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POVZETEK 

Diplomsko delo sestavljajo teoretični, pedagoški in praktični del. V teoretičnem delu sem se 

lotila opredelitve ilustracije, pri čemer sem se osredotočila na spreminjanje pomena besede ter 

na namen in delo, ki ju je ilustracija v določenem časovnem obdobju opravljala. Nato sem 

definirala razliko med sodobno neodvisno in knjižno ilustracijo ter opisala, kako se danes ena 

in druga tudi vrednotita ter uporabljata v likovnem smislu. Predstavila sem problem 

ilustrativnosti, saj lahko prav njena sposobnost nazornega prikaza izbrane ideje, besedila ali 

zgodbe, ilustracijo naredi predvidljivo in manj kompleksno. Dotaknila sem se predsodka o 

ilustraciji kot ženski umetnosti in izpostavila, v kakšnem smislu lahko to vpliva na ustvarjalke 

in gledalce take umetnosti. Razlog za to je večplasten, lahko pa ga označimo kot posledico 

kategorizacije ilustracije kot medija za otroke, za katere so v prvi vrsti vedno skrbele ženske. 

Na ta način je ilustracija postala področje, ki je bilo ženskam pisano na kožo, kar je 

posledično omogočilo uspeh in uveljavitev mnogih talentiranih umetnic. Sodobna ilustracija 

se temu poskusu omejitve izmika in v svojih oblikah ter namenih presega zgolj pravljične 

vsebine. Tako sem vpeljala ilustracijo tudi v globalnem kontekstu ter predstavila, kako se je le 

ta spreminjala od uveljavitve digitalne umetnosti, svetovnega spleta in  digitalizacije podobe. 

Pri tem sem opozorila na novo vzpostavljene težave naročništva in na množico novih 

možnosti, oblik ter področij, v katerih je sodobna ilustracija lahko uspešna – sem spadajo npr. 

animacija, oblikovanje, ulične poslikave, interaktivne igre in spletna ilustracija. V 

pedagoškem delu sem izpostavila didaktično uporabo ilustracije in njene moči za likovno 

vizualizacijo besedila, s katero se bogati ne samo otrokova domišljija in občutek za likovno, 

temveč tudi njegove kognitivne sposobnosti (preko vizualnega omogoči psihološko umestitev 

nezavednih stisk v področje zavednega, kjer jih otrok lahko razreši). V praktičnem delu sem v 

svojih ilustracijah upoštevala področja, ki  sem se jih dotaknila v teoretičnem sklopu in 

naredila sintezo v skladu s svojimi mislimi in čustvi. Ta se dotikajo ženske tematike, 

problemov digitalne umetnosti, politične ilustracije, problema ilustrativnosti in znakovnosti.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis is divided into the theoretical, pedagogical and the practical part. In the 

theoretical part I established the definition of the term illustration, focusing on the historical 

meaning together with it's purpose and how they developed through time. Furthermore I 

defined the differences between contemporary and book illustration and the way they are 

percieved and valued in the light of contemporary art practices. I presented the problem of it 

being too illustrative, and how it's ability to clearly depict an idea is percieved as predictable 

and less complex. I explored the prejudice of illustration as a female art form and commented 

on how that impacts the artist herself, along with the viewers. I found multiple possible 

reasons and explanations, one it being a product of thinking that any type of work dealing 

with children is inherently a woman's job. Illustration, especially the kind dealing with fiction 

and fairytales, therefore by assocation fell into the same category. Fairytale illustrations 

nontheless succeeded in opening the gates to exploring other forms and approaches within this 

subject, leaving the contemporary illustration free to explore many different formats. I 

established how the rise of digital arts, the world wide web and the digitalization of the image 

changed the way we define and understand art, which consequently allowed illustration to 

breach out even further into animation, (product) design, street art and  interactive games. In 

the pedagogical part I introduced the didactic use of illustration with it's ability to visualize 

text,  enhancing the child's imagination and understanding of art while also developing their 

cognitive skills (using it's visual approach illustration is able to place unconscious hardships 

into consciousness, where the child can resolve these issues in a healthy manner). In the 

practical part I analyzed a set of my own illustrations, using the themes I explored within the  

thesis, along with my thoughts and feelings, to understand why and how I express myself. I 

explored what illustration means to me, how my gender applies to the themes and subjects, 

how I define myself as an artist and place myself within the digital and contemporary media.  
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1 UVOD 

 

V življenju nas ilustracija spremlja na vsakem koraku. Na sprehodu skozi mesto opazimo 

vrsto plakatov in napisov, ilustriranih s sijočimi barvami, ki takoj pritegnejo oko. Ilustracija je 

postala sopotnik skorajda vsake knjige, revije in časopisa, še posebno dobro pa se počuti ob 

spremljavi besedil za otroke in mladostnike. Svoje mesto je našla tako v tradicionalnih kot 

tudi digitalnih medijih, iz papirja in platna se je preselila za računalniške ekrane in v širino 

spletnih omrežij, obotavljaje pa se je znašla tudi v umetniških institucijah, v katere zaradi 

svoje komercialno-aplikativne narave dolgo ni imela dostopa.  

Današnja ilustracija zajema široko področje risbe, slike, grafike, kiparstva, računalniških 

medijev, videokomunikacij in še česa. Lahko obstaja kot spremljava besedila, lahko je podana 

v obliki (verbalnega ali neverbalnega) stripa ali plakatov, lahko pa stoji popolnoma neodvisno 

od spremljave teksta - ''tudi če ne poznamo njihove zgodbe, lahko ilustracije govorijo same 

zase.'' (Zupan, 2001, str. 6) Ni več vezana zgolj na tradicionalne medije oziroma tehnike in v 

koraku s časom danes obstaja tudi v digitalni umetnosti kot nadaljevanje video iger, 

oblikovanja, animacije in risanih filmov. Pogosto je lahko v svoji celoti odraz umetnikove 

predelave lastnega notranjega sveta, pri tem pa ohranja svoje značilne oblike, barvno moč in 

svežino ter prefinjeno uporabo linij, ki ilustracijo delajo tako privlačno. 

Kljub temu ilustracija še vedno naleti na določeno dvojnost med naročniško-uporabnim in 

likovnim, ki jo jasno čutimo predvsem njeni ustvarjalci. Ilustracijo je namreč kljub njenemu 

napredku še danes v očeh mnogih težko ločiti od besedila, vendar sodobne razstave, dela in 

razmišljanje mladih ilustratorjev pričajo o tem, da je danes svobodna ilustracija mnogo več, 

kot samo to. Eden izmed ključnih razlogov za izbor te teme je lastno doživljanje ilustracije 

kot slogovno, vsebinsko in oblikovno izjemno bogatega, raznolikega ter likovno močnega 

področja ter njegovega kontrasta z obče veljavno idejo. Želela sem raziskati, kje so vzroki za 

ta poskus brzdanja in vklenitve ilustracije v staromodne koncepte, ki izhajajo iz njene 

tradicije, hkrati pa tudi razrešiti dojemanje ilustracije kot ženske umetnosti. Pri tem se je 

potrebno vprašati, ali je mogoče razlog za takšno obravnavanje ilustracije  povezan z 

dejstvom, da je to področje pogosto prostor dejavnosti umetnic? Zame kot žensko, ki z vsem 

zanosom ustvarja prav na področju ilustracije, ta vprašanja ne smejo ostati nerazrešena.  
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TEORETIČNI DEL 

2 ILUSTRACIJA 

2.1 Kaj je ilustracija?  

 

Beseda ilustracija izhaja iz latinščine (''ilustrare'' ali novo latinsko ''illustratio'') in se je v 

svojem prvotnem pomenu, podobno kot njena blizuzvočnica iluminacija (lat. ''illuminatio''), 

nanašala na duhovno razsvetljenje.  

''Illustratio'' se je skozi razvoj umetnosti pojavljal kot izraz za strokovno oznako srednjeveških 

ilustriranih rokopisov krščanske tematike, kasneje pa je postopoma dobival vedno bolj 

posveten pomen. Danes ilustracijo Slovar slovenskega knjižnega jezika definira kot:  

1. risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila:  izdelati, narediti ilustracije.  

2. glagolnik od ilustrirati: ukvarjal se je z ilustracijo knjig.  

3. kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, 

ponazoritev:  ta dogodek je dobra ilustracija razmer; služiti kot ilustracija. (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 1975) 

Definicija in izvor besede sta pomembna zato, ker zaznamujeta ključni obdobji v zgodovini, 

kjer je prišlo do prodora racionalističnega, znanstvenega načina mišljenja. ''Pri tem je 

ilustracija kot tista, ki ''pojasnjuje'' napisano (etimološka tradicija je očitna tudi v tej besedi), 

imela ključno vlogo.'' (''Slovenski bienale ilustracije'', 2008, str.6) V tem ontološkem 

kontekstu je bila vloga ilustracije dolgo časa  zgolj funkcionalna  - služila je kot nazoren opis, 

dodatek ali pripis k besedilu in zato ni veljala za umetniško zvrst, enakovredno sorodnemu 

slikarstvu ali risbi. Praktična uporaba ilustracij, ki so stoletja bogatile tekste,  se je v tem 

smislu najbolj držala svoje naloge nazornosti in  ponazarjanja ali kot pravi SSKJ: pripomogla 

k boljšemu razumevanju obravnavanega. Ravno njena uporabnost pa jo je tako dolgo časa 

ločevala od tiste umetnosti, ki se v kontrastu opredeljuje za 'pravo' in jo v veliki meri držala 

na zgolj obrtniško-funkcionalni ravni.  

Postopna transformacija v redefiniranju ilustracije kot samostojnega umetniškega področja je 

proces, ki je trajal (ter se v določenem smislu še zmeraj nadaljuje) vsaj od iznajdbe tiska.  
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Prvi premik ilustracije v smer  samostojne umetniške forme se je zgodil v poznem 17. stoletju, 

vendar se je šele po letu 1840 beseda začela uporabljati kot 'sleherna likovna upodobitev, ki 

nazorno dopolnjuje besedilo'.  

V naslednjih desetletjih se je v duhu napredka postopoma začela razvijati tudi umetniška 

ilustracija, pri kateri je temeljni poudarek na likovnem in individualnem, umetniku lastnem 

izraznem nivoju. Ilustratorji so svoje delo kljub posmehu opravljali zagreto, vestno in  

predano, pri tem pa uporabljali vso moč znanja, pridobljenega v letih poglobljenega študija na 

slikarskih akademijah. Tako si je postopno svoje mesto v likovnem svetu izborila tudi 

sodobna ilustracija in v svojo prvotno funkcijo vnesla mnogo sprememb ter razširitev.  

''Tudi ilustracija je lahko velika umetnost, če jo likovnik kot tako pojmuje in jo predano 

ustvarja.'' (Pregl-Kobe, 1998, str. 136)   

Preden pa je ilustracija postala to raznoliko, bogato, slogovno, vsebinsko, tematsko ter 

oblikovno široko poročje kot ga poznamo danes, se je morala osvoboditi svoje obrtniške 

vloge.  

2.2 Ločitev od knjižnega slikarstva 

 

Ne gre zanikati, da je bilo ilustracijo na njenem začetku težko ločiti od knjige. Že izjemno 

zgodaj, v 2. stoletju,  lahko zasledimo pojav prvih kodeksov – najstarejših ilustriranih knjig iz 

antike. Njihova značilnost je bila izrazito natančna ročna dekoracija, ki se je s preseljevanjem 

ljudstev skozi stoletja širila po Evropi in se oblikovno razvila v več smeri. Bizantinska 

ilustracija, kot primer ene izmed bolj prepoznanih, je značilna po svojih krščanskih motivih in 

je zaradi verske vsebine v zgodovini ilustracije pustila močan pečat, ki je navdihnil mnoge 

kasnejše sloge.  

Romanika je s seboj prinesla razvoj ogromnih inicialk, v katerih zasledimo ilustrirane podobe 

svetnikov, živali, pa tudi demonov in predmetov. V gotiki se je ilustracija prenesla s  knjižnih 

strani tudi na zunanjost – prvič v zgodovini lahko zasledimo ilustrirane naslovnice. Z 

razvojem grafike in tiska pa je ilustracija pravzaprav šele zares zaživela. Prva ilustrirana 

tiskana knjiga je bila Biblija iz leta 1450, ilustrirana s približno petdesetimi lesoreznimi 

ilustracijami.  

Na Slovenskem je k temu močno pripomogel Primož Trubar, danes znan kot oče slovenske 

književnosti, ki je zaradi svoje želje približati ljudem krščansko vero spodbujal pismenost in 
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širšo dostopnost knjig. V ta namen  je sestavil katekizem in abecednik ter ju na lastne stroške 

natisnil in opremil s kar petinpetdesetimi ilustracijami neznanega nemškega umetnika, 

narejenih v lesorezu. (Pregl-Kobe, 1998)   

Še en premik v redefiniranju ilustracije je naredil znani nemški slikar, risar in grafik Albrecht 

Dürer ob koncu 15. stoletja. Dürer se je z grafiko srečal že v mladih letih, ko je ustvaril 

mnogo risb in lesorezov, ki so vsebovali ilustrirane motive iz knjig. Na lastne stroške je 

ustanovil tiskarno, v kateri je leta 1498 natisnil in objavil svojo prvo knjigo Apokalipso, 

napisano istega leta. Ta je vsebovala popolnoma ilustrirano naslovno stran in petnajst 

avtorsko izdelanih lesorezov, kar je pomembno za razumevanje postopnega osvobajanja 

ilustracije iz svoje obrtniško-naročniške vloge, saj si je s tem ''kot umetnik omogočil 

ustvarjalno svobodo – na kar si doslej nihče niti pomisliti ni upal!'' (Pregl-Kobe, 1998, str. 33)  

Do 18. stoletja se je tako ilustracija že uveljavila kot stalna spremljevalka knjige in na zaželen 

ter predvsem uporaben način opremljala in razlagala besedila. V tem smislu je  obstajala kot 

upodabljanje neposredne resničnosti, kot strogo razumno in zavestno delo brez umetnikove 

lastne likovne interpretacije. Z razmahom prodaje knjig in tiska v tehniki litografije se je 

naklada tedaj strojno tiskanih ilustriranih knjig povečala. Zaradi konkurenčne narave 

založnikov, ki so stremeli k čim višji nakladi, je knjiga postala dostopnejša ne samo 

bogatejšim slojem, temveč tudi navadnim meščanom. Prav to pa je sprožilo spremembe v 

načinu upodabljanja samih motivov in ilustraciji omogočilo, da je postala umetnikov izraz 

trenutnega (socialnega, državnega) položaja.  

Eden izmed pionirjev, ki je novo lastnost ilustracije prepoznal in tudi sam uporabil, je bil 

angleški slikar in grafik William Hogarth. Njegovi bakrorezi, polni satire na račun  

meščanstva in aristokracije, so dostikrat izražali umetnikovo neodobravanje moralnih stališč 

višjega sloja in podajali kritiko na takratno politično stanje. V podobnem kontekstu lahko 

razumemo tudi Goyeve ilustracije iz serije Las Caprichos, ki so bile po eni strani odraz 

umetnikove kritike takratnega političnega ozadja Španije, hkrati pa so jasno nakazovale 

njegovo nemoč zaradi posledic bolezni in staranja. Izkazovale so globoko ekspresivnost in 

bile popolnoma odrešene kakršega koli naročništva ali besedila.  

V 19. stoletju je ilustracija končno postala popolnoma uveljavljeno in tudi že komercialno 

področje s pomočjo časopisa. Časopisne ilustracije so bile najbolj razširjena zvrst, dostopna 

vsakomur. Ogromne naklade časnikov, opremljene s slikovitimi satirami in risbami iz 

aktualnega družbenega življenja, so ilustraciji izborile mesto v vsakdanjosti. Pojavil se je 
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razvoj karikature, ki se je še posebno dobro počutila v političnem kontekstu in zato zvesto 

spremljala članke ter časnike nasploh. 

Ilustracija se je vedno bolj približevala temu, kar pod tem pojmom razumemo še danes. V 

drugi polovici 19. stoletja je razcvet evropske pravljične pripovednosti s svojim množičnim 

vplivom s seboj povzdignil tudi ilustracijo. Zgodbe znanih pravljičarjev bratov Grimm in 

Hansa Christiana Andersena so bile polne fantastike, pošasti in imaginarnih svetov ter zato 

odlično sredstvo za nadaljnji razvoj ilustracije v smer vizualne pripovedi.   

Tudi slovenski založniki so vedno bolj posegali po ilustracijah in jih vestno vključevali v 

takratne časopise ter revije, kot so Slovenski narod, Dunajski Zvon, Ljubljanski zvon, Dom in 

svet in druge. Prav založbe so bile tiste, ki so mnogim ilustratorjem (med prvimi sta bila 

znana brata Šubic) omogočile kariero in razpoznavnost ter prepoznale potencial, ki ga ima 

ilustrirano besedilo za prodajo. Hkrati s knjižnimi ilustracijami se je pojavil tudi plakat, ki je s 

svojimi močnimi in žarečimi barvami, silovitimi aktivnimi linijami ter čutno uporabo barvnih 

ploskev močno vplival na razvoj sodobne ilustracije. (Pregl-Kobe, 1998) Okrog leta 1840 

torej ilustracija dobi pomen, ki se ga svojeglavo drži še danes – kot katera koli likovna 

upodobitev, ki spremlja besedilo. Če sta tisk in sprejetost v očeh javnosti ilustraciji pomagala 

prodreti v posameznikov vsakdan, sta jo hkrati prav komercialna raba in naročniškost zaradi  

popolne ločenosti od taktne prefinjenosti visoke umetnosti tudi zavirali.   

Masovna produkcija, ki temelji na količini in ne na kakovosti, je zaradi tega na prehodu 

stoletja dovoljevala vedno več ničvrednih in neokusnih ilustracij. ''Kakovost in popularnost 

sta bili že od nekdaj v napetem razmerju.'' (Pregl-Kobe, 1998, str. 77) Takrat se je ilustracja 

začela spopadati s popolnoma novim problemom – izrinjenostjo iz umetniškega sveta. 

Umetniki, ki so se zaposlovali pri časnikih in revijah, so pogosto morali svoj slog prilagoditi 

in  dano tematiko upodabljati povsem obrtniško. Sredstva, ki so ilustraciji omogočila prodor, 

so jo hkrati začela omejevati.  

Tega se je v prvi polovici 20. stoletja zavedel tudi francoski zbiratelj, književnik in založnik 

Ambroise Vollard. Samooklicana prava umetnost tistega časa se je ubadala v veliki meri sama 

s seboj - bežala je pred prijetnim, dekorativnim, jasnim in očitnim, ali z drugimi besedami, 

pred ilustrativnim. Prvi umetnik, ki je ilustracijo po pomembnosti enačil s slikarstvom, je bil 

ameriški ilustrator Knoph Dwiggins. Kasneje je njen ugled močno dvignil tudi Walt Disney, 

ki je s svojim izrazitim slogom in globalno franšizo dosegel še danes neizpodbiten svetovni 

status.  
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Na naših tleh je podobno funkcijo opravljala založniška hiša Mladinska knjiga, ki je predvsem 

v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja mnogim ilustratorjem omogočila prodor na 

umetniško sceno.   

Vendar se zaradi svoje aplikativne narave ilustracija tudi v zadnjih petdesetih letih ni uspela 

popolnoma otresti stigme komercialne umetnosti, naročniškega podtona in pripisane 

drugorazrednosti. Ilustracija kot takšna še danes težje najde mesto v umetniških institucijah in 

čeprav so mnogi slovenski ilustratorji, ki delo opravljajo z vso resnostjo in zagonom, s 

poglobljenim tehničnim, zgodovinskim in likovnim znanjem pred slikarji, je v umetniških 

krogih še vedno pogosto postavljena na obrobje.  

''Razmerje ilustracije do slikarstva je problem, ki je star vsaj toliko kot moderna slovenska 

likovna umetnost.''  (''Slovenski bienale ilustracije'', 1999, 4) 

3 PROBLEM ILUSTRATIVNOSTI 
 

Ilustratorji čutimo ta pokroviteljski in  pomanjševalni odnos že desetletja in prvi, ki si je o 

njem upal tudi javno spregovoriti, je bil Hinko Smrekar. V svojem pismu se je uprl 

prevladujoči kritiki, ki ilustraciji očita preveč nazorno, očitno in patetično izumetničenost v 

odnosu do  pripovednosti, ki je bila v nasprotju s takratnimi dominantnimi načeli slikarskega 

impresionizma. ''To bi delno seveda lahko prenesli tudi na ekspresionizem, barvni realizem in 

večino slogov, ki so sledili, in vsak po svoje odrivali pripovedni pol slovenske likovne 

umetnosti na stranski tir.'' (''Slovenski bienale ilustracije'', 1999, str. 4). Podobno mnenje so 

izražali tudi likovni kritiki, ki knjižnim, časopisnim in revijalnim ilustratorjem niso posvečali 

večje pozornosti. Ilustracija je postala zaničevana prav zaradi svoje sposobnosti biti 

ilustrativna, kar je obveljalo za šibkost in cenenost. Slovenska umetniška ilustracija ima tako 

klavrn in pesimističen začetek.  

Kljub temu je priljubljenost ilustriranih besedil ter uspešnost revij in knjig ilustratorjem dajala 

zagon za nadaljnje ustvarjanje. Ne glede na pesimizem prejšnjih generacij se je v sodobno 

ilustracijo prikradla bogata likovna govorica, ki v sebi nosi vso doživljajsko in oblikovno 

kakovost, ki se v ničemer ne razlikuje od risbe ali slike. Likovna senzibilnost je jasno razvita, 

prisotna je v sproščenem in svobodnem poigravanju ter manipuliranju z obliko likovnih 

elementov, v sijajnih in udarnih barvah plakatov, premišljeni uporabi in variiranjih linije ter 

raziskovanju mnogih različnih motivov, že davno ne več vezanih na kakršno koli besedilo. 
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''Sporoča nam, da v najboljših primerih ilustracija ni samo spremljava besedila, temveč lahko 

postane njegova nadgradnja, ilustrator pa njegov soustvarjalec!'' (''Slovenski bienale 

ilustracije'', 1999, str. 4) Pri tem sta ogromen napredek za izpostavitev ter mesto ilustracije v 

sodobnih umetniških krogih naredila ustanovljena bienala slovenske ilustracije in slovenske 

neodvisne ilustracije, ki se vsak na svoj način lotevata dilem v polju ilustracije.   

Največja kritika, ki se je bienala odlično zavedata, je skorajda nesmiselna zamera ilustraciji, 

da gre za preveč literarno zvrst, polno preobloženih in zgolj od motivov odvisnih kompozicij 

– torej prav njeno ilustrativnost! 

''Prvi Bienale slovenske neodvisne ilustracije je nastal zaradi soočanja s praktičnimi problemi 

pri uporabi ilustracije. Ideja za redefinicijo ilustracije, se je izkazala za izredno potrebno, saj 

so se avtorji z navdušenjem odzvali povabilu. Ilustracija danes ne more več biti ujeta zgolj v 

parametre knjižne in založniške ilustracije, saj se povezuje praktično z vsemi mediji sodobnih 

likovnih praks, ki pa jo zaradi nefleksibilnega izobraževalnega programa, mnogokrat 

obravnavajo pejorativno in jo izključujejo iz posvečenih področij slikarstva in grafike.'' 

(Krečič, 2009) 

Ta uvod v razstavni katalog s prvega slovenskega Bienala neodvisne ilustracije leta 2007 

dobro poudarja, s čim se ilustratorji soočamo še danes. Vse to še bolj podpira dejstvo, da na 

Slovenskem občutno manjka veliko diskurza, problemskih razprav in študij o naši ilustraciji, 

pomanjkanje le-tega pa je po drugi strani težko ubesediti ter vzročno razložiti.  

''Poudarjamo tudi, da na področju Slovenije, predvsem zaradi komercializacije ilustracije, 

obstaja velika teoretična in reflektivno kritična vrzel, ki jo želimo zapolniti. Ilustracija je tako 

mnogokrat postavljena na nikogaršnjo zemljo. Zaradi pomanjkanja opredelitve in 

razumevanja tega področja jo pogosto zavračajo tako umetniške institucije, kot tudi 

komercialna in oblikovalska stroka. Posledično tovrstne odprte strukture ne najdejo svojega 

mesta niti v izobraževalnem sistemu niti na področju kulturne politike.'' (Krečič, 2009) 

Izpostavljen je problem ilustracije kot samostojne umetniške zvrsti, končno otresene vpliva 

književne ilustracije oziroma besedila, kateremu je le ta zavezana. Ena izmed ključnih razlik 

med sodobno, neodvisno ilustracijo in knjižno, ki se povečini razstavlja, je ta, da je prvič 

govora o ilustraciji, ki nima nikakršne zveze s komercialnimi in založniškimi krogi.  

To se odlično kaže na primeru Slovenskega bienala ilustracije, eni redkih razstav te zvrsti, 

kjer je večina razstavnih eksponatov še zmeraj staromodna in prežvečena ilustracija zgodbe 
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ali knjige. Sodobna ilustracija namreč ne najde zmeraj svojega mesta v natisnjeni obliki kot 

dodatek k besedilu ali kot sredstvo za bogatenje zgodbe. Pojavlja se kot živa stvar, ki 

uporablja in kombinira mnogo različnih medijev ter omogoča ''ilustrativnost'' zgolj z uporabo 

likovnih prvin in spremenljivk.   

Rešitev torej, kot vse kaže, ne tiči samo v zavzetju umetniških prostorov, katerih mesto si 

ilustracija gotovo zasluži, temveč v proaktivnem delovanju in ustvarjanju lastnih prostorov, 

kjer imajo možnost zasijati do sedaj neuresničene ali spregledane ideje.  

Potrebno je omeniti tudi skorajda hipokritičen pogled na ilustracijo in njeno zgodovino v 

odnosu do slikarstva. Dejstvo je, da so bile slike skozi zgodovino večinoma ilustrativne 

narave, torej ilustracije v svoje prvotnem pomenu besede. Veliko stoletij so umetniki nazorno 

upodabljali prizore iz bitk ter osvajanj, ilustrirali prizore iz Svetega pisma in krščanske 

ideologije, vendar za to pomanjkanje originalnosti v likovni interpretaciji ter izvedbi nikoli 

niso obveljali kot drugorazredni. Slikarstvo je v svoji tisočletni zgodovini dolgo obstajalo kot 

ilustrativno, a nikoli ni bilo deležno zaničljive obravnave in je šele s prihodom modernizma, 

čeprav ne brez težav, popolnoma obveljalo za izredno poglobljeno, avtonomno in obče 

priznano področje umetnosti. Šele v 20. stoletju se je, z usmeritvijo moderne umetnosti v 

raziskovanje tistega, kar je čisto likovno, v zavesti umetnikov pojem literarnosti v povezavi s 

katero koli vrsto pripovednosti oblikoval kot slabšalen.  

Ilustracija je bila tako z lahkoto obtožena, da se ne dotika nikakršnih pomembnih področij in 

da se vedno nahaja le v vidnem, na površju. Hkrati ji je status manjšalo tudi dejstvo, da se je 

zlahka naselila tam, kjer je bila tržno uporabna (založništvo, ilustracija knjig, časopisov, 

revij), zlasti pa na področju otroške ilustracije. Ta zvrst se je pri nas tudi najbolj razvila, a je 

težko zgrešiti skorajda podcenjujoč ton, ko gre za njeno obravnavanje. Ilustracija za otroke ni 

v nikakršnem smislu manj vredna, vendar se v mnenju likovnih kritikov besedi otroško ter 

otročje zelo hitro zamenjata. Ker je otroška ilustracija bolj neposredna in preprostejša, saj je  

njena ciljna skupina razvijajoč se otrok, lahko hitro postane v očeh nevednega opazovalca tudi 

enostavna, (pre)očitna in v vseh pogledih manjvredna.   

V slikarstvu ustrezna posebna otroška zvrst ne obstaja, zato je katera koli likovna upodobitev 

za otroke po svojem izvoru ilustrativnega značaja. Pri tem je treba opredeliti in raziskati 

neizpodbitno dejstvo, kdo je te  ilustracije večinoma ustvarjal.  
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4 ILUSTRACIJA KOT ŽENSKA UMETNOST 
 

Skozi zgodovino so bile vse dejavnosti, povezane z otroki (vzgoja, skrb, materinstvo, 

poučevanje), apriorno žensko področje. To je za ilustracijo pomembno prav z vidika 

omenjene otroške knjižne ilustracije, katere avtorice so bile na Slovenskem večinoma ženske. 

Zlasti po drugi svetovni vojni je ilustracija ''malone obveljala celo za posebno, predvsem 

'žensko' umetnost.'' (Zupan, 2001, str. 7)  

Če si ogledamo kateri koli umetniški diskurz, ki obravnava umetnike iz časa modernizma, 

bomo ženske umetnice zelo težko našli. Izbris žensk in njihovih prispevkov se seveda ne 

dogaja zgolj v dobi modernizma ter še posebno ne samo v umetniškem svetu, temveč so 

njihovi dosežki namenoma spregledani že tisočletja. V kontekstu ilustracije oziroma  

umetnosti je to zanimivo predvsem zato, ker je med predstavniki 'prave' umetnosti, torej tiste 

neilustrativne, na katerih koli pregledih umetnikov zmeraj le peščica žensk. Razlog za to ne 

leži v manjši nadarjenosti, sposobnosti ali zanimanju žensk za umetnost; misliti tako je 

predvsem naivno in, namenoma ali ne, ignorantno. Ženske so bile izrinjene iz 'moškega kluba' 

umetnosti in v svojim slikarskih poskusih zaradi svojega spola večinoma prezrte ali odrinjene 

na rob.  

Zaradi otroške tematike in za pravo umetnost neogrožujoče narave so na področju ilustracije 

imele možnost zaposlitve in umetniškega ustvarjanja predvsem ženske. Ta priložnost se je 

ponudila kot spregledana možnost, kot luknja v patriarhalnem sistemu, ki je mnogim  

nadarjenim umetnicam omogočila likovno kariero. Seveda ne morem trditi, da je bil to edini 

razlog za izreden razvoj predvsem ženskih ilustratork, vendar je to logična razlaga dejstva, da 

so samo na tem ''ženstvenem'' področju izrazito znane predvsem likovnice. Dejstvo, da je delo 

z otroki stigmatizirano kot predvsem žensko področje, je torej mnogim umetnicam odprlo 

vrata v svet ilustracije. Do podobnega zaključka so prišle tudi Milanka Fabjančič, Mojca 

Sekulič Fo, Irena Gubanc in Maja Lubi, ki so svoja razmišljanja na to temo zgostile v 

spremnem besedilu ob razstavi z naslovom Ilustracija je ženskega spola, leta 2012. 

Razstava pod skupnim imenom Umetnost je ženskega spola je potekala v sklopu petih 

razstav, katerih namen je bil predstavitev umetnic, ki delajo na področju sodobne likovne 

umetnosti in je pokrivala področja slikarstva (Slika je ženskega spola, 2008), kiparstva 

(Skulptura je ženskega spola, 2009), grafike (Grafika je ženskega spola, 2010), fotografije 

(Fotografija je ženskega spola, 2011) ter ilustracije (Ilustracija je ženskega spola, 2012). 
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Razmišljanju o vlogi ilustracije v sodobnem času so, poleg že omenjenih pomislekov o 

vrednosti ilustracije kot popolnoma neodvisne likovne zvrsti, umetnice namenile naslednji 

odstavek:  ''Je morda prav položaj ilustracije v likovni umetnosti razlog, da v ilustraciji 

(čeprav je seveda v našem prostoru tudi v tem trenutku aktivnih nekaj vrhunskih ilustratorjev) 

številčno prevladujejo ženske avtorice?'' (Fabjančič, M., Gubanc, I. , Lubi, M., Sekulič, M., 

2012, str.7) 

Vzporednice za razlago prevlade žensk na področju slovenske ilustracije lahko torej 

potegnemo na vsaj dveh področjih. Prva je ta, da se je v največjem razmahu  po drugi 

svetovni vojni razvila predvsem knjižna ilustracija za najmlajše, področje, ki so ga brez težav 

zaradi vsebine ''ženske narave'' zaupali ženskam. Kot drugo pa lahko najbolje opišem  

ponesrečeno posledico sistema, prirejenega za uspeh moških ustvarjalcev, v katerem v ''pravi 

umetnosti'' prostora za ženske umetnice enostavno ni bilo, razen ob robu, ki ni v nikakršni 

meri ogrožal moškega ega ali prevlade v umetniškem svetu. Mnogi lahko to sicer odpišejo kot 

naključje, namerno iskanje zamer ali ustvarjanje lažnih povezav, vendar takšni tudi redko 

prepoznajo vsepovsod prisoten vpliv 'belega moškega'. Kombinacija teh dveh faktorjev bi 

znala razložiti, zakaj so se na tako ekskluzivnem področju izkazale predvsem ženske 

umetnice. Seveda pa je to zgolj ena izmed možnosti, ki dopušča tudi druge razlage.  

Po letu 1950 so se torej na slovenskih tleh začele pojavljati bogate otroške knjižne ilustracije, 

v katerih lahko prepoznamo zelo značilen in občutljiv pristop, tako imenovano ''žensko roko''. 

(Zupan, 2001) Te umetnice, ki so se uveljavile ne samo pri nas, temveč po zaslugi založništva 

Mladinske knjige tudi v tujini, imenujemo s skupnim imenom - zaradi poenotenja vsebine 

njihovih ilustracij - pravljičarke.  

4. 1 Pravljičarke  

Kljub spreminjanju značaja slovenske ilustracije po kvaliteti še zmeraj izstopa skupina 

ženskih umetnic, ki so v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja požele mnogo nagrad in 

uspehov na domačih in tujih tleh.  

Pravljičarkam je skupno, kot govori njihovo ime, ilustriranje domišljijskih zgodb za 

najmlajše. Njihova ilustracija je polna čudovitih svetov, izredno domišljijsko obarvanih 

karakterjev, mest in predmetov, v njih se znajdejo človeški in živalski liki. Te ilustracije so 

slogovno, vsebinsko in predvsem likovno izredno bogate – predvsem je prisotna čutna 
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uporaba močnih, sijočih barv ter njeno kombiniranje z drugimi likovnimi elementi za 

ustvarjanje privlačnih oblik, ki tudi najmlajše uspešno pritegnejo k vživetju.  

Hkrati so te ilustracije izdelane z neverjetnim občutkom za detajle in natančnostjo, prav vsaka 

malenkost je skrbno in natančno izrisana ter po svoje edinstveno preoblikovana v 

umetničinem značilnem slogu. V svojih motivih in uporabi materialov so si umetnice obenem 

podobne in različne, vendar so skozi desetletja prav vse razvile svoje značilne individualne 

sloge, ki jih še danes brez težav prepoznamo. Ilustracije, ki jih ustvarjajo, na poseben način 

izražajo toplino ter naravno radovedni človeški um, ki ga otroci za razliko od nas še niso 

prerasli. Kolorit je sijajen, privlačen, v razponu od nežnega do udarnega, z ravno pravo mero 

nasičenosti barve, da pritegne pogled, vendar ga ne utrudi. Pri mnogih ilustratorkah poleg 

barve izstopa tudi risba – premišljene in dinamične poteze so odlično utelešene tudi v bolj 

slikovite ilustracije ter se dobro počutijo tudi v črno-beli tehniki, kjer prevladujeta predvsem 

perorisba in tuš, hkrati pa tudi svinčnik.  

Med najbolj znane pravljičarke spadajo ilustratorke Marlenka Stupica, Roža Piščanec, Ančka 

Gošnik Godec in Lidija Osterc. Vsem umetnicam so skupni smisel in ljubezen do detajla, 

oblikovna izvirnost ter barvna ubranost. Njihove ilustracije zaznamuje sijajen 

komplementaren odnos med barvo in linijo. Celotno ilustracijo prežema občutek magičnosti 

in topline, ki jo v naših mislih ustvarjajo pravljice. 

Le te so utrle pot naslednjim generacijam ilustratork, ki jih zaradi podobnosti v motivu in  

slogu še zmeraj štejemo med pravljičarke. Mednje spadajo Lucija Stupica, Marjanca Jemec, 

Jelka Reichman, Irena Majcen, Alenka Sottler, Mojca Cerjak, Jelka Godec – Schmidt in Mara 

Kralj. Ilustratorke so kljub nekaterim pomanjkljivostim knjižne ilustracije vseeno uspele na 

področje vnesti vsebino in elemente, ki so že takrat presegali založniške okvirje. S prihodom 

moderne abstraktne umetnosti, s katero ilustracija vsaj v osnovi nima veliko skupnega, pa so v 

dela začele vnašati tudi spoznanja in elemente nove likovne teorije in na ta način v ilustracijo 

vnesle zgolj likovne, ne pa tudi literarne govorice. 

Tudi umetnostna zgodovina in likovna kritika ilustratorkam ne namenjata večje pozornosti, 

razen v okviru pravljičarskih tem, kot da je to področje edino, na katerem so se lahko 

izkazale. Četudi se je pravljičarstvo oblikovalo kot pretežno žensko področje, ali je to za 

ilustratorke lahko dvorezen meč? 
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4. 2 Razlike med moško in žensko ilustracijo 

 

Zanikanje, da obstaja razlika med moško in žensko ilustracijo, je tako nevedno, kot 

svojeglava trditev, da sta moška in ženska praksa enaki. Različnost spolov je teorija, ki ne 

zajema zgolj likovnosti in posredno načina izražanja, izbora tematik, oblik in motivov, ampak 

se nanaša na vsa področja življenja, hkrati pa posega na osebno, medosebno, politično in 

družbeno sfero. V likovnosti in na splošno celotni družbi, saj ni umetnost navsezadnje nič 

drugega, kot odraz duha nekega časa, so bile ženske dolgo postavljene na stranski tir. Mnogim 

ženskam je bil onemogočen dostop do univerz, razen če so služile kot modeli za akte moškim 

umetnikom. Samo v likovnem kontekstu (ki pa ga je v tem smislu nemogoče popolnoma ločiti 

od družbenega) so torej od nekdaj ostajale prepreke, prohibicije in razlike med ženskim in 

moškim ustvarjanjem. Na področju ilustracije sem ta problem že nakazala, sedaj pa bi rada 

osvetlila, kako so se v praksi izkazale razlike med moško in žensko ilustracijo, kakšni so bili 

izdelki umetnikov na eni in umetnic na drugi strani ter poskusila ugotoviti, čemu pripisati 

nastanek teh razlik.  

Besede za opis pravljičark so med drugim: poetične, lirične, nežne, občutljive. Pri opisu 

moških ilustratorjev tega časa pa se v istem poglavju veliko bolj posveča ne samo načinu 

upodobitve motiva, temveč motivu samemu in njegovim likovnim kvalitetam. ''Kot kontrast 

taki nežnosti in krhkosti pa se je dodobra oprijel tudi bolj ''fantovski'' tip ilustracij, ki je 

dojemljiv za živahnejše življenje in tudi živo vsakdanjost, za hudomušnost, karikiranost in 

malone grotesko.'' (Zupan, 2001, str. 10) 

Vpliv spola umetnika na gledalca oziroma kritika je v tem primeru več kot le očiten, le ta pa 

mu vede ali nevede pripisuje lastnosti, značilne za določen spol in jih mogoče aplicira brez 

pomisleka. Kot primer 'fantovske ilustracije' je omenjena ilustratorka Melita Vovk, ki ''v svoji 

značilni duhovitosti prav tako izstopa s svojo hudomušno ostrino'' in ki se, kljub temu da je 

ženska, vseeno ubada z tako označeno 'fantovsko' ilustracijo. (Zupan, 2001) 

Načeloma z uporabo tipično ženskih ali moških pridevnikov za opis lastnosti ni nič narobe, 

problematično pa to postane takrat, ko je to vse, kar definira umetniško ustvarjanje. Ženske 

umetnice, tudi če se ne ubadajo direktno s feminističnimi tematikami, so vseeno dojete, kot da 

ustvarjajo 'žensko' umetnost – spolnemu definiranju njihovega dela se nikakor ne moremo 

izogniti. Po drugi strani pa 'moška umetnost' sploh ne rabi pred seboj besede 'moški' za svoje 

definiranje, temveč lahko poplnoma nespremejeno funkcionira samo kot ''umetnost''. Tu pa 
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nastane problem, ki ga ženske avtorice čutimo in nanj opozarjamo že stoletja, kajti sporočilo  

je ideja, da je moško tisto univerzalno (možnost oziroma celo pričakovanje poistovetenja, ne 

glede na spol, starost itd.), žensko pa vselej le žensko. 

Če preberemo osebne predstavitve slovenskih ilustratork v Albumu slovenskih ilustratorjev  

opazimo, da se nobena ne definira v okvirih svojega spola – največkrat slišimo opise kot so ''z 

ilustracijo se ukvarjam iz čiste radosti'', ''ilustracija pomeni beg v fantazijski svet'' in 

''ilustracija mi pomeni možnost, da prebrani tekst tudi po svoje interpretiram''. (Veler, 2005).  

Problem, ki ga tu želim izpostaviti, ni ženskost ali identificiranje s spolom kot napaka. Želim 

opozoriti na dejstvo, da to lahko postane, kadar je to vse, kar smo sposobni videti. Likovni 

svet je v prvi vrsti predvsem to – likoven in čeprav je naše ustvarjanje izraz naše identitete (in 

za večino ljudi je tudi spol del osebnosti), se moramo umetniki in kritiki zavedati, da to še 

zdaleč ni edina lastnost. Še posebno pa je potrebno to upoštevati pri ženskih umetnicah, saj ne 

živimo v enakopravnem svetu, kjer bi se moško in žensko - kljub prepričanju mnogih - 

obravnavalo kot enakovredno.  

Kar se tiče vsebinske primerjave med ilustratorji in ilustratorkami ravno zbirke predvsem 

sodobnih bienalov in albumi ilustratorjev pričajo o tem, da iz posamezne slike in brez 

predznanja le težko prepoznamo ali za njo stoji ustvarjalec ali ustvarjalka. Kje je tukaj ta 

očitna ženska roka? Deloma je to treba pripisati družbenem napredku, saj imamo vsaj v teoriji 

danes ženske popolnoma odprte poti za ustvarjanje katerih koli motivov na kakršen koli 

način, po drugi strani pa predpostavljam, da je to v veliki meri omogočil razvoj interneta ter 

digitalne umetnosti.  

Sodobna ilustracija se razvija na forumih, internetnih likovnih delavnicah in spletnih straneh, 

kjer si mladi ilustratorji podajamo kritike, mnenja ter delimo znanje in izkušnje. To področje 

še zdaleč ni več vpeto le na slovenska tla, temveč je postalo široko globalno multikulturalno 

področje. V teh okoliščinah sodobne tehnologije in multimedijev, kjer ilustracija pritegne 

pozornost le, če je zares kakovostna, se v prvi vrsti poraja le malo vprašanj o spolu umetnika, 

odgovornega zanjo. Delna anonimnost, ki jo prinaša digitalna umetnost s svojim skorajda 

neosebnim komuniciranjem preko računalniškega zaslona, je mnogim umetnicam omogočila 

predstavitve svojih del na raznih spletnih umetniških platformah, ne da bi bila prva stvar, ki bi 

jo občinstvo o njih poznalo, prav njihov spol, ter glede nanj ocenjevalo kakovost njihovega 

dela.  
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5. VPLIV IN POSLEDICE DIGITALNE UMETNOSTI 
 

Ker je izraz digitalna umetnost izjemno široko področje, ki zajema mnogo pristopov, medijev 

in praks, je pomembno, da v prvi vrsti najprej definiram v katerem kontekstu jo uporabljam v 

relaciji do ilustracije.  

Digitalna umetnost je področje umetnosti, direktno povezano z digitalno tehnologijo in 

mediji, ki so osnova za njen obstoj. Za njen začetek se praviloma štejejo zgodnja devetdeseta 

leta 20. stoletja, ko je internet globalno zavzel položaj množičnega medija. To je posledično 

pripeljalo do razširitve ter razvoja internetne umetnosti. Pri tem ni ključen samo tehnološki 

napredek, ki je omogočil razvoj te nove smeri v umetnosti, temveč predvsem zaradi interneta 

omogočena množična dostopnost, deljenje in razširjenost le te.  

Izraz digitalna umetnost torej v celoti pokriva umetniška dela oziroma prakse, ki uporabljajo 

digitalno tehnologijo kot ključni del izdelave oziroma prezentacije. Primernejši  je termin new 

media art, ki pokriva digitalno umetnost, računalniško grafiko, računalniško animacijo, 

virtualno umetnost, internetno umetnost, interaktivno umetnost, video igre, računalniško 

robotiko in umetnost kot biotehnologijo.  

Na eni strani gre torej za redefiniranje umetnosti v kontekstu digitalne risbe, slike, skulpture 

itd., hkrati pa tudi za popolnoma nov izbor tehnik, medijev in načinov izražanja v sodobni 

umetnosti.  Z digitalizacijo umetnosti se ne spreminja le umetnost sama, temveč tudi načini, 

kako takšno  umetnost predstaviti občinstvu oziroma jo razstaviti. Tu pride v poštev predvsem 

to, kako se zaradi digitalizacije umetnosti skladno spreminajo tudi institucije, ki ravnajo s tako  

umetnostjo. Poraja se vprašanje, ali je galerija sploh še potrebna za razstavljanje takih 

umetniških del? Digitalizacija namreč omogoča obstoj del, popolnoma neodvisnih od 

enkratnosti materialne sfere, zato se lahko kot razstavni original pojavijo kjerkoli. (Flusser, 

2000) 

To takojšnje deljenje in sočasni obstoj v neštetih instancah svojih del je pomembno zlasti v 

kontekstu razvijajoče se sodobne ilustracije, saj je le ta še danes povečinoma izrinjena iz 

obstoječih galerijskih prostorov in s tem iz likovnega diskurza, na internetu pa ji nič ne 

odvzema njenega prostora ter možnosti biti razstavljena, komentirana in vidna.  

Če se torej osredotočimo na sodobno umetniško ilustracijo, ugotovimo, da pridemo do 

množice med seboj prepletajočih se definicij in rekvalifikacij. Beinale neodvisne ilustracije to 
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še ne popolnoma ustaljeno, a zaradi tega nič manj vredno definicijo (kot je pri vsaki še 

razvijajoči se umetnosti), zajame v treh področjih - statična ilustracija, dinamična 

ilustracija in eksperimentalna ilustracija.  

Statična ilustracija zajema otroško ilustracijo, karikaturo, strip, ulične poslikave, produktno 

ter oblikovalsko ilustracijo (logotipi, maskote, virtualni karakterji itd). 

Dinamična ilustracija je takšna, ki se za razliko od statične pojavlja tudi v gibljivih medijih 

kot so animacije in filmi, hkrati pa sem spada tudi spletna ilustracija, ilustracija za 

interaktivne igre in multimedijske intervencije. 

Eksperimentalna ilustracija je še najbolj neoprijemljivo področje, saj se nekateri sodobni 

principi izražanja izmikajo možnostim tipične kategorizacije. Sem spadajo razne prostorske 

instalacije, zmes glasbe in vizualnih komunikacij ter še druge neodkrite možnosti.  

Ta razširitev pojma končno le ustreza definiciji sodobne ilustracije in je dober indikator njenih 

lastnosti, ki jih izpostavlja kot izredno  izrazne, raznolike in uporabne.  

''Postmodernistična širina prestopanja vseh meja je prinesla ilustraciji večjo samozavest tudi v 

pojmovanju medija samega. Odkrito in brez zadržkov posega po pridobitvi digitalnih in 

virtualnih svetov, ki so jih in jih še vedno uvajajo sodobni nosilci in posredovalci vizualnega, 

ter jih logično in učinkovito vključuje v svojo govorico.'' (''Bienale slovenske ilustracije'', 

2007, str.3) 

To se še posebno močno kaže v prisotnosti spletnih umetniških forumov ter galerij, kjer si 

mladi ilustratorji brez težav izborijo enakovredno mesto, ki jim je bilo do tedaj odtegnjeno, po 

drugi strani pa svoje digitalno nastale ilustracije (v kontekstu, da so bile kreirane z 

računalniškimi risarskimi programi) celo lažje vključijo v take prostore, saj so bile narejene v 

obliki, izrecno namenjeni digitalni objavi. 

Vloga takih forumov je lahko zanimiva tudi v relaciji do ilustratork, saj nam anonimnost 

(nekateri lahko to označujejo tudi kot odtujevanje od osebnega), ki jo s seboj prinaša beg v 

virtualne svetove, po drugi strani omogoča razstavljanje del, ki bodo v prvi vrsti stala sama 

zase. To pomeni osvoboditev oznake ilustracije kot  'ženske umetnosti', saj je prva stvar, ki jo 

v takšnih spletnih galerijah zagledamo in ocenjujemo, ilustracija sama.  Do podatkov o 

avtorju se moramo prebiti, kajti iz uporabniškega imena, ki pa tudi ni nujno spolno obarvano, 

o spolu avtorja, ki bi znal vplivati na mnenje o delu, pravzaprav ne moremo sklepati.  



16 
 

Takšna omejitev informacij je lahko zelo zanimiv način prepoznavanja razlik v dojemanju 

''ženske'' in ''moške'' ilustracije, saj kljub temu, da v tem primeru ilustracije sprva govorijo 

same zase, le te hote ali ne dobijo drugačen prizvok, ko izvemo za umetnkov spol. Le ta ni 

vedno slabšalen, prav tako s tem vsaj v teoriji ni nič inherentno narobe, je pa vseeno dejavnik, 

na katerega moramo biti pozorni in ga osveščati, vsaj dokler še zmeraj živimo v spolno 

neenakopravni družbi. Ženske umetnice pa kot nadaljnji korak že ustvarjamo svoje likovne 

prostore, v katerih imamo možnost razstavljanja  (na primer razstava Ilustracija je ženskega 

spola iz leta 2012, ptujska razstava Platno za Krila v sklopu Dnevov vina in poezije 2013, na 

kateri sem s svojimi ilustracijami sodelovala tudi sama) in spletnega objavljanja ter deljenja 

del na straneh, ki so namenjene izključno ženskam in zasnovana kot spletna galerija (na 

primer http://www.womanmade.org/). 

Digitalizacija je torej na področje ilustracije vnesla svežino in še kopico drugih uporabnih ter 

umetniško izraznih možnosti. Sodobni ilustrator svojega znanja ne črpa zgolj iz svoje 

slikarske izobrazbe, temveč vključuje tudi poznavanje zgodovine ilustracije in se dobro 

zaveda možnosti, ki jih digitalna umetnost ponuja. V svoja dela vključuje tudi oblikovalske 

elemente in ostale uporabnosti vizualne komunikacije, ob tem pa ne pozablja likovnega 

znanja prejšnjih generacij, le prilagaja ga tako, da njegove ilustracije vsebujejo nove likovne 

prvine in sodobnemu času prilagojeno domišljijo. (''Bienale slovenske ilustracije'', 2004, str. 

6) Pri pregledu uporabnosti in pomena ilustracije pa ne smemo prezreti do sedaj še 

neomenjenega pedagoškega vidika, ki ga ima (predvsem knjižna) ilustracija za najmlajše, 

katerim je bila v prvi vrsti tudi namenjena.  

http://www.womanmade.org/
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PEDAGOŠKI DEL 

6. ILUSTRACIJA KOT DIDAKTIČNO SREDSTVO 
 

Ne gre zanikati, da je pomen ilustracije izredno velik, saj se v večini primerov pojavi v vlogi  

primarnega posredovalca likovnih informacij. ''Ilustracija oblikuje prve otroške predstave o 

likovnosti – ko se otroci prvič spoznajo s knjigo, se hkrati soočijo tudi z ilustracijo.'' 

(''Slovenski bienale ilustracije'', 1999, str. 4) Kakovostno ilustrirane knjige niso zgolj 

privlačne na videz ali igrajo vlogo znaka, ki zgrabi pozornost mladega bralca, temveč služijo 

kot sredstvo za obogatitev zgodbe s posredovanjem tudi vizualnih, ne zgolj 

slušnih/tekstualnih informacij, s čimer se poglobi otrokovo dojemanje zgodbe ter spodbudi 

razvoj domišljije in abstraktnega mišljenja.  

Ujemanje besedila in slike ni v nikakršnem smislu novodoben didaktični pristop, saj se je 

pomembnosti njunega sodelovanja za preglednost, spomin ter posledično razvoj pismenosti  

zavedal že češki filozof, teolog in pedagog Jan Amos Komensky v 17. stoletju. Med drugim 

se je zavzemal za boljšo nazornost pouka in kot prvi utemeljil principe za izboljševanje 

delovanja osnovne šole. ''V delu Orbis sensualium pictus je leta 1685 razvil način pouka 

branja s skupno, vzporedno uporabo likovne in besedne govorice ter vzpostavil prototip 

abecednika s podobami, ki ga poznamo še danes.'' (''Slovenski bienale ilustracije'', 2006, str. 

3) 

V tem času so se pojavili ilustrirani učbeniki, ki so vsebovali pisano besedilo v kombinaciji z 

vizualnim dražljajem. Iz pedagoške prakse vemo, da si učenci zapomnijo bistveno več 

podatkov, če informacije dobijo po multiplih senzornih kanalih. Ilustrirani učbeniki so služili 

ravno temu namenu ter so zaradi sozvočja slike in besede omogočili, da se otroku informacija 

hitreje in kvalitetneje umesti v trajni spomin.  

S tem načelom so nadaljevali razsvetljenci v 18. in 19. stoletju in ga upoštevali pri 

oblikovanju pedagoških principov v poskusu razvoja otroku prijaznejših šol. Jean-Jacques 

Rousseau je v 18. stoletju izpostavil idejo, da se otrok lahko nauči brati tako, da se zraven tudi 

zabava. To je sprožilo naklado knjig, ki so bile v prvi vrsti pedagoško preoblikovane in 

namenjene predvsem spodbujanju pismenosti ter branja med otroci – opremljene so bile z 

bogatimi avtorskimi ilustracijami, ki so v prvi vrsti služile za nazornejši prikaz teksta, po 
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drugi strani pa so s svojo domišljijo spodbujale razvoj le- te tudi pri njenih bralcih. 

(''Slovenski bienale ilustracije'', 2006) 

Potrebno je tudi raziskati vlogo, ki jo ima ilustrirana upodobitev besedila v otrokovem 

odraščanju v povezavi z otrokovo psihološko rastjo in zrelostjo.  

Za današnjega človeka je vid praktično najpomembnejši čut – z njim dobimo prek 90 

odstotkov informacij iz okolja. Utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud je v svoji teoriji 

psihološkega razvoja posameznika to upošteval in o človekovi sposobnosti procesiranja 

večine informacij preko vidnega kanala zapisal: ''In prav opazovanje ključno soustvarja 

imaginarij otroškega (dnevnega) sanjarjenja, ta pa je odločilno, da [...] lahko otrok obvlada 

psihološke probleme odraščanja, da premaga narcisitična razočaranja, ojdipske stiske, 

tekmovalnost, doseže občutek samostojnosti in lastne vrednosti ter si izoblikuje občutek za 

moralno dolžnost.'' (''Slovenski bienale ilustracije'', 2006, str. 4) 

Takšno razumevanje sveta namreč ne more priti iz otrokovega hladno-racionalnega 

obravnavanja okolja, temveč se z njimi sreča ravno pri vsakdanjem dnevnem sanjarjenju. ''Na 

nezavedne pritiske se odziva tako, da razmišlja o ustreznih elementih zgodbe, jih premešča in 

o njih fantazira.'' (''Slovenski bienale ilustracije'', 2006, str. 4) Tovrstna predelava otroku 

pomaga uvrščati nezavedne vsebine, s katerimi se ubada, v zavestno sfero, na katere ravni pa 

se z njimi lahko spopade in jih razreši.  

O ilustraciji in predvsem njeni sposobnosti vizualizacije lahko govorimo kot o didaktičnemu 

sredstvu, ki daje otrokovi domišljiji nove vsebine in razsežnosti, ki jih sam drugače ne bi 

mogel odkriti.''Pravljične podobe bolj, kot kar koli drugega,  pomagajo otroku pri njegovi 

najtežavnejši, a hkrati najpomembnejši nalogi, iz katere dobi tudi največ zadovoljstva: 

doseganju zrelejše zavesti, s katero civilizira kaotične pritiske svojega nezavednega. '' 

(''Slovenski bienale ilustracije'', 2006, str. 4). Tu se skriva torej prava moč ilustracije za zdrav 

psihološki razvoj otroka, saj se v teh pravljičnih zgodbah sreča s stiskami, ki jih lahko prenese 

na lastne situacije, preko njihove razrešitve v zgodbi  pa se tudi sam na nakazani način 

preobrazi ter ''nauči'', tako kot junaki upodobljenih zgodb.  

Ilustracija v tem smislu, pa čeprav ''zgolj književna'', sodeluje pri oblikovanju uma, domišljije 

in zdravega, odgovornega posameznika. Njena moč tako ni zgolj v likovnem, čeprav je njena 

metoda seveda zasidrana v njej, temveč tudi v tem, kako to likovnost preobrazi v sredstvo, s 

katerim otrokov um lažje operira pri spopadanju s težavami odraščanja. Vizualna sugestija, 
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ravno ta toliko obrekovana 'ilustrativnost' v sebi nosi neprecenljiv pomen za pravilno 

usmerjanje razreševanja stisk ter konfliktov. (Krivec Dragan, 2009) 

Današnja ilustracija ima torej večplasten pomen  – en je ta, da nazorno upodablja zapisano, s 

čimer po eni strani pojasnjuje in poglablja vsebino, po drugi pa spodbuja ustvarjalnost in 

delovanje domišljije. Hkrati ilustracija tudi likovno vzgaja – uči ne samo besedni, temveč tudi 

celostno likovni jezik.  (Krivec Dragan, 2009)   

Kvalitetna ilustracija s svojim poslanstvom torej zvesto sledi otrokovemu likovnemu razvoju 

– od prvotne uporabe preprostejših oblik, ki so temelj za izkustvo narave, do bolj 

kompleksnih in  zapletenih oblik, prisotnih v delih, namenjenih šolskim otrokom. Pri tem 

lahko izpostavim npr. za najmlajše v tem smislu popolnoma zadostna dela Silvana Omerzuja, 

čigar velike barvne ploskve, jasnost ter čistost barv odlično sovpadata s takratnim otrokovim 

likovnim razvojem. (Frelih, 2009) Obvladanje osnovnejših podob je torej osnova za likovne 

sposobnosti dojemanja tudi bolj kompleksnih oblik, ki pa jih najdemo na primer v mladinskih 

ilustracijah Zvonka Čoha ali Ančke Gošnik Godec. Gre torej za postopni razvoj, ki temelji na 

učenčevem razvijajočemu dojemanju (likovnega) prostora in  se stopnjuje s starostjo oziroma 

njegovim napredkom, pri tem pa postaja vedno kompleksnejši, zanimivejši ter s tem 

spodbujevalen za njegovo domišljijo.  

Ali si lahko z ilustracijo pomagamo tudi pri likovni dejavnosti v učni uri in  z njeno uporabo 

uspešneje približamo učno snov? Predvsem pri mlajših učencih na razredni stopnji lahko 

govorimo o njeni uporabi kot o didaktičnem sredstvu pri podajanju učne snovi, ali pa jo 

uporabimo kot motivacijsko sredstvo. V primeru starejših učencev na predmetni stopnji se 

lahko z ilustracijo ukvarjamo popolnoma avtonomno pri obravnavanju sodobnih likovnih 

praks, hkrati pa izkoristimo njeno nazornost za uspešneje razumevanje učnih vsebin.   

 Ena izmed bistvenih moči ilustracije s pedagoškega vidika je gotovo v tem, da informacijo 

hkrati poda po več kanalih – tako lahko učitelji sicer pusto besedilo preoblikujejo v bistveno 

bolj zanimivo, opremljeno tako, da se informacija oziroma znanje zaradi prisotnosti 

ilustracije, ki besedilo razloži še po likovni poti, kvalitetneje shrani v trajni spomin. Ta 

uporaba se ne omejuje zgolj na pouk likovne vzgoje, ampak deluje kot splošen didaktični 

pristop.  

Pri pouku likovne vzgoje lahko zaradi njene lastnosti vizualnega branja informacij in  

spreminjanja le teh v jasno sporočilo ilustracijo uporabimo kot pripomoček za kvalitetnejšo 
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razlago vsebin, na primer grafičnega oblikovanja. Tu lahko izhajamo iz vsebin, ki jih mlajši 

učenci obravnavajo pri oblikovanju na ploskvi (enakomerno razporejanje oblik v risbi, sliki in 

grafiki, barvno nasprotje, simetrično in asimetrično ravnovesje), katere kasneje nadgradimo z 

vsebinami za starejše učence (prostorski plani, količinsko barvno nasprotje, animacija).  

Sodobna neodvisna ilustracija sega med drugim tudi na področje vizualnih komunikacij, ki v 

svojem delu uporabljajo podobne pristope, kot komercialna ilustracija. Lahko nam torej služi 

kot pripomoček pri obravnavanju sodobnih umetniških praks, za razlago procesa 

abstrahiranja, kajti dober ilustrator obliko zmeraj preoblikuje iz realistične upodobitve v bolj 

abstrahirano. Njeno praktično uporabo lahko omenimo na primer pri spoznavanju plakata 

(sklicujemo se na njeno uporabo za vizualno predstavitev napisanega), stripa (služi nam za 

razumevanje uporabe likovnih spremenljivk) in logotipa, saj so vsa ta področja nekaj, česar se 

sodobna ilustracija dotika.  

Lahko jo uporabimo tudi tako, da preko pogovora o digitalni ilustraciji dijake seznanimo z 

računalniškimi risarskimi programi kot so Photoshop, Sai in Inkscape in  s tem raziščemo 

digitalne likovne medije, ki so v sodobnem svetu vedno bolj v uporabi.  

Ilustracijo je tako in zato mogoče posredno ali neposredno vključiti v pouk, pri tem pa se 

vedno vračamo na njeno moč preoblikovanja in vplivanja na razvijajoč otroški um. ''Čeprav se 

večina otrok nikoli ne bo poklicno ukvarjala z likovno umetnostjo, pa bodo ob primerni vzgoji 

kasneje v življenju znali prepoznati skrita vidna sporočila, uživati v likovni umetnosti iz 

preteklosti in se najti v tisti, ki nastaja hkrati z njimi.'' (Krivec Dragan, 2009, str. 71) 

Vizualizacija, ki jo ilustracija izpostavlja kot popolnoma didaktično metodo, je torej neločljiv 

del vsake otroške ilustracije, katere pomena se moramo kot likovni pedagogi zavedati. 

Uporabnost v tem kontekstu ilustraciji v ničemer ne jemlje kredibilnosti ali jo odriva od 

uveljavljene ''prave'' umetnosti. (''Slovenski bienale ilustracije'', 2006)  

Pri likovni dejavnosti pa ne moremo spregledati ustvarjalnosti ter umetniške svobode, ki jo 

ilustracija omogoča. Področje zaradi svoje oblikovne raznolikosti dovoljuje popolno 

prilagoditev sloga, s katerim umetnik doseže željen izraz. Učencem zato omogoča 

svobodnejše in ustvarjalnejše likovno izražanje in vnašanje lastne individualnosti. 

Ilustratorjev cilj je tako likovno preoblikovanje lastnih čustev in misli v oblikovno in 

vsebinsko dovršeno umetniško delo. Ilustracija zaradi svoje ilustrativne narave omogoča, da 

doživete občutke učinkovito likovno posredujemo, pri tem pa vanjo vnašamo izjemno likovno 

znanje in sodobnemu času prilagojeno domišljijo. (''Slovenski bienale ilustracije'', 2004) 
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7. SKLENITEV ZANKE 
 

Če se sedaj povzamem in sklenem razmišljanje o sodobni ilustraciji, se moram dotakniti več 

področij ter njihove poglavitne misli strniti v zaključeno celoto. Le tako lahko sintezo vseh 

spoznanj tudi smiselno uporabim za svoja dela, v katerih želim zajeti vsa področja, katerih 

sem se v diplomskem delu lotila.  

Kljub rasti in napredku ilustracija ostaja področje, ki je v očeh mnogih kritikov tretirano kot 

drugorazredna amaterska dejavnost. ''Naj se torej zgoraj navedene misli zdijo še tako ostre, 

dejstvo je, da se večina ilustratorjev še danes počuti zapostavljeno.'' (''Slovenski bienale 

ilustracije'', str. 4). Vzrok gotovo tiči tudi v dejstvu, da je bila ilustracija dolgo časa odrinjena 

iz umetniških prostorov, kar ji je odtegnilo mesto tudi v likovnem diskurzu. Z ustanovitvijo 

bienala slovenske ilustracije - za katerega pa sicer mislim, da je v osnovi izredno pomemben 

za ohranjanje slovenske ilustratorske dediščine, vendar v svojih eksponatih rahlo zastarel in 

usmerjen v pregled preteklosti - ter predvsem bienala slovenske neodvisne ilustracije, pa 

vidimo tudi pobudo mlajših umetnikov, da si sami ustvarimo svoje mesto v likovnosti.  

Sodobni ilustrator se vsekakor zaveda teh problemov in ne glede nanje ustvarja včasih 

komercialne, včasih globoko individualno ekspresivne, toda v obeh primerih slogovno in 

likovno izredno bogate ilustracije, vredne mesta v umetniškem svetu.  

V kakovostni ilustraciji se abstrahira prostor, predmete in osebe, ter na ta način poudari 

njihove funkcionalne in simbolne lastnosti, skorajda na nivo znakovnosti. Premišljena 

uporaba predvsem barv in linije ilustraciji daje takojšnjo izrazno moč, v kateri se sčasoma 

oblikuje ilustratorjev značilni slog. Zgodba postane drugotnega pomena in se umakne 

raziskovanju podobe same. Dobrega sodobnega ilustratorja namreč odlikuje njegova lastnost 

obvladanja in oblikovanja za svoj namen, kar se kaže tudi tako, da svoj slog prilagaja raznim 

tipom ilustracije (na tem mestu lahko še posebno izpostavim pomembnost primerne oblike 

otroške ilustracije za likovni in celostni razvoj otroka) ter v svojih delih variira med 

realizmom in abstrahiranimi podobami glede na celostni namen, ki ga želi doseči.   
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PRAKTIČNI DEL 

8 AVTORSKE ILUSTRACIJE 

 

V diplomsko delo sem vključila nekaj svojih ilustracij, ki se vsaka na svoj način dotikajo 

problemov in vprašanj, s katerimi sem se srečevala med pisanjem diplomske naloge. Pri vsaki 

je v ospredju določena tema ali spoznanje, ilustracije pa nastopajo kot nekakšen skupek 

razmišljanja in likovnega izražanja. Zame je ključnega pomena, da se zavedam, zakaj me 

upodobljen motiv privlači, kaj ob njem čutim, kako do njega pristopam in kako se to odraža v 

mojem upodabljanju. Velik pomen dajem celostnemu razumevanju, zakaj so mi kot ženski 

umetnici nekatere tematike in pristopi bližje kot drugi, do tega pa se lahko dokopljem le preko 

intenzivne introspekcije ter povezovanja prej omenjenega v likovno delo. Pri delu  sem se 

torej spraševala, zakaj me pritegne prav ilustracija, zakaj sem izbrala te motive, kako so bili 

likovno izvedeni in kaj do njih čutim. 

 V svojem ustvarjanju največkrat uporabljam kombinacijo digitalnih in tradicionalnih 

medijev, saj se v tem počutim najbolj domače, neomejeno in kreativno. Pri tem jih tretiram 

kot enakovredne, čeprav v določenih delih prevladuje enkrat en, drugič pa drug pristop. 

Vsakega namreč uporabljam za to, čemur je bolj naklonjen - tisto, kar bolje zmore prosta 

roka, prepustim svinčniku, kar pa bolje obvlada računalnik, naredim s programom Photoshop. 

Kombiniranje in procesiranje slik v digitalnem mediju je način, kako likovno dosežem največ 

na način, ki mi je v danem položaju bližje. Računalnik nekatere stvari v procesu ustvarjanja 

bistveno olajša, nikakor pa ne more popolnoma nadomestiti vseh lastnosti tradicionalnih 

medijev in je, vsaj po mojih izkušnjah, popolnoma enako zahteven za obvladovanje kot 

katerikoli drug medij. Ne gre torej za vprašanje nadomeščanja ali simuliranja tradicionalnih 

medijev z uporabo računalnika (čeprav je tudi to ena izmed možnosti, ki jo delo z risarskimi 

programi omogoča), temveč za razumevanje in sočasno obvladanje dveh popolnoma različnh 

medijev.  

Glavni problem, s katerim sem se v analizi del soočala, pa ni bil le vprašanje medija (čeprav 

se tudi k temu dostikrat vrnem), temveč to, da odkrijem, zakaj me zanima prav to, kar me, 

kako se v odnosu do tega opredeljujem ter posledično, kako svoje ideje likovno interpretiram.  
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8.1 ''Ob štirih zjutraj''  

(Priloga 1)  

Ob štirih zjutraj, 2013. Mešana tehnika: svinčniki, Photoshop CS6, dimenzije so variabilne 

V eni izmed ilustracij sem se želela lotiti ženskega akta. Od nekdaj me je namreč pritegnilo 

upodabljanje figure. Na likovnih delavnicah in med študijem na fakulteti sem temu motivu 

namenila veliko časa in predvsem razmisleka. Vedno znova me je presenetila ugotovitev, da 

golo žensko telo, kot je danes predstavljeno in dojeto v družbi, ne pripada več ženskam. Gre 

za opažanje, ki se postopno oblikuje že vrsto let, na katero opozarja ozaveščen del družbe -  

gre za prikaz čimbolj slečenega ženskega telesa, uporabljenega dobesedno kot rekvizit, ločen 

od osebe, kateri pripada. V očeh javnosti je žensko telo upodobljeno iz 'moškega zornega 

kota' – kot mlado, čvrsto in zapeljivo telo, popolnoma prirejeno gledanju in ne bivanju. 

Manekenke v nerealnih položajih,  nameščene tako, da se vidijo le obline in ne obraz - žensko 

telo je postalo sprejemljiv pripomoček vizualnih medijev za doseganje želenega učinka. Ta 

poskus dehumanizacije je postal tako integriran v dojemanje ženskega telesa, da se ga v 

vsakdanjem življenju zavestno sploh več ne opazi, njegove posledice pa zabolijo vsakič na 

novo.  

Tu ne gre zgolj za vprašanje samopodobe, ki jo taka nerealna upodobitev žensk prinaša 

(tematika v tem kontekstu je že zdavnaj prežvečena), vprašanje gre globlje in nakazuje 

bistveno resnejši problem - popoln odvzem avtonomnosti ter ženske odločitve za prikaz 

lastnega telesa na način, ki ni namenjen gledanju. Pristop do golega telesa lahko vidimo tudi v 

načinu, kako posamezen umetnik pristopi do akta. Upodabljanje ženskega telesa samo po sebi 

namreč ni problematično, menim pa, da se moramo zavedati, zakaj je neka postavitev telesa v 

večini primerov dojeta kot bolj estetska, če se podredi prej omenjenim idejam. Usločen hrbet, 

stegnjen vrat, dober pogled na ramena, boke, prsi, zadnjico, pokončne bradavičke, vabljiva 

drža in zastrt obraz – takšne pozicije so tako pogoste tudi med  nekomercialnimi 

upodobitvami ženskih teles, da se o njihovi izkrivljenosti le malokrat sprašujemo.  

Med zanimivejšimi interpretacijami na tem področju vidim dela Kamilo Volčanšek, ki je na 

svojih slikah iz leta 2006 upodabljala ženski akt, kjer se je v glavnem posvečala prav 

privlačnosti ženskega telesa, erotični igri med spoloma in burnem seksualnem aktu, vendar 

njeni liki še zdaleč nimajo zaradi tega razvrednotenega telesa, kvečjemu obratno – njene 

ženske izkazujejo moč, samozavest in pogum, s svojimi pozicijami ter oblikami dominirajo v 

likovnem prostoru in gledalčevi pozornosti. (Volčanšek, 2006). Umetnica žensko telo 
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upodablja namenoma, z zavedanjem, kako takšna upodobitev funkcionira, pri tem pa izrablja 

vsa likovna sredstva za doseganje zadanega učinka. Tisto, v čemer se moja ilustracija od 

njenih upodobitev razlikuje, je predvsem način razmišljanja o ženskem telesu. V svojem delu 

sem se izognila namenski izumetničenosti (čeprav se le to da odlično uporabiti tudi kot 

orožje),  ker sem želela telo prikazati takšno, kadar ga nihče ne gleda – sproščeno,  s 

spuščenimi rameni, grbasto držo, krivimi prsti in visečim trebuhom. Mlado žensko sem 

postavila v svojo spalnico ter z držo in cigareto v roki ustvarila pristno vzdušje sproščenosti, 

ki ga občutimo le, ko smo sami za zaprtimi vrati. Kot medij sem uporabila skupek 

računalniških programov za dodajanje barv in senčenje, linije in teksture pa so zrisane s 

svinčnikom. Želela sem prikazati skorajda zatohlo, domače, intimno vzdušje, a v svoji 

zaprtosti ravno zato varno in sproščujoče – odmaknjeno od javnega in popolnoma svobodno v 

svojem umiku. Anatomija figure in predmeti so stilizirani, vendar še zmeraj bližje realizmu 

kot abstrakciji. To omogoča nazornost in hkrati svobodno poigravanje z oblikami. Kljub 

uporabi barve sem ohranila močno linijo, ki omogoča izrazitost risbe in vedno služi kot 

podlaga mojemu ustvarjanju.   

 

8.2 ''Iz dnevnika'' 

(Priloga 2) 

Iz dnevnika, 2013. Moleskine papirnati zvezek, kemični svinčnik, Photoshop CS6, dimenzije 

so variabilne 

Naslednja dela, o katerih pišem, so moja najljubša  iz mojega mini ilustriranega dnevnika. S 

seboj sem mesec dni nosila majhno skicirko in vanjo beležila vsako prodornejšo misel, 

srečanje s sočlovekom, ki se me je dotaknilo, dogodek ali presenečenje. So izraz tega, kako 

sem intimno doživljala svoje okolje. Vključiti sem jih želela, ker sem med pisanjem 

diplomske naloge veliko razmišljala o tem, kaj pomeni biti ženska umetnica, kakšne so teme, 

s katerimi se ubadamo, kakšnen značaj imajo? Ali naš spol in s tem povezan način dojemanja 

sveta vpliva na naše ustvarjanje in če da, ali se tega zavedamo?  Kakšna je torej razlika med 

žensko v umetnosti ter žensko umetnico – ali je vsako delo, ki ga ustvarim, samo po sebi 

žensko, ker ga je ustvarila ženska roka, ali postane žensko, ko se ga obravnava kot takšnega?  
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Naletela sem na veliko opisov, s katerimi prihajam v konflikt – ''tipično ženski pristop'', 

''ženska roka'', ''ženstveno'' – in čeprav vem, da se nanašajo na stereotipno uveljavljene ideje o 

lastnostih, ki se pripisujejo ženskemu spolu, me je nekaj na teh opisih vendarle zmotilo.  

V  praksi so se namreč ti opisi izkazali kot taki le, če smo bili nanje prej opozorjeni – linije, ki 

so drugače opisane kot subtilne, so postale čustvene in krhke. Razmišljanje o delih, ki so 

interpretirana z zavestjo, da jih je naredila umetnica, hkrati pa tudi podprta s stereotipno 

ženstvenimi lastnostmi, hitro postanejo zgolj raziskovanje spola oziroma ostajajo v sferi 

ženske umetnosti – nekaj, kar sem omenila že prej – ter ne več univerzalna. Zato je zame 

moja mala skicirka še posebno zanimiva s stališča, koliko se moja 'ženskost' vidi v njenih 

zapisih, saj se v večini primerov nisem ubadala z nikakršno feministično tematiko, vendar je 

izgled celote dela vseeno nabit s sporočili, ki mi povedo, da se od teh tematik ne morem 

oddaljiti. Izbrala sem še posebej takšne, ki jih sedaj retrospektivno ocenjujem kot nabite s 

čustvi in mi dajejo uvid glede lastne ženstvenosti in/ali kažejo odsotnost le te. Te, hitro 

narejene temperamentne ilustracije, izkazujejo predvsem moj značaj, skorajda požrešen 

pristop k risbi ter k čimhitrejšemu zapisu, da se vtis dogodka ohrani – kot da bi predolgo 

oklevanje ta zapis na nek način ošibilo.  

Medij kemičnega svinčnika je omogočil za moje skice značilno odločno, trdo, skorajda živčno 

linijo, le ta pa variira in je popolnoma odvisna od časa, ki sem si ga odmerila za posamezen 

zapis. Izbrane ilustracije sem komponirala tako, da njihova postavitev spominja na strip. To se 

mi je zdelo smiselno, ker strip s svojo formo omogoča predvsem vizualno branje dogajanja, s 

pomočjo slik ustvarja asociacije in čustvene reakcije, ki ob sebi ne potrebujejo teksta, da jih 

razlaga. Te ilustracije funkcionirajo kot vizualna zgodba mojega počutja, razmišljanja o 

motivih in brskanje po lastnem umu, ki ga ta hip ne morem v celoti ločiti od ženstvenosti, saj 

je to nekaj, kar me kot osebo močno pozitivno definira.  

8.3 ''Protagonistke'' 

(Priloga 3) 

Protagonistke, 2013. Photoshop CS6, dimenzije so variabilne 

Ilustracija predstavlja ideje za oblikovanje sedmih žensk, ki spominjajo na karakterje iz 

videoigric ali fantazijskih serij. Želela sem narisati ženske, ki jih redkokdaj vidimo, vendar so 

vseskozi prisotne v industriji kot njen sestavni del ali pa kot potrošnice. Če se v takšnih 

medijih (govorimo torej o stripih, grafičnih novelah, fantazijskih knjigah, video igrah) že 
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znajdejo ženski liki, pa so le ti večinoma vedno narejeni po isti šabloni. Poplava identičnih 

ženskih protagonistk, ki so narejene po receptu: bela koža, tipično atraktivna in vitka, lepega 

obraza, je še posebno v današnjih časih v najboljšem primeru dolgočasen izkupiček, v 

najslabšem pa boleče izrinjenje vseh žensk, ki takšne niso, iz javne zavesti.   

Variacija žensk glede na izgled je še danes izjemno slabo zastopana – pri tem govorim 

predvsem o vizualnih lastnostih kot so npr. barva kože, oblika teles, poteze obraza, saj se 

drugim v mediju ilustracje ne morem posvečati. Moj namen je bil ustvariti likovno bogate 

različice sedmih žensk, vsako s svojim značilnim orožjem, barvno shemo in načinom 

bojevanja, kot poskus boljše reprezentacije tega, kdo vse v resnici ženske smo. Pri tem sem 

izhajala iz omejenih barvnih palet, ki so mi služile za poenotenje celotne vizualne podobe 

posamezne ženske. Uporabila sem močne sijoče barve, se pri tem izogibala senčenju in se 

osredotočala na večje barvne površine. Kombinirala sem aktivne in pasivne linije, da so 

dobile bolj 'slikarski' videz, za razliko od 'risarskega', kar se sklada z mojim namenom, da so 

bile v prvi vrsti barvno in oblikovno zanimive.  

Uporabila sem tudi bistveno bolj abstrahiran slog kot v ilustraciji ''Ob štirih zjutraj'', ker sem 

izhajala iz večjih konturnih oblik ter temu podredila anatomijo in dodatke. Izpustila sem 

nepotrebne detajle in se osredotočila na poglavitne smeri in poteze, ki jih oblika nakazuje. Za 

osnovo sem uporabila močno aktivno linijo, ki variira v debelini glede na pomembnost oblike, 

to pa kombinirala s pasivnimi linijami barvnih ploskev. Ključno mi je bilo uloviti odnos med 

barvo in obliko, da se med seboj dopolnjujeta v harmonično celoto. Osredotočila sem se na 

same oblike, ki jih dopolnjuje smisel za stilizacijo, kar mi omogoča svobodnejše ustvarjanje 

ter  humor in svežino, ki ju realizem ne zmore. Medij je bil v tem primeru v celoti digitalen, 

da se oblike in barve bistveno lažje prilagodijo želenemu izraznemu učinku, ker računalniške 

zmožnosti ponujajo boljši pregled nad celoto in učinkovitejše usklajevanje sedmih bistveno 

različnih oblik.  

8.4 ''Naslovnica'' 

(Priloga 4) 

Naslovnica, 2013. Photoshop CS6, dimenzije so variabilne 

Ideja za četrto ilustracijo je nastala kot nostalgičen poklon pravljičarkam, ki so ilustracijo na 

slovenskih tleh povzdignile v tako raznoliko in bogato področje, kot je danes. S svojim delom 

so odprle pot ne samo ilustraciji kot mediju, temveč tudi ženskim umetnicam. Ob razmisleku, 



27 
 

katero pravljico naj ilustriram, pa sem ugotovila, da bi motivno raje ubrala svojo pot z lastno 

zgodbo in protagonistko.   

Od nekdaj me je privlačilo ustvarjanje fantazijskih svetov, kreiranje zanimivih likov in zgodb, 

tako da je bila moja rešitev ilustriranje svoje pravljice za otroke. Pri tem mi je bilo 

pomembno, kako bi takšna ilustracija funkcionirala kot del knjige ali morda kot njena 

naslovnica – kaj je tisto, kar bi privlačilo gledalca, hkrati pa ohranilo vso likovno vrednost 

kakovostne ilustracije. Ustvarila sem lastno idejno predelavo motiva iz starojudovske folklore 

– motiv golema. V mojem primeru je njegov gospodar majhna deklica, ki ga lahko upravlja z 

uporabo tablice, na katero napiše ukaze, ki jih golem kasneje izvrši. Upodobila sem tisti 

trenutek, ko ji ga prvič uspe priklicati – le ta se dvigne iz blata, kamna in vode.  

Odločila sem se za poenoteno barvno paleto, v kateri prevladujejo predvsem toplo sivi 

odtenki, kot kontrast temu pa sem uporabila živo rdeče poudarke. Posvetila sem se 

dramatičnemu kontrastu med svetlim in temnim, za razliko od barvnega kontrasta, ki sem ga 

upoštevala pri ''Protagonistkah''. Skico sem naredila s svinčnikom, nato pa čez njo slikala z 

uporabo računalniških programov. Tu se mi je zdelo bistveno vključiti dobro mero detajlov in  

nameniti pozornost ne le glavnim oblikam, temveč ustvariti celotno sceno, ki bi ob pozornem 

raziskovanju odkrivala vedno več. Zgledovala sem se tudi po Gorazdu Vahnu, čigar smisel za 

kreiranje detajlov, ki dajejo ilustraciji poseben čar in osebno noto, vedno ustvari prepričljivo 

in edinstveno doživetje. Nisem se trudila reducirati, kot na primeru ''Protagonistk'', temveč 

sem se brez zadržkov spuščala v malenkosti, predvsem v teksture in drobne detajle, ki jih 

odkrijemo le ob pozornem gledanju. Takšna ilustracija se počuti bolje v bolj realističnem 

načinu risanja, vendar lahko še zmeraj ohranja veliko mero stilizacije ter manipuliranja oblik. 

To lahko vidimo na figuri in predmetih.  

K ilustraciji sem pristopila na sodobnejši način, kjer gre za moderniziranje ilustracij prejšnih 

desetletij, kar seveda omogoča računalniški medij. Želela sem delno vključiti tudi animacijo, 

ki mi je všeč predvsem v statičnih slikah, dodana kot sredstvo, ki naredi doživljanje slike še 

toliko zanimivejše – kot pika na i. Animirala sem le manjši del ilustracije, učinek pa je viden 

le v digitalni objavi takšnega dela, oziroma lahko obstaja v tej obliki le kot digitalna platnica.  
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9 ZAKLJUČEK 
 

Lahko zaključim, da sodobna ilustracija danes zajema širše področje, kot kadar koli v svoji 

zgodovini. Njena definicija, poslanstvo in vloga se stalno spreminjajo in danes ni več odvisna 

od svoje literarne oziroma knjižne podloge. V zadnjih dvajsetih letih je govora o ilustraciji kot 

o digitalnem mediju, o njeni uporabni naravi in možnosti prezentacije v multimedijskih 

prostorih ter konceptih, s čimer ima nekaj sorodnosti tudi z oblikovanjem, ne zgolj s 

slikarstvom oziroma risbo.  

Pri tem seveda naletimo na kopico problemov, s katerimi se mora soočiti vsak mladi umetnik 

- eden izmed njih je digitalizacija ilustracije, ki vodi v njeno nerazumevanje in poskus 

razvrednotenja. Ideja, da računalniški program sam ustvari ilustracijo, kot da gre za hladno, 

laično, tovarniško delo, se porodi v mislih vsakega, ki ne ve, kako delo z računalnikom 

pravzaprav poteka. Podobno je moteča tudi aplikativna narava ilustracije, stereotipno 

mišljenje je, da umetniki namreč ne smejo biti zaposljivi, še posebno ne na mnogih področjih.  

Ideja, da je ilustracija uspela ravno zaradi svojega značaja, da se prilagodi kateremu koli 

mediju, se lahko hitro sprevrže v mišljenje, da je ta njena tržnost vse, kar lahko ponudi.  

Vendar se sodobni ilustratorji in ilustratorke teh možnosti in omejitev dobro zavedajo, proti 

njim se lahko odločno borijo le s kvaliteto svojih del, aktivnim sodelovanjem na razstavah 

doma in v tujini ter seveda z ustvarjanjem svojega mesta v likovnem diskurzu, kot vidimo na 

primeru Bienala slovenske neodvisne ilustracije in razstavah, kot na primer Ilustracija je 

ženskega spola.  

Istočasno se širi tudi prostor oziroma mesto žensk znotraj sodobne ilustracije, kar nakazuje 

tudi razmerje med moškimi in ženskimi ilustratorji v katalogih sodobnega bienala ilustracije 

ter v delih, ki jih ilustratorke objavljajo in razstavljajo. Nič več ni knjižna ilustracija vse, kar 

se jim pripisuje, prav tako pa so jim z uveljavitvijo spletnih galerij, forumov in drugih 

razstavnih možnosti odprta vrata v likovni diskurz. Če je umetnost včasih veljala za moško,  

vsaj v zavesti umetnic že dolgo ni več tako. Poraja se vedno večja potreba po originalnosti, 

neraziskanem in še neobdelanem, kar pa ne izključuje tradicije in znanja prejšnjih generacij.  

Prav v tej slogovno in motivno izredno bogati zvrsti v sodobni umetnosti torej obstaja veliko 

možnosti za napredek, originalnost in iskanje še bolj svežih rešitev, ki nakazujejo še 

neomenjene možnosti ilustracije. 
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11 PRILOGE 
 

Priloga 1: ''Ob štirih zjutraj'' 
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Priloga 2: ''Iz dnevnika'' 
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Priloga 3: ''Protagonistke'' 

 

Priloga 3a: ''Protagonistke'' – detajl 1 
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Priloga 3b: ''Protagonistke'' – detajl 2 
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Priloga 3c: ''Protagonistke'' – detajl 3 
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Priloga 4: ''Naslovnica'' 

 

 


