučila. Zgodilo se mi je, da nisem 

uspela uresničiti načrtovanega. Glavni cilj pedagoškega delaje bil ozaveščanje o različnih 

umetniških jezikih in moţnostih vzajemnega prevajanja. Učenke so vsebino izbranih sonetov 

razumele in poiskale ustrezne oblike, s katerimi so pretvorile pesmi v likovni svet. Teţave pa 

jim je povzročalo poistovetenje s tematiko, saj niso našle odgovorov na zastavljena vprašanja.  

Kljub temu neuspehu, se mi zdi ta izkušnja veliko vredna, saj si jo bom za vedno zapomnila. 

Medtem ko sem analizirala te dogodke, sem spoznala, da me čaka še veliko razvijanja v tej 

smeri, saj je poučevati in motivirati druge za delo, ki obrodi sadove, zapleteno delo.  

Menim, da mi je uspelo najti oblike, ki ustrezajo vsebini Shakespearovih sonetov. Prav tako 

mislim, da sem predstavila različna moţna razmerja med pesniško in likovno govorico ter 

opredelila kaj omogoča prevajanje iz enega v drug jezik. Dotaknila sem se tudi vprašanja 

prevoda in kako le-ta prispeva k intenziteti doţivljanja umetnin.  
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