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Povzetek 
 
  V diplomski nalogi z naslovom Rime v risbi sem raziskovala posebnosti ilustracije in njene 

navezave na besedilo. Natančneje me je zanimalo, kakšne so analogije med zvokom in podobo in 

kako bi se to lahko apliciralo na ilustracijo. 

  V uvodnem poglavju sem razčlenila razvoj ilustracije skozi zgodovino, s čimer sem ugotovila, 

kako se je spreminjal njen odnos do besedila, založništva, bralcev. Risba je imela skozi zgodovino 

ilustracije ogromen pomen, najprej zaradi tehnologij tiska, kasneje pa zaradi teže njene 

izpovednosti, kar je opisano v naslednjem poglavju. V nadaljevanju sem raziskovala otrokov razvoj 

pojmov, kar je zelo pomembno za razumevanje njihovega dojemanja ilustracije in slikanic. Po 

opisu različnih vrst analogij sem se osredotočila na različne možnosti povezav med besedilom in 

podobo, kar je ključnega pomena za izdelavo kvalitetne slikanice, ki otroka spodbuja k 

vsestranskemu razvoju. Komu je namenjena slikanica in kakšen je ilustratorjev odnos do nje (do 

kakšne mere se ilustrator prilagaja bralcu, ali je lahko ilustracija predstavljena kot samostojno 

umetniško delo itd.), so naslednja vprašanja, s katerimi sem se ukvarjala. Kot nekakšen zaključek 

sem se osredotočila na abstraktno ilustracijo abstraktnega teksta, ki povzema oziroma vsebuje 

razumevanje vseh prejšnjih poglavij, kar sem nato uporabila pri ustvarjanju lastnega dela – 

abstraktne slikanice Ekete pekete. 

  Pedagoški del sem izvajala v vrtcu Mornarček Piran, kjer sem preko naloge, ki so jo otroci izvajali 

(ilustrirali so abstraktno pesmico ''Kili-kili''), skušala razumeti njihovo dojemanje abstrakcije in 

tovrstnega ustvarjanja.  
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Summary 
 
  In my thesis, titled Rhymes inside drawings, I explored the particularities of illustration and its 

relations to the text, more precisely I was interested into the analogies between sound and figure 

and how that could be applied to illustration. 

  The opening chapter addresses the development of illustration throughout the history, with which 

I tried to understand how its relation to text, publishing and readers changed. Drawing had a great 

meaning for illustration throughout its history, at the beginning because of the printing technologies 

but later due to the importance of its expression, as described in the next chapter. Continuing, I 

explored children’s development of concepts, which is very important for understanding their 

perception of illustrations and picture books. After describing the different types of analogies I 

focused on the various options of connections between text and image, which is crucial for the 

production of high-quality picture books that encourage children to an integrated development. 

Who are the picture books made for and what is the illustrators relationship to it (to what extent 

does the illustrator adapt to the reader, can an illustration be presented as an independent work of 

art, etc..) are the following questions to which I tried to reply. As a sort of conclusion I focused on 

abstract illustration of an abstract text, summarizing and understanding contains of all the previous 

chapters, which I then used to create my own work - abstract picture book Ekete pekete. 

  I carried out the pedagogical part in the kindergarten Mornarček Piran, where I tried to understand 

the children’s understanding of abstraction and this kind of creating trough an exercise, where they 

illustrated an abstract poem.

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: drawing, illustration, analogy, rhyme, abstraction, picture book, sewing, shape
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I. Teoretični del  

Uvod  
 
  Svet slikanic me je, kakor marsikoga drugega, prevzemal že od malega. Predstavljal mi je 

vzporedno realnost, kjer risba sledi ideji. Še vedno je tako, le s to razliko, da zdaj gledam na 

ilustracijo tudi s strani ilustratorja, ne samo bralca.  

  Na predavanju Alenke Sottler (2011) sem se seznanila s povezavami med besedilom in podobo, 

kot sta jih predstavili Maria Nikolajeva in Carolle Scott v knjigi How Picturebooks Work. To mi je 

predstavilo ilustracijo v popolnoma novi luči, saj sem ugotovila, da so možnosti upodabljanja 

neskončne. Vendar pa je to predavanja name pustilo poseben pečat predvsem zaradi tega, ker sem 

prvič začela posvečati pozornost temu, kakšen vpliv ima slikanica na otroke. Torej to ni več le 

manifestacija avtorjeve domišljije, temveč je tudi razumevanje in znanje o otrokovem razvoju in 

vplivu podobe na njega. To je postala izvorna ideja diplomske naloge, razumevanje povezav med 

besedilom in podobo in vpliv takšnega snovanja na bralca. Kasneje se je ta ideja razširila. Zaradi 

želje po stvaritvi abstraktne slikanice se je vpletel še pomen analogij med zvokom in podobo ter 

razumevanje risbe in linije kot izraznega sredstva, saj sem slikanico želela sešiti, šiv je pa 

pravzaprav linija. 

  V slikanici sem želela upodobiti izštevanko, ki mi jo je v otroštvu prepeval dedek. To je krajše 

besedilo, sestavljeno iz rimajočih besed, ki nimajo nikakršnega pomena, zato se mi je zdelo najbolj 

primerno, da jo upodobim z nefiguralnimi ilustracijami. Da bi to bolje razumela, sem raziskala temi 

abstraktne ilustracije ter abstraktnega besedila in kmalu ugotovila, da ima tu velik pomen analogija 

med zvokom in podobo. Abstraktno besedilo oziroma posamezni zvoki v naših možganih sprožajo 

asociacije na določene oblike, barve. Sicer znajo povezave na barve izredno variirati med 

posamezniki, kar se pa tiče analogije med obliko in zvokom, je ta med vsemi ljudstvi zelo podobna.  

  Skozi celotno diplomsko delo sem skušala nekako najti odgovore na vprašanja, ki so se mi zdela 

pomembna za izdelavo kvalitetne slikanice. Raziskovala sem poetiko risbe in možnosti njenega 

izražanja. Skušala sem razumeti, kakšne oblike si zamislimo ob slišanem zvoku. 

  Zanimalo me je, ali lahko v risbi najdemo rimo. 
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1. O ilustraciji  
 

1.1 Nastanek in razvoj  
 

  Kakor vse zvrsti umetnosti, ima tudi ilustracija svojo, sebi lastno zgodovino. Na nek način je 

njenemu razvoju pravzaprav težko slediti. Prvi razlog je njena ogromna in mnogovrstna tradicija: 

od egipčanskih ilustracij na papirusih, ilustracij bibličnih zgodb v cerkvah pa do iluminiranih 

rokopisov in kasneje do prvih ilustracij v časopisih ter nazadnje zaradi skoraj nepregledne množice 

ilustriranih knjig v zadnjih desetletjih. 

  Ilustracija je lahko vezana na besedilo, vendar bi bilo tu vredno omeniti razvoj sodobne ilustracije, 

kjer je ''klasična'' ilustracija presegla okvirje vezanosti na besedilo in se je pričela povezovati z 

oblikovanjem, stripi, ulično umetnostjo – street-artom. Skozi zgodovino je za nastanek besedila 

oziroma za njegov zapis bil nujen obstoj črk ali znakov – primeren pribor za pisanje, kmalu pa je 

postala pomembna tudi lahko prenosljiva podlaga. Za podlago so na začetku uporabljali palmove 

liste, slonovo kost, les, kožo, voščene ploščice, glino in podobno. Seveda je material pogojeval, 

kako obstojno je bilo besedilo in ilustracija. Tako na primer ni najti starejših dokazov o slikovno 

pisanih knjigah, ker se v vlažnem kitajskem podnebju niso mogle ohraniti, so pa lepo ohranjena 

besedila na kosteh in želvjih oklepih iz Honana, iz obdobja dinastije Šang-Jin, iz let 1766–1122 

pred našim štetjem (Pregl Kobe, 1998, 10). 

  Materiali so se hitro menjavali v razvitih družbah, medtem ko so pri manj razvitih narodih 

materiali izdelave knjig ostajali zelo dolgo isti, v nekaterih primerih pa so v uporabi še danes. Če 

zelo posplošimo, lahko kot knjigo označimo nek dokument, ki vsebuje besedilo na lahko 

prenosljivem materialu. Vendar je taka definicija dokaj pomanjkljiva, saj se potemtakem pojavi 

vprašanje, ali so tudi prvi glineni zapisi knjige.  

  Že 3000 let pred našim štetjem so Egipčani zapisovali besedila na papirusove zvitke in jih 

okraševali z miniaturami. Knjiga mrtvih je tak primer. Bila je pravzaprav zvitek papirusov z 

verskimi in čarnimi besedili, ki naj bi bila pokojnemu v pomoč pri prehodu pred Ozirisov sodni 

zbor. Vsebovala je predstavitev Ozirisovega sodišča in odgovore na vprašanja, ki jih je zastavljalo 

42 božanstev v sodnem zboru (Trenc-Frelih, 2000, 24). 

  Nekaj stoletij pred našim štetjem so na Kitajskem začeli zapisovati na zvitke svile, obogatene s 

podobami. Tudi tisk s pomičnimi črkami se je najprej pojavil na Kitajskem. Najstarejša tiskana 

knjiga je tako svitek Sutre v kitajskem prevodu iz leta 868, bogato ilustriran (Pregl Kobe, 1998, 14). 
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Slika 1: Diamond Sutra, Kitajska 868 

 
  Toda v Evropi je potekal razvoj knjige in ilustracij drugače. Egipčanske oblike knjige sta prevzeli 

helenistična in rimska kultura. Vendar je bila knjiga rezervirana predvsem za premožnejše, 

izobražence. Ilustracija je bila takrat zgolj opis, spremljava besedila, v podrejenem smislu. Ta 

kultura se je nadaljevala v srednji vek, knjiga je bila zelo draga, brati pa so jo znali le duhovščina in 

izbranci na dvorih in univerzah. 

  V začetku 2. stoletja se je pojavil kodeks. Ta označuje najstarejši tip knjige iz antike. Najprej je 

označeval diptih, nato poliptih in pozneje še z vrvico povezane povoščene tablice, na katere se je 

pisalo. Ta naziv se je kasneje prenesel na knjigo iz pergamenta in papirusa, v srednjem veku pa so 

bile tako označene predvsem knjige s pravno vsebino. Tak primer je recimo codex aureus, to so 

zlate knjige, pisane z zlatimi črkami in bogato ilustrirane, vezane v platnice in okrašene z diamanti. 

  Šele ko so s papirusovih zvitkov prešli na kodeks, pisan na pergament, se je pojavila iluminacija. 

Beseda je latinskega izvora in nosi več pomenov: osvetlitev, razsvetlitev, okrasitev, razjasnitev. V 

likovni umetnosti pa pomeni okraševanje knjig, pisanih z roko, in je hkrati naziv za ornamente, 

inicialke in miniature, ki so v njih naslikani ali narisani. Ko se je v srednjem veku iluminacija 

pojavila v rokopisih, je dekoracija pogosto povsem izrinila ilustracijo. Umetnost iluminiranja se je 

pojavila že v poznoantičnih rokopisih, postala vzor zgodnjekrščanskim rokopisom, razkošno pa se 

je razcvetela, dokler ni – z izumom tiska – teh z roko slikanih okrasov najprej zamenjal lesorez, 

zatem pa bakrorez'' (Pregl Kobe, 1998, 18). 
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  Čeprav je bila knjiga v srednjem veku dostopna le peščici ljudi, so se vseeno s preseljevanjem 

narodov prenašali vplivi med različnimi kulturami. Prepletati so se začeli motivi iluminacij in 

ilustracij značilnih bizantinskih, keltskih, irskih, anglo-italskih del. 

  V obdobju romanike so se razbohotile inicialke, zavzemale so cele strani, s črko so uokvirili 

prostor. V njih so postavili like svetnikov in duhovnikov, medtem ko so like grešnikov in demonov 

razsuli po svetlem, do tedaj nedotaknjenem prostoru. Kasneje, v obdobju gotike, je bila ilustracija 

uporabljena predvsem za lepšanje naslovnih strani. 

  Srednjeveške ilustracije so imele pogosto dekorativno, ornamentalno vlogo. Pogosto so se 

oddaljile od vsebine besedila in duhovniki (v samostanih so prepisovali in ilustrirali kodekse) so 

izkoristili to njeno dekorativno vlogo ter v vzorce vpletali vse mogoče motive, od človeških likov, 

stiliziranega cvetja (tudi iz vzhodnih dežel) pa do fantazijskih bitij in pošasti. 

  Že v 2. stoletju so na Kitajskem izumili papir, vendar je ta v Evropo prispel kar nekaj stoletij 

kasneje. Do Bizanca je prišel v 9. stoletju, v Francijo v 12., v srednji Evropi pa so ga pričeli 

uporabljati od 13. stoletja naprej. Uvoz izuma papirja predstavlja bistveno spremembo v zgodovini 

knjige, saj se z njim pojavi tudi izum tiska in reproduktivne grafike, ki sta omogočila tudi 

izpopolnjevanje ilustracije. Prvi lesorezi so se pojavili okoli leta 1400, bile so ilustracije neznanih 

mojstrov, od srede 15. stoletja pa se je začel širiti Blockbuch, kar je razširjeni nemški izraz za 

knjigo, katere strani so bile, z besedilom in ilustracijami vred, odtisnjene z iste izrezane lesene 

plošče. Te knjige so imele še vse značilnosti kodeksov. 

  Prva ilustrirana tiskana knjiga, prvotisk ali zanj udomačeni latinski izraz incunabula, je bila 

Biblija, ki je s 55 lesoreznimi ilustracijami izšla leta 1450 v Augsburgu. Kot značilen odsev 

srednjeveškega mišljenja je predvsem v holandskem in nemškem svetu razširjena knjiga samih 

ilustracij, brez teksta: to je Biblia pauperum, Sveto pismo ubogih, ki je doživela številne izdaje v isti 

tehniki (Pregl Kobe, 1998, 25). 

  Meščani so v 14. in 15. stoletju postali bolj samostojni, premožni, zato se je pričela knjiga širiti 

tudi v njihovih krogih. V obdobju humanizma in renesanse se je ponovno zbiralo in prepisovalo 

tekste, hkrati pa se je z njimi tudi trgovalo. 

  Nemški zlatar Johann Gensfleisch, imenovan Guttenberg, je izumil tisk s premičnimi črkami. Prvo 

dokumentirano delo, odtisnjeno na ta način, je slavna Biblija iz leta 1455. S tem izumom se je 

izdelava knjige znatno pocenila in vse več ljudi si jo je lahko privoščilo. To je pa vsekakor 

omogočilo razvoj tudi ilustraciji. V renesansi so postali nekateri znani slikarji tudi ilustratorji. Torej 

to ni bilo več delo, ki bi ga opravljali izključno menihi, kar je pripomoglo h kvalitetnejši ilustraciji, 

saj so se slikarji psihološko vživeli v vsebino literarnega dela in s tem prinesli upodobitve na neko 
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višjo raven. Tak primer so perorisbe Sandra Botticellija (1445–1510) za Dantejevo Božansko 

komedijo. 

 
Slika 2: Albrecht Dürer, Štirje jezdeci Apokalipse, 1497 

 

  Albrecht Dürer (1471–1528), mojster grafike, je obdeloval alegorične in sakralne teme zelo 

ilustrativno, čeprav večina njegovih del ni bila namenjena za knjigo. Dürer je naredil v svojem 

življenju zelo velik in pomemben korak: ustanovil je lastno založniško hišo, da se mu ne bi bilo 

treba obrtniško podrejati plačniku, naročniku ali založniku. S tem si je omogočil ustvarjalno 

svobodo. Marsikdo takrat na kaj takega niti pomisliti ni upal. Tako je lahko leta 1498 objavil 

Apokalipso, ki je sestavljena iz 15 lesorezov, s posebej dodano naslovno stranjo. Raziskoval je 

povezovanje besede in slike, in to uporabil pri tej knjigi. Biblijski tekst je bil tako tiskan, da je ostal 

list bel za ilustracijo, ki je bila na ta način razbremenjena napisov. Uspeh knjige je bil izjemen. 

  Poleg lesoreza in bakroreza so se z iznajdbo tiska pojavile ilustracije v novih tehnikah, razvitih iz 

orožarske obrti. Suha igla, akvatinta, mezzotinta, vernis-mou, rezervaš, vse to so tehnike jedkanice, 

ki so prinesle možnost živahnejšega upodabljanja, bile so možne neenakomerne linije, možno je 

bilo doseči več odtenkov itd. Tako je postala ilustracija bolj privlačna, saj je omogočala več 

svobode umetniku. S tem je v 16. stoletju evropska iluminacija počasi začela odmirati. Vse več 

ljudi je lahko dejansko prebralo besedilo in ilustracije je bilo sčasoma manj, vendar je postajala vse 

kvalitetnejša na ta račun. Vendar pa tudi ob koncu 17. stoletja branje knjige ni bilo vsem 

omogočeno; s tem so se lahko ukvarjali le imenitni, nezaposleni ljudje in učenjaki. V 18. stoletju se 
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je to malo spremenilo, knjiga je bila še nekoliko bolj razširjena med meščanstvom, ilustracija v njej 

pa je bila povsem praktično realistična. Prav ta nagnjenost k realizmu se je pa v drugi polovici 

stoletja sprevrgla v neodgovorno čustvenost, kar je prineslo nižanje ravni kvalitete del. Knjižno 

občinstvo je hrepenelo le po nenavadnem, začudenju, presenečenju. 

  Z izumom litografije leta 1796 (izumil jo je Aloys Senefelder v Münchnu) se je pomnožilo število 

kvalitetnih odtisov. Pristop k delu je bil spremenjen, prišlo je do načrtnosti, izračunljivosti in 

brezobzirnega individualnega tekmovanja. Pričel se je kapitalistični razvoj. Knjigo so poskušali 

razširiti v čim večji krog ljudi, ne le med izbrance, in kmalu jim je to tudi začelo uspevati. 

Pojavljati so se pričeli romani, ljubezenske, zgodovinske zgodbe. Najbolj znane knjige tega časa so 

Boccacciov Dekameron, La Fontainove Basni, Ovidove Metamorfoze in Cervantesov Don Kihot, 

vsebovale pa so veliko ilustracij. 

  V devetnajstem stoletju so svoj razmah doživeli časopisi in z njimi časopisna ilustracija. Ta je 

pogosto obravnavala skorumpirane politike, lažen sijaj gledališkega sveta, hinavščino 

malomeščanstva, hkrati si je pa nenehno prizadevala za umetniški izraz in tehnično 

izpopolnjevanje. Vendar se je seveda istočasno pojavljala tudi ilustracija, ki je skušala zadovoljiti 

množice, sledila je modi in se postopoma razvijala v kič.  

  Tudi pri knjižni ilustraciji je prišlo do podobne situacije. Zaradi vse večje razširjenosti je knjiga 

postala last množic in upoštevati je morala njen okus. In ker založniki v boju za kupca niso izbirali 

sredstev, so v ta namen uporabili tudi ilustracijo in knjižni okras. Po njihovem naročilu so morali 

te zahteve upoštevati tudi ilustratorji (Pregl Kobe, 1998, 51). Pomembno je pa omeniti nekaj 

kvalitetnih, velikih del, na primer Goethejevega Fausta (1828) z Delacroixovimi litografijami, Les 

mysters de Paris (1844) Eugena Suea z Daumierjevimi ilustracijami, Brate Karamazove 

Dostojevskega z ilustracijami Doréja in pa Les Poemes (1888) E.A. Poeja z ilustracijami Edouarda 

Maneta.   
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Slika 3: Eugene Delacroix, Mephistopheles dans les airs, 1828 

 
 
  Temnejši realizem in naturalizem sta sledila sijaju romantike, in v tem obdobju se je pričel razcvet 

evropske pravljične pripovednosti, ki je zaradi svojega značaja zelo povezana z ilustracijo. Hans 

Christian Andersen (1805–1875) je pripomogel k temu razvoju. Pisal je pravljice in bajke, ki pa 

sprva niso bile preveč dobro sprejete, čeprav danes sodijo med najbolj priljubljene. V približno 

istem obdobju sta ustvarjala tudi brata Jakob (1785–1863) in Wilhelm (1786–1859) Grimm, ki sta 

ustvarila izredno bogat in svež prozni izraz v svojih zgodbah, bajkah in pripovedkah. Za njune 

pravljice, prav tako kot za Andersenove pravljice, zanimanje pri največjih mojstrih ilustracije vse 

do danes ni upadlo. 

  V tem obdobju so se že pokazale težave, kot jih lahko prepoznamo danes. Zaradi velike mase 

knjig, narejenih za čim širši krog bralcev, z namenom ugajati in zabavati, je drastično upadla tudi 

kvaliteta ilustracij. Še vedno so bili posamezniki, ki so ustvarjali mojstrovine, vendar je bil vseeno 

trg preplavljen z neokusnimi deli, narejenimi za zabavo in ugodje kupca. Prava umetnost se je 

občinstvu odtujila. 

  Vendar se je pa v 19. stoletju začela pomembna sprememba za ilustracijo. Do takrat je le-ta veljala 

za spremljevalko besedila, njena naloga je bila razjasniti, razsvetliti besedilo. Po letu 1840 pa 

predstavlja pojem ilustracija vsako likovno upodobitev, ki nazorno dopolnjuje besedilo. Seveda še 
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vedno velja, da se ilustracija opira na literarno podlago, vendar so se ji v tem obdobju pričele 

odpirati možnosti povezav med besedilom in podobo. 

  V obdobju secesije (1890–1914) se je pričelo poudarjanje umetnine kot celote, tudi pri knjigah, 

torej je bila likovna oprema zelo pomembna. Vse je moralo biti usklajeno od barve listov, vezave, 

ovoja, izbire pisave, inicialk in seveda ilustracije. Umetnost tega obdobja je bila namenjena 

buržoaziji, in za njih je bila zahtevana prvovrstnost. To je torej prineslo dobro ilustracijo in pogosto 

celo ročno izdelavo knjig. 

  V začetku 20. stoletja so se z ilustracijo pričeli ukvarjati umetniki tedaj nastajajoče likovne 

generacije: Redon, Bonnard, Denis, Chagall, Picasso, Dufy in drugi, ki so vlivali vpliv njihovega 

časa v upodobitve besedil. Poleg akademske umetnosti, skomercializirane umetnosti in kiča za 

ljudstvo je v kapitalizmu obstajala zunaj razreda ustvarjena resnična umetnost. To uvajanje 

svobodne umetnosti na svobodnem tržišču pa je bilo možno šele s spremembo odnosov med 

umetnostjo in družbo, v razdobju zrelega kapitalizma in njegovega nazadovanja. Umetnost si je 

dovolila beg pred prijetnim, dekorativnim, všečnim, celo načelno grda se je zavestno odrekla 

soglasju in lepobarvnosti impresionizma. Na tak način so nastajale tudi podobe besed v knjigah 

tega časa (Pregl Kobe, 1998, 78). 

  Po prvi svetovni vojni so se izumi z neverjetno hitrostjo pojavljali na vseh področjih. Kar se tiče 

ilustracije, je zelo pomemben napredek v grafiki, saj se je s pojavom fotolitografije, reprodukcijske 

fotografije in ofset tiska začel popolnoma nov pogled na ilustracijo. Ta ni bila več omejena le na 

grafične tehnike, čeprav tehnika pri umetniškem delu ni najpomembnejša, je pa ključen sestavni 

del, in tako so se umetnikom odprle nove možnosti ustvarjanja ilustracij. Knjiga je v tem obdobju 

spremenila formo in strukturo kot rezultat sprememb socialnega poslanstva knjige. Naročena 

anonimna politična karikatura (umetniki se niso podpisovali na dela) je bila značilna za 

upodabljanje besed in misli tega obdobja. Ilustracije so naročali tedanji oblastniki, da bi s 

prepričljivostjo spreobrnili bralca. Ilustrator takrat sploh ni bil bistven, pomembna je bila le čim 

bolj nazorna upodobitev naročnikove želje. Knjižni ovitki so bili tako opremljeni, da so ideološko 

in kulturno vplivali na bralca, da se je sam odločil za čtivo, ne pa da je bil v to prepričan s 

propagandno vsiljivostjo.  

  Pomembno je omeniti tudi ameriško knjižno ilustracijo, ki je bila v 19. stoletju pod evropskim 

vplivom, vendar se je v naslednjem stoletju zaradi preseljevanja Evropejcev v Ameriko 

osamosvojila. V dvajsetih letih je tam nastal internacionalni stil ilustriranja (ki je potem vplival 

nazaj na evropske ilustratorje). Sprva so bili knjižni ilustratorji v Ameriki dokaj nezaželeni. Delali 

so predvsem za časopise in revije in morali so prilagajati svoj stil. Eden izmed prvih ilustratorjev, 

ki je pustil svojstven pečat v Ameriki, je bil Ernest H. Shepard, ki je ilustriral vrsto zgodb Winnie 
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the Pooh, katerih avtor je A. A. Milna. Naslikal je celostranske akvarele, perorisbe in krhke vinjete. 

Njegove ilustracije so tako neločljive od zgodb, da spremljajo skoraj vse ponatise knjig.  

 
Slika 4: A.A. Milna, Winnie the Pooh, 1926 

 
 
  Še en pomemben ilustrator, Warren Chappell,, je leta 1933 uvedel dvostransko ilustracijo, ki 

dopušča samostojno vnašanje besedila. To je bil prvi tak primer v Ameriki, čeprav je bil v Evropi 

že popolnoma uveljavljen. Počasi se je razvila ameriška ilustracija in vedno več je bilo raznolikih 

možnosti izražanja. Zato je bila pomembna tudi serija Golden Books, ki je omogočala široke 

možnosti izražanja in popolno svobodo v tehničnem in idejnem konceptu. Če naštejemo nekatere 

pomembne ilustratorje tega obdobja, bi to bili Rojanovsky, Alice in Martin Provensen, Maurice 

Sendak. 

  V tridesetih letih 20. stoletja so skušali umetniki razbiti konvencionalno obliko knjige. Ta se je 

zmanjšala in postala priročnejša že v 19. stoletju, kaj drugega pa se do takrat ni spreminjalo. Zakaj 

torej nenadoma ta potreba po spremembi? Zaradi nove fiziologije in psihologije branja so morali 

spremeniti organizacijo knjige kot celote. Sicer jih še vedno beremo od leve proti desni in od zgoraj 

proti navzdol, vendar je razlika v tem, da beremo hitreje, včasih cele strani samo preletimo, do 

česar nas je pač pripeljala poplava plakatov, prospektov, časopisov, reklam … In prav zaradi tega 

novega načina doživljanja je med prvimi novimi oblikami knjige nastala tipofoto knjiga. Ta v 

celoto združuje sliko in besedilo. 

  Danes novi videz knjige ustvarjajo tehnični in likovni oblikovalci knjig, za to delo šolani in 

usposobljeni. Vendar je pa inovativnost najpogosteje odvisna prav od ilustratorjev, brez katerih si 

nove oblike knjige, predvsem otroške in mladinske, ne moremo več niti zamisliti.  

  Z napredovanjem tehnologije se spreminjajo tudi tehnike. Na primer leta 1952 je Ben F. Laposky 

izdelal prvo elektronsko oziroma računalniško programirano risbo. Od takrat so se sicer programi 

zelo razvili. Na nekaterih je mogoče doseči tehnično izredne ilustracije, ki nimajo namena 
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spodkopati ''tradicionalne'' tehnike, temveč le omogočajo nove možnosti, imajo svoje značilnosti, 

kakor katerakoli druga tehnika.  

 

 
 1.2 Ilustrativnost, likovna celovitost   
 

  Kadar govorimo o ilustrativnosti v umetnosti, ima beseda vselej nekako grenak priokus, 

predstavlja nekaj, kar ni nujno potrebno, npr. pretirano poenostavljanje, plehko upodabljanje 

nepotrebnih detajlov, ustvarjanje na način, ki ne prinese nikakršne globlje kvalitete, nas ne 

predrami in spodbudi razmisleka, temveč suhoparno našteva enostavne elemente. 

   Če se pojavi ilustrativnost pri grafiki, risbi, slikarstvu, kiparstvu ali pravzaprav katerikoli smeri 

likovnega ustvarjanja, se pojavi problem, da se umetnik ne osredotoča na likovnost samo, ne 

sporoča s potezo, barvo, obliko, senzibilnostjo, delo ne diha z njegovim ustvarjalcem, skozenj ne 

vidimo ustvarjalčeve duše in ideje.  

  Pri ilustraciji je pravzaprav podobno. Kadar se ilustrator popolnoma osredotoči na to, kaj želi 

upodobiti, ne pa tudi na to, kako bo to upodobil, postanejo ilustracije plehke, sledijo kalupu slikanic 

za masovni tisk, težko razberemo ilustratorjeva čustva in ideje, ilustracija pa konec koncev je 

ilustratorjeva subjektivna interpretacija besedila (o tej temi je nekaj več napisanega v 7. poglavju). 

Preredko se ilustracije razumejo kot zaključena likovna dela. Iz tega razloga lahko pri marsikateri 

čutimo neko nedovršenost. Najkvalitetnejše ilustracije imajo popolnoma razdelano in dodelano 

kompozicijo, vsebujejo smiselno sestavljene likovne elemente, tehnika je izpopolnjena in vsebina 

presega poenostavljeno prikazovanje teksta.  
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Primer ilustracije s pretirano ilustrativnostjo: Casalis, Anna, Mišek Tip pri babici in dedku.  

 
Slika 5: Casalis Anna, Mišek TIP pri babici in dedku 

 

  Zgodba govori o mišku Tipu, ki preživi nekaj dni pri babici in dedku, saj gresta njegova starša 

sama na potovanje, ker pa njemu to ni po godu, pri starih starših uganja vse mogoče vragolije. 

  Vsebinsko ilustracije skozi celotno zgodbo upodabljajo tekst brez kakršnihkoli drastičnih 

odstopanj (na primer pri tej ilustraciji vidimo narisanih še nekaj predmetov, ki jih v besedilu ni, pa 

vendar to niso taki detajli, ki bi spravili pod vprašaj ali kakorkoli razživeli potek zgodbe). 

  Čeprav so ilustracije tehnično dovršene, pa vseeno nimajo v sebi nobene svežine, drugačnega 

pristopa k motivu. Tako oblikovan mišek se pojavlja v mnogih slikanicah, predmeti so upodobljeni 

dokaj realistično, pa vendar ne tako zelo, da bi to lahko bilo zanimivo. Linije nimajo v sebi 

pretirane ekspresivnosti, prav tako ne nanosi barv. Kompozicije so enostavne, saj bi lahko marsikaj 

spremenila avtorica, recimo že z zanimivejšo postavitvijo (mišek bi lahko bil postavljen, kakor da 

odhaja iz kadra ali pa v pretiranem gibanju). Vendar je vse nekako statično, zdi se, kot da so vsi 

elementi le našteti. 
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Spodaj je primer ilustracije, ki je likovno celovita in dovršena: The Trip of a butterfly, Marjan 

Keshavarzi Azad, ilustrator; Morteza Zahedi, Teheran 1986. 

 

 
Slika 6: Morteza Zahedi, The trip of a butterfly, 1986 

 
  V tem primeru je v tekstu zgodba pikapolonice, ki se zaljubi v mravljo. Na izbrani ilustraciji je 

upodobljen točno ta trenutek, ko pikapolonica zagleda mravljo. Besedilo, ki spremlja ilustracijo, 

opisuje, kako se je pikapolonica zibala na listu, ko je opazila (v zgodbi je pikapolonica moškega 

spola) mravljo z ozkim pasom, delikatnimi nožicami in ogromnimi sijočimi očmi. Zaljubil se je na 

prvi pogled, sestopil je z lista in pričel slediti mravljici. Zgodba se na naslednjih straneh odvije 

tako, da pikapolonica pride do mravljišča in ugotovi, da so si pravzaprav vse mravlje enake. Opis 

zgodbe je podan le kot boljši uvid v ilustracijo. 

  Čeprav je avtor iz Irana, se v ilustracijah čuti le malo njihove kulture. Najbolj je prepoznavna v 

dodelanosti tipografije, rastru iz pik, ki bi lahko predstavljal njihove značilne ornamente, ki se 

ponavljajo, in mogoče v tem, da podobe pravzaprav sploh niso tako dorečene, da bi jih lahko na 

prvi pogled prepoznali. Vendar so ti elementi le rahlo obarvani s podtonom kulture. Veliko bolj 

zgleda prisotna podzavest avtorja, ki se kaže v skoraj abstraktno oblikovanih likih, izbiri barv, 

oblikah, smereh, gostoti in intenzivnosti linij. V delu se čuti premišljenost in dodelanost potez, 

jasnost in odločnost. 
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  Na prvi pogled morda enostavna ilustracija, pa pravzaprav v sebi skriva skrbno študijo likovnih 

elementov, ki so postavljeni točno tako, kot morajo biti, saj se v nasprotnem primeru poruši krhko 

ravnovesje med velikimi in majhnimi elementi, med težo in smerjo; v sami kompoziciji bi delovala 

ilustracija neuravnovešeno. Tako ugotovimo, da so pravzaprav vsi elementi trdno prepleteni in s 

tem ustvarjajo celoto, ki deluje zaključena. Avtor je v ilustraciji uspel ujeti lastno zaznavo in 

predstavo besedila, ki je osvobojena ''klasičnega'' smisla upodabljanja teksta. Svojo podzavest in 

zavest je pretvoril v like in oblike in jih vpletel v zgodbo, katero je ilustriral. 

   Torej naj pojem ilustrativnost (SSKJ: ilustratívnost-i ž (i)̑ lastnost, značilnost ilustrativnega: trudil 

se je za ilustrativnost svojega govora/pretirana ilustrativnost skladbe od ilustracije), ne predstavlja 

ilustracije, temveč naj ga ta v vseh smislih presega in s tem dokazuje, da ilustracija ni neka 

podzvrst umetnosti, temveč avtonomna veja, ki lahko stoji ob boku slikarstvu, kiparstvu, risbi in 

tako dalje. 

 

 

 
2. Risba v ilustraciji  

 

  Risba je bila skozi zgodovino ilustracije pravzaprav ena izmed prevladujočih strok umetnosti, v 

kateri se je udejstvovala. Razlog za to je bilo predvsem vprašanje tehničnega napredka. Pri prvih 

iluminacijah je sicer šlo še za slikarski pristop, vendar je kmalu, z izvedbo tiska, prišlo do preskoka 

k risbi, saj to zahteva tehnika sama.  

 
 

2.1 Risba 
 

  Eden izmed najstarejših načinov izražanja je prav risba zaradi svoje preprostosti, čistosti in 

jasnosti. Prav tako je bila eden od dejavnikov, ki je omogočil razvoj pisave. Predstavlja pomemben 

del razvoja posameznika in človeštva nasploh. Pojavljati se je pričela kot posledica razvoja 

sposobnosti opazovanja, težnje po posnemanju narave, po izražanju posameznika. Predstavlja 

dejavnost, ki odraža in spodbuja človekov miselni razvoj. 

  Ustvarjanje z risbo je osnova vsem vrstam likovnega ustvarjanja: kiparstvu, arhitekturi, slikarstvu, 

grafičnemu, industrijskemu, modnemu oblikovanju, stripu in še vsem ostalim zvrstem, tudi 

ilustraciji. Prisotna je tudi v sodobni umetnosti in pogosto je razstavljena enakovredno vsem 

ostalim zvrstem. 
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  Črta je izhodišče za vse vrste risb in za vse likovne naloge. S črto pokažemo, opredelimo, 

določimo smer, obliko, razsežnost in gibanje. Kakovost risbe je v čisti in jasni preglednosti oblike, 

njena lepota je v grafični strukturi. Z risbo ponazarjamo predmete in izražamo likovne ideje, jih 

povezujemo, urejamo, gradimo in prikazujemo gibanje (Pibernik, 2006, 28). 

  Risba je torej upodobitev motiva s črtami, to je risanje. Običajno rišemo z eno barvo, kadar pa 

rišemo z več barvami, lahko likovno delo hitro postane slika. Čeprav o tem, kako bomo opredelili 

delo, ko bo končano, med samim ustvarjanjem redko razmišljamo.  

  Značaj risbe določa risarski pribor, podlaga, na katero rišemo, in seveda risarjeva poteza, ki je 

lahko krepka, odločna, groba, mehka, trda, fina, boječa, in tako dalje.  

  Za ustvarjanje z risbo poznamo več tehnik oziroma odločimo se lahko za ustvarjanje z različnimi 

materiali. Risarska tehnika se ponavadi imenuje po sredstvu, s katerim ustvarjamo, na primer kreda, 

čopič, trstika, flomaster, rotring, oglje, pero, svinčnik. 

  Poznamo tonsko risbo, ki ima narisane površine obarvane z vmesnimi toni. Kot tako bi lahko 

omenili tudi lavirano risbo, ki ima vmesne tone oplemenitene z razredčenim tušem ali vodenimi 

barvami. Laver, francoska beseda, ki pomeni umivati, prati, je izvor imena tehnike.    

  Rišemo lahko tudi tehnično risbo, katero izvedemo s pomočjo orodja, ki omogoča risanje 

pravilnih geometrijskih oblik. Črtam, ki sestavljajo tehnično risbo, pravimo tudi formalne linije.  

  Skica predstavlja risbo, narejeno z nekaj osnovnimi potezami, le toliko, da ujamemo bistvo 

motiva. Lahko je osnutek ali priprava za obsežnejše delo. Kroki je podobno kakor skica, ustvarjen 

je brez popravkov v nekaj minutah, vendar je zaključeno delo. Ustvarjen je brez namena, da bi 

motiv kasneje upodobili v drugačni tehniki, in je v svojem bistvu samostojen, predstavlja 

zaključeno likovno delo.  

  Kadar rišemo študijsko risbo, določen motiv obravnavamo in upodobimo na tak način, da preko 

risbe bolje razumemo njegove elemente. Na primer pri risanju portreta se lahko odločimo za 

študijsko risbo zato, da bolje razumemo glavne psihološke značilnosti portretiranca ali pa da bi po 

opazovanju čim bolj dosledno zajeli oblikovne značilnosti portretiranca v določenem času.  

  Kadar predstavljamo še neobstoječ predmet, zgradbo, oblačilo laični publiki ali investitorjem 

imenujemo tako risbo prezentacijska risba. Njen namen je, da gledalcu predstavi arhitekturo ali 

uporabne predmete tako, da si jih lažje predstavlja. 

  Strip in ilustracija imata tudi močno prisotno risbo. Glede na njuno namembnost, t. j. predvsem 

pripovedovanje z likovnimi elementi, sta za razliko od drugih področij vezana predvsem na tekst, 

se avtorji pogosto oklepajo čim bolj otipljivega upodabljanja likov. Poskušajo čim bolje posnemati 

naravo in ne izkoriščajo čara likovnega jezika, ne dopuščajo domišljiji, da bi ustvarila nove 
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svetove, temveč le suhoparno kopirajo besedilo v podobah. V tem smislu je risba pogosto lahko 

zavajajoča, saj jo lahko avtorji hitro ''utrudijo'', namesto da bi izkoristili njeno svežino.  

 
   
  2.2 Značilnosti linij kot izrazno sredstvo  
 

  Človek riše ali piše s črto, ki je lastna samo njemu. Uporablja jo po osebnem ritmičnem redu, po 

osebni moči in občutljivosti za črto. Črta ali poteza izraža čustva ali razpoloženje risarja, njegov 

značaj in njegovo osebnost. Prostoročno oblikovana črta je pri vsakem človeku drugačna, se sproti 

poraja in se ne da posnemati. Prostoročno oblikovane risbe in pisave pokažejo čustveno živahnost 

avtorja. Prostoročno oblikovana je tudi kaligrafska ali lepopisna črta (Pibenik, 2006, 259). 

  Linija lahko nastane z gibanjem točke ali oženjem polja. Pot konice svinčnika na papirju, ki se 

giblje svobodno, neomejeno, je slikar Paul Klee imenoval aktivna linija. Aktivna linija se lahko v 

likovnem prostoru giblje v vse smeri. 

  Kadar črta s svojim gibanjem omeji neko zaključeno površino z obrisno, konturno črto, ki oriše 

neko ploskev, jo imenujemo medialna linija. Pri medialni liniji obe energiji, energija linije in 

energija ploskve delujeta enakovredno. 

  Črto, ki nastane kot posledica strukturnih linij, ki določajo lastnosti določene ploskve, imenujemo 

pasivna linija. Obrisna črta, ki nastane kot posledica zgostitve ali mešanja strukturnih linij na 

ploskvi, nima več lastne energije, ker je le posledica površinskih energij ploskve in njenega okolja 

(Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria, Skubin, 2004, 135). 

  Linija je pravzaprav poleg točke najpreprostejše in najpogostejše likovno izrazno sredstvo. 

Omogoča nam čist in jasen način izražanja. Zaradi svoje značilnosti, da je ona sama rezultat 

premikajoče se točke, nam daje občutek gibanja, usmerja oko gledalca po poti, ki jo začrtuje. 

Lahko sega v prostor, lahko prebode ravnino ali pa se svobodno giblje po prostoru na risalni 

ploskvi. Mnogi umetniki najdejo navdih linij v naravi; v laseh, žitu, travi, vejah ipd.  

  S črto lahko nakažemo strukturo, sestavo nekega materiala, torej ponazorimo materialne lastnosti 

objektov s strukturnimi črtami. Ponazorimo lahko sestavo na primer lesa, vode, dima, dlake in 

drugih. Z mešanjem in goščenjem ustvarjamo lahko svetla in temna področja, ustvarimo rastre. 

  Ustvarjanje prostorske iluzije je še ena izmed značilnosti linije. Različne debeline in položaji črt 

različno vplivajo na dojemanje nakazanega prostora. Na primer navpične črte delujejo bližje kakor 

vodoravne, te dajejo vtis večje oddaljenosti. Enako velja, kadar križamo navpičnico in vodoravnico. 

Zdi se nam, da ostane vodoravnica zadaj, navpičnica pa stopi v ospredje. Kadar rišemo debele in 

tanke linije, se nam zdi, da so debelejše bližje zaradi izkušenj v realnosti oziroma zato, ker na ta 
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način zaznavamo prostor – kar je bliže, je večje in debelejše kot ista stvar, ki je dlje. Kadar nizamo 

linije, najprej debele, nato pa vedno tanjše, ustvarimo iluzijo globine. Perspektiva temelji na 

konvergenci linij k isti točki. 

  Rišemo lahko linije vseh oblik, na vse možne načine. Lahko so tanke, debele, ostre, mehke, 

pretrgane, nepretrgane, prosojne, goste, zlomljene, oble in tako dalje. Usmerimo jih lahko v 

različne smeri in jih narišemo pod različnimi koti. 

  Smer se ugotavlja, ko ima nek predmet v prostoru že določen položaj. Je miselni izraz o nekem 

gibljivem predmetu. Poznamo smeri navzgor, navzdol, levo, desno, naprej, nazaj, iz točke, proti 

točki, okoli točke, mimo točke … Vsaka izmed teh smeri nam vzbuja neka občutja ali asociacije, 

saj jih naši možgani povežejo z neko realno situacijo. Nekateri izmed teh občutkov so sproženi tudi 

preko kolektivnega spomina in so lahko izraz nagona po preživetju na primer. Začetke zaznavanja 

smeri lahko iščemo v človekovem ustroju. Smeri kot prostorski pojmi torej izhajajo iz njegove 

drže, postave in zaznavanja prostora.  

  Navpična, vodoravna in poševna smer so osnovne orientacijske smeri. Navpična in vodoravna 

smer skupaj tvorita pravi kot, ki je pa osnovna prvina prostora. Če analiziramo, kakšen občutek 

nam vzbudi katera od teh smeri, ugotovimo, da nas navpična smer spominja na trdnost, krepkost. Je 

dinamična, resna in stroga. Kadar jo narišemo usmerjeno navzgor, predstavlja rast, vitalnost, 

možatost, stremljenje, vzvišenost. Obratno pa usmerjena navzdol predstavlja uničenje in propad, 

ponižanje, zlom, je simbol smrti in vsiljuje strah. Mir, pomiritev, pasivnost in počitek pa ustvarimo 

z vodoravno smerjo. Pri risanju poševnih smeri jim ponavadi narišemo protismeri, saj potrebujejo 

oporo, so nemirne in labilne. 

  Podolžne smeri v smeri naprej vzbujajo pričakovanje, so aktivne in napadalne. Podolžne smeri v 

smeri nazaj so pasivne. Sredobežne, centrifugalne smeri pomenijo osamosvojitev, izhod, izbruh, 

razrešitev in izžarevanje. Sredotežne, centripetalne smeri vzbujajo občutek nevarnosti, zgostitve in 

smrti (Pibernik, 2006, 261). 

  S črto prikazujemo gibanje. Kakor gibanje je lahko tudi črta hitra ali počasna, sunkovita, lomljena, 

valovita ali tekoča. Ravna črta je najkrajša razdalja med dvema točkama, torej je hitra sama po sebi. 

Krivulje in krive črte so pa počasne, mehke, popustljive in čustvene.  

  Če naštejemo še nekaj značilnosti linij, bi lahko rekli, da so ravne črte trde in stroge, tanke 

delujejo nežno in lirično, debele dramatično in dekorativno, neenakomerno debele delujejo žive in 

organske.  

  Vse te naštete lastnosti lahko s pridom izkoristimo pri ustvarjanju ilustracije, saj lahko s tokom 

linije, njeno obliko, smerjo, velikostjo, predstavimo neko vzdušje, prikažemo junakovo počutje, 

opredelimo prostor itd. Vsi imamo te občutke, ki nam jih sprožajo določene vrste linij, že v sebi, 
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tako da tudi ustvarjalcem, ilustratorjem ni potrebno se ''na pamet'' učiti, kaj določena smer na 

primer sproži v nas. Je pa lahko znanje o značilnostih linije iztočnica oziroma drugačen pogled na 

nek motiv. Torej namesto da se ilustrator odloči za neko upodobitev besedila, ki bi mu bila 

samoumevna, se ustavi in osredotoči na posebnosti linije in pristopi k problemu iz drugega zornega 

kota, kar lahko pripelje do zelo zanimivih rešitev.  

 

 
2.3 Likovni prostor  

 

  Prostor je neizmerljiva razsežnost, katere središče nam ni znano. Širi se v vse smeri, je 

neskončnost v kateri se giblje svet (Pibernik, 2006, 296). Da bi ga lažje razumeli in se v njem 

znašli, si ga predstavljamo kot celoto koordinat, v katere umeščamo predmete ali dogodke. 

Koordinatni sistem je omejen na štiri smeri neba vzhod, zahod, sever in jug. Tak koordinatni sistem 

je prostorski križ, ki je osnova za vse orientacijske znake na različnih ravneh človeškega obstoja. 

Človek pa lahko prostorski križ ravna tudi po sebi in ga razdeli na pokončnost, vodoravnost in 

poševnost. Kakšne občutke nam vzbujajo te smeri, je opisano v poglavju 5.2 Značilnosti linij kot 

izrazno sredstvo. 

  Navpičnica in vodoravnica torej razdelita človekov prostorski križ na strani spredaj-zadaj (kar 

merimo od konice nosu), zgoraj-spodaj (kar merimo od očesa, pogleda), levo-desno (merimo po 

polovicah telesa, ločnica poteka po navpični sredini telesa). Takšna delitev naj bi pojasnjevala 

sistem, kako človek vidno zaznava prostor. Levo stran praviloma občutimo kot tisto ki nam je 

blizu, obratno pa desno stran kot tisto, ki nam je daleč. Ta strukturni načrt, ki izhaja iz zgradbe 

našega telesa, deluje tako, da imamo občutek, da se naš zaznavni prostor začenja v nas, vse naše 

akcije izhajajo iz tega centra, ki je za vizualni sistem točka, kjer se križajo vse tri prostorske smeri 

vseh treh ravnin, v očesu. […] Telesno podobo in iz nje izhajajoči prostorski križ projiciramo v 

okoliški prostor, ga primerjamo s prostorskimi lastnostmi drugih teles in tako zgradimo njihovo 

prostorsko strukturo in strukturo prostora samega. Lahko bi rekli, da drugim predmetom in 

prostoru vsilimo prostorsko strukturo našega telesa in tako svoje okolje oblikujemo v skladu s seboj 

(Butina, 1984, 208). 

  Ploskev sama ima dve dimenziji, manjka ji tretja dimenzija, ta pa je globina. Tretja dimenzija 

nakazuje globino in plastičnost. Čas kot mero gibanja lahko postavimo kot četrto dimenzijo. 

  Obstaja več vrst prostorov, od intimnega, ki je velik le kot obseg obeh rok, osebnega prostora, ki 

je nekoliko večji, pa do družbenega prostora, ki je po tej delitvi največji. Prostorski križ določa 

prostor, ki ni fizičen, temveč je psihološki. Kulturno okolje s svojo družbo in tradicijo, 
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posameznikovi interesi, doživljaji in še drugi so dejavniki, ki vplivajo na človekovo dojemanje 

prostora.  

  Za človekovo likovno ustvarjanje je pa pomemben likovni prostor. Zaznavamo ga s pomočjo 

čutov, najbolj z vidom. Človek zaznava prostor selektivno, kar pomeni, da iz prejetih vzorcev 

nenehno izločamo sporočila, ki so pomembna, in jih urejamo v skladu z našimi potrebami. To je 

eden od pogojev za naše preživetje, saj naši možgani niso sposobni obdelati vseh sporočil, ki jih 

zaznamo z vidom, torej odbiramo le tiste najpomembnejše. To je pomembno za razumevanje naše 

zaznave prostora. 

  Likovni prostor izhaja iz naravnega in psihološkega prostora, čeprav se od njiju razlikuje; likovni 

prostor uresničujemo z likovno izraznimi sredstvi. Medtem ko arhitekt in kipar uporabljata vse tri 

razsežnosti prostora, ima slikarski prostor samo dve razsežnosti ploskve, tretjo pa slikar s 

primernimi likovnimi izrazili ustvari kot iluzij. […] Likovni prostor je humaniziran prostor. Vsako 

področje likovnega ustvarjanja obravnava prostor na drugačen način (Šuštaršič et al., 2004, 218). 

  Pri risbi se pojavlja dvorazsežni prostor, ki ga določa in omejuje risarska ploskev s svojim 

formatom. Če to ploskev obravnavamo kot dvorazsežni prostor, se torej na njem lahko orientiramo 

le s stranmi zgoraj, spodaj, levo in desno. Slikovno oziroma risarsko ploskev si lahko 

predstavljamo kot naprej pomaknjeno frontalno ravnino prostorskega križa. Kadar na ta način 

pojmujemo risarsko ploskev, lahko prostor ustvarimo le s pomočjo iluzije. Upodobimo torej 

navidezni tridimenzionalni prostor. Število uporabe iluzionističnih sredstev, kot so prostorski ključi 

ali globinska vodila, vpliva na popolnost prikaza navideznega prostora. Iluzionistična sredstva nam 

omogočajo videti globino prostora, upodobljenega na ploskvi. Globino takega prostora lahko 

zaznavamo tudi samo z enim očesom, kar pomeni, da so ti psihološki ključi monokularni. Za 

slikarja, ki slika na slikovno ploskev, imajo pomen samo monokularni ključi, medtem ko so za 

kiparstvo pomembni tudi binokularni, saj se ukvarja z resničnim tridimenzionalnim prostorom. 

Monokularni ključi so večinoma psihološkega izvora, medtem ko so binokularni ključi bolj 

fiziološke narave. Vendar je, po mnenju Trstenjaka, razlikovanje med psihološkimi in fiziološkimi 

prostorskimi ključi kočljivo, ker se ti dejavniki prepletajo in so le skrajni primeri enoumni. (Butina, 

1984, 202). 

  Poznamo več vrst globinskih vodil, s katerimi ustvarimo iluzijo prostora. Če jih naštejemo nekaj: 

navidezna konvergenca vzporednih linij, ki potekajo od gledalca k navidezni skupni točki na 

obzorju; navidezno manjšanje ali večanje velikosti predmetov, večje predmete prepoznamo, kot 

tiste, ki so nam bližje, manjše pa kot tiste, ki so nam bolj oddaljeni; razdalja med predmeti se z 

oddaljenostjo manjša, predmeti, ki so si sicer enako oddaljeni, so upodobljeni z vse manjšo 

razdaljo med sabo, kadar se stopnjujejo v prostor; z oddaljenostjo se gostota teksture, na površini 
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predmetov stopnjuje, podrobnosti se zgubljajo z oddaljenostjo, dlje kot je predmet, manj 

podrobnosti razločimo na njem; zračna perspektiva, odvisna je od vremenskih razmer, predmeti, ki 

so dlje, se zdijo svetlejši in bolj sivkasti, kontrasti med svetlimi in temnimi ploskvami so v bližini 

videti močnejši kakor v zamegljeni daljavi; barvna perspektiva, tople barve zaznavamo kot bližnje, 

hladne pa kot bolj oddaljene; svetlostni ključ, svetli predmeti delujejo bližje kakor temni, kar je pa 

odvisno tudi od drugih dejavnikov v kompoziciji, na primer svetlosti ozadja; sence so tudi eno 

izmed globinskih vodil, nasebne sence določajo oblike predmetov, vržene sence pa nakazujejo tudi 

obliko okoliškega prostora; mesto predmetov na vidnem polju, predmete upodobljene na zgornjem 

robu zaznamo kot bolj oddaljene, medtem ko predmete bližje spodnjemu robu zaznamo kot bližnje, 

ta način upodabljanja prostora uporabljajo tudi otroci v določenem razvojnem obdobju; delno 

prekrivanje, predmeti, ki so nam bližje, prekrivajo predmete, ki so bolj oddaljeni, oblika z 

neprekinjenim obrisom je spredaj, oblika s prekinjenim obrisom je pa zadaj, ta globinski ključ 

najmočneje vpliva na naše zaznavanje navideznega prostora. 

  Poleg perspektive in upodabljanja navideznega, iluzornega prostora poznamo tudi druge načine 

obravnave prostora. Tak primer je obrnjena perspektiva, ki se je razvila kot izraz nezmožnosti 

prikazovanja ''prave'' perspektive. Ko so ljudje na podlagi opazovanja sčasoma odkrili, da se 

vzporedne črte z oddaljenostjo bližajo druga drugi in da se pravi koti spreminjajo, so pravzaprav 

odkrili perspektivo, vendar je niso znali ponoviti. Na nek način so izumili lastno perspektivo: kar je 

bolj oddaljeno, so upodobili večje, kar je bliže, pa manjše, oziroma ploskve, namesto da bi se ožile, 

se širijo v daljavo. 

  Še en poseben način obravnavanja prostora je zanimivo omeniti (Egipčani so ta način izpopolnili): 

prikazovanje prostora z več vidikov hkrati. Po načelu največje jasnosti rišejo tudi otroci in torej na 

isti risbi zvračajo različne poglede na predmete in prostor. Vse skupaj zvrnejo v eno ravnino. 

Takšno prikazovanje prostora lahko imenujemo tudi aspektivno (saj je prikazan prostor iz več 

aspektov hkrati) oziroma uporablja se tudi izraz konceptualna perspektiva. 

  V vsakem od poglavitnih zgodovinskih obdobij so na svoj način razvili prostorski koncept, v 

katerem so se kazale značilnosti civilizacije, ki ga je ustvarila. Včasih se je kateri od prostorskih 

konceptov pojavil večkrat, v enaki ali nekoliko spremenjeni obliki. Novo pojmovanje prostora je 

bilo navadno povezano s korenitimi družbenimi spremembami, zato je sprva ponavadi naletelo na 

odpor. […] Na začetku 20. stoletja so tako slikarji raziskovali nove metode reševanja prostora na 

ploskvi. Zavestno so opazovali in razčlenili objekte z različnih strani, kotov in višine opazovanja 

(Šuštaršič et al., 2004, 233). Kot del prostora se je pojavilo tudi gibanje, v proučevanje je bil torej 

vključen tudi čas.   
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3. Otrokovo razumevanje pojmov 
 

  Znanje o otrokovem razumevanju pojmov je lahko bistvenega pomena pri snovanju slikanic, saj 

lahko z njegovo uporabo zastavimo dela tako, da spodbujajo otrokovo naslednjo raven 

razumevanja, istočasno pa krepijo in razvijajo trenutno. Se pravi že sam ton in ritem besed, ki so v 

tekstu, število likov na ilustraciji, kaj predstavljajo ti liki, kaj pomenijo besede – vse to so pojmi, ki 

jih lahko otrok preko branja in gledanja slikanic usvaja in spoznava. Nekaj več o prilagajanju 

ilustracij bralcu in njegovemu razvoju je opisano v 6. poglavju. 

 

3.1 Teorija spoznavnega (kognitivnega) razvoja 
 

  Kognitivne teorije se ukvarjajo s preučevanjem strukture in razvoja posameznih miselnih 

procesov ter z vplivom miselnih procesov na posameznikovo razumevanje in vedenje. 

  Piagetovo teorijo umeščamo med stopenjske oziroma diskontinuirane teorije razvoja mišljenja 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, 40). 

  Švicarski teoretik Jean Piaget (1896–1980) je s svojimi raziskavami opisal velik del našega znanja 

o tem, kako razmišljajo otroci. Obravnaval jih je kot aktivna, razvijajoča se bitja z lastnimi 

notranjimi impulzi in razvojnimi vzorci. Spoznavni razvoj je razumel kot rezultat otrokovega 

prizadevanja, da bi razumel svet in nanj vplival. Skušal je razložiti, kako otrok misli, pri kateri 

starosti razume določene koncepte (na primer, da dva predmeta ne moreta stati istočasno na isti 

točki), kako se spoznanja razvijajo postopoma od konkretnih izkušenj k abstraktnemu znanju, kako 

otrok konstruira svoje znanje itd.  

  Univerzalnost, invariantnost, transformacija, ravnotežje in postopnost v razvoju so značilnosti 

razvojnih stopenj, katere je Piaget opisal: 

1. Zaznavno-gibalna stopnja (od 0 do 2 let, otrok razumeva svet preko gibalnih in zaznavnih 

dejavnosti, izvaja jih na lastnem telesu, predmetih in drugih osebah) 

2. Predoperativna stopnja (od 2 do 6–7 let, razvije se razumevanje in raba simbolov (geste, 

igra, risanje …), komunikacija je egocentrična) 

3. Konkretno operativna stopnja (od 6–7 do 11–12 let, prične razvijati logične strukture, ki mu 

na ravni miselnih operacij omogočajo razumevanje pojmov prostora in časa, reševanje 

nalog kot so razredna inkluzija, konzervacija …) 

4. Formalno operativna stopnja (od 11–12 do 15 let, otrok postane mladostnik in prične 

razmišljati abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema) 
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 Vsaka razvojna stopnja je strukturna celota, znotraj katere so sheme ali operacije 

medsebojno povezane. 

   

  Piaget je bil za svoj čas revolucionaren v svojem razmišljanju, vendar danes njegovim teorijam 

očitajo togost in ozkoglednost, saj naj ne bi zajel vse širine otrokovega razvoja. Preveč naj bi se 

opiral na časovne omejitve (predoperacijska faza med drugim in sedmim letom itd.), namesto da bi 

dopuščal pestrost razlike posameznikov. Podatke je žal zbiral na relativno majhnem in specifičnem 

vzorcu otrok. Kasnejše študije so pokazale te pomanjkljivosti, ki so pa lahko tudi posledica razvoja 

v vse bolj ''vizualnem'' svetu, kjer so otroci vsak dan, že od rojstva, soočeni z ogromnim številom 

vizualnih podob, kar jim omogoča hitrejše dojemanje pojmov in simbolov. Prve kritike so se 

razvile predvsem v ZDA, kjer so Piageta interpretirali kot ''razvojnega idealista'', ki je spregledal, 

kako pomembno vlogo na razvoj otrokovega mišljenja imata kulturno okolje in edukacija 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2009, 44).  

Nekatera novejša teoretska spoznanja in rezultati empiričnih raziskav dokazujejo, da so 

novorojenčki in dojenčki spoznavno bolj kompetentni in njihove sposobnosti naj bi se razvile prej, 

kot pa to opisuje Piaget, kar nakazuje problematiko tega, da otrokom marsikdaj pripisujemo 

premalo sposobnosti in jim vnaprej poenostavljamo naloge, kar se kaže tudi pri večini slikanic 

oziroma ilustracij v njih, ko podobe za najmlajše bralce pretirano poenostavijo z namenom, da bi 

jim bile lažje razumljive. 

 
  3.2 Teorija razvoja pojmov 
 

  Po raziskavah, v katerih so otrokom dali različne igrače, na primer živali, pohištvo, vozila, in 

opazovali, kako jih urejajo, so ugotovili, da predšolski otroci praviloma najprej oblikujejo tematske 

pojme (predmete med seboj povezujejo glede na dejavnosti) in šele kasneje, v obdobju srednjega 

otroštva oblikujejo tudi taksonomske pojme (hierarhični odnosi, oblikujejo pojme kot so pohištvo, 

živali).  

  Raba taksonomskih kriterijev je za mlajše otroke lažja, če slišijo, da imajo posamezni predmeti, ki 

sodijo v isto skupino, enake značilnosti, čeprav si na zunaj niso podobni (npr. panter in hišna muca 

dobita oznako muca). Prav tako na otrokove odločitve vplivajo tudi motivacijski in čustveni 

dejavniki. Otroci oblikujejo pojme glede na značilnosti, ki se pojavljajo skupaj z določenimi pojmi, 

čeprav to ne velja za vse značilnosti.  

  Rosch, Mervis, Gray, Johnson in Boyes-Bream (1976) opisujejo hierarhično strukturo razredov, 

in sicer tri stopnje: zelo splošno oz. nadredno (npr. pohištvo, hrana), splošno oz. osnovno (npr. 
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miza, zelenjava) in specifično oz. podredno (npr. otroška miza, solata) (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2009, 298). Osnovna stopnja naj bi bila najbolj temeljna in razvojno gledano naj bi otroci 

oblikovali pojme najprej prav na tej stopnji. Vendar so pa vsekakor zelo pomembne tudi druge 

kategorije. Celo pri najmanjših otrocih so dokazali, da ne uporabljajo zgolj zaznavne informacije o 

predmetih (te so značilne za oblikovanje pojmov na osnovni stopnji). Ko pride do razumevanja 

povezav med obliko oziroma zunanjostjo in funkcijo predmeta, je možen prehod iz osnovne na 

nadredno stopnjo oblikovanja pojmov. 

  Torej otrokova starost ni enoznačno povezana s prehodi iz nižje na višjo razvojno stopnjo 

oblikovanja pojmov. Otroci v zgodnjem, srednjem in poznem otroštvu prav tako kot odrasli 

oblikujejo pojme glede na podobne funkcije in podoben zunanji izgled, ki jih imajo predmeti.  

  Medtem ko Keil (1988) meni, da imajo predšolski otroci veliko število implicitnih teorij, s 

pomočjo katerih oblikujejo pojme, pa S. Carey (1985) ugotavlja, da otroci od četrtega oziroma 

petega leta starosti uporabljajo dve splošni, temeljni teoriji o svetu, in sicer implicitni teoriji o 

gibajočih in negibajočih se predmetih. S pomočjo prve razlagajo dogajanja, vezana na ljudi, živali 

in nekatere naravne pojave (npr. sonce, oblaki); njihovo vedenje opredelijo s pomočjo 

motivacijskih in socialnih dejavnikov. S pomočjo druge pa razlagajo dogajanja, vezana na rastline 

in nežive predmete; njihovo vedenje razlagajo s pomočjo vzročno-posledičnih odnosov (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2009, 300). 

  Tri implicitne teorije: implicitno teorijo o neživih (naivna fizika) in živih predmetih (naivna 

biologija) ter implicitno teorijo o človekovi duševnosti (naivna psihologija) naj bi otrok po četrtem 

letu starosti začel v namene oblikovanja pojmov uporabljati, saj naj bi (po Caseu, 1998) takrat 

spoznal, da delitev okolja na gibajoče in negibajoče predmete ni zadostna. Vzročno-posledične 

odnose prične drugače razlagati, čeprav se njihovo razumevanje znotraj posameznih teorij razlikuje 

in je v veliki meri odvisno tudi od zunanje podobnosti. Na primer štiriletni otroci lahko menijo, da 

imajo opice notranje organe podobne človeku, kače pa imajo notranje organe drugačne, saj nam 

niso podobne. Pri starejših otrocih, okoli osmega, devetega leta, se razumevanje teh pojmov razvije 

in vedo, da zunanja podobnost ni pogoj za sklepanje o različnosti oziroma podobnosti notranjih 

organov. V razvoju razumevanja pojmov je zelo pomembna vloga pridobivanja izkušenj in znanja, 

ki ga je posameznik usvojil. 
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3.3 Pojem prostora in časa 
 
  Na predoperativni stopnji mišljenja otroci uporabljajo predmete oziroma prostorska znamenja kot 

pomembne referenčne točke za orientacijo v prostoru, na primer levo ob stolici, desno čez most. 

Orientacija s pomočjo zemljevida je vezana na celovito razumevanje prostora in abstraktno 

mišljenje, torej predstavlja razvojno višjo stopnjo.  

  Pojem časa je bolj abstrakten od pojma prostora, zato si ga otrok oblikuje na podlagi časovnega 

zaporedja in trajanja posameznih dogodkov. Dosti bolj so jim razumljivi krajši časovni intervali, na 

primer deli dneva, kot pa daljši, na primer dnevi v tednu. Fridman (2000) je v raziskavi o 

razumevanju pojma časa v prihodnosti ugotovil, da otroci, stari 4 leta, na primer ne razlikujejo 

dogodkov, ki se bodo zgodili čez nekaj mesecev, od dogodkov, ki se bodo zgodili čez nekaj dni. Že 

šestletni otroci pa to zmorejo. 

  Uvid v to, kako otroci dojemajo prostor, lahko hitro pridobimo s študijo otroških risb. Kot je 

zapisal Piaget (Piaget in Inhelder, 1956), otrok prostora v risbi ne prikazuje zgolj na osnovi tega, 

kar vidi, temveč je njegova predstava o tem, kar riše, torej miselna konstrukcija, tista, ki ga pripelje 

do tega, da na risbi prikazuje tudi marsikaj, česar na predmetu sploh ne vidi. To, da npr. triletni 

otrok nariše človeka tako, da noge izhajajo iz glave, ni posledica otrokovega napačnega 

zaznavanja, temveč dejstva, da t. i. mentalni prostor ni preprosto podaljšanje zaznavnega prostora 

(Umek, Zupančič, 2001, 95). 

  Razumevanje prostora je okvirno vezano na otrokovo starost, vendar je pa veliko odvisno tudi od 

njegovih izkušenj in spodbud iz okolja. 
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 3.4 Razvoj pozornosti 
 

  Stvari, na katere nismo pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih ne zapomnimo, torej predstavlja 

pozornost kritično stopnjo v spoznavnih procesih. V obdobju zgodnjega otroštva je otrokova 

pozornost razmeroma šibka, manj nadzorovana in krajša v primerjavi s pozornostjo starejših otrok. 

Pomembno višanje vzdrževanja pozornosti (predvsem pri nalogah, ki jih otrokom ponudijo odrasle 

osebe), se pojavi med tretjim in petim letom otrokove starosti. Sposobnost sistematične, načrtne 

pozornosti je prav tako pomembna sprememba v razvoju. 

  Marjanovič Umek in Zupančič (2009) opisujeta raziskavo H. Ruff in K. Lawson (1990), v kateri 

sta preučevali sposobnost vzdrževanja pozornosti pri različno starih otrocih. Opazovali sta otroke, 

stare 1, 2, in 3,6 let, ko so se igrali s šestimi igračami. Ugotovili sta, da stalnost pozornosti (glede 

na količino pozornosti, ki jo otroci namenjajo eni igrači) narašča z leti, in sicer so se 1-letni otroci 

osredotočili na eno igračo v povprečju 3,3 sekunde, 2-letni 5,5 in 3,6-letni 8,2 sekundi. Do 

pomembnega višanja vzdrževanja pozornosti naj bi prišlo med tretjim in petim letom otrokove 

starosti. 

  Razvoj sposobnosti sistematične (načrtne) pozornosti je zelo pomembna sprememba v razvoju 

otroka. Ta sprememba je pomembna na primer, ko gre za primerjavo dveh relativno celovitih 

dražljajev. Ko so v eni od raziskav morali otroci, stari 4 do 8 let, oceniti, ali sta dve detajlni sličici 

enaki, je eksperimentator snemal njihove gibe oči in zadrževanje pogleda na posameznih mestih. 

Pri najbolj optimalnem načinu reševanja naloge bi otroci najprej primerjali detajl na levi strani prve 

sličice z detajlom na levi strani druge sličice, nato pa še desno stran, dokler ne bi našli razlike. 

Torej tako sistematično ravnanje bi bilo najprimernejše, saj ne bi prišlo do ponavljanj pri 

primerjanju podrobnosti. Razlike med rezultati so se pokazale glede na starost otrok. Mlajši v 

primerjavi s starejšimi niso imeli nobenega načrta za reševanje naloge, pogosto so podrobnosti 

primerjali med sabo v slučajnem vrstnem redu, pred odločitvijo, ali sta sličici enaki ali ne, niso 

preverili vseh detajlov. Ko so pa starejši otroci odkrili prvo razliko med sličicama, so takoj 

zaključili, da se razlikujeta. 

  Razumevanje razvoja otrokove pozornosti in razumevanja pojmov je pomembno z vidika 

ustvarjanja slikanice kot celostnega umetniškega dela. S tem ko razumemo, na kakšen način otroci 

dojemajo videno in prebrano ali slišano, jim lahko spodbujamo razmišljanje že z majhno zanko v 

risbi ali pa pritajeno besedno igro v besedilu. Če otroci pri enemu ali dveh letih še niso sposobni 

daljše koncentracije, to še ne pomeni, da ne bodo zaznali videnega ali slišanega. Z vsakim branjem 

bodo bolj razumeli vsebino knjige in si s tudi preko tega nabirali izkušnje in razvijali sposobnosti. 
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4. Analogije  
 
4.1 Sinestezija 
 
  Sinestezija (grško syn ali skupaj ter aisthesis ali zaznava) je izkušnja prečnih predstav. Draženje 

ene čutne modalnosti povzroči jasno predstavo druge modalnosti. Sinestetiki doživljajo več čutnih 

kvalitet hkrati, čeprav je vzdražen samo en čutni organ. Pojav je ''nenormalen'' samo v tem, da je 

statistično redek. 

  Od raznih vrst sinestezij so največ proučevali barvno slišanje (sinopsija) in tonsko videnje 

(fonopsija). Od drugih fotizmov in fonizmov so deloma proučili sinestezije vida in okusa ter vida in 

vonja. 

  Sinestetični doživljaji so lahko zelo kompleksni. Osgood (1971) je poročal o sinestetikih, ki so 

med poslušanjem hitre glasbe doživljali like z ostrimi koti, med počasno glasbo pa okrogle like. 

Drugi so videli več barv, ki so se premikale skozi vidno polje. Nekateri so videli spirale in polžaste 

oblike (Pečjak, 2006, 80). 

  Nekateri sinesteti povezujejo tudi številke in črke z barvami. Najpogosteje zbujajo sinestetična 

doživetja prav glasba in zvoki. Take izkušnje različnih oseb so si načeloma kar podobne. 

Najpogosteje se povezuje rumeno in zeleno barvo z visokimi toni, medtem ko sta rdeča in oranžna 

navezani na nizke tone. 

  Po slikarju Johannesu Ittnu naj bi poleg treh primarnih barv (rdeče, rumene in modre) bile tudi tri 

osnovne oblike (kvadrat, trikotnik in krog), katerim naj bi bilo mogoče pripisati določene barve. 

Kvadratu naj bi ustrezala rdeča barva, barva materije. Njena teža in neprozornost naj bi bile skladne 

s statično in težko obliko kvadrata. Trikotnik naj bi simboliziral razmišljanje, kar naj bi po Ittnu 

najbolje povzela rumena barva, krog pa naj bi predstavljal večno gibajočega se duha, kar naj bi 

predstavljala modra barva. 

  Te trditve so sicer rezultat Ittnovih razmišljanj in ne predstavljajo trdnih dejstev, saj je povezava 

med obliko in barvo vseeno dostikrat subjektivno pogojena. Ko so izvajali raziskave na večji 

skupini ljudi, so ti v večini izbrali rdečo barvo za krog, modro za kvadrat, v primeru trikotnika, pa 

ni bilo preferenc.  

  Kot primer ene izmed sinestezij je tabela, kjer so pokazane prečne povezave oziroma besedne 

sinestezije med barvami in toni, kot jih predstavi Pečjak (2006) na podlagi 57 študentov na 

Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. 
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Slika 7: Razpredelnica, Pečjak, 2006, 83 

 
 
  Sinestezije naj se ne bi spreminjale pretirano skozi čas. V glavnem naj bi bile kasneje iste, kot so 

jih sinestetiki doživljali med petim in sedmim letom starosti. 

  Pečjak (2006) je zapisal, da včasih teh doživetij niso povezovali s simboličnimi procesi. Veljala so 

bolj kot nekaj nenormalnega, patološkega ali pa so jih smatrali kot izjemne izkušnje. Danes pa jih 

dojemamo kot zelo žive predstave, ki jih je McKellar (1957) opredelil kot ''asociacije predstave v 

eni čutni modalnosti z zaznavo v drugi''. 

   

 4.2 Analogija doživljanja oblik in besed (glasov) 
 
  Eden izmed največjih fenomenov razvoja človeka je ta, da smo razvili jezik, s pomočjo katerega 

se sporazumevamo, torej govor. Razlika med našim sporazumevanjem in sporazumevanjem med 

živalmi je ta, da je naš jezik dogovorjen sklop zvočnih znakov, ki je s pomočjo razvoja naše 

inteligence že davno presegel le osnovno sporočanje (na primer opozarjanje na nevarnost, ugodje, 

neugodje).  

  Ena izmed idej, kako se je jezik razvil, naj bi bila, da so bili prvi jeziki pravzaprav le 

reprezentativni zvoki, ki so jih ljudje vezali na določene koncepte (tu je še veliko podobnosti z 

sporazumevanjem med živalmi). Sčasoma so se pa tej zvoki postali kompleksnejši in strukturno 

dosti bolj raznoliki ter so počasi pričeli prehajati v govor. Na vprašanje, kako je prišlo do tega 

razvoja in ali so bili prvi zvoki popolnoma naključni, so pridobili precej informacij preko 

''kiki/buba'' eksperimenta. 

  Eksperimenti nemško ameriškega psihologa Wolfganga Köhlerja iz leta 1929 so dokazali, da 

človeški možgani povezujejo oblike z zvoki oziroma obratno. Njegov kiki/buba efekt sta dalje 

raziskovala tudi Ramachandran in Hubbard, ki sta ugotovila, da je ta učinek verjetno vplival na 

razvoj jezika. Raziskave Daphneja Maurerja s sodelavci so pokazale, da celo otroci, ki so stari dve 

leti in pol in še ne znajo brati, kažejo to povezovanje med obliko in besedo oziroma glasom. Le 

posamezniki z avtizmom so pri raziskavah pokazali manjšo stopnjo povezovanja. 
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  Bouba/kiki efekt je torej prvi opazoval nemško-ameriški psiholog Wolfgang Köhler leta 1929. V 

psiholoških eksperimentih, ki so jih prvič izvajali na Tenerifih (kjer je uradni jezik španščina), je 

Köhler testirancem pokazal oblike, podobne tistim, ki jih vidimo na spodnji sliki, in vprašal 

udeležence, katera oblika se imenuje ''takete'' in katera ''baluba'' (v različici iz leta 1947 ''maluma''). 

Podatki so pokazali, da večina sodelujočih pri eksperimentu povezuje nazobčano obliko s ''takete'', 

zaobljeno obliko pa z ''baluba''. 

  Leta 2001 sta Vilayanur S. Ramachandran in Edward Hubbard ponovila Köhlerjev eksperiment, 

vendar sta uporabila besedi ''kiki'' in ''buba'' in vprašala ameriške študente in indijske ''Tamil'' 

govorce: ''Katera od dveh prikazanih oblik je buba in katera kiki?'' V obeh primerih, torej ameriški 

študenti in indijski govorci, so izbrali od 95 % do 98 % mehko, zaobljeno obliko kot ''buba'' obliko 

in ostro, nazobčano obliko kot ''kiki''. Ta dejstva napeljujejo na to, da človeški možgani na nek 

konsistenten način povezujejo abstraktne pojme, zvoke, z oblikami. 

  Ramachandranove in Hubbardove raziskave nakazujejo, da ima kiki/buba učinek lahko vpliv na 

razvoj jezika, saj nakazuje, da poimenovanje predmetov ni povsem samoumevno. Zaobljene oblike 

so lahko najpogosteje imenovane ''buba'', ker pri izgovoru te besede usta naredijo bolj okrogel 

prostor za dosego zvoka, medtem ko pri izgovoru besede ''kiki'' usta postanejo bolj napeta. Tudi 

zvok črke K je bolj oster in močnejši oziroma bolj nasilen od izgovora črke B. Prisotnost teh 

sinestetičnih podobnosti nakazuje na to, da bi buba/kiki učinek lahko bil nevrološka osnova 

zvočnega simbolizma, kjer so zvoki nepristransko vezani na objekte in dogodke v svetu. 

  Posamezniki z avtizmom ne kažejo tako močnih povezav med obliko in zvokom. Med tipično 

razvijajočimi posamezniki prihaja do standardnih rezultatov v 88 % primerov, medtem ko pa pri 

posameznikih z avtizmom prihaja do teh rezultatov le v 60 % primerov.  

 

 
Slika 8 : Kiki Buba efekt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bouba/kiki_effect) 

  

Kiki                 Buba 
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 4.3 Povezava med zvokom in tipografijo 
 

  Povezovanje med zvokom in obliko je eno izmed ključnih oblikovalskih načel pri snovanju 

tipografije. Poleg pomena črk lahko tipografija izraža mnogo več, saj lahko z različnimi oblikami 

kreira neskončno število variacij za določen zvok. Črka je pravzaprav absolutna likovna forma, ko 

ji odvzamemo njeno semantično vrednost. Je oblika ali kompozicija, ki nastane iz likovnih 

elementov. To gre lahko v tako skrajnost, da se pomen besede zabriše toliko, da je nerazpoznaven, 

izgubi pomen in komunicira le še na estetski ravni. 

  Kadar oblikujemo informacije in način, na katerega jih bomo sporočili (govorjena ali zapisana 

beseda), se pričnejo pojavljati različni odnosi med elementi, s katerimi te informacije sporočamo. 

Že samo s poudarki, premori, hitrostjo govora lahko bolje in lažje ter bolj razumljivo prenesemo 

sporočilo. 

  Z različnimi tipografijami smo vsakodnevno soočeni preko knjig, revij, predvsem pa preko 

računalnikov. Navadili smo se že, da so velike črke na primer uporabljene za pomembne vsebine 

ali pa poudarke, krepko ali ležeče besedilo je pa pogosto uporabljeno v dopisih. Razvoj tipografij je 

tako pripeljal do mnogih slogov črk, s pomočjo katerih je lahko besedilo preglednejše in 

učinkoviteje sporoča vsebino. Obstaja pa seveda tudi druga skrajnost, ko so tipografije tako 

razdelane, da izgubljajo svoj prvotni namen – posredovanja informacije in se pretvarjajo v 

samostojno likovno formo (tako lahko beseda predstavlja celotno kompozicijo, igro med likovnimi 

prvinami in spremenljivkami). 

  Nas torej zanima, kakšna je povezava med glasovi in njim pripadajočimi črkami oziroma 

besedami. Elementi, ki tvorijo črke, so likovni elementi (točka, linija, ploskev, prostor, barva, 

tekstura, svetlo-temno) in likovne spremenljivke (velikost, teža, položaj, smer, število, gostota, 

tekstura). Pri zvoku, ki pa ponazarja posamezno črko, se kot nasprotje pojavi tišina, medtem ko se 

sam zvok giblje znotraj slušnega polja, kot na primer ton, ki zavzema določeno frekvenco znotraj 

tišine. Elementi, ki sestavljajo zvok, pa so ritem (in z njim povezani tempo, takt in artikulacija), 

višina tona (ki narekuje melodijo in harmonijo), dinamika (glasnost) in zvočni kvaliteti barva in 

tekstura. 

  V tipografiji je znakom neke črkovne vrste skupna (ali pa ne) konstrukcijska mreža, na kateri so 

znaki osnovani. Gre za skupek občih pravil, ki določajo osnovno pojavnost znakov – različne višine 

znakov, širino osnovnega modula črke, naklon, razmerje med horizontalno in vertikalno linijo, 

razmik med znaki idr. To je pravzaprav aplikacija likovnih elementov in spremenljivk na črke [… ] 

(http://maticleban.com/tipoglasba/data/TipografijaInGlasba.pdf). 

http://maticleban.com/tipoglasba/data/TipografijaInGlasba.pdf�
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  V glasbi je velikost povezana z glasnostjo. Čeprav so s psihološkimi raziskavami in testiranjem 

ugotovili, da sta tako glasnost kot višina tona povezana tudi s svetlostjo. Leban (2008) navaja 

ugotovitve psihologa Marksa L. E., češ da so glasni nizki toni najbolj voluminozni, glasni visoki 

toni pa naj bi bili najsvetlejši. Kar bi pomenilo, da je višina tona tista, ki dominantno vpliva na 

svetlost, torej lahko glasnost predstavimo z velikostjo. Dalje ugotavlja, da je v primeru enakomerne 

glasnosti potrebno zvišati ton, da se doseže občutek večje svetlosti. Kompleksen zvok, sestavljen iz 

več frekvenc (tonov), naj bi deloval svetlejše od čistega tona iste osnovne višine in enakomerne 

glasnosti, torej ima zvok trobente drugačno obliko kakor enak ton, zaigran na flavto. 

  Povezav med zvokom in obliko je ogromno, na primer že gostoto, kako se povezuje s tempom 

(recimo pri govorjeni besedi), lahko uporabimo pri zapisu tako, da strnemo črke ali pa jih pretirano 

razširimo. Na ritem lahko vplivamo z določenimi poudarki ali negativnim prostorom znotraj 

kompozicije besedila. 

  Pomembno je omeniti tudi glasovno sestavo abecede. V slovenski abecedi se pojavljajo soglasniki 

(b, c, č, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, v, z, ž ) in samoglasniki (a, e, i, o, u, ozki e in o, široki e in 

o in polglasnik). Soglasnike pa dalje delimo na zvočnike (m, n, r, v, l, j) in nezvočnike  (zveneči 

nezvočniki – g, b, d, z, ž, dž in nezveneči nezvočniki – p, t, s, š, č, k, f, h, c). Zveneče in nezveneče 

nezvočnike lahko povezujemo v pare glede na to, kako in kje jih izgovarjamo: b-p, d-t, z-s, ž-š, dž-

č, g-k. Če poznamo to sestavo, lahko lažje oblikujemo besede, saj sledimo zvenu posameznih črk.  

 
 
 
4.4 Analogija doživljanja barve in glasov (besed) 
 
  S svetom okoli nas smo povezani preko čutil. Vid, sluh, tip, okus nam predstavljajo jasen način 

dojemanja okolice, pa vendar se dogaja, da se čuti med sabo prepletejo, pomešajo in združijo. Pri 

psihičnih procesih, kot sta mišljenje in imaginacija, je ključnega pomena integracija spoznanj in 

informacij, ki so shranjeni v raznih delih možganov. 

  Likovno sloni na vizualnem in tipnem, vendar je več, ker prenaša celostno spoznanje umetnika. 

Nevidno postane vidno, kot je zapisal slikar Paul Klee. Likovno prenaša naše vidno in tipno 

spoznanje, obogateno s spoznanji drugih čutov, spet skozi vidni in tipni kanal v zunanji svet v obliki 

umetniškega dela, likovnega sporočila. Likovno je sicer še vedno tipno in vidno, vendar je v njem 

sedaj uresničeno naše duhovno spoznanje in predstavlja našo novo, duhovno resničnost, je torej 

več kot zgolj čutno, ker je duhovno predelano in obogateno čutno spoznanje (Butina, 2000, 16). 

  Kadar z vidom zaznavamo barve, se v naših možganih odvijajo povsem drugačni procesi, kakor 

kadar zaznavamo tone ali zvene, pa vseeno obstajajo med dojemanjem enih in drugih impulzov 
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mnoge povezave. Fiziološki in fizikalni način nastajanja barv in tonov sta si med seboj podobna, in 

prav to povzroča, da zaznavamo različne valovne dolžine ali frekvence na področju vida različno 

obarvano, na področju sluha pa jih zaznavamo kot različne višine tonov. S spreminjanjem 

amplitude valov se pri barvah spreminja svetlost ali ob določenih pogojih barvni ton, pri tonih se pa 

spreminja jakost glasnosti. Pojavnost čistih tonov in čistih barvnih svetlob je v naravi redek pojav. 

Pojavljajo se množice zvenov, šumov ter prostorske, površinske barve, ki so same po sebi dokaj 

sestavljene. Nekateri ljudje imajo sposobnost opredeljevanja barvnih tonov na podoben način, 

kakor imajo nekateri ljudje absolutni posluh višine tonov. 

  Ljudje smo se skozi vso zgodovino ukvarjali s povezavami med barvo in zvoki, vendar tukaj ne 

bom opisovala tega razvoja, ključnega pomena je le uvid v to, da pravzaprav ni pojavljanja nekih 

skupnih značilnosti. Lahko bi opisali neke generalizacije, kakšni toni se povezujejo s katerimi 

barvami, pa vendar je to lahko od posameznika do posameznika zelo različno. Tako je na primer ob 

koncu 16. stoletja Giuseppe Arcimboldo svetle barve predstavil kot navezave na nizke tone, temne 

pa na visoke, Philipp Otto Runge je pa leta 1808 objavil barvno lestvico, ki je temne barve 

povezovala z nižjimi oktavami, svetle pa z višjimi. Čeprav se pojavljajo te razlike med 

posamezniki, je pa vseeno konsistenca zaznavanja analogij med barvo in zvokom skozi življenje 

posameznika po navadi konstantna, torej če nekdo zazna nek visok ton kot zelen v mladosti, je 

velika verjetnost, da ga bo zaznal kot takega tudi kasneje v življenju. 

 

 
5. Povezave med besedo in podobo 
 
  J. Hillis Miller (1992) razlaga, da je moč podobe, slike v tem, da osami trenutek iz njegovega 

časovnega zaporedja in ga ustavi v reprezentativni sedanjosti, brez preteklosti ali prihodnosti. Trdi, 

da je moč ilustracije tako velika, da ustavi vse spomine in anticipacije, zapisane v besedah, na 

primer v časovnih iluzijah glagolov. 

  Slika, označena ali ne, je neskončen trenutek, ki za moment ustavi pripovedovanje skozi čas. 

Hillis Miller se sprašuje, ali ni postala interpretacija grafične ilustracije preozka in preveč 

enostavna zato, ker naj bi bili preveč navajeni pomena besed in njihove moči, torej naj bi na 

podoben način opazovali tudi podobe. Sprašuje se, če kakšen poseben način opazovanja, specifičen 

le za podobe, ki presega, zamenjuje ali stoji ob boku kakršnemukoli pomenu, ki je lahko izražen z 

besedami. Kmalu pride do ugotovitve, da nekaterih načinov predstavitve umetnosti enostavno ni 

mogoče opisati z besedami. To poimenuje prisotnost odsotnosti. Kakšna je torej razlika med besedo 

in podobo, saj konec koncev oboje zaznamo z očmi in razberemo kot skupek znakov? Razlika je 
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zagotovo v asociacijah in miselnih procesih, ki se sprožijo v možganih, po tem ko jih zaznamo. 

Zven besede nam lahko povzroči oblikovanje oblike ali barve v mislih, vendar nam prav tako 

videnje podobe lahko sproži asociacijo na besede. Torej, kakšen odnos med besedo in podobo 

vzpostaviti, da bo spodbujal kreiranje novih asociacij in povezav in spodbujal razmišljanje in 

čutenje? 

  Akademski teoretiki analizirajo aspekte slikanic in vizualne pismenosti iz več perspektiv. Njihove 

študije preteklih 30 let so pregledale in prepoznale ne le dinamike odnosa med besedo in podobo v 

slikanicah, temveč tudi pomembnost vizualnega oblikovanja ter mnogoterost pomenov, ki jih 

ponuja žanr (Salisbury, Styles, 2012, 90). 

  V knjigi Words about pictures (University of Georgia Press, 1990) Perry Nodelman argumentira, 

da je s postavitvijo besed in podobe v interakcijo pravzaprav neizbežna sprememba pomena obeh, 

saj postaneta obe več kot le seštevek vseh njunih delov. Prav tako je trdil, da besede lahko 

spremenijo podobe v bogate pripovedne vire − vendar le zato, ker komunicirajo na tako drugačen 

način kakor slike, da spremenijo njihov pomen. Iz istega razloga lahko tudi podobe spremenijo 

pripovedni sunek besedam (Salisbury, Styles, 2012, 90). 

  Povezave med podobo in besedo so lahko neskončen vir navdiha za razvoj domišljije, če se 

izkoristi njihov potencial. Že v procesu nastajanja so lahko navdih avtorju (tu velja omeniti tudi 

široke možnosti sodelovanja pisatelja in ilustratorja, saj so tudi na primer možnosti, da so najprej 

narejene ilustracije, h katerim pisatelj kasneje doda tekst, ali pa če je avtor oboje, pisatelj in 

ilustrator, lahko podobe in tekst istočasno ustvarja), kasneje pa sprožijo širok proces zaznavanja 

bralcu. V tem poglavju bom predstavila nekatere možnosti interakcij med besedilom in 

ilustracijami, kot sta jih opredelili Maria Nikolajeva in Carolle Scott, v knjigi How picturebooks 

work. 

 

  5.1 Simetrična interakcija 
 
  Pomen ilustracije skozi njeno zgodovino je predstavljen že v prvem poglavju, iz njega lahko 

razberemo, kako je bilo dojeto razmerje med tekstom in podobo. Vse do 19. stoletja je bila 

ilustracija splošno sprejeta kot dopolnilo tekstu, sicer je pridobivala na pomenu in veljavi, vseeno 

pa še ni prihajalo do iger pri upodabljanju. Povezava med besedilom in ilustracijo je bila 

simetrična. Taka povezava predstavlja podvajanje ene in iste informacije v dveh različnih oblikah 

komunikacije. Takšna interakcija pravzaprav ni dinamična in odvzame bralcu možnost razvijanja 

domišljije, saj nima možnosti, da bi dopolnil razlike med sporočilom besedila in sporočilom 

ilustracije. Prav zaradi tega je branje take slikanice nezahtevno in jo bralci dostikrat hitro predelajo, 
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saj ni ničesar, kar bi zmotilo njihovo pozornost. V preteklosti to ni predstavljalo problema, saj je bil 

njen namen izključno ilustrirati prebrano. Če torej nekdo ni znal brati, je zagotovo lahko s pomočjo 

ilustracij razumel vsebino teksta. Vendar je ilustracija sedaj že davno presegla te okvirje in s svojo 

prisotnostjo v knjigi kvečjemu odpira nova vprašanja in spodbuja nove rešitve, namesto da bi golo 

kopirala tekst. 

  Simetrična interakcija med besedilom in podobo se spodbuja predvsem v knjigah za najmlajše, 

otroke, ki se šele spoznavajo s pojmi, torej ne bi imelo smisla, da poleg sličice zajca piše traktor, saj 

bi si otrok nato oboje napačno razlagal, ker ni še sposoben razumeti humorja, ki bi se lahko skrival 

za to interakcijo. S to idejo se je poigraval Magritte, ko je razne pojme ilustriral z nekompatibilnimi 

ilustracijami. Te njegove slike bi lahko uvrstili h kontradiktorni interakciji med besedilom in 

podobo. 

  Torej je poglavitna značilnost simetrične interakcije, da se pomen besedila simetrično ponovi v 

ilustraciji in da vsako posebej razlaga oziroma opisuje isto zgodbo. Če pogledamo le ilustracije, 

lahko torej enako razumemo zgodbo, kakor če bi prebrali le tekst brez ilustracij. Seveda ima vsaka 

slikanica svoje posebnosti in v vsaki se da najti zanimive podrobnosti. Vprašanje simetrične 

interakcije ni vprašanje stilske in umetniške izvirnosti in ustreznosti, je vprašanje vsebine. 

  Tu se pojavi odgovor na vprašanje, kaj je slikanica in kaj ilustrirana knjiga. Pri pojavu simetrične 

interakcije med besedo in podobo lahko govorimo o ilustrirani knjigi, pri bolj zapletenih povezavah 

pa že lahko govorimo o slikanicah. 

5.2 Komplementarna interakcija 
 
  Kadar si besede in slike med seboj zapolnjujejo vrzeli, pride do večje dinamike kakor pri 

simetrični interakciji. Ta način sodelovanja med dvema načinoma komunikacije pri bralcih vzbudi 

večje zanimanje. Podobe razširijo, poglobijo in odsevajo besedilo ali pa obratno, vendar je pri 

slikanicah najpogosteje tako, da ilustracije dopolnjujejo besedilo, kar je lažje za otroke, saj jim je 

pogosto bolj zanimivo opazovati detajle in posebnosti na slikah, kakor poslušati predolga besedila. 

To je vezano na otrokov razvoj pozornosti in je relevantno seveda, če je slikanica sploh namenjena 

izključno otrokom ali je pa mišljena za vse starosti. 

  Kot primer komplementarne interakcije lahko vzamemo povest o Petru Zajcu, Beatrix Potter 

(1902), ki nam ponuja komplementaren izraz obojega, tako transformacije kakor napovedi. Podobe 

zajcev ilustrirajo metamorfozo od začetnih vsakdanjih divjih živali na vseh štirih, pa do likov s 

človeškimi atributi; stojijo na zadnjih nogah in oblečeni so v človeška oblačila. Instantna 

humanizacija je podkrepljena s tekstom na nasprotni strani, kjer ga. Zajec z naklonjenostjo govori 

svojim otrokom in jim deli nasvete ter malo družinske zgodovine. V kombinaciji prikrivanja in 
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razkrivanja, medtem ko se tekst navezuje na preteklost, ''nesrečo'' g. Zajca, nas podobe opozarjajo 

na prihodnost: dekleta se stiskajo in poslušajo mater, medtem ko Peter stoji stran, obrnjen s 

hrbtom proti njej. Kombinacija teksta in podobe sporoča bralcu občutek neposredne grožnje, stik 

nevarne situacije (teksta) z zavrnitvijo vodenja preko preteklih izkušenj (podoba) (Nikolajeva, 

Scott, 2001, 16).  

 
Slika 9: Povest o Petru Zajcu, Beatrix Potter, 1902 

 
  To je seveda le en primer takšne povezave, le za ilustracijo tega, kaj je mogoče narediti z malo 

drugačno izbiro motiva za upodobitev. Obstajajo bolj in manj zapletene slikanice, ki lahko 

zahtevajo vse več od bralca in mu včasih odstirajo svetove, ki so lahko begajoči in povzročajo 

zmedo v razumevanju, saj si dovolijo veliko svobode in včasih lahko delujejo enostavno na prvi 

pogled, vendar nam lahko že ob naslednjem branju pričnejo odstirati plasti ironije, humorja, zgodb 

v zgodbah, ki včasih niti ni namenjen najmlajšim bralcem, temveč bolj staršem, ki zgodbe 

prebirajo. Odličen primer take slikanice je tudi V kraljestvu divjih bitij, Mauricea Sendaka, kjer se 

konflikt med materjo in sinom manifestira skozi pošasti iz otoka. Časovni potek te slikanice je 

nekako nadrealističen, prav tako kakor potovanje samo in vsak lahko odnese od njega nekaj 

drugega. 

 

 5.3 Stopnjevana interakcija 
 
  »V stopnjevani interakciji slike podčrtujejo in presegajo pomen besed, včasih pa tudi obratno; 

razlika v sporočilu obeh zvrsti komunikacije ustvarja bolj kompleksno dinamiko« (Nikolajeva, 

2003, str. 8). Takšna povezava dopušča tako piscu besedila, kakor ilustratorju široko paleto 

možnosti, kako popeljati bralca skozi knjigo. Še posebej zanimivi rezultati lahko nastanejo, kadar 

se takšna interakcija pojavi v avtorski slikanici, saj je v tem primeru pisatelj in ilustrator ena oseba 

in se lahko še toliko bolj igra in med delom spreminja in prilagaja posamezne dele. Vendar v 
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vsakem primeru, tudi kadar je slikanica delo dveh avtorjev, je pri stopnjevani interakciji ključno 

njuno tesno in utečeno sodelovanje, saj pisatelj na primer pušča ilustratorju praznine oziroma 

neopredeljene dele, ki jih potem ta na svoj način zapolni z vizualnimi podobami.  

  Primer take interakcije lahko najdemo v knjigi avtorice Pat Hutchins, Rosie's Walk 

(HarperCollins, 1968). Ta knjiga je ena izmed prvih, ki je vključila takšno povezavo med 

prebranim in videnim. Skrivnost tiči v vsem, česar besede ne opišejo, saj lisica ni omenjena nikjer v 

tekstu, ki je sestavljen iz stavkov o Rosie, samozavestni kokoški, ki se sprehaja čez dvorišče okoli 

ribnika in tako dalje, dokler ne prispe varno domov. Zabavni del se pojavi, ko opazimo dejstvo, da 

doživlja lisica, o kateri Rosie nič ne ve, eno slabo izkušnjo za drugo, medtem ko jo skuša uloviti 

(Salisbury, Styles, 2012, 94). Ko otroci prebirajo knjigo, skušajo opozoriti kokoško na nevarnosti, 

saj se nikoli ne ve, ali je kokoška tako pametna ali enostavno posrečena, da ji znese vedno se 

izogniti lisici. Na ta način, s puščanjem dovolj prostora domišljiji, se bralci aktivno vključijo v 

doživljanje slikanice, saj sami na nek način dopolnjujejo in osmišljajo zgodbo. 

  Danes je vse več slikanic, ki raziskujejo možnosti izraza in povezav med obema medijema. Če 

omenim še eno sodobnejšo, bi to lahko bila slikanica Shaun Tana Eric (Templar publishing, 2010). 

Zgodba govori o študentu na izmenjavi. Pripovedovalec pravzaprav skuša obrazložiti, kako je 

doživljal ta obisk in kako je skušal sprejeti kulturne razlike. Že prvi pogled na ilustracije pa nam da 

vedeti, da ne gre za človeka, ki je na študentski izmenjavi, temveč neko neznano bitje. Torej se 

pojavi vprašanje, kje se sploh vsa zgodba odvija, saj pravzaprav nikjer ne vidimo upodobljenih 

ljudi (čeprav se Eric neprestano čudi predmetom iz človeškega sveta: vtičnice, znamke, odtoki, 

itd.). Igra med tekstom in ilustracijo poudarja občutek neznanega in nakazuje nekakšen strah zaradi 

nerazumevanja, pa vendar na koncu knjige vidimo pozitiven zaključek, splet podobe in besede 

pokaže, da je bilo bitju na obisku lepo, in prvič v celotni slikanici se pojavi barva (ostale ilustracije 

so v tehniki svinčnika), ki to naslika. Ta knjiga je za razliko od Rosie's walk očitno namenjena tudi 

starejšim bralcem, saj je tema primerna za odrasle, vendar so ilustracije tiste, ki zagotovo približajo 

problematiko tudi otrokom. 
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Slika 10: Eric, Shaun Tan, 2008 

 

  5.4 Protislovna interakcija in kontradiktorna interakcija 
 
  Protislovna oziroma kontrapunktna interakcija se lahko razvije, če je razlika v sporočilu besedila 

in slike prevelika. Skupno sporočilo obeh zvrsti komunikacije presega sporočila posamičnih ravni. 

Glede na to, da je to na nek način nadgradnja stopnjevane interakcije, je torej nekoliko 

kompleksnejša in zahteva večjo zbranost in pozornost bralca. Avtor oziroma avtorja slikanice 

morata torej posebej skrbno izbrati sredstva (čas, prostor, karakterizacija), s katerimi nameravata 

graditi delo. Če bi na primer ilustrator upodobil neko popolnoma drugo zgodbo, ki se nikakor ne 

navezuje na tekst, seveda to ne bi imelo smisla, če pa skrbno izbere neke druge razmere za 

upodobitev zgodbe, katere s svojo protislovnostjo poudarijo ali pa postavijo pod vprašaj celotno 

zgodbo, lahko na ta način vzpostavi pestro dinamiko knjige, ki bralca vključuje v razvozlavanje 

smisla. Torej pri taki vrsti interakcije govorijo podobe in besede različne zgodbe, na nek način so si 

protislovne in istočasno puščajo možnosti več različnih razumevanj iste zgodbe. Skrajno obliko 

protislovne dinamike predstavlja kontradiktorna oziroma nezdružljiva interakcija. 

  Salisbury in Styles (2012) kot primer navajata slikanico Marte Altes No!, ki obravnava luknjo v 

razumevanju med psom in njegovim lastnikom. Zgodbo pripoveduje pes sam, torej je predstavljeno 

njegovo videnje situacij. Razlaga, kako pomaga pri različnih gospodinjskih opravilih, medtem ko 

na ilustracijah vidimo drugo plat, plat lastnika, ki kaže nered, ki ga pes ustvarja. To nasprotje med 
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obema zgodbama vpelje v slikanico humor, ki bi ga s kakšno drugo vrsto interakcije med 

besedilom in ilustracijo težko dosegli. 

 

 
Slika 11: No!, Marta Altes, 2011 

 

  Protislovnost se lahko v slikanici kaže na različnih ravneh. Nikolajeva in Scott (2001) sta 

izpostavili naslednja izhodišča: 

 

−  protislovnost naslovnika (komu je namenjena knjiga, otrokom ali odraslim, oziroma je 

knjiga tako zastavljena, da jo bralci različnih starosti različno dojamejo); 

− protislovnost stila (lahko so ilustracije v slikanici ironične, medtem ko tekst to ni, ali pa se 

vzporeja romantičnost in realizem itd.); 

− protislovnost žanra (besede so lahko ''realistične'', medtem ko ilustracije namigujejo na 

fantazijo); 

− protislovnost postavitve (v nekaterih slikanicah se lahko odvija več sočasnih zgodb, ki so s 

strani teksta podprte ali pa ne); 

− protislovnost perspektive (oziroma zornega kota, na primer če zgodbo pripoveduje odrasla 

oseba, ilustriran je pa pogled otroka); 

− protislovnost karakterizacije (besede in podobe lahko prikažejo like iz različnih in celo 

kontradiktornih zornih kotov, kar prikaže humor in dvoumnost, lahko pa prikažejo tudi like, 

ki v risbi ali pa obratno, ilustraciji, niso omenjeni); 

− protislovnost metafiktivne narave (besede lahko izrazijo pojme, ki jih podobe ne morejo 

zaobjeti, na primer okrogel kvadrat, zelene brezbarvne ideje itd., včasih vključijo 
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protislovnost avtorji čisto na koncu knjige, na zadnji strani ali pa obratno, ustvarijo 

naslovnico, ki obrne celotno knjigo na glavo); 

− protislovnost časa in prostora (protislovnost prostora in časa v slikanici je samoumevna, saj 

sta oba medija sama po sebi različna. Podobe posredujejo sporočilo z neposrednim 

kazanjem, medtem ko besede opisujejo, torej lahko prikažejo čas, medtem ko podobe lahko 

prikažejo prostor).  

      

 
 

6. Bralec in ilustracija 
 

6.1 Ilustracija za otroke  
 

  Ilustracija je večinoma sprejeta kot sredstvo za popestritev in razlago besedila. Je sestavni del 

slikanic, ki se jih pa prepogosto označuje kot literaturo za majhne otroke. Njihova vloga je pa 

pogosto dosti bolj zapletena, in to celo na več ravneh, saj vzgajajo, spodbujajo domišljijo in 

poučujejo, če so le zastavljene pravilno, s tem pa postanejo hitro zanimive za več generacij, kar je 

njihov velik adut. Če se pa osredotočimo na njihovo interakcijo z otroci, lahko slikanice otroke 

prvič soočijo s težjimi temami, kot so smrt, ločitve, nasilje, ljubezen, ekološki problemi itd. 

Velikokrat so otrokov prvi stik z literaturo in umetnostjo, tako da je zelo pomembno, kakšen je ta 

prvi stik, saj so otroci zelo dojemljivi in imajo dosti višje sposobnosti razumevanja, kot pa se jim 

pogosto pripisuje. 

  V masovni produkciji slikanic danes zgleda, kakor da se le redko vprašamo, kako otroci 

pravzaprav sprejemajo ilustracijo, kakšen vpliv imajo na njih upodobljene podobe in simboli. 

Včasih so bile zgodbe za otroke dosti bolj temačne (pravljice bratov Grimm so na primer imele 

dostikrat kar morbidne zaključke), vendar je bil njihov glavni namen otroke posvariti in prestrašiti, 

da ne bi počeli ''zlih'' dejanj, ki so bila dostikrat pogojena z moralo, ki jo je podpirala krščanska 

vera. Liki v zgodbah so bili enostavni, razdeljeni na dobre in zle in na koncu zgodbe je bilo zlo 

vedno kaznovano (po principu, če grešiš greš v pekel). To je kar se tiče zgodb iz srednje Evrope. 

Torej smrt in druge težke teme niso bile redko teme zgodb za otroke, kar se je pa kasneje močno 

spremenilo. Prišlo je do mnenja, da se je takih tem treba izogibati, tudi zaradi marketinških potez, 

saj so v enem obdobju spodbujali izdajo knjig z občutljivimi temami le od avtorjev z dobrim 

ugledom, saj so vedeli, da se bodo dobro prodajale in da jih bodo ljudje dobro sprejeli, saj so 

poznali avtorja in mu zaupali. Vendar se pa občutljive in težke teme ponovno vračajo v tisk. 

Primeri kvalitetnih slikanic na to temo so Duck, Death and the Tulip Wolfa Erlbrucha (ki se 
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ukvarja z vprašanjem smrti), Sinna Mann Sveina Nyhusa in Groja Dahleja (obravnava temo nasilja 

v družini), Amourons-nous Sabiena Clementa in Geerta De Kockera (tema fizične ljubezni), in še 

bi lahko naštevali. 

  Poznamo slikanice za množice, masovne produkcije (ki so pravzaprav premišljeno nastavljene 

tako, da bodo všeč čim širši publiki in temeljijo predvsem na nekih enostavnih moralnih naukih, na 

primer skušajo otroke naučiti, naj ne kradejo, naj poslušajo starše in naj se umivajo itd.), na drugi 

strani so pa slikanice, ki spodbujajo otrokovo domišljijo, jim zastavljajo uganke, jih izzivajo s 

svojimi povezavami med besedilom in ilustracijo in razvijajo kompleksnejše sisteme vrednot. Pri 

takih slikanicah so ilustracije v večini dosti bolj raznolike, lahko jih dojemamo kot zaključene 

likovne umetnine, vendar vseeno še bolje delujejo, ko jih raziskujemo v povezavi s pripadajočim 

besedilom. Vprašanje, ki se pojavlja pri takih slikanicah, je vprašanje stilske in tematske 

primernosti. Seveda je dojemanje pojma otroštva družbeno pogojeno in variira skozi čas in med 

različnimi kulturami. Ni knjige, ki bi bila popolnoma družbeno ali politično nevtralna, in skozi ta 

način gledanja se odrasli dostikrat odločijo, kaj je primerno za otroke in kaj ne. Stilska primernost 

je pogosto pogojena s strani založniških hiš, ko opredelijo določene slikanice za določeno starost in 

s tem ustvarjajo pravzaprav neke stereotipe, ki pa ne temeljijo na nobenih dokončnih študijah (na 

primer to, da so popolnoma poenostavljeni liki in ploske barve najbolj primerni za najmlajše 

bralce). 

  Ugotavljanje otrokovega doumevanja slikanic je težavno predvsem zaradi tega, ker nimajo še tako 

širokega besedišča, da bi lahko opisali natančno, kaj doživljajo. Njihovi opisi so dokaj 

poenostavljeni, vendar pa so skozi nekatere študije (primer je raziskava Evelyn Arizpe in Morag 

Styles) prišli do podatkov, tako da so preučili način ustvarjanja in ustvarjena dela, ki so jih naredili 

otroci v povezavi s slikanico (z risbami so izrazili to, česar z besedami niso mogli), ter skozi odprte 

diskusije z otroki. Formalni intervjuji niso dali tako obširnih podatkov. Še en problem pa je lahko 

to, da otroci pogosto odgovarjajo na vprašanja z odgovori, s katerimi vedo, da bodo zadovoljili 

odrasle. 

  Frelih (Ljubljana 2009) je o tej temi zapisal: ''Raznovrstne dejavnosti, ki jih omogoča knjiga, 

aktivirajo otrokove zmožnosti in zadovoljujejo njihove potrebe, tako tudi potrebo po lastnem 

ustvarjanju. Na kratko še nekaj o tovrstnih bolj in manj primernih pristopih. Izkazalo se je, da je 

bogata besedna pripoved v tesni povezavi z bogatim likovnim izrazom. Če so otroci živo 

pripovedovali o dogodkih, opisovali podrobnosti in iskali najzanimivejše trenutke v npr. pravljici, 

se bo vse to odražalo tudi na njihovih upodobitvah. Če pa je povzetek literarne predloge pust in 

nedoživet, bodo take tudi otroške ilustracije. Otroka torej spodbujamo z vprašanji o tem, kaj je 

glavni junak delal, kaj se mu je zgodilo, kako se je počutil ... Če pa vprašamo le po imenu glavnega 
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junaka in ukažemo, naj ga narišejo, bo likovni rezultat bolj žalosten. Največkrat na osnovi takega 

uvoda dobimo 30 enakih izdelkov. 

  Vsekakor je izrednega pomena, da razumemo, kako se otroci razvijajo, saj s tem dobimo uvid tudi 

v to, kako poteka njihov razvoj vizualne pismenosti. Le to bi lahko opredelili kot sposobnost 

interpretiranja, pogajanja in ustvarjanja novega smisla iz informacij, predstavljenih v obliki podobe. 

S tem se razširja pomen besede pismenost, ki se navezuje na interpretacijo pisanega ali tiskanega 

teksta. Razumevanje pomena vizualne pismenosti otrok je pomembno, zato da lahko spremljamo 

njihov razvoj in jih usmerjamo k napredku. Ne pomeni pa to, da če vemo, na kateri razvojni stopnji 

so, da jim moramo kazati le likovna dela, sorodna njihovemu razumevanju. Kvečjemu obratno. S 

kazanjem kompleksnejših del jih spodbujamo k napredovanju v zaznavanju in spoznavanju. Dober 

primer je že to, če pokažemo otrokom na primer neko baročno sliko. Čeprav je slika tematsko in 

likovno zelo težka, bodo otroci hitro prepoznali prostor, like, počutje (zelo hitro prepoznajo 

gestikulacijo), in tudi marsikateri simbol jim je znan, čeprav jim morda tega ne bi pripisali. V knjigi 

Children's Picturebooks Styles in Salisbury navajata nazoren primer. Na ilustracije Steva Johnsona 

iz knjige Žabji kralj Jona Sciezkeja so otroci iz uvelih rož, slabe osvetlitve in drže likov razbrali, da 

gre za težko in turobno situacijo, čeprav niso prebrali pripadajočega teksta. 

 
Slika 12: Johnson, Sciezka, The Frog Prince Continued, 1992 
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  Vendar je pa ključno, da pri prebiranju oziroma opazovanju ilustracij, ki so zahtevnejše, otroku 

pomagamo in ga spodbujamo k opazovanju, saj ni nič slabšega, kot da dobi občutek, da ni dovolj 

''pameten'', da bi razumel pokazano. Torej, če skupaj z njim prebiramo in komentiramo, 

razglabljamo in pomagamo razumeti videno, bo otrok vsekakor odnesel dosti več, kakor če bi sam 

pregledal in zaradi kompleksnosti dela odnehal ali se ustavil pri opazovanju. 

 Danes so otroci že od malega soočeni z vsemi mogočimi vizualnimi podobami, tako da hitro 

prestrežejo starše v sposobnostih obvladovanja multimedijskih tehnologij, kar vzporedno prinese 

hitro razumevanje in prepoznavanje likovnih simbolov. 

  Omembe vredno je tudi večkratno prebiranje slikanic in pregledovanje ilustracij. Pri prvem branju 

se ustvari nek hiter, okviren vtis o dogajanju in pomembnih osrednjih točkah, vendar se šele pri 

večkratnem prebiranju pojavi razumevanje večplastnosti mnogih slikanic, sploh če so povezave 

med besedilom in ilustracijo raznolike (kontradiktorne ali pa stopnjevane na primer). Zanimivo je, 

da imajo otroci to željo že sami po sebi, saj tiste knjige, ki so jim najljubše, največkrat prebirajo in 

najbolje spoznavajo. 

 
 
 
6.2 Otrokovo dojemanje besedila in povezovanje z ilustracijo  
 
  Pravljice vsebujejo simbole, s katerimi koristno vplivajo na podzavest in jo varujejo, saj preko 

njih otrok obravnava teme, o katerih bi le težko govoril (Bauer, 2008, 18). Kadar jih posluša, se 

njegova otroška domišljija na različne načine razvija, in zelo pomembno je, da slišano pretvori v 

podobe, ki jih bo razumela podzavest. Kako pomembna je torej ilustracija in upodabljanje besedil 

za otroka? Ali mu pusti dovolj prostora, da sam poskuša ponotranjiti čustva in vrednote, ki jih 

sporoča ali pridiga in moralizira? Katere pravljice oziroma besedila so sploh primerna za otroka? 

  Preissler in Carey (2004) sta izvedla raziskavo, ali in kako 18 do 24 mesecev stari otroci razumejo 

povezave med risbo predmeta in predmetom samim. V raziskavi so bili otroci preko slike naučeni 

imena nekega predmeta (whisk − mešalnik). Kasneje so pripravili isto sliko predmeta in poleg nje 

postavili dejanski predmet, nato pa so prosili otroke, naj pokažejo na mešalnik. Če naj bi razumeli 

korelacijo med podobo in realnim predmetom, bi torej pokazali na dejanski predmet oziroma na 

predmet in podobo. Rezultati so pokazali, da je izmed 50 otrok, vključenih v raziskavo, le en izbral 

samo podobo, čeprav so se naučili besedo mešalnik na podlagi podobe; torej so vsi vedeli, da je 

mešalnik realni predmet. Polovica jih je izbrala le realni predmet, polovica pa oboje, predmet in 

podobo. Torej že 18 mesecev stari otroci dokaj razumejo povezave med naslikanimi podobami in 

realnostjo, pa vendar se včasih zgodi, da skušajo na primer prijeti ali uporabiti podobo. Te 
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ugotovitve pa se niso izkazale za pravilne pri otrocih z avtizmom; ti so imeli več težav pri 

razlikovanju in povezovanju podob in realnih predmetov. Take raziskave so pomembne pri 

razumevanju tega, kako že najmlajši otroci (že pred drugim letom starosti) dojemajo in razumejo 

prva srečanja s podobami in zapisanim.  

  V knjigi Gianna Rodarija Srečanje z domišljijo lahko preberemo tudi primere zgodb, ki so jih 

pripovedovali otroci. Presenetljivo je, kako kompleksne zgodbe lahko otroci s pravimi spodbudami 

sestavijo. Če podam njegovo prispodobo kamna, ki ga vržemo v ribnik, in kaj vse se premakne 

zavoljo njega, si lahko približno predstavljamo učinek prebranega ali slišanega na otroka. Prav tako 

povzroči beseda, ki po naključju vznemiri naš razum, valove na gladini in v globini, sproži 

neskončno vrsto verižnih 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, 

9).  

  V knjigi so opisane nekatere tehnike, s katerimi lahko spodbudimo nastanek idej, ki so dosti bolj 

povezane s podzavestjo. Primer je zgodbica, ki si jo je izmislil petinpolletni deček s pomočjo treh 

prijateljev na podlagi domišljijskega binoma luč in čevlji, ki si ga je izmislila učiteljica. Zgodba 

govori o dečku, ki si je zmeraj obuval očetove čevlje, dokler se ni oče tega naveličal in ga nekega 

večera obesil poleg svetilke. Deček je padel in oče je vprašal: ''Kdo je? Tat?'' Odšel je pogledat in 

našel dečka na tleh. Deček je bil prižgan. Oče ga je skušal ugasniti, povlekel ga je za ušesa, pritisnil 

na popek, ga prijel za nos, vendar mu je uspelo šele, ko mu je vzel čevlje. Takrat je deček ugasnil. 

  V tej zgodbi se kaže, kako kompleksne zgodbe lahko sestavijo že zelo majhni otroci. Oče je obesil 

otroka, sin je obuval očetove čevlje, na koncu je oče otroka ugasnil. To so težke teme, katere bi 

lahko navezovali na Ojdipov kompleks. Sicer tako majhen otrok tega seveda še ne ve, vendar nam 

že to, da je tako zgodbico sestavil, kaže, da se lahko preko pripovedovanja zgodb obravnava teme, 

ki so kot direkten pogovor z otrokom velikokrat nemogoče. 
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6.3 Ilustracija za odrasle  
 
  Ilustracijo za odrasle najpogosteje povezujemo z ilustracijami v revijah, časopisih in z 

naslovnicami knjig. Obravnava težje teme, pogosto politične (v revijah in časopisih), ali pa gre v 

drug ekstrem in je izključno vizualne narave ter ilustrira modne tekste ali pa tekste, povezane npr. s 

hrano. Vendar bi tudi to lahko opredelili kot dokaj površinsko gledanje na ilustracijo, saj je le-ta že 

davno prešla te okvirje in vstopila v območje sodobne ilustracije, kjer se prepleta z animacijo, 

grafičnim oblikovanjem, prostorskim oblikovanjem itd. Dobra izhodiščna točka za spoznavanje 

sodobne ilustracije pri nas je Bienale neodvisne ilustracije, kjer se na dve leti predstavijo vsakič 

drugi slovenski umetniki, ki prestavljajo meje klasičnega pogleda na ilustracijo.  

  Ne gre več samo za ilustriranje zunanjega (knjige, besedila ipd.), ampak tudi za ilustriranje 

notranjega, miselnega ali narativnega brez cenzure. Bienale razkriva prav to – ilustracija je del 

številnih avtorskih medmedijskih (»transmedijskih« oz. »intermedijskih«) izrazov, ilustriranje pa 

primaren proces, ki je univerzalen in v nekem minimalističnem smislu pomeni, da se v »ilustraciji 

brez institucionalne cenzure« lahko skriva cel univerzum sodobne umetnosti (Abram, Kerkoš, 2011, 

117). 

  Pomembno je pa omeniti tudi, da se vedno pogosteje tudi v našem prostoru uveljavlja ilustrirani 

roman (primer je Čarovnikov vajenec Evalda Flisarja z ilustracijami Damijana Stepančiča 

(Ljubljana 2010)), ki spretno vpleta ilustracijo in strip v obsežnejše besedilo in premika namišljene 

meje o tem, komu je namenjena ilustracija. 

  Poezije so ene izmed redkih besedil, ki so namenjene odraslim in jih ilustracija že dokaj utečeno 

spremlja. Poleg tega je pri poeziji dosti pogosteje kakor pri katerikoli drugi vrsti besedil prisotna 

abstraktna ilustracija, in sicer prav zaradi njene neopredeljivosti in abstraktnosti pojmov. 

  Slikanice, ki so, čeprav namenjene otrokom, pogosto brane od odraslih in seveda jih vsak 

interpretira drugače, tudi še kako spadajo pod ilustracijo za odrasle. Strokovnjaki to imenujejo 

»crosswriting« oziroma navzkrižno pisanje. To pomeni, da se v slikanicah pravzaprav namenoma 

pojavljajo tekstovne in vizualne vrzeli, ki jih vsak drugače zapolnjuje. Se pravi, da bralci vseh 

starosti lahko drugače interpretirajo delo. 
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7. Avtor in ilustracija 
 

 
7.1 Ilustracija kot samostojno umetniško delo  

 
  Svjetlan Junaković je na tečaju ilustracije (Sarmede, 2011) predstavil ilustracijo kot sliko, 

zaključeno umetniško delo, ki je objavljeno v knjigi. S tem je predvsem želel opozoriti na to, da bi 

morali upoštevati vse znanje likovne teorije in psihologije pri ustvarjanju ilustracije, da bi ustvarili 

močno, samozadostno delo, namesto suhoparno reprodukcijo besedila. Seveda vsak avtor vključi 

tudi svojo potezo, svoje želje, svoj pogled, vendar to pride na nek način samo, likovno znanje je pa 

dobro širiti in obnavljati kot oporo avtorskemu delu. Čeprav ilustrator dela na ilustraciji, kot da bi 

bila samostojno umetniško delo, je pa zmeraj povezana z besedilom, saj jo le-to opredeljuje kot 

tako.   

  Dejstvo, da so slikanice (in torej posledično tudi ilustracije) pogosto namenjene otrokom in 

masovni produkciji, še ne bi smel biti povod za zniževanje kriterijev zahtevnosti umetniškega 

izraza pri ustvarjanju. Založniški trg ima v rokah moč postavljanja teh kriterijev, kar lahko vodi v 

nekako površen pristop k prebiranju slikanic in spoznavanju ilustracij kot umetniških del. 

  Najboljše slikanice postanejo brezčasne mini galerije za dom – združba koncepta, umetniškega 

izraza, oblikovanja in produkcije, ki zadovoljuje in stimulira domišljijo tako otrok, kot odraslih. 

Alternativno bi lahko mini gledališke produkcije uporabili kot bolj primerno analogijo: ta priznava 

združbo besede in podobe, ki je ključna za doživetje slikanice, medtem ko priznava, kar Barbara 

Bader v American Picturebooks: From Noah's Ark to the Beast within (Macmillian, 1976) imenuje 

'drama obrnitve strani'. (Salisbury, Styles, 2012, 50) 

  Leta 2007 je bil v Mestni knjižnici Merana v Italiji ustvarjen arhiv umetniških knjig za otroke, 

imenovan OPLA. V tem arhivu so hranjena dela, ki prikazujejo združbo umetnosti in slikanice. 

Dela umetnikov, ki so premaknili meje knjige kot artefakta, si tu lahko ogledajo odrasli, šolarji, 

predšolski otroci in tako pridejo v stik z izbranimi, kvalitetnimi slikanicami, ki lahko predstavljajo 

prvi stik z umetnostjo, ki ni več nekaj odtujenega, ''pospravljenega'' v galerijah, temveč je 

oprijemljiva in dostopna vsem. 
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7.2 Ilustriranje lastnega pogleda na besedilo 
 
  Ilustratorjeva objektivna in subjektivna percepcija pripovedi vpliva na to, kaj bo izpuščeno in kaj 

poudarjeno, izpostavljeno v slikanici. Ilustrator lahko besedilo oplemeniti na več načinov, kot sem 

predstavila v poglavju Povezava med besedo in podobo. Kako pa to vpliva na bralca? Pravzaprav ta 

nima možnosti lastne predstave besedila, ker ga je ilustrator že opredelil. Vendar mora bralec 

sprejeti ilustratorjevo interpretacijo in na ilustratorju leži odgovornost, da ustvari delo, ki dovoljuje, 

da lahko kljub ilustriranemu bralec vedno doda še svoj del. Pomembno je omeniti še mimetično 

(posnetek resničnosti) in nemimetično upodabljanje (potrebno interpretirati na več ravneh kot 

simbol ali metafora) (Nikolajeva, 2003, 19). 

  Če smo torej ugotovili, da je ilustracija lahko obravnavana kot samostojno umetniško delo, je 

treba torej razumeti, da gre zmeraj za prikaz ilustratorjevega pogleda na besedilo, saj objektivna 

umetnost ne more obstajati, razen če bi jo ustvaril računalnik, pa vendar bi na koncu to sploh bila 

umetnost? Vendar tu tega vprašanja ne bomo dalje razpredali, saj je bolj bistvenega pomena 

razumevanje tega, da avtor sporoča gledalcu njegove nazore, videnja, občutke o neki temi. Tu se 

odpira več vprašanj. Prvo je, ali so ti nazori in avtorjev pristop k tej temi primerni, ko je slikanica 

na primer namenjena otrokom. To je vprašanje tako vsebinske kot slogovne primernosti. Ilustrator 

lahko v dela vključi ironijo ali sarkazem, politična namigovanja, ki v otroški slikanici nimajo 

smisla oziroma so to lahko celo namigovanja, ki bi pustila negativne posledice. Kar se pa tiče 

slogovne primernosti, je bilo že predstavljeno, da so otroci dosti bolj dojemljivi za umetnost, kot 

jim pripisujemo. Ilustracije v 19. stoletju na primer so bile očitno manj barvite in poenostavljene, 

vendar so vseeno otroke pritegnile in jim predramile domišljijo, čeprav je treba seveda upoštevati, 

da je danes otrok neprestano soočen z vizualnimi komunikacijami, torej skušajo založniške hiše 

najti najboljše možne načine in tržno najbolj primerne slikanice, kar prinese do poplave intenzivno 

barvanih ter oblikovno in vsebinsko poenostavljenih del.  

  Pri izrazu vizualne komunikacije, je del 'komunikacije' tisti, ki zmoti marsikoga, saj vidijo to kot 

linijo, ki deli likovno umetnost in grafično, komercialno umetnost. Ta se mora delno prilagajati tudi 

drugim ljudem (tako naročnikom, kot gledalcem), torej ni izraz izključno avtorjevih želja in idej. 

Vendar nima smisla tako predalčkati umetnost, saj je lahko na primer slikar, odličen ilustrator in 

obratno, kot primer bi lahko navedli Oliverja Jeffersa, Shaun Tana in še mnoge druge.  
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8. Ilustracija besedila brez pomena in abstraktna ilustracija 
 
8.1 Abstrakten tekst 
 
  Črke so že same po sebi znaki, torej oblike. Pri njihovem zaznavanju pride do sodelovanja med 

kognicijo, ki podeljuje smisel in senzacijo, ki daje snov za osmišljanje. Če se opremo na prej 

zapisano (poglavje o analogiji zvoka in oblike), torej vsaka beseda izzove oblikovanje določenih 

oblik v naših mislih zaradi svojega zvena. Tu se pojavi tudi vprašanje tipografije, saj lahko v tem 

primeru tudi vsako posamezno črko povežemo z določeno formo oziroma potezo (recimo črki ''r'' in 

''c'' sta bolj ostri kakor ''m'' in ''l'', torej bi ju lahko narisali z bolj ostro, geometrijsko linijo, na 

primer). Vse te informacije so pomembne v povezavi z abstraktnim tekstom oziroma besedilom 

brez pomena, saj razlagajo drugo dimenzijo besede, jo postavljajo v drug kontekst in jo osmišljajo 

na drug način kakor na prvotni, asociirajoči, beseda – pomen. 

  Le peščica je besedil napisanih brez pomena, eden izmed takih primerov so recimo besedila, 

zasnovana v obdobju avantgarde (1918−1930 na Slovenskem). Če izpostavim Kons. 5 Srečka 

Kosovela iz zbirke pesmi Integrali '26 (http://www.biblos.si/lib/book/9789612428457): 

 

Gnoj je zlato 

in zlato je gnoj. 

 

Oboje = 0 

0 = ∞ 

∞ = 0 

A B < 

1, 2, 3. 

 

Kdor nima duše, 

ne potrebuje zlata, 

kdor ima dušo, 

ne potrebuje gnoja. 

 

I, A. 

 

   

  

http://www.biblos.si/lib/book/9789612428457�
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  Nesmiselni verz so oblika enostavnih, pogosto ritmičnih verzov, načeloma namenjenih otrokom, ki 

opisujejo posebne, izredne like v zabavnih in fantastičnih situacijah. V magičnem in humornem 

tonu sestavljajo izmišljene fraze in nesmiselne besede. Nesmiselni verzi so tesno povezani z 

Amphigouri (grško amphi + gyros- ''krog'' oziroma ''krog na obeh straneh'' ali pa agoria − govor, 

kar predstavlja brezpomenski, nesmiselni del pisanja, še posebej tisti, zasnovan kot parodija 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nonsense_verse). 

  Pomembni avtorji nesmiselnih verzov so Edward Lear, Lewis Carroll, Ogden Nash, Mervyn 

Peake, Colin West, Roald Dahl in Dr. Seuss. Vendar je v teh nesmiselnih verzih ta absurdnost 

dosežena predvsem tako, da opisujejo nesmiselne situacije in like, medtem ko so abstraktne besede 

le manjši del verzov, pa vendar se igrajo s tonom in zvenom besed. Primer je prvi verz poezije 

Jabberwocky, Lewisa Carrolla (Ljubljana, 1988): 

 

'Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

And the mome raths outgrabe. 

 

 Bolj relevanten abstrakten tekst, s katerim so otroci soočeni v vrtcih in šolah, so pogosto pesmi v 

drugih jezikih, ki se jih pa ne prevede, oziroma ustna izročila pesmi, za katere se niti ne ve, v 

katerem jeziku so bile zasnovane. Primer je recimo pesem Ole majole:  

Kili kili kili jaka zaka 

joko ama bum bum bum 

kili kili kili jaka zaka joko ama bum. 

Ole majole, kili kili kili bum bum bum. 

Ole majole kili kili kili bum. 

 

Ali pa Pesem ribičev (Tum tum pisca) iz Mehike: 

Tum tum pisca tun 

Ga ta 

pisca tunga larive 

pisca tunga tinga 

ave verevere ve 

pisca tunga larive 

pisca tunga tinga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonsense_verse�
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Pri takih besedilih torej niti nima smisla iskati kakršnegakoli pomena, temveč je bolj smiselno se 

osredotočiti na zven besed in ritem, na ton in tempo, kar otroke tako fizično (ploskajo, mrmrajo, se 

zibajo), kot psihično (razvija analogije med zvokom in obliko) stimulira.  

 
 
 
  8.2 Slikanice rim in slikovna besedila 
 
  Pri slikanicah, v katerih je glavno besedilo rima, so ilustracije ponavadi podrejene nekemu 

ponavljanju. Besedilo ima svoj ritem, in zato, da mu slike lahko sledijo, se mu morajo prilagoditi. 

Taka besedila imajo predvsem poučen namen, saj ponavadi želijo bralca naučiti črke ali pa kakšne 

enostavnejše besede. Se pa lahko hitro sprevrže taka slikanica v golo ponavljanje, če ilustracije niso 

dovolj izvirne. V teh vrstah slikanic se pojavljajo dostikrat tudi besede brez pomena, ki služijo 

izključno povezovanju celote in pravzaprav ustvarjajo rimo. Prav te besede so dostikrat najmlajšim 

najbolj zanimive. 

  Zameglitev mej med tekstom kot reprezentacijo nečesa vizualnega in tekstom kot slikovnim 

elementom ni nova. The Mouse's Tale Lewisa Carolla je bila opisana kot ena izmed prvih 

konkretnih poezij; tekst obstaja v obliki repa in se igra s pomenom tail/tale (rep/zgodba). Z drugimi 

besedami, zastavljena je tako, da vizualno ponovi svojo vsebino, temo. El Lissitzkyeva uporaba 

oblik črk kot likov je prav tako zelo znan primer. 

  Pojavljajo pa se tudi oblike, ki so nekaj med besedami in podobami, na primer delo Paula Kleeja, 

Ohne Titel (Schrift), 1940, kjer umetnik vzpostavi stik med obema svetovoma. Združi ju v njuni 

prvobitnosti in enostavnosti, oblike delujejo kakor neka še neznana, nerazumljena abeceda, 

združena s prazgodovinskimi figurami, preden sta bili obe področji ločeni vsaka v svoj svet. 

 
Slika 13: Paul Klee, Ohne Titel (Schrift), 1940 

 
  Will Hill v knjigi Art and Text (Black dog, 2009) zapiše: '' Z dajanjem vizualne podobe tekstu se 

pokažejo kompleksne kontradikcije med vizualno predstavitvijo in lingvistično deskripcijo, ki nas 

spominjajo, da je jezik krhek in nelogičen konstrukt, vezan na svoj subjekt z vplivom kulture same. 

Medtem ko jemljemo za samoumevno ekvivalenco med besedo in njenim bistvom, pa pravzaprav 
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nista povezana z nobeno realno podobnostjo, temveč le s skupno percepcijo pomena, podedovanega 

z jezikom.'' 

  Se pravi tudi besede same so lahko podobe; dober primer tega je umetnost arabskega sveta 

(islam), kjer zaradi verskih prepričanj naj ne bi upodabljali figurativnega sveta, torej so razvili 

kaligrafijo do take stopnje, da deluje že skoraj kot abstraktno slikarstvo, ki se igra z obliko, 

fluidnostjo linij, kompozicijo ipd. 

 

8.3 Abstraktna ilustracija 
 

  Psiholog Paul Bloom je opisal, da naj bi veliko misli o tem, kako otroci dojemajo abstraktno 

umetnost, izhajalo iz filozofskih analiz tega, kako odrasli reagirajo, ko so soočeni z umetnostjo. 

Kadar skušamo osmisliti umetniško delo, se dostikrat vprašamo, kaj se je dogajalo v umetnikovih 

mislih, kaj je želel pokazati, povedati, narediti. Na nek način skušamo opredeliti in definirati delo, 

ga osmisliti na naš način. Umetnina naj bi dobila svoj smisel oziroma naj bi se spremenila iz 

nekega vsakdanjega objekta v umetnino, šele ko je postavljena v tak kontekst zavoljo ljudi. 

  V eni izmed svojih raziskav je otrokom pokazal abstraktno sliko in jim povedal, da je nekdo 

ponesreči polil barvo na platno ter jih vprašal, kaj je to. Otroci so v večini menili, da je to nered in 

nesmisel, če jim je pa razložil, da je to premišljeno delo umetnika, ki se je zelo potrudil za to 

stvaritev in jih nato vprašal, kaj je to, so odgovorili, da je to umetniško delo. Njihovo dojemanje 

umetniškega dela ni le posledica dojemanja njega kot končnega izdelka, temveč je otrokom 

pomembno, kako in zakaj je bilo nekaj ustvarjeno. Kadar otroci gledajo abstraktne slike, ne gledajo 

toliko, kako slika zgleda, temveč jih bolj zanima, kaj naj bi to bilo oziroma kaj je umetnik želel 

upodobiti. 

  Kadar ustvarjajo lastna dela, ki so abstraktna, je enostavno, saj kljub temu da pravzaprav ne 

predstavljajo ničesar, oni sami točno vedo, kaj naj bi to bilo, pa čeprav se niso niti trudili nečesa 

realno upodobiti. Tako lahko neka kompozicija barvnih ploskev na papirju predstavlja npr. bager, 

čeprav nima popolnoma nobene povezave ne z obliko ne z formo, otrok sam je pa točno vedel, kaj 

upodablja. Podobno je pri njihovem razumevanju del, ki so jih naredili odrasli. Razumejo, da je 

umetniško delo rezultat tistega, kar je umetnik želel narediti.  

  Torej imajo na samem začetku otroci dosti bolj abstraktno razumevanje umetnosti, šele kasneje se 

jim razvije smisel za realizem in začnejo razvijati idejo. Če želijo, da je nekaj na papirju npr. letalo, 

naj bi dejansko opisovali oblike letala. 
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  Ilustriranje abstraktnih besedil z abstraktnimi ilustracijami lahko na nek način povezujemo tudi z 

gibajočimi grafičnimi stvaritvami, s katerimi je začel John Whitney. Skupaj z bratom Jamesom je 

sestavil tudi snemalnik zvoka, ki je nato proizvajal sintetično glasbo za njune abstraktne animirane 

kompozicije. Ena najbolj znanih in najzgodnejših Whitneyjevih mojstrovin je animirana uvodna 

špica za film Vertigo Alfreda Hitchcocka (1958), ki jo je ustvaril v sodelovanju z oblikovalcem 

Saulom Bassom. 

  Pri gibljivi grafiki gre prav tako kot pri grafičnem oblikovanju/ilustraciji za vizualno 

komuniciranje oz. za vizualni komentar, ki pa vključuje še dodatno, časovno komponento. 

Oblikovalec/ilustrator ima tako več manevrskega prostora za podajanje sporočil. Za iluzijo gibanja 

gibljiva grafika načeloma uporablja računalniško tehnologijo. V zaključeno celoto lahko vključuje 

(in/ali združuje) področja, kot so film, fotografija, tipografija, ilustracija (risba), klasična 

animacija, 3D animacija itd. (Abram, Kerkoš, 2011, 158). 

  Beatrice Alemagna je ilustratorka, ki je pristopila k abstraktni ilustraciji na zanimiv, igriv način. V 

knjigi Histoire courte d'une goutte (Kratka zgodovina kapljice), Pariz 2004, opisuje zgodbo majhne 

kapljice, ki izpari na pločniku. Njene zgodbe se ukvarjajo s samoto in osamljenostjo posameznika. 

Tako v tem primeru kapljica izhlapi, ker je nihče ne opazi. Ilustracije v knjigi bi lahko bile v 

vsakem trenutku postavljene v galerijski prostor kot zaključena slikarska dela, pa vendar jih zgodba 

dvigne na naslednjo poličko, jih obogati in še dodatno razgiba. 

 

 
Slika 9: Beatrice Alemagna, Historie courte d'une goutte, Pariz 2004 
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  Če omenim še slovenskega avtorja, ki se je ukvarjal z abstraktno ilustracijo, bi to moral biti Jože 

Ciuha. Čeprav se da v njegovih delih mnogokrat razbrati nakazane figure, so barve, ki jih nanaša, 

pokrajine, ki se izrisujejo, prelivi, smeri in kompozicije dosti bolj pomembne kakor pa 

figurativnost. Vendar je pa potrebno omeniti, da avtor teh del ni smatral kot ilustracije, temveč kot 

akvarele, ki jih je posvetil Branku Miljkoviću in Alanu Boskeju. 

 

 

 
 

Slika 10: Jože Ciuha, Hommage to Branko Miljkovic, 2007  
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9. Lastno delo 
 

9.1 Razmišljanja in koncept 
 

  V svoji diplomski nalogi sem raziskovala koncept risbe v ilustraciji, povezave med zvokom in 

podobo ter povezave med tekstom in podobo. Lastno delo sem si zastavila kot dodatno 

proučevanje, raziskovanje teh zakonitost in potrditev oziroma zavrnitev zastavljenih hipotez. Glede 

na vprašanja, ki sem si jih zastavila, se mi je zdelo najbolj primerno, da izdelam slikanico. Kot 

tehniko sem si izbrala šivanje in vezenje prav zaradi linije, saj ima v tej tehniki čisto svoje 

življenje. Že dejstvo, ali ustvariš linijo s šivalnim strojem ali ročno, spremeni njene lastnosti, v 

vsakem primeru pa je to linija kot vodilna prvina, saj je prav ona osnovna značilnost šiva. Vendar 

se tu pojavlja tudi točka, točka vboda igle, torej se neprestano ustvarja prekinjena linija, in prav tu 

se pozna ta razlika med ročnim in strojnim šivom, saj zna biti strojni šiv dosti bolj enoten, 

neprekinjen. 

  Tekst v slikanici je pravzaprav rima, ki nama je z bratom prepeval dedek v otroštvu. Besedilo se 

glasi:                             

                                                                     Ekete pekete  

cukati mori 

abi švabi 

 popinduri, 

iki fiki  

popindriki 

cukate cvane cva 

 

  Glede na to, da je tekst abstrakten, se mi je zdel primeren za raziskovanje analogij med zvokom in 

podobo. Poleg tega ima zame veliko čustveno vrednost, ljubo mi je bilo ustvarjati ilustracije za 

rimo, ki sem jo poslušala skozi otroštvo. Izziv mi je bilo ustvariti ilustracije za njo.  

  Ugotovila sem, da lahko najbolje izrazim lastno dojemanje povezav med zvokom in podobo tako, 

da se skoncentriram na obliko, barvo, teksturo materiala, tako da sem zapostavila figurativno 

upodabljanje in se odločila za abstrakten pristop. 

  Med ustvarjanjem so se mi ponavljala vprašanja, ki so me begala že med pisanjem naloge – 

dostikrat nisem bila prepričana, ali se prepuščam samemu materialu ali dejansko povzemam 

analogijo zvena besede. Ugotovila sem tudi, kako velik pomen ima okolje, v kateremu ustvarjam 
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(če sem ustvarjala z glasbo, je bila dosti bolj prisotna pomembnost tehnike kot pa analogije, tako da 

sem to v kratkem opustila). 

  Velik problem, s katerim sem se ukvarjala, je bila tipografija. Odprla je vprašanje, komu slikanico 

namenjam (če sploh komu) in kaj to prinese. Se pravi, če je to slikanica za najmlajše, glede na to da 

je iz blaga, morajo biti črke velike tiskane. Na koncu sem se odločila, da jo naredim primerno tudi 

za najmlajše, vendar bom razloge za to kasneje pojasnila. Potem je tu še vprašanje oblike in barve, 

koliko črke sledijo in se prilagajajo zvoku, ki jih predstavlja.  

  Ko sem si pričela zastavljati prve skice, so se pričela pojavljati vprašanja števila strani, 

razporeditve teksta, formata itd. Vsa ta vprašanja so pravzaprav povezana med sabo. Tekst sem 

morala razporediti tako, da knjiga teče, da se pa vseeno sliši ritem rime. Kratko besedilo ima svoj 

čar, saj dovoli ilustracijam dihati, na nekaterih straneh se sploh ne pojavi. Razmerje med besedilom 

in ilustracijami je v stopnjevani interakciji; ena drugo dopolnjujeta in nadgrajujeta oblikovno, preko 

analogij. 

  Kot format sem najprej izbrala A5 format (oziroma ko je odprta dvostranska ilustracija, je to A4 

po vertikali prepolovljen), saj mi je deloval bolj intimno. Že tehnika sama izziva intimo, saj blago 

povezujemo z nečim mehkim, prijetnim, toplim, kakor odeje v topli postelji. Vendar sem skozi 

izdelavo ugotovila, da se je izgubila celovitost dela, vse skupaj je pričelo delovati kakor kup 

prtičkov, zato sem se odločila vsaki strani posebej dodati večjo podlago, ki je na koncu dovolila 

tudi več prostora za zapis teksta, in knjiga je nekako ''zadihala''.  

  Po izbranem formatu, tehniki, temi sem se lotila skiciranja ilustracij in postavitve teksta. Naredila 

sem neko okvirno shemo in potek strani, vendar se nisem želela pretirano omejiti in začrtati že v 

začetku. Tako sem pozneje imela več svobode pri ustvarjanju, saj mi je ljubše ustvarjanje po 

trenutnem navdihu kakor pa strogo načrtovano konstruiranje. Naredila sem le nekaj skic z 

računalniškim programom Adobe Photoshop, da sem preizkusila barvne variante za prvih nekaj 

strani.  
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Slika 11: Skica za prvi dve strani 

  

 
 

Slika 12: Skica za 7. in 8. stran 
 
  Ko sem izbrala material, blago s katerim sem ustvarjala, sem ugotovila, da me je dostikrat prav to 

vodilo v raziskovanju. Gube, ki so se pojavljale, nepredvideni vozli, barvne lise − temu sem sledila 

in oblikovala risbe, ki meni predstavljajo zapisane besede.  
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9.2 Knjiga iz blaga 
 
  Odločila sem se torej narediti knjigo iz blaga, primerno tudi za najmlajše. To odločitev sem 

sprejela po končanem teoretičnem delu diplomske naloge, saj sem po študiju literature in pogovorih 

z mentorjema ugotovila, da lahko od otrok pričakujemo veliko več, kakor je splošno ustaljeno 

mišljenje. Sposobni so doumeti in ponotranjiti zelo kompleksne zadeve in abstrakcija jim ni tako 

tuja, kot bi si marsikdo mislil. Opazila sem tudi, da je zelo malo takih knjig namenjenim otrokom, 

tako da bi to lahko bila lepa priložnost za enega izmed njihovih prvih stikov z abstraktno 

umetnostjo. 

  Knjiga iz blaga je sama po sebi dostikrat pojem knjige, s katero se najmlajši otroci, dojenčki, 

srečajo. Nima ostrih robov, če je ustvarjena iz pravih materialov (barve niso strupene), jih lahko 

otroci dajo tudi v usta, kar je eden izmed njihovih najljubših načinov zaznavanja novih stvari. 

Barve so načeloma ploskovite (že zaradi tehnike, šivanja različnih barv blaga skupaj), liki 

poenostavljeni, pogosto se pojavlja tisk, saj je enostavnejši za masovno proizvodnjo. Velikokrat se 

za spodbujanje razvoja motorike pojavljajo tudi kosi iz blaga, ki jih je možno vzeti iz knjige in jih 

nato pospraviti nazaj na njihovo mesto. Vendar so to načeloma knjige masovne proizvodnje in je 

njihova kvaliteta marsikdaj vprašljiva (o čemer sem že v teoretičnem delu pisala). Kakor pri vseh 

ostalih knjigah, pa lahko tudi na tem področju najdemo nekaj kvalitetnih in zanimivih del. 
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  Če izpostavim zanimiva dela na tem področju, čeprav niso bila izdana kot knjige, bi izpostavila 

dela Lyndsey McDougall. Njene vezenine so skrivnostne, tenkočutne, delujejo kakor vzorci 

skrivnih simbolov in nostalgičnih zgodb. 

 
Slika 13: Lyndsey McDougall, Queen and head, Team Titanic Berlin, June 2013 

 

 
Slika 14: Lyndsey McDougall, Queen and head, detajl 
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  Druga avtorica, ki bi jo izpostavila, je Adriana Torres − Miga de Pan, čigar dela so mnogo bolj 

ilustrativna, vendar odlično izkorišča linijo sukanca za prefinjeno risbo, katero dopolnjuje s 

teksturami ustvarjenimi z volno ali vozlanjem. Ustvarja tudi plišaste igrače, na katere veze risbe, in 

prav te so lahko taktilno zelo zanimive za otroke. 

 
Slika 15: Adriana Torres, A Buddha and dancing lions with lions masks, 2013 
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  Sharon Etgar je uporabila šiv kot linijo, vendar je šivala na papir. Zanimivo je njeno raziskovanje 

gostote, smeri, rastra itd. 

 
Slika 16: Sharon Etgar, Thread drawings 2012 

 

  Zora Stančič sicer nima vezene risbe, je pa leta 1997 naredila tiskano knjigo z naslovom 

Avtocenzura, v kateri obravnava temo erotike v umetnosti. Kot tehniko je uporabila sitotisk flock, 

ki ima žametno površino, kar se nekako sklada z vsebino knjige. Kot podlago za tisk je uporabila 

različne vrste blaga namesto papirja. Linija se v knjigi pogosto pojavlja kot pasivna linija na stiku 

barvnih ploskev. Ta knjiga je zdaj del stalne zbirke v Moderni galeriji. 

 

 
Slika 17: Zora Stančič, Avtocenzura, 1997 
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  Pri izbiri blaga za svojo knjigo sem imela v mislih predvsem teksturo, strukturo blaga. Kakšen 

občutek vzbudi grobo tkan lan, kakšen pa poliester? Pri iskanju analogij z zvokom je bilo 

pravzaprav dokaj enostavno, saj mi je bil poleg vida v pomoč še tip. Torej, če je poliester nekako 

hladen, rezek, sem se odločila ga uporabiti pri besedah, ki so mi delovale prav tako, na primer 

''cukate cvane''. To sem nato kombinirala še z barvo.  

 

 

 
 

Slika 18: ''Ekete pekete'',  naslovnica, 2013 
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Slika 19: 1. stran, ''Ekete pekete'', 2013 

 

 
Slika 20: 2. stran, ''cukati'', 2013 
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Slika 21: 3. stran, ''mori'', 2013 

 

 
Slika 22: 4. stran, ''abi'', 2013 
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Slika 23: 5. stran, ''švabi popinduri'', 2013 

 

 
Slika 24: 6. stran, ''iki fiki'', 2013 
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Slika 25: 7. stran, ''popindriki'', 2013 

 

 
Slika 26: 8. stran, ''cukate cvane'', 2013 
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Slika 27: 9. stran, ''cva.'', 2013 
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 II. Pedagoški del 

10. Likovna delavnica 
 
 Kot likovni del diplomske naloge sem izdelala abstraktno slikanico. Namenjena je vsem 

starostim, vendar sem se odločila obravnavati predvsem njeno primernost za predšolske otroke, saj 

so le-ti redko v stiku z abstraktno umetnostjo. Kot že prej omenjeno (v zadnjih dveh poglavjih, 8. in 

9.), so njihove sposobnosti dojemanja abstrakcije pravzaprav zelo visoke. Na podlagi teh 

ugotovitev sem se želela še v praksi prepričati o primernosti mojega dela za otroke, stare od 3 do 6 

let, česar sem se lotila z likovno delavnico v vrtcu Mornarček Piran. 

 Pri zastavljanju empiričnega dela diplomske naloge so se mi pojavljala podobna vprašanja, 

kot jih lahko najdemo na začetku knjige Kulturno žlahtenje najmlajših (Kroflič, Štirn Koren, Štirn 

Janota, Jug, Ljubljana 2010). Je otrok sposoben komunikacije s pravimi umetninami in dejavnostmi 

ali pa bi to obdobje moralo biti rezervirano za prirejeno, otroško umetnost? Lahko kaj pridobi ob 

srečanju z umetniki? Zakaj in s čim lahko dejavnosti, povezane z uporabo različnih umetniških 

praks, vplivajo na celovit razvoj otrokove osebnosti? Avtorji kot primer navajajo dolgoletno 

uporabo umetnosti v italijanskih vrtcih Reggio Emilia, kjer se je zaradi podobne percepcije sveta s 

strani umetnika in otroka izkazal pomen rabe umetniških praks za učenje otroka v predšolskem 

obdobju. Oba se čudita svetu in ga skušata ponotranjiti preko ustvarjanja, pojavlja se pozornost do 

ponavljanja, privlačnost barve, nefigurativno raziskovanje risanja, iznajdbe znakov in form, s 

katerimi poskušajo predstaviti svet, itd.  

 Svoje pedagoško delo sem izvedla kot likovno delavnico za otroke, stare od 3 do 6 let, v 

vrtcu Mornarček Piran. Delavnico sem zasnovala tako, da sem se z otroki na njim razumljiv način 

pogovarjala o različnih povezavah med zvokom in podobo. Na podlagi primerov 'cici' in 'lolo' smo 

skupaj skušali ugotoviti, kako bi določeno besedo narisali, kljub temu da le-ta predstavlja nek zvok 

in nima nikakršnega drugega pomena. Ugotavljali smo, kakšne barve in oblike bi lahko bila. Po 

pogovoru pa je sledilo tudi risanje kot uvid v to, koliko so razumeli predstavljeno temo. Kot 

osrednjo likovno dejavnost, ki je sledila prejšnji vaji, sem izbrala risanje na podlagi pesmi ''Kili – 

kili'', katero smo skupaj zapeli. 

 Glede na to, da sem želela, da se izrazijo z risbo, sem jim kot likovno tehniko pripravila flomastre. 

Za 'cici/lolo'dejavnost sem pripravila A4 format, za risanje ob pesmi 'Kili – kili' pa A3 format papir. 

 Med individualnim delom sem otroke spremljala in jih vmes včasih vprašala, katero besedo 

rišejo, če sem videla, da se jim je zataknilo. Pri nekaterih starejših otrocih, ko so začeli z risanjem 
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figuralnih upodobitev, pa me je zanimalo, če so otroci v tem starostnem okviru (3 do 6 let) 

sposobni izražati nefiguralno. 

 Pedagoški cilji, ki sem jih zastavila, se navezujejo na soočenje z nefiguralnim likovnim 

izražanjem, povezovanjem med zvokom in podobo, na razvijanje sposobnosti izražanja v likovnem 

in besednem smislu, razvijanje sposobnosti poslušanja in prevajanja v likovni jezik. 

   

10.1 Učna priprava 
  

Študent: Nina Mrđenović 

Datum: 25. 7. 2013 

Vrtec: Vrtec Mornarček Piran 

Prostor: Večnamenski prostor 

Mentoja: Uršula Podobnik, Črtomir Frelih  

Število otrok: 16 

Starostna skupina: 3 do 6 let 

Število ur: 2 

Področje dejavnosti: umetnost 

Oblike dela: skupna, individualna 

Metode dela: razlaga, pogovor, lastna aktivnost otrok 

Učna sredstva in pripomočki: - reprodukcije različnih likovnih del v knjigah 

Likovni materiali, orodja in podlage: A4, A3 papirji, flomastri različnih barv 

  
Cilji: 
Otroci: 

− primerjajo različna umetniška dela in njihove značilnosti (glasbo in risbo, različne 

umetniške sloge med sabo); 

− doživljanje ene umetniške zvrsti izrazijo v drugo (glasbo v risbi); 

− z umetniškimi sredstvi izražajo svoje občutke, misli in asociacije; 

− razvijajo umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

− doživljajo in spoznavajo jezik nefiguralnega ustvarjanja in njegove izrazne lastnosti; 

− razvijajo sposobnost izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih. 
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10.2 Hipoteze 
  
Hg: Predšolski otrok je sposoben upodobiti abstrakten tekst z abstraktno risbo. 

H1: Abstraktne oblike, ki jih bodo otroci narisali za določene besede, bodo oblikovane po principu 

''kiki/buba'' efekta. 

H2: Starejši otroci bodo prerisovali od drugih otrok. 

H3: Otroci bodo najpogosteje izbirali osnovne barve. 

H4: Ritem pesmi bodo otroci upodobili kot gibanje. 

H5: Starejši otroci se bodo manj pogosto spontano odločali za nefiguralno likovno izražanje. 

  
  
Potek 

 Po dogovoru z vzgojiteljicami sem delavnico izvedla sama brez njihove pomoči, saj sem želela, da 

otroci izvajajo nalogo brez njihovega usmerjanja. 

  

  Za pritegnitev pozornosti in zanimanja otrok smo delavnico pričeli s petjem pesmi »Kili kili«.  

  
Kili Kili 

  

Kili kili kili jaka zaka 

joko ama bum bum bum. 

Kili kili kili jaka zaka 

Joko ama bum. 

Ole majole, kili kili kili bum bum bum. 

Ole majole, kili kili kili bum. 

  

Nadaljevali smo s pogovorom o ilustraciji, nefiguralnem upodabljanju in predstavitvijo povezav 

med zvokom in podobo. Pogovor sem vodila s postavljanjem vprašanj (Kdo je ilustrator?), 

izpostavitvijo primerjave (Kakšne so razlike med dvema slikama?) (pokazala sem primera 

abstraktne ter figurativne slike) in razmišljanjem (Ali bi posamezen zvok povezali s kakšno 

barvo?). Sledilo je iskanje primerov nefiguralnega upodabljanja v knjigi. Nekateri izmed otrok so 

opisali, kaj jim predstavlja. 

  Za dodatno razumevanje analogij sem se odločila izvesti krajši poizkus, pri katerem naj bi otroci 

na A4 format s flomastri narisali besedi ''cici'' in ''lolo''. Pred samo izvedbo naloge sem jih prosila, 

naj si miže predstavljajo, kakšne barve in oblike si zamislijo, ko slišijo posamezno besedo, tako da 
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so že pričeli z oblikovanjem povezav. Na izbiro sem jim dala flomastre v vseh barvah, tako da so 

lahko sami izbrali, katera barva se jim zdi najbolj primerna za kateri zvok. 

  Le trije starejši dečki (dva stara šest in eden pet let) so opozorili, da tega ne znajo narisati. Kot 

razlog sta dva navedla, da se jima na splošno ni ljubilo risati, a ko sem šla do vsakega posebej in jih 

vprašala, naj še enkrat razmislijo o tem, kakšne oblike in kakšnih barv bi bili lahko besedi, se je 

tretji deček odločil začeti risati nalogo, druga dva sta pa nadaljevala z risanjem poljubnih motivov. 

Nalogi so posvetili veliko časa in pozornosti. 

 Po končani vaji so mi oddali risbe, na katere smo na zadnjo stran zapisali, kaj so ilustrirali ter 

koliko so stari. 

  Nato sem jim povedala, da bodo ilustrirali pesem ''Kili kili''. Vendar jim je koncentracija počasi 

padla. Kljub temu da jih je večina končala nalogo, so ji posvetili dosti manj pozornosti. 

  Po zaključku naloge smo dela razstavili po tleh in skupaj pregledali, na katerih so se pojavile 

ilustracije istih besed, iskali smo razlike in podobnosti med njimi. Ker je pozornost otrok že močno 

pešala na tej točki, sem jih skušala zbrati z raznimi gibalnimi vajami, kar je za kratek čas pomagalo, 

tako da smo uspeli zaključiti delavnico. Nekateri so na koncu še opozorili na detajle, za katere so se 

posebej potrudili, ali pa so dodatno obrazložili zgodbo oziroma idejo svojega dela. 
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Analiza 

 
 

Slika 28: ilustracije besed ''cici'' in ''lolo'' 
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Slika 29: figuralne risbe pri vaji ''cici - lolo'' 
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Slika 30: ilustracije pesmi ''Kili-kili'' 
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Skozi celotno delavnico sem bila presenečena nad iznajdljivostjo in dojemljivostjo otrok. Že 

na samem začetku se je to pokazalo pri pogovoru o pojmih. O abstrakciji je neka deklica zelo 

prepričana v svoje besede rekla: ''To je, ko nekdo nariše kvadrat in krog in jih pobarva, in to 

pomeni točno to, kar je narisal!'' Otroci so med pogovorom o povezavi barv in zvokov naštevali 

primere barv, ki jih povezujejo z zvoki (tu ima dosti vpliva tudi to, da dostikrat rišejo po glasbi, ki 

jo poslušajo, torej jim ta tema ni bila tuja). Ko so dalje opazovali reprodukcije abstraktnih del in 

skušali razumeti, kakšne občutke jim vzbujajo, kaj je zanimivo na teh delih, kakšni bi lahko bili 

naslovi, so otroci ponekod skušali iskati figuraliko, v drugih primerih se jim je pa zdela zanimiva 

barva ali postavitev in so preko tega skušali ugotoviti, kako se je umetnik počutil ob ustvarjanju. Tu 

se je nakazala njihova dojemljivost za abstrakcijo. 

Sledila je likovna dejavnost. Začeli smo jo s poizkusom ''cici/lolo'', ki so ji otroci posvetili 

precej časa in pozornosti, nadaljevali pa smo jo z ilustracijo pesmice »Kili-kili«, pri kateri je 

koncentracija otrokom že nekoliko popustila.  

Pri mlajših otrocih je princip ''kiki/buba'' prišel zelo do izraza pri izražanju, kar lahko 

vidimo na primerih likovnih del. Kot opisano v poglavju 3.2, ''kiki'' predstavlja ostra in nazobčana 

oblika, medtem ko besedo ''buba'' predstavlja mehka in zaobljena oblika. Risbe, ki so jih narisali 

otroci in upodabljajo besedo ''cici'', so iz kratkih pikic in ostrih, cikcakastih črt, ilustracije besede 

''lolo'' pa predstavljajo koncentrični krogi. Ilustracije te besede so bile povečini dosti bolj izčiščene 

oziroma so vsebovale le en element, medtem ko so ilustracije besede ''cici'' dosti bolj razpršene in 

razdrobljene po celotnem formatu.  

Pri starejših otrocih je le redko prišlo do abstraktnega upodabljanja, tako da pojava tega 

efekta ni razbrati (le v primeru 5-letnega dečka, ki je ilustriral ''cici'' (slikovni primer 1), ter 6-letne 

deklice, ki je ilustrirala obe besedi skupaj (slikovni primer 8.)). Analiza abstraktnih risb je tudi v 

primeru pesmice Kili-kili potrdila »kiki/buba« učinek. Besedo ''kiki'' bi lahko navezali na del 

pesmi; ''Kili kili kili jaka zaka'', medtem ko ''buba'' lahko navežemo na ''Joko ama bum'' in ''Ole 

majole''. Torej so bile risbe, na katerih je bil upodobljen ''Kili kili kili jaka zaka'' del pesmi, 

sestavljene iz cikcakastih ravnih črt – ''jaka zaka'' (v sledeh se najde na vseh abstraktnih risbah, 

ekstremni primer je že prej omenjeni slikovni primer 17.) in majhnih pik ''kili kili kili''. ''Joko ama 

bum'' pa predstavljajo oble linije vidne na primerih 18. in 19. Na likovnih delih, kjer so otroci 

izražali nefiguralno likovno formo lahko tako pri mlajših kot pri starejših otrocih opazimo učinek 

»kiki/buba«, kar potrjuje naše predvidevanje v H1. 
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Marjanovič Umekova in Musek (Ljubljana, 2001) navajata pomembno vlogo analiziranja 

čačk kot potencialno uporabnih grafičnih elementov, ki imajo pomembno vlogo za nadaljnji razvoj 

otrokovega risanja. Izpostavljata vprašanje, ali otrok takšnim narisanim čačkam pripisuje določen 

pomen, torej ali gre pri čečkanju tudi že za prezentacijo? Otrokovo risanje pogosto spremlja govor, 

in ker otroci pogosto rišejo ob prisotnosti odraslega, so pomembni tudi njegovi komentarji. 

 Pri prvi nalogi so bili otroci zatopljeni v svoje risbe, osredotočeni na gibe. Niso kazali 

zanimanja za komentarje drugih otrok med ustvarjanjem, prav tako ni bilo potrebe po mojem 

komentiranju njihovega dela (razen v parih primerih, ko so potrebovali nekaj spodbude na začetku). 

Med seboj niso prerisovali, vsak je bil popolnoma zatopljen v svojo risbo, tako med tistimi, ki so se 

odločili ilustrirati besede, kakor med tistimi, ki so risali motive po izbiri. Ne glede na motiv so 

samostojno risali. Edini dialog med njimi je bila izposoja flomastrov. Pri drugi  dejavnosti, je 

koncentracija popustila in se je v nasprotju s cici/lolo nalogo zgledovanje pojavljalo precej 

pogosteje in ni bilo značilno zgolj za starejše otroke. Ob tem naj navedem primer 5-letnega dečka 

(slikovni primer 26), ki je ilustriral očeta pri vožnji kamiona, oblake v ozadju je pa upodobil po 

ritmu besed pesmi »jaka zaka«. To delo se mi je zdelo zanimivo, saj je pričel najprej z risanjem 

očeta, a je po tem ko je ugotovil, da ostali ilustrirajo pesem, vključil tudi to v svojo risbo. Zaradi 

upada koncentracije so otroci namenili nalogi manj pozornosti, z risanjem so zaključili hitreje, več 

so se pogovarjali med samim risanjem in tudi opazovali so kaj rišejo vrstniki, prijatelji in to so 

skušali nato tudi sami narisati. Zgledovanje in prerisovanje se je torej pojavilo ob zmanjšani 

koncentraciji in motiviranosti otrok in je bilo značilno tako za mlajše kot starejše otroke. Našega 

predvidevanja v H2, da se bo pri starejših otrocih pojavilo prerisovanje ne moremo potrditi, a 

moramo obenem ugotoviti, da zgledovanje ni imelo negativnega učinka na njihovo likovno 

izražanje.    

 

 Pri prvi likovni dejavnosti se je izkazalo, da so otroci v večini primerov za risanje izbrali 

rdečo, rumeno ali modro barvo, torej predvsem osnovne barve. A so se v sledeh na pojavile tudi 

roza, rjava ter črna barva. Pri naši drugi likovni dejavnosti pa so otroci za ilustracijo pesmi izbirali 

tudi sekundarne barve (oranžna, vijolična, zelena), poleg osnovnih (v tem primeru rdeče in modre). 

Mogoče je to posledica večjega števila besed, ki imajo vsaka drugo barvo ali pa zaradi splošnega 

vtisa o enem delu besedila. Tako da predvidevanje, da bodo »otroci najpogosteje izbirali osnovne 

barve'' ne drži popolnoma in zanika naše predpostavljanje v H3. 

 

H4 pri »cici-lolo« poizkusu ni prišla do izraza, saj je bila naloga ilustrirati posamezni 

besedi, ki nista bili vezani na ritem. K nalogi »kili-kili« pa so otroci pristopili na različne načine. 



 81 

Nekateri so kombinirali abstraktno risbo, ki je upodabljala ritem besed (''jaka zaka'') in zraven še 

ilustracijo nadaljevanja pesmi, šotor ali ogenj, saj govori dalje pesmica o indijančkih (slikovni 

primeri 22., 24.), drugi so se osredotočili na ritem pesmi in ga izrazili z gibanjem rok pri risanju 

(kar se kaže na vseh primerih abstraktnih upodobitev), kar potrjuje H4. Otrokova pozornost je pri 

začetnem likovnem izražanju izrazito usmerjena na gibe, oz. na premikanje roke in na sledi, ki jih 

pušča pisalo, s katerim riše. (Marjanovič Umek, Musek, 2001, 86). Ritem pesmi so torej uporabili 

pri risanju, ob risanju si je več otrok prepevalo pesem in zraven vneto risalo, njihova roka je sledila 

petju. 3-letni deček (slikovni primer št. 17) je na primer risal ostre linije, hladnih barv, po vsem 

papirju in ga popolnoma zapolnil ter ob tem ves čas prepeval 'jaka zaka jaka zaka'. Če ga 

vzgojiteljica ne bi ustavila bi najbrž list toliko namočil s flomastrom, da bi ga pretrgal (kot se je 

zgodilo v primerih 3. in 4. pri ''cici/lolo'' poizkusu). 4-letna deklica (slikovni primer št. 25) se je pa 

odločila upodobiti gibanje in ritem pesmi na drug način, narisala je dejanske roke, ki plešejo na 

ritem besed. Odločila se je torej upodobiti pesem na figuralen način. To je bila njena interpretacija 

pesmi, upodobila je analogijo med gibanjem in zvokom. 

 

Sedem otrok od šestnajstih pri našem prvem likovnem poizkusu ni risalo abstraktnih form, 

temveč motive, ki so si jih sami izbrali (like iz risank, sebe, itd.) in vsi ti otroci so bili stari 5, 

oziroma 6 let, razen ene 4-letne deklice (slikovni primer 14). Ob primerjavi starosti otrok in načinu 

upodabljanja (figuralno ali nefiguralno), se je pokazalo, da so vsi starejši otroci (razen dveh 

dečkov, ki sta kombinirala oboje, slikovni primer 22 in 26) risali figuralne motive. Od tega so le 

trije upodabljali pesem (slikovni primeri 24, 25, 26).  Pri starejših otrocih se je torej bolj izrazito 

pokazala težnja po konkretnem, figuralnem upodabljanju, spontano odločanje za nefiguralno 

likovno izražanje pa se je pojavljalo manj pogosto, s čemer lahko potrdimo H5.  

 

Glavna hipoteza, da so predšolski otroci sposobni upodobiti abstrakten tekst z abstraktno 

risbo, drži, a če je pri mlajših otrocih nefiguralen likovni odziv spontan, starejši potrebujejo 

nekoliko več spodbude. Pri pogovoru se je izkazalo, da so vsi, tako mlajši kot starejši predšolski 

otroci, dojemljivi za abstraktno umetnost, a to pri starejših otrocih ne vpliva na spontano 

nefiguralno likovno izražanje, kar je povezano z značilnostmi stopnje likovnega razvoja.   
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10.3 Intervju 
  
Zanimalo me je tudi, kako vzgojiteljice dojemajo obravnavano temo, zato sem se odločila 

intervjuvati tiste vzgojiteljice, katerih skupine otrok so bile na delavnici. 

  Pred začetkom dela z otroci sem obvestila vzgojiteljice, da jim bom zastavila nekaj vprašanj, saj 

sem tako dobila nekako okvirno idejo o tem, kako vzgojiteljice dojemajo abstraktne slikanice in 

kako bi jih predstavile otrokom. Na ta način so tudi one dobile vpogled v temo in so lahko mogoče 

na drug način opazovale otroke, kot če ne bi poznale teme delavnice. 

  Intervju sem izvedla z dvema vzgojiteljicama, ki sta končali visokošolski strokovni program 

predšolska vzgoja, ter s pomočnico vzgojiteljice z isto izobrazbo. Obe vzgojiteljici delata v vrtcu že 

10 let, pomočnica vzgojiteljice pa 4 leta. Pogovarjala sem se z vsako vzgojiteljico posebej v 

učilnici, kjer je bila kasneje delavnica. Odgovore sem si sproti zapisovala (sproti sem pisala oporne 

točke, ki sem jih takoj po končanem intervjuju razširila). Sogovornice sem pred začetkom 

intervjuja seznanila s temo delavnice ter intervjuja samega, vendar jim vprašanj nisem pokazala že 

vnaprej. 

  Odločila sem se za standardizirani intervju, za katerega je značilno (Vogrinc 2008, 105), da je 

proces pridobivanja podatkov pri vseh vpraševancih enak, kar pomeni, da odgovarjajo vsi na ista 

vprašanja, da so navodila oziroma pojasnila v zvezi z vprašanji in odgovarjanji nanje za vse enaka 

in da je zapisovanje odgovorov za vse enak. Vprašanja sem torej oblikovala in primerno 

razporedila že pred intervjujem. Razporedila sem jih v dva sklopa. 

 

  

Vprašanja o slikanicah na splošno:  

1. Kako pogosto prebirate slikanice z otroci? 

2. Katere slikanice najraje izbirate za prebiranje (tematika, avtorji, stil …)? 

3. Pri katerih točkah se najpogosteje ustavite (zasuk zgodbe, zanimiva ilustracija …)? 

4. Kako preverite, ali so razumeli knjigo? 

5. Ali po prebrani slikanici otroci tudi rišejo na to temo? Katere motive najraje 

upodobijo (ključni moment, like, doživljanje sebe v knjigi …)? 
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Vprašanja o abstraktnih slikanicah: 

1. Ste se že srečali z abstraktno slikanico? Kakšni so bili vaši vtisi? 

2. Če bi imeli na izbiro ''klasično'' in abstraktno slikanico, da jo predstavite otrokom, 
katero bi izbrali in zakaj? 

3. Na kakšen način bi jo predstavili otrokom? 

4. Ali mislite, da so take slikanice prezahtevne za otroke med 3. in 6. letom starosti? 

Zakaj ja oziroma zakaj ne? 

  

Analiza odgovorov prvega sklopa (o slikanicah na splošno) 

 Pri vprašanjih o splošnih značilnostih uporabe slikanic so intervjuvanke odgovarjale različno, saj se 

vsaka odloči posamezno, za svojo skupino, vendar so vse rekle, da so otroci v stiku s slikanicami vsak dan. 

Večinoma imajo določene teme in sklope po učnem načrtu že za ves mesec, potem pa temu prilagajajo 

izbiro slikanic. Opazile so, da kadar otroci samostojno izbirajo knjige, jih le-te pritegnejo z ilustracijami (saj 

je to prva stvar, ki jo pogledajo pri knjigi), tako da so potem tudi pozorni pri prebiranju, v nasprotnem 

primeru pa knjigo takoj odložijo in niti ne kažejo interesa pri branju. Rekle so, da je njihovo zanimanje za 

ilustracije čisto odvisno od knjige do knjige. 

Omenile so, da imajo težave pri izbiri slikanic predvsem zaradi skope izbire. Večina knjig je zelo starih, kar 

je manjši problem kot to, da so vse že večkrat prebrali. Torej nimajo možnosti srečevanja z novimi pristopi, 

ki jih ponujajo sodobnejše slikanice, večina knjig vsebuje simetrično interakcijo med besedilom in 

ilustracijo. Vzgojiteljice so sicer rekle, da bi z veseljem predstavile kakšne novejše knjige, vendar je poleg 

primanjkovanja sredstev problem tudi to, da ne vedo, kje in kako jih poiskati. Pa vendar naj bi prav one bile 

tiste (poleg staršev), ki bi morale predstaviti otrokom kvalitetno čtivo, ki spodbuja otrokovo razmišljanje in 

domišljijo. Vzgojiteljice bi lahko na primer seznanili s spletno stranjo kakšne zahtevnejše založniške hiše, na 

primer blog italijanske založbe Toppipittori (http://topipittori.blogspot.com/), ki predstavlja tako dela otrok, 

kakor starejše knjige in izbrane novosti. 

 Na vprašanje, pri katerih točkah se najpogosteje ustavijo, so odgovorile, da poudarke pri prebiranju 

izbirajo različno, včasih se jim zdi pomembnejša zgodba, včasih je pa bolj zanimiva ilustracija. Sledijo tudi 

reakcijam otrok in prilagajajo tempo branja njihovemu interesu. 

  Razumevanje knjige pogosto utrdijo z risanjem, kar se mi zdi pozitivno, saj otroci na svoj način ponovno 

interpretirajo in ponotranjijo prebrano. Kadar ne utrjujejo prebranega preko likovnega ustvarjanja, pa 

skušajo podoben učinek doseči preko pogovora ali kakšne igre, ki se navezuje na knjigo. 

Analiza odgovorov drugega sklopa (o abstraktnih slikanicah): 

 Vse intervjuvanke so odgovorile, da niso seznanjene s slikanicami, ki vsebujejo abstraktne 

ilustracije, kar je bilo glede na njihovo skromno prisotnost na tržišču pričakovano. Odgovorile so, da bi pa 

pri branju takšne slikanice dale poudarek na to, kaj otroci vidijo v ilustracijah, torej bi bilo več na njihovi 

domišljiji, kot pa na samem prepoznavanju likov in zapisane zgodbe. Vseeno pa jim je očitno abstrakcija 

preveč tuja in je bilo čutiti nelagodje, ko so razlagale, katere slikanice bi raje izbrale, saj bi vseeno raje 
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izbrale 'klasične' slikanice, pri čemer je pomembno tudi to, da bi se najbrž morale dosti bolj pripraviti na 

takšno prebiranje, torej je dosti enostavneje prebrati nekaj že znanega, enostavnejšega. 

 Pričakovano se je vsem intervjuvankam zdelo, da so abstraktne slikanice prezahtevne za mlajše 

otroke (3, 4 leta), čeprav se je na delavnici izkazalo, da ni tako. Mnenja tudi po zaključeni delavnici niso 

spremenile in so vztrajale, da je bila delavnica za najmlajše prezahtevna. Zanimivo je, da so vzgojiteljice 

sicer v isti skupini otrok občasno izvajale vaje, pri katerih so z otroci likovno upodabljali gibalne vaje ali 

glasbo, kar je blizu abstraktni ilustraciji. Otroci naj bi bili na začetku zmedeni, saj ne vedo točno, kaj se 

pričakuje od njih, ko se pa sprostijo, pričnejo z dosti bolj svobodnim ustvarjanjem in postane likovno 

izražanje nekakšna terapija tudi za njih. Torej so pravzaprav že večkrat delali podobne naloge, vendar je 

seveda odvisno od vzgojiteljice koliko jih spodbuja v tej smeri. Dokaz, da so nekatere vzgojiteljice znale 

spodbuditi otroke k inovativnim pristopom ustvarjanja in zanimivim likovnim rešitvam, so bili odlični 

likovni izdelki, razstavljeni po hodnikih. 
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11. Zaključek  
  Na začetku pisanja tega diplomskega dela sem imela neke okvirne ideje o ilustraciji, vendar sem 

kmalu ugotovila, kako napačno predstavo sem gojila. Že po nekaj prebranih knjigah oz. zapisanih 

odstavkih sem spoznala kompleksnost ilustracije kot umetniške zvrsti, delno zaradi njenega 

povezovanja s pop kulturo, saj je pogosto vezana na naročnike, urednike in s tem na denar in 

pogajanja ter prilagajanja, kar je seveda odvisno od integritete ilustratorja, ali bo dobesedno prodal 

svoje delo za vsako ceno ali bo pa ohranil svojo idejo in jo izpeljal do konca, če je seveda prepričan 

v njeno kvaliteto, kar se hitro pokaže po izdaji dela. Čeprav se tu spet pojavijo dvomi, saj kupci 

dostikrat posegajo po enostavnejših, ''všečnejših'' delih, kritiki so pa seveda spet zgodba zase, je 

ilustracija pogosto ''ponižana'' v neko obrtniško podzvrst umetnosti, čeprav mnogi zelo kvalitetni 

ilustratorji uspešno rušijo ta mit. Potem se tu pojavi še problem, komu je ilustracija namenjena. V 

prvih osnutkih diplome sem zapisala, da bi morali ilustratorji dodobra naštudirati razvoj otroka in 

temu primerno prilagoditi ilustracije. S prvim delom se še vedno strinjam, vendar sem skozi študij 

literature spoznala, da to dejstvo ni tako črno-belo, temveč sem ugotovila, da so otroci pravzaprav 

dosti bolj dojemljivi, kar dokazuje primernost slikanic za vse generacije, saj vsako delo na 

drugačen način vpliva na bralca, vendar pa v vsakem primeru vpliva na njega. Zahtevnejše kot je, 

večjo vpletenost in zbranost zahteva, kar je potem pri najmlajših odvisno tudi od osebe, ki jim 

prikazuje delo oziroma prebira slikanico, saj jih lahko spodbudi k razmišljanju, kaj se dogaja na 

ilustraciji (tudi če so to samo abstraktne barvne ploskve) ali pa opozori na detajle in večplastnosti 

dela, ki se jih lahko razume le ob večkratnem prebiranju.  

  Če nekako povzamem, sem skozi celotno diplomsko nalogo razumela, da sem imela glede 

marsičesa napačne predstave. Sedaj se z razširjenim znanjem podajam na nadaljnje raziskovanje 

ilustracije, risbe in otrokovega razvoja, saj menim, da je bil to le začetek v razumevanju omenjenih 

tem. 
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