
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGEJA GARTNER 

 

LIKOVNE ZAKONITOSTI PRIPOVEDNE ILUSTRACIJE 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

LIKOVNA PEDAGOGIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: SERGEJA GARTNER 

 

Mentor: doc. dr. JURIJ SELAN 

Somentor: dr. URŠULA PODOBNIK 

 

LIKOVNE ZAKONITOSTI PRIPOVEDNE ILUSTRACIJE 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 



 

 



 

Izjava o avtorstvu diplomskega dela 

 

Podpisana Sergeja Gartner, rojena 27. 5. 1988 v Kranju, študentka Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani, smer likovna pedagogika, izjavljam, da je diplomsko 

delo z naslovom Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije pri mentorju doc. dr. Juriju 

Selanu in somentorici dr. Uršuli Podobnik avtorsko delo. Literatura in citati so navedeni 

po pravilih pisanja diplomske naloge.  

 

 

Sergeja Gartner 

 

Ljubljana, 2015 



 

 



 

Zahvala  

 

Hvala mojemu mentorju doc. dr. Juriju Selanu in somentorici dr. Uršuli Podobnik 

za njun čas, ki sta mi ga namenila za svetovanje in pregledovanje ter za spodbudo med 

ustvarjanjem diplomskega dela.  

Hvala moji družini in prijateljem za dobro voljo, skrbnost, vsakršno pomoč in 

razumevanje.  

Hvala mojemu Juretu za smeh in ljubezen.  

 

 



 



 

Povzetek  

 

V diplomskem delu obravnavam likovne zakonitosti pripovedne oziroma 

narativne ilustracije.  

V teoretičnem delu najprej opredelim zgodovinski razvoj pripovedne ilustracije, 

tako v tujini kot na slovenskem. Sledi likovno-teoretični del, v katerem teoretično 

razčlenim likovno problematiko pripovedne ilustracije v povezavi z ilustracijami iz 

knjige, ki sem jo izbrala za primerjavo. Gre za pripoved Patrick O'Brien, irski orjak iz 

zbirke Velikani ameriškega pisatelja Christopherja Rawsona, ki jo je ilustriral Stephen 

Cartwright. Avtorja sodelujeta, saj je Cartwright ilustrator vseh Rawsonovih zbirk z 

zgodbami o različnih mitoloških bitjih, kot so zmaji, čarovnice, princese in velikani. 

Začnem z razčlenitvijo ilustracije in narativnosti. Nato nadaljujem z obravnavo pojmov 

abstraktno in ikonično. Analiziram vpliv posameznih izraznih prvin na ilustracije, 

opisujem njihov pomen in značilnosti. Sledi analiza problema likovnih artikulacij, ki 

vplivajo na različnost izraza ilustracije. V tem delu obravnavam tudi humornost v 

ilustraciji. 

Iz likovno-teoretičnega dela izpeljem raziskavo v likovno-praktični del, kjer 

ustvarim in analiziram lastne knjižne ilustracije na zgodbo Patrick O'Brien, irski orjak, 

na katero se nanašam skozi celoten likovno-teoretični del. K ilustriranju pristopim z 

drugačnim pristopom uporabe likovnih izrazil in artikulacije kot izvirni ilustrator 

Stephen Cartwright.  

Likovno-pedagoški del vsebuje likovno pripravo za otroke starostne skupine 

približno 12 let, ura bi bila primerna za izpeljavo v likovni delavnici. Pripovedno 

ilustracijo sem jim približala na način, da so prebrali zgodbo iz že omenjene knjige. 

Otroci so potem individualno izdelali ilustracijo v svoji lastni artikulaciji iz prizora v 

pripovedi, ki so si ga najbolj zapomnili. 

 

Ključne besede: ilustracija, pripoved, naracija, likovne prvine, artikulacija, 

semantična informacija, estetska informacija 

 

 



 

Abstract  

 

This diploma is based on art theory of narrative illustrations.  

In theoretical part I describe the historical development of narrative illustration, 

both abroad and in Slovenia. It is followed by the artistic-theoretical part which 

contains a discussion about artistic problems of narrative illustrations in relation to 

illustrations from the book, which I have chosen to analyze. It is a story called 

"Patrick O'Brien, the Irish giant" from the Giants collection written by American 

writer Christopher Rawson and illustrated by Stephen Cartwright. Cartwright is the 

illustrator of all Rawson’s story collections about various mythological creatures such 

as dragons, witches, princesses and giants. I start with a breakdown of illustrations 

and narrative. I continue with a description of concepts abstract and iconic. Then I 

analyse the impact of individual expressive elements in the illustrations, describing 

their importance and characteristics. Next is an analysis of artistic articulations that 

can affect the expression on the illustration.  This part also describes the importance 

of the humour in the illustration.  

The study develops from artistic-theoretical part into practical part where I create 

and analyse my own book illustration of the story "Patrick 0'Brien Irish Giant", covered 

throughout the entire artistic-theoretical part. I illustrate with different approaches, with 

different use of artistic expression and articulation as the original illustrator Stephen 

Cartwright.  

Art-teaching part contains an art preparation for children around 8-12, lesson 

would be suitable for painting workshops. I presented the narrative illustration to 

children by having them read the story from the aforementioned book. The children 

then individually created an illustration in their own articulation, illustrating the scene 

from the story that they remembered the most. 

 

Key words: illustration, story, narration, artistic elements, articulation, semantic 

information, aesthetic information  
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1 Uvod  
 

Zakaj ravno pripovedna ilustracija?  

Umetniška duša zavedno in nezavedno išče njej najbolj posebne podobe že v 

zgodnjem otroštvu, primerke najljubših napisanih in ilustriranih pripovedi skrbno hrani 

na skritih mestih, da jih mlajši (in manj skrbni) otroci ne dobijo v roke. Kvalitetno in 

estetsko ilustrirane zgodbe še na klasičen način, na papirju in vezane v knjižice, so bile 

vedno moj stalen popotnik. Marsikdo bi lahko rekel, da je to staromodno, saj imamo 

različne podobe že na najrazličnejših zaslonih, ki poleg tega niso statične, ampak se 

gibljejo na vse možne načine in so s tem za marsikoga zanimivejše. Jaz se kljub temu 

vračam v pripovedno ilustracijo v klasičnem pomenu besede, saj mi je bolj domača in je 

sestaven člen moje preteklosti, spominov in podzavesti. Zame najpomembnejši dejavnik 

pri doživljanju teh knjižic in predvsem ilustracij je možnost, da jih lahko gledam vedno 

znova in vsakič najdem nekaj novega, kar je ključno za estetiko samih ilustracij.  

To me vodi v lastno preučitev ključnih temeljev pripovedne ilustracije, 

abstraktnejšo analizo likovnih zakonitosti in v poizkus izvedbe ilustriranja na moj način 

po prebranem tekstu, tako kot navaja Alenka Sottler (2000): »Premišljujem, kaj čutim, 

na kaj mislim pri tekstu, na kaj me spominja, na kaj se navezuje, kaj je bistvo teksta, kaj 

hoče pisatelj sporočiti, katerim bralcem je knjiga namenjena, nato pa iščem nekaj, kar bi 

likovno podprlo pisateljevo idejo« (str. 62–63).  

Kljub vsej napredni tehnologiji in modernim oblikam umetnosti je pripovedna 

ilustracija, sploh v klasični obliki na papirju, ostala, ostaja in bo ostala za prihodnje 

rodove.   

 

2 Razvoj pripovedne ilustracije 
 

17. in 18. stoletje je bilo ključno časovno obdobje v zgodovini umetnosti za razvoj 

ilustracije. V tem času so se razvile bolj praktične metode za reprodukcijo literarnih del, 

kot so bili rokopisi poprej, in sicer grafike, litografije, jedkanice, lesorezi itd., ki so 

prispevali k širjenju in s tem lažji dosegljivosti. Tiskane knjige so se počasi in vztrajno 

začele osvobajati svojih rokopisnih vzorov iz prejšnjih obdobij (Pregl Kobe, 1998).  

Knjige so postale manjše, kot so bile, lažje dostopne, krog ljudi, ki so znali brati, 

se je večal (čeprav je še vedno prevladoval nepismen del prebivalstva). Do konca 17. 
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stoletja so po vsej Evropi izhajale bogato ilustrirane knjige. V 18. stoletju je k temu 

prispeval tehnični razvoj z uporabo novih strojev, razširila se je litografija ali kamnotisk 

(Pregl Kobe, 1998). V tem času so se po Evropi širile knjige z ilustracijami, kot so 

Boccacciev Dekameron, La Fontainove Basni, Ovidove Metamorfoze in Cervantesov 

Don Kihot. Pojavile so se tudi satirične ilustrativne tematike, Caprichos Francisca Goye 

in satirični bakrorezi Williama Hogartha. 

19. stoletje je bistveno za razvoj časnikarstva, prav tako za časopisne ilustracije. 

Pojavile so se politične karikature in satirične ilustracije, v tej zvrsti sta ustvarjala 

Honore Daumier in Pierre Bonnard. Zaradi vse večje razširjenosti je knjiga postala last 

množic, začel se je bohotiti kič in manj kakovostna literatura, s tem tudi ilustracija. 

Kljub temu pa so vztrajali v ilustriranju tudi najboljši umetniki (Pregl Kobe, 1988). 

Temu sledi obdobje naturalizma in realizma v 19. stoletju, razcveti se evropska 

pravljična pripovednost, ki je ozko povezana z ilustracijo. Tu bi lahko rekli, da se začne 

razvoj pripovedne ilustracije v pravem pomenu besede, lahko pa štejemo starodavne 

iluminirane rokopise, manuskripte in horarije za dediščino ilustracije (Krivec Dragan v 

Veler, 2005). Pisatelji Hans Christian Andersen ter brata Wilhelm in Jakob Grimm so 

zapisovali pravljice in bajke, ki so jih umetniki ilustrirali, in zanimanje za ta dela še 

danes ni upadlo tudi pri največjih mojstrih pripovedne ilustracije. V njihovih delih se 

staplja folklorna književnost, fantastika, legendarnost, mitologija in resnični, neposredni 

svet s pridihom humornosti v nekaterih pravljicah (Pregl Kobe, 1998).  

Novi tiskarski postopki reproduciranja so odprli več možnosti za razmah 

založniške dejavnosti, s tem tudi risarskih možnosti izražanja. Novo evropsko gibanje, 

ki je prineslo drugačen tip (pripovednih) ilustracij, je bila secesija na koncu 19. stoletja. 

Pojavil se je stiliziran rastlinski dekor, izbira ustreznih črk za besedilo, izdelava vinjet in 

kakovostna ilustracija.  

Na Slovenskem se je v osemdesetih letih 19. stoletja utrdil realizem, ki je zajel 

likovno umetnost. Slovenska ilustracija je doživela razcvet s slikarji, ki so pripadali 

klubu Vesna. Leta 1911 sta Gvido Birolla in Maksim Gaspari ilustrirala prvo slovensko 

knjigo pravljic za otroke, Pravljice Frana Milčinskega. Istega leta je Ivan Vavpotič 

ilustriral Jurčičevega Desetega brata, kasneje še Hinko Smrekar Martina Krpana 

(Krivec Dragan v Veler in Koršič, 2005).  

Medtem se je v tujini razširil moderni ilustrirani plakat, prevladovali so predvsem 

slikarji Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret in Honoré Daumier. Tematike so bile 

karikatura, politični plakat in oglaševanje prireditev. Ponoven razcvet pravljice in 
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pripovedne ilustracije je nastal s pomočjo Schopenhauerjevega pojmovanja otroštva, 

tokrat s poudarjenim zamišljenim, bolj melanholičnim in skrivnostnim pravljičnim 

razpoloženjem (Pregl Kobe, 1998). 

Po prvi svetovni vojni se je v Ameriki razmahnila otroška knjižna ilustracija. 

Ernest H. Shepard je leta 1926 ilustriral vrsto zgodb A. A. Milna, med njimi je bila 

zgodba Winnie-the-Pooh, pri nas znan kot Medved Pu. Prepletajo se celostranske 

akvarelne risbe in perorisbe, vmes jih spremljajo krhke vinjete. Waren Chapel je leta 

1933 uvedel novo tipografijo dvostranske ilustracije, ki dopušča samostojno vnašanje 

besedila. Široke možnosti likovnim avtorjem v knjigah za otroke je ponudila serija 

ilustriranih zgodb Golden Books. Ilustratorjem je ponujala idejno in tehnično svobodo. 

V vseh možnih stilih so ustvarjali Rojankovsky, Alice in Martin Provensen, Anne in 

Paul Rand in Maurice Sendak (Pregl Kobe, 1998).  

V tridesetih letih je pojav filma zaznamoval svet, ustvarjal je Walt Disney s 

svojimi številnimi anonimnimi ilustratorji. Poleg tega je močen vpliv stripa, ki se je 

množično širil, zbudil pedagoge po vsem svetu, ki so mu očitali poneumljanje otrok in 

mladine. Ta naj bi zatiral ustvarjalno domišljijo, ki jo zbuja klasična knjižna ilustracija. 

Vendar je ta še naprej izhajala, na primer Dumasovi Trije mušketirji in Gilbertov Robin 

Hood. Po vojni se je začela širiti dostopnost televizije, ki je uvedla nov način gledanja 

(Pregl Kobe, 1998).  

Zaradi vseh teh vplivov se je morala spremeniti tipografija organiziranja knjige 

zaradi nove fiziologije in psihologije branja. Ta spaja v celoto sliko in besedilo. 

Inovativnost je danes odvisna od modernih knjižnih ilustratorjev, vse to pa pomeni, da 

je treba začeti vzgajati sposobnost za presojo umetnosti že v rani mladosti otrok. To je 

novi smisel knjižne (pripovedne) ilustracije (Pregl Kobe, 1998). Slovenska ilustracija se 

je razvijala po svoje. Po drugi svetovni vojni so začele izhajati revije za otroke, Ciciban 

in zbirka Čebelica (slika 2). Krog ilustratorjev je prihajal iz vrst akademskih slikarjev. 

Še posebej slikarke, imenovane tudi pravljičarke, so vnesle poseben slog, značilen po 

bogati pripovednosti, prepleten z duhom srednjeveške in mitične stvarnosti in 

vsakdanjim življenjem (Krivec Dragan v Veler, 2005). Naše ilustratorke so bile 

usmerjene v nežen in skorajda materinsko občuteni likovni svet, lep in otroku prijazen, 

hkrati tudi poučen. Moški so bili razpeti med vse bolj osebnim slogom, takim, ki je 

izviral iz ilustratorjevega (slikarjevega) sloga. S tem je bila nakazana neka nova pot v 

ilustraciji, pot, ki je vodila k neidealizirani podobi sveta. Približala se je realnosti sveta 

in v njem odkrivala ne le lepoto, ampak tudi druge, manj prijetne plati. Od avtorjev je 
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zahtevala angažiran odnos do literarne teme, nekateri so se preskušali v povezavi z 

dobronamerno karikaturo. To je hkrati pomenilo prenašanje najbolj učinkovitih likovnih 

prvin iz njihove slikarske prakse v ilustracije (Premrov, 2013). Nekateri so v ilustracije 

vključili drugačno formiran pristop, izrazit humor, satiriko, povezavo s stripom, 

časopisno ilustracijo, plakatom, animiranim filmom in karikaturo (Krivec Dragan v 

Veler, 2005). 

Najbolj odmevne avtorice pripovedne ilustracije so Ančka Gošnik Godec, 

Marlenka Stupica, Marjanca Jemec Božič, Jelka Reichman, Marija Lucija Stupica, 

Kamila Volčanšek, Jelka Godec Schmidt, Alenka Sottler, Mojca Cerjak ...  

V tem krogu ilustratorjev so Samo Jenčič, Božo Kos, Rudi Skočir, Daniel 

Demšar, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič, Marjan Manček, Matjaž Schmidt, Zvonko Čoh 

(slika 1), Peter Škerl, Adriano Janežič ... 

 

 

Slika 1: Zvonko Čoh, Urška (detajl) 

 

 

Slika 2: Primeri naslovnic iz knjižne zbirke Čebelica 
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3 Likovno-teoretični del 
 

Celoten likovno-teoretičen del navezujem na primer, natančneje na zgodbo ali 

naracijo Patrick O'Brien, irski velikan ter na celotno podobo knjige Velikani (Rawson, 

Cristopher (1988). Velikani, ilustriral Stephen Cartwright, Ljubljana: Cankarjeva 

založba). Naj kot zanimivost omenim, da zgodba o velikanu Patricku O'Brienu ni 

fikcija, ampak je zasnovana na resnični zgodbi. Patrick Cotter, rojen leta 1760 na 

Irskem, se šteje za prvega izmed šestnajstih ljudi v medicinski zgodovini, višjih od 

osmih čevljev (243,8 cm) ali več. Priimek O'Brien je prevzel kot svoje odrsko ime, saj 

je bil velika nastopaška atrakcija, znan je bil tudi kot Bristolski velikan ali Irski velikan. 

Umrl je za posledicami gigantizma. Leta 1972 so bili pregledani njegovi posmrtni 

ostanki in je bilo ugotovljeno, da je v času življenja, če je stal, meril osem čevljev in en 

palec (246 cm). Ta meritev ga je napravila kot rekorderja tistega časa. Njegove 

posmrtne ostanke so izkopali kar trikrat; leta 1906, 1972 in nazadnje leta 1986. Njegovo 

okostje so podrobno preučili leta 1972, raziskave so opisane v knjigi Irski velikan (G. 

Frankcom & JH Musgrave). Patrick Cotter je bil nato ponovno pokopan, vendar so bili 

leta 1986 v času prenove na tem območju njegovi posmrtni ostanki ponovno 

identificirani in nato upepeljeni po cerkvenem postopku. (povzeto po spletni strani 

TheTallestMan.com: Giant Web site)  

Angleški pisatelj C. Rawson je torej iz dejstev iz njegovega življenja ustvaril to 

pripoved, ki je umeščena med druge zgodbe o velikanih. Nekaj delno resničnim 

dogodkom je dodal še malo fikcije, vse skupaj je nato S. Cartwright podprl s svojimi 

ilustracijami. Avtorja sta sodelovala, Cartwright je ilustriral vse njegove zbirke 

pripovedk o različnih (mitičnih) bitjih, kot so zmaji, čarovnice, cestni razbojniki, 

princese, princi in velikani.  
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Slika 3: Naslovnica knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Slika 4: Rokavica Patricka O'Briena 
 

 

 

3.1 Ilustracija in narativnost 

 

Najprej bi opredelila sam izraz ilustracija: latinski izraz ilustrare pomeni 

razsvetliti ali razjasniti. Ilustracija pomeni vsako likovno upodobitev, ki dopolnjuje 

besedilo. To velja za iluminirane rokopise, knjige in tiskovine različnih zvrsti, časopise 

in revije. Njen namen je spremljanje, z besedilom ima spremljevalno razmerje, saj se za 

ilustracijo pojmuje vsaka upodabljajoča umetnost, ki se s svojim motivom opira na 

literarno delo (Pregl Kobe, 1998). Narativnost se odlično ujame z ilustracijo, s svojo 

pripovedjo odpre množico možnosti za vizualno prikazovanje podob na papirju.  

Naracija pripoveduje zgodbo. Uporablja moč vizualne podobe za prebujanje 

domišljije in čustev ter zajame univerzalne resnice in želje. Kar ločuje pripovedno 

umetnost od drugih žanrov, je njena sposobnost, da pripoveduje zgodbo v raznolikih 

kulturah, ohranjajoč za prihodnje generacije (The Lucas Museum of Narrative Art, b. 

d.). Ilustrator se odloči, kateri trenutek neke pripovedi bo upodobil in predvsem kako: 
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»Pripoved sme likovnik pripovedovati predvsem skozi likovne odnose, kar pomeni, da 

morajo odnosi pripovedi izhajati iz likovnih odnosov.« (Butina, 1997, str. 206)  

 

Naracija, torej zgodba ali pripoved, ima semantičen pomen. Vsebuje neke besede 

in sporočila, ki jih vsi razumemo na enak način. Semantične informacije nam dajejo 

podatke, ki jih s svojimi bralnimi izkušnjami znamo povezovati v zgodbo in neki 

smisel. Ko na primer beremo zgodbe iz knjižne zbirke Velikani, vsi bralci izvemo 

popolnoma enake informacije.  

Stvar pa se spremeni, če le-ta postane za nas zanimiva z estetskega vidika, če nismo 

zadovoljni z njo že po prvem vpogledu. Želimo jo doživljati vedno znova in tudi vedno 

znova je za nas zanimiva, sploh če vemo vedno več o njej. Pošilja nam neko sporočilo, 

tu vskočijo tudi drugi vidiki doživljanja in te doživi vsak po svoje. 

Za likovno delo (v mojem primeru ilustracijo) je pomembno, da v svoji 

artikulirani strukturi semantično informacijo preplete z estetsko. Različna likovna dela 

imajo s tem enako semantično vsebino, ki je lahko izražena v različnih estetskih 

informacijah (Selan, 2010). Odnos med semantično in estetsko informacijo je v 

pripovedni ilustraciji zelo pomemben. V tem kontekstu ima estetska informacija moč, 

da naše oko privabi v opazovanje, in zaradi naše vedoželjnosti posledično vabi v branje 

literarnega dela. Tako eno in isto pripoved oziroma semantični element lahko vsak 

umetnik interpretira na svoj lasten način, estetika se izrazi skozi njegovo mišljenje, 

znanje, predstavo in osebno doživljanje zgodbe.  

Za primer lahko omenim ikonografijo Adama in Eve v raju, ki je upodobljena s 

strani mnogih umetnikov in s tem izražena v različnih estetskih informacijah. 

Svetopisemska zgodba o Adamu in Evi je enaka v vsakem Svetem pismu. Kako si je 

predstavljal prva človeka v raju Albrecht Dürer (slika 5)? Mojster gravure je prikazal 

svojo fasciniranost s proporci človeškega telesa, kompozicija je skoraj idealizirano 

simetrična. Osebi stojita v simetričnem kontrapostu. Teksture imajo veliko estetsko 

moč, človeška koža, krzno živali, drevesno deblo in listi so izdelani s čutnostjo in 

znanjem. (The Metropolitan Museum of Art, 2000–2015). 
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Slika 5: Albrecht Dürer, Adam in Eva (1504), gravura 

 

Georgi Kostadinov Gekos (slika 6) s svojim surrealističnim ali fantastičnim 

realizmom pristopa k motivu z erotičnim in eksotičnim pridihom, ki se izrazi s 

postavitvijo figur; moškim, ki je kot član plemena, golo žensko v vabljivi pozi, samimi 

barvami in predmeti, ki so prikazani v okolici in ozadju. V bistvu nas na dejstvo, da 

prizor predstavlja Adama in Evo, opominja le napis v ozadju kot freska na jamski steni.  

 

 

Slika 6: Georgi Kostadinov Gekos, Adam in Eva (b. d.), tempera in akril na platnu 

 

James Tissot (slika 7) s tehniko gvaša, impresionistično-realističnim pristopom in 

barvo ustvari nežno vzdušje. Ženski lik z jabolkom postavi v ospredje in ga vidimo le 

do bokov, moški je bolj zadaj in je viden v celoti. Oba sta postavljena na idilično jaso z 

visoko travo in gozdom v ozadju. Zaradi delno realističnega pristopa se najlažje 

vživimo v to sliko kot opazovalci. 
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Slika 7: James Tissot, Eva skuša Adama (1896–1902), gvaš 

 

 

Kubistično-futuristično interpretacijo Adama in Eve je Jury Annenkov (slika 8) 

ustvaril s prepletanjem, prosojnostjo in prekrivanjem barvnih površin in oblik, ki jih 

naše oko s pozornim opazovanjem prepozna kot neke figure v gibanju. Motiv lahko 

prepoznamo z jasnejšo podobo gole Eve z jabolkom v roki. Vzdušje slike je dinamično 

in barvno, z mehkimi in ostrimi oblikami, ima pa tudi temačno, skrivnostno plat z 

izkrivljenimi podobami.  

 
  

   

Slika 8 : Jury Annenkov, Adam in Eva (1913) 
 

Prav tako bi veljalo, če bi na primer obstajalo več ponatisov zgodb Velikani z 

različnimi ilustratorji. Vsak bi pristopil z drugačno estetsko informacijo, ki bi se kazala 

v različnih izraznih pristopih. K temu bi prispevalo umetnikovo znanje, ki ga osvoji 

skozi prakso, osebni rokopis, ki ga ima vsak likovnik in se kaže v večji ali manjši meri, 

ter občutki, ki jih zgodba vzbudi v njem in jih izrazi na tak način, da sovpadajo z 

vzdušjem same zgodbe, kakršnega je ustvaril avtor pripovedi.  
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3.2 Abstraktno in ikonično 

 

Pregl Kobe (1998) pravi, da »si knjižni ilustrator prvi prizadeva za bolj jasno 

razumljivost knjižnega besedila, zato dober ilustrator sodeluje z osnovnim literarnim 

besedilom in ne zatre njegove ideje. Gledano širše zgodovinsko je ilustracija, ne nujno 

knjižna, v osnovi predvsem figuralna pripoved« (str. 5–6). S tem se strinjam, saj 

abstraktna ilustracija ne bi bila ravno ilustracija v pravem pomenu besede, obvezna je 

soodvisnost med tekstom in ilustracijo, sploh pri pojmu pripovedna ilustracija, v teh 

besedilih pa vedno lahko najdemo opis nečesa otipljivega, predstavljivega, vidnega in 

(delno) že obstajajočega. Alenka Sottler (2000) pravi, da je ilustrator kot nekakšen 

vmesnik, posrednik med literaturo in slikarstvom.  

»Besedna in slikovna pripoved sta v simetričnem ravnovesju; se podpirata.« 

(Frelih, 2012, str. 83) Če ilustrator želi podpreti literarno predlogo, mora v ilustraciji 

vsaj namigniti na neko ikoničnost, figuralnost in kaj se z njo dogaja v prvem planu v 

pripovedi, potem tudi v ilustratorskem prikazu. Knjiga Velikani s svojimi ilustracijami 

jasno kaže na te teze, polna je nekih ikon, figur, kar se ustrezno nanaša na ikoničnost 

ilustracije.  

Čeprav je vsaka oblika do določene mere neka abstrakcija, kot piše Milan Butina 

(1997): »Vsaka organizirana slika je do določene mere abstrakcija zaradi uporabe 

abstraktnih oblik pri poenotenju in vezanju kompozicije. 

V likovni umetnosti beseda abstrakcija pomeni, da je umetnikovo izhodišče vidna 

narava. Skrajna abstrakcija izloči vso podobnost z naravo in likovno delo postane 

nepredmetno, kar je boljši izraz kot abstrakcija. Zato so v likovni umetnosti stopnje 

abstrakcije čisto arbitrarne, narediti pa jih je mogoče na mnogo različnih načinov. 

Vedno pa ostane konkretno snovna« (str. 99).  

Ilustrator abstrahira podobe, a (praviloma) do te mere, da še vedno vsebuje neko 

ikoničnost, neki lik iz pripovedi.  

Nastanek teh ikon ali v tem primeru bolje rečeno podob razumemo skozi teorijo 

podobotvornih nazornih pojmov. Muhovič (1998) je zapisal v svojem Prispevku za 

slovenski likovno-teoretski terminološki slovar: »V našem vizualnem spominu obstajajo 

nazorni pojmi za vse vidne predmete in pojave, ki jih poznamo, saj bi teh predmetov in 

pojavov ne mogli prepoznati, ker bi jih preprosto ne znali izločiti iz prostorskega 

kontinuuma in jih doživeti kot celoto z lastnim ustrojem, funkcijo in pomenom« (str. 

191). Tako prepoznamo podobe skozi oblike, ki jih vidimo, organizirane pa so na 
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določen način in tako ustrezajo vzorcem v naših možganih, ki so nastali skozi čutne 

izkušnje sveta, ki je okrog nas; pride do imaginacije, nastajanja podob (Muhovič, 1998). 

Na primer pojem velikan se je skozi naše izkušnje izoblikoval v pomenu kot velik 

človek, v bistvu precej večji, kot smo ljudje naše velikosti. Prav tako ima zaradi 

različnih zgodb o velikanih skoraj negativen prizvok, primer bi bil lahko velikan iz 

Homerjevega epa Odiseja, eden izmed negativnih oseb je velikan oziroma kiklop 

Polifem (slika 9).  

 

 

Slika 9: Arnold Böcklin, Odisej in Polifem (1896), olje na platnu 

 

Če že govorimo o velikanih, jih je Stephen Cartwright prikazal (po besedilu C. 

Rawsona, dobre in zlobne) temu ustrezno, precej večje od drugih oseb, ki nastopajo v 

pripovedih. Kakor je omenil Butina (1997): »Dve obliki, ki sta si v vseh lastnostih 

enaki, imata tudi isti pomen, če stojita v enakem kontekstu. Toda če eno povečamo, 

drugo pa zmanjšamo, novi odnos spremeni njuna pomena, njun medsebojni odnos in 

pomene odnosov z drugimi, v kontekstu s sodelujočimi likovnimi prvinami. V 

realistični podobi je to jasno vidno, ker se naslanja na znane odnose v življenju: velik 

človek in majhen človek – med njima je lahko določena hierarhija. /…/ Z urejanjem 

odnosov med liki likovnik na enem planu organizira likovno kompozicijo, na drugem 

planu pa pripoved. Pripoved sme likovnik pripovedovati predvsem skozi likovne 

odnose, kar pomeni, da morajo odnosi pripovedi izhajati iz likovnih odnosov« (str. 203–

206). Ti likovni odnosi so odvisni od likovnega mišljenja in oblikotvornih nazornih 

pojmov.  

Oblikotvorni nazorni pojmi niso usmerjeni k podobam predmetov in pojavov, 

temveč k oblikam in sestavinam, strukturam teh podob. Pomembni so t. i. formalni 

ekvivalenti, kot so barve, oblike, svetlosti, točke, linije, ploskve, smeri, položaji itn. Da 
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umetnik oziroma v mojem primeru ilustrator osvoji to mišljenje in da pride do 

estetskega tvorjenja, mora biti udejstvovan v likovni praksi, ker to ni dano v 

vsakdanjem življenju (Muhovič, 1998). Oblikotvorni nazorni pojmi so torej vrojene 

sposobnosti, ki omogočajo, da se podobotvorni pojmi sploh lahko artikulirajo, zato 

tvorijo nekakšno generativno raven vizualne zaznave. (Selan, 2011) 

Primer je lahko slikar, ki v svojem delu skuša naslikati neki motiv, ki je pred njim. 

Podobo mora razdreti v njene likovne sestavine in z njimi ponovno sestaviti to podobo 

na papirju, kakor jo zaznava s čutenjem. Zgodi se preskok iz konkretnega in nazornega 

čutenja, videnja v likovno abstrahiranje. Nastopijo likovne lastnosti občutenega: linije, 

točke, oblike itn., ki postanejo osnovni elementi likovnega mišljenja ali oblikotvornosti 

(Butina, 1997).  

 

3.3 Vloga izraznih prvin 

 

Butina (2000) je zapisal: »Likovno tolmačenje istega konkretnega drevesa je 

lahko različno; odvisno je od izbranih likovnih izraznih sredstev, ki jih je likovnik izbral 

v skladu ali v nasprotju s svojo družbeno kulturo« (str. 18). Izrazna sredstva dajejo 

ilustratorju neskončno možnosti, kako bo predstavil neko literarno delo skozi svoj 

pogled, kaj je čutil ob branju besedila, kateri trenutki v besedilu se mu zdijo ključni in 

prikličejo neko podobo, ki jo nato mogoče izrazi še na papirju. Ilustrator Arjan Pregl (v 

Veler, 2006) je o ilustriranju knjige Zvezda s čepico povedal: »Šlo mi je predvsem za to, 

da sem se z načinom risbe poskušal približati vzdušju v knjigi« (str. 60). Izraz ilustracije 

je ilustratorjeva izbira, čeprav se še vedno mora približati vzdušju, ki ga ustvarja avtor 

besedila.  

Temeljna izrazna sredstva, s katerimi lahko razpolagamo, so oblika, točka, linija, 

barva in svetlo-temno. Obsegajo pa več sestavin, ki se povezujejo v likovne celote, da te 

lahko ustrezno delujejo: miselna, čustvena, čutna in snovna. Če ni čutnega občutka, ni 

zaznave in kjer ni zaznave, ni čustvovanja. Vsako izrazno sredstvo ima mnogo 

pomenov, najprej je likovni material oziroma fizična snov, potem je likovni element, ki 

ima neko vsebino in pomen, nato lahko tudi nekaj simbolizira. Združuje ga fizična snov, 

element likovne govorice in misel (Butina, 2000).  

Najprej rabimo izhodišče, slikovno ploskev, frontalno ravnino našega 

prostorskega križa. Slikovna ploskev je posebna oblika ravnine, je zaslon, v katerem se 
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giblje naša likovna imaginacija in se te energije gibljejo sem in tja, naprej in nazaj. 

Slikovna ploskev je materializiran del iz slikovne ravnine, v njej pa z likovnimi znaki 

artikuliramo svoje doživljanje in razumevanje sveta. Likovni znaki nato učinkujejo drug 

na drugega znotraj mej tega prostora, ki je format slikovne ploskve (Butina, 2000). 

Knjižica Velikani je formata 20,4 cm × 20,4 cm, torej je v obliki kvadrata, in se 

ilustracije različno razporedijo, na eni strani je ena ali kar do pet manjših, besedilo je 

vedno spodaj (slika 10). Tako si sličice sledijo v kontinuumu, kontinuiteta pa mora 

imeti konsistenco v vzdušju in tehniki, da je delo efektivno v svojem videzu, vsaka 

motnja ali protislovje na vizualni tok oslabi delo (Meglin, 2001).  

 

 

Slika 10: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Vzdušje in tehnika se v ilustraciji te zgodbe dobro dopolnjujeta in podpirata 

besedilo.  

Pri vzdušju prikaza irskega orjaka (in tudi pri drugih zgodbah) veliko prispeva svetlost 

ilustracij, so lahke, vedre in bogate s svetlobno energijo. Prehodi so počasni in 

kontinuirani iz svetlega proti temnemu v ozadju in znotraj figur, hitri pa so kot meja 

med figuro in ozadjem, tako da so figure precej poudarjene. Svetlosti prikazujejo 

globino prostora in reliefnost stvari, kot so zidaki, drevesne krošnje, oblaki itn. Glavna 

naloga svetlostno-tonskih vrednosti je vzbujanje občutka globine, plastične 

oblikovanosti stvari in površin. Ob razstavi ilustracij Zvonka Čoha v galeriji Lek je 

Iztok Premrov (2013) zapisal: »Čoh ugotavlja, da so v renesančni umetnosti slikarji 

motive gradili od teme proti svetlobi, sam pa dela obratno. Ob dejstvu, da so njegove 

ilustracije »naslikane podobe«, je seveda vprašanje svetlobe ves čas v ospredju njegove 

pozornosti. Kako se predmeti obnašajo, ko nanje posije sonce? Kako na sončni žarek 
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reagirajo barve?«  

Isto kakor pri svetlostnih vrednostih in lastnostih velja pri barvah, le da je barvna 

informacija lahko bogatejša, barvnih možnosti in tudi efektov je več. Imajo veliko 

psiholoških energij, na primer toplo obarvane površine zaznavamo kot bližje in hladne 

kot bolj oddaljene, različne barve povzročajo telesne in čustvene odmeve, ki jih zaznava 

naša psiha (Butina, 2000). Barve so v obravnavanih ilustracijah izrazno močne in 

poudarjajo bistveno. Prisotni so toplo-hladni, svetlo-temni in komplementarni kontrasti. 

Patrick, junak zgodbe, je v vsakem prizoru upodobljen v oranžni srajci ali dolgem 

oranžnem suknjiču, v barvi, ki pritegne pozornost. V enem prizoru se ga ne vidi, je pa 

živo oranžna zavesa, za katero stoji – vidijo se le njegovi ogromni čevlji (slika 11).  

 

 

Slika 11: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Poleg tega nosi modni dodatek, ki je živo modre barve in ta žari izpod suknjiča, 

kar je popolnoma jasno, saj je komplementarna oranžni barvi. V tretjem prizoru (slika 

12) najdemo izrazno moč barve, rabo kontrasta barvne kvalitete, nasprotja med 

zasivljeno in čisto ter sijočo barvo, ko je junak v zaporu: on ostaja v oranžni v vsem 

svojem sijaju vendar kot poklapan in prevelik za to celico, okrog njega pa je sivina, ki 

vzbuja hladnost, medtem ko sive barve v glavnem ne najdemo med drugimi 

ilustracijami.  
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Slika 12: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Druga, nočna scena ima pridih prijetnega sončnega zahoda v mestu, ko se na nebu 

prelivajo barve iz modre v medlo vijolično, naprej v rdečo in rumeno, čeprav zgodba 

opisuje, da so ljudje bežali, kadar se je ponoči sprehajal po mestu (slika 13). Lahko 

rečem, da izraz barv kaže na dobrohotnost junaka, od katerega sicer vsi bežijo, zato tudi 

osamljenost na praznih ulicah, katere okoliške stavbe so obarvane vijolično v sončnem 

zahodu.  

 

 

Slika 13: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Butina (1997) piše, da so barve, ki so razporejene po slikovni ploskvi ilustracij, po 

večini omejene z linijami in tvorijo neke oblike, vse so omejene z zunanjimi mejami. 

Oblike so tu bistvene za prepoznavo figur; namreč figura ima obliko, obris in določeno 

organizacijo, ozadje pa je nedoločeno. Za zaznavanje je torej bistveno razločevanje med 

figuro in ozadjem. Vsaka oblika ima notranjo vsebino, ki se odraža v njeni strukturi, 

vpliva na njene ekspresivne možnosti. Za njen pomen je zelo pomembno, kakšen je njen 

odnos do oblik, ki jo obdajajo, ta vrednost vključuje tudi čustvene vsebine, ki jih 
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doživljamo. Če je na primer velikan upodobljen kot beseda velikan pomeni, v 

primerjavi z drugimi figurami torej dosti večji, je že določena neka vsebina in lastnosti. 

Njegova oblika, ki je večja od drugih in povrhu še oranžna, medtem ko so druge manj 

intenzivnih barv, dobi izrazno moč, kar pritegne našo pozornost .  

V likovnem prostoru teh ilustracij ima likovna spremenljivka velikost svoj pomen 

dobro uveljavljen. Patrick je v besedilu opisan kot realno večji od drugih ljudi, tako je 

seveda tudi prikazan. V tem kontekstu je ilustrator upošteval psihološki vtis, ki ga zbuja 

velik človek pri ljudeh normalne oziroma najpogostejše velikosti – zelo velik človek 

vliva strah ali pa nas vsaj preseneti, če ga zagledamo naenkrat, zaznavamo ga lahko kot 

močnejšega in težjega. Mimoidoči ljudje, ki Patricka ne pričakujejo ali ga srečajo 

ponoči, se vsi poženejo v beg. Prikazani so le še kot figurice v teku ali panični jezdeci 

na konju, ki za seboj izgubijo klobuk. Te osebe so že zabrisane v ozadju (slika 14 in 

15).  

 

 

Slika 14: Detajl iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

 

 

Slika 15: Detajl iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Sicer pa je linija izrazita, temna, orisuje upodobljene predmete in osebe, ki so v 

ospredju posameznega prizora. Najznačilnejši je rob med telesi in prostorom ali tako 

imenovana medialna linija. V teh ilustracijah omeji in nakaže tridimenzionalni prostor, 

na primer linearne stike sten sob, ki poudarijo majhnost zaporniške celice, v kateri se 
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velik človek pokaže še večji in bolj utesnjen (slika 12). Vse, kar je v ozadju dogajanja, 

so orisne linije zabrisane ali jih sploh ni. Oblika linij je mehka, ostrih in nazobčanih 

robov ni (pri drugih zgodbah je tudi tako, tudi če je posamezen velikan zloben – to je 

prikazano z uporabo drugih likovnih odnosov). Kot pravi Butina (2000), značilnosti 

linije so pomembne za njen likovni izraz, valujoča linija vzbuja v nas drugačne občutke 

kot lomljena linija.  

Patrick je upodobljen v skladu z vzdušjem v pripovedi, njegovo dobrohotno 

naravo sodoloča linija, prav tako tudi barve, svetlost in ekspresivni elementi, ki jih je 

ilustrator poudaril na telesu in obrazu (slika 16). Na obrazih so minimalni znaki, kratke 

linije, ki označujejo oči, nos in usta, večkrat so le še točka, vendar vedno lahko 

prepoznamo izraz na obrazu, likovni odnosi že na minimalen način ustvarjajo oblike, ki 

jih naše oko prepozna kot geste in obrazne izraze (slika 16).  

 

 

Slika 16: Detajl iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

   

V celotni knjižici se pri nekaterih ilustracijah pojavlja dobro uporabljeno gledišče 

nekoliko od spodaj, ki se mi zdi v tem primeru pomemben element za izraz ilustracije, v 

kateri nastopajo velikani. Namreč, v našem prostorskem križu je pogled od spodaj 

navzgor normalen, če gledamo zelo velikega človeka in stojimo ob njem na enaki višini 

tal. To je izrabil tudi ilustrator, ponekod imamo občutek, kakor da smo v prizoru 

prisotni kot opazovalci, saj je gledišče od spodaj navzgor, v obliki žabje perspektive 

(slika 17). Tako dela tudi ilustrator Damijan Stepančič, ki meni: »Potrebujem smešne 

perspektive. Otrok, ki se plazi po tleh, ima čisto drugo perspektivo kot mi, ki hodimo po 

cesti.« (Stepančič, v Veler, 2005) 
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Slika 17: Detajl iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Kot močen izrazni element bi navedla tudi likovne materiale in likovne tehnike. 

Niso pasivni nosilci zamisli, ampak so v likovnem izrazu aktivni in odločujoči. S tem je 

zelo pomembno poznavanje likovnih tehnik in materialov, umetnik izbira take, ki 

ustrezajo njegovim namenom in tiste, ki jih zna obvladati. Še tako odlična in originalna 

ideja ne bo prepričala, če je umetnik ne bo uresničil z obvladanjem ustrezne tehnike in 

materiala v neko formo (Butina, 1997).  

Vsaka likovna tehnika ima na primer svojo teksturo, mehkost ali trdnost, hladnost 

ali toplino, togost in nežnost. Vsaka od njih pa povzroča določene čustvene in fizične 

reakcije. A. Sottler (2000) piše: »Za vsak tekst iščem njemu lasten material in tehniko, 

ki bo vsebinsko najbolje podprla besedilo … Za ilustriranje knjige Slovenski pesniki o 

minljivosti sem uporabila zemeljske pigmente, posušeno glino in saje, s katerimi sem 

tudi vsebinsko lahko najbolj ponazorila proces minevanja« (str. 64). Vsaka likovna 

tehnika in material pa lahko vpliva, kako bo likovna artikulacija potekala. 

 

3.4 Vpliv različnih likovnih artikulacij na izraz pripovedi v 
pripovedni ilustraciji  

 

Proces, preko katerega nastajajo podobe na fizični ravni, imenujemo likovna 

artikulacija, ki pomeni likovno gledanje in delo z materiali, ki precizira in realizira 

želeno podobo v konkretni formi. Butina (2000) jih je opisal tudi pod vprašanjem, ali 

obstajajo likovni jeziki. Likovne artikulacije je opredelil na dve ravni. Primarna raven 

vsebuje oblike, ki nosijo pomene, torej je to artikulacija oblik, ki so lahko ploskovite ali 

prostorske, torej artikulacija orisanih likovnih prvin. Sekundarna raven pa vsebuje 

orisne likovne prvine, točke, linije, barve in odnos svetlo-temnega. Z njimi orisujemo 
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enote ali oblike s pomeni, ki so v likovnem analogne besedam v verbalnem jeziku. Vse 

te prvine se združujejo in tvorijo različne medsebojne odnose, te kompozicije pa imajo 

svoje lastne zakonitosti. Vsak likovnik razvije svoj sistem urejanja teh elementov, to 

postane značilno zanj kot njegov likovni rokopis. Izraža se kot njegov osebni slog, ki je 

zakoreninjen v njegovi osebnosti.  

Na primer Cartwrightove ilustracije hitro prepoznamo kot njegove z značilno 

uporabo vseh likovnih izraznih prvin in njihovih kombinacij. Podobno so se v 

preteklosti razvijali tudi likovni slogi, ki so jih ločili različni likovni stili, uporabe 

likovnih izraznih prvin in likovne gramatike.  

Različne likovne artikulacije vplivajo na izraz pripovedi v pripovedni ilustraciji.  

Če se vrnem k njej, zgodba zahteva neko prilagoditev umetnika, da se ravna po njej in 

jo podpre s svojo umetnostjo, ujame karakterje likov, prizore, predvsem pa vzdušje, ki 

ga zbuja določena pripoved.  

»Pravljični motiv je lahko podlaga likovnemu ustvarjanju tako kot vsak drug 

motiv, ki te zanima. V pravljicah me ne vznemirja toliko zgodba sama, ampak njeno na 

prvi pogled nevidno psihološko ozadje, ki daje vsakomur možnost, da jo svobodno 

doživlja kot kompenzacijo v svojih specifičnih osebnih stiskah in negotovosti. To lahko 

storiš tudi z likovnim dejanjem, ob pravljici ali brez nje, ko motiv in osebni izraz 

združiš z reševanjem likovnega problema. Bistveno je, da v literaturi najdeš 

korespondenčno sorodnost s svojim slikanjem. Takšna zveza ti potem dopusti, da gradiš 

samosvoj likovni izraz, ki ga besedilo v ničemer ne omejuje. Pravljično prizorišče ob 

tem služi za razmislek o kompoziciji, barvnih, tonskih in prostorskih sorazmerjih.« 

(Stupica v Veler, 2005, str. 35) Različne likovne artikulacije lahko zelo variirajo med 

ilustracijami. Poleg uporabe izraznih sredstev in njihove soodvisnosti so ključne za 

prikaz vzdušja, ki ga v prvem planu želi avtor besedilne podlage, ilustrator pa to mora 

podpreti, kot sem že omenila, nujna je soodvisnost med tekstom in ilustracijo. Naloga 

umetnika je predvsem estetska, da pritegne pogled z ilustracijo, dodati mora pomen 

delu, vzbuditi zanimanje in radovednost, kot ilustrator mora določiti razpoloženje.  

Primer so ilustracije Zvonka Čoha: »/…/ so značilni intenzivna, impulzivna in 

prepričljiva likovna sredstva, prekipevajoča risba in izredno poudarjen kolorit. Ena 

najbolj tipičnih Čohovih vsebinskih prvin je tudi duhovitost, kar gotovo izvira iz 

njegovih značajskih potez.« (Premrov, 2013) Lahko rečem, da je tudi v knjigi Velikani 

mnogokrat prisoten humor, ki dopolnjuje ilustracije, kar je značilnost ilustratorja 

Stephena Cartwrighta in se opazi tudi v drugih zbirkah (slika 18). 
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Slika 18: Iz knjige Zmaji, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

  

Po  predlogi realnosti v zgodbi se ukvarja s svetom iluzije. Humorni ilustrator pa mora 

te iluzije interpretirati na tak način, da izzovejo vesel odziv. Torej zabava vizualno, 

idejo avtorja pa okrepi ali celo nadgradi. Kar se tiče humorne ilustracije, so ideje vse in 

avtor mora vedno premleti njihovo odgovornost, kako bodo komunicirale. Objektivnost 

morajo ohraniti, preprečiti pretiravanja ali druge motnje za ohranitev prvotne zamisli. 

Humornost lahko doseže z uporabo likovnih prvin in artikulacij na mnoge načine, imeti 

pa mora smisel za prikaze, ki dosežejo humornost pri gledalcu. Če razčlenim, v osnovi 

likovna izrazna sredstva uporabimo v ta namen: spremembe poteze, velikosti oblik, 

elementi izven proporcev, spremembe smeri in njihova dinamika itn.   

K temu veliko prispeva prikaz akcije oziroma dejanj figure ter pretiravanja do 

neke meje, kar je pomemben del vzdušja vsake ilustracije (slika 19). In prav vzdušje in 

atmosfera pomagata ustvariti humorno ilustracijo. Uspešna ilustracija nekega dejanja 

mora biti vsaj namig, kaj se je in kaj se bo lahko zgodilo – ali kaj se ne more in ne bo 

zgodilo kot rezultat dejanja figure. Te scene so združljive v preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti, kar je bistvo naracije in tak prikaz doda dejanju vznemirjenje.  
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Slika 19: Jack Davis, Touchdown Celebration (b. d.) 

 

Uporaba pretiravanj lahko še bolj ponazori in zabava: poudarjanje v drži figure, 

izkrivljenosti in pretiravanje v telesnih delih ter drugih lastnostih, kot to počno 

karikaturisti (Meglin, 2001). Humornost ilustracij velikana Patricka je prisotna, kljub 

temu da je glede na zgodbo že skoraj revež zaradi svoje velikosti, saj kamorkoli pride, 

vsi bežijo, ali pa je neroden zaradi svoje veličine. Prav ta dejanja so prikazana v takem 

trenutku dogajanja in na tak način, da je atmosfera prijetna in imajo dejanja humoren 

učinek. Na primer ko želi priti na vrh strmega hriba in potrebuje pomoč pri tem (slika 

20), ga v ilustraciji en človeček vleče za roko, drugi se nanj opira in ga potiska naprej. 

Hkrati Patricku pade še klobuk z glave.  

 

 

Slika 20: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

Humorna situacija je poleg tega odvisna od ekspresije, izraza. Če na primer 

postaviš figuro kamorkoli, načrtuješ ozadje, ki ima omejene dekorativne podrobnosti, 

potem je izraz na obrazu figure tisti, ki določi temo tvoje ilustracije. Skozi izraz tega 
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subjekta lahko gledalec vidi, kako se je lik odzval na situacijo, ki je orisana, natančneje 

opisana v besedilu.  

Lahko, da se smeji, obstaja pa velik spekter načinov smehljanja. Poleg tega je figura 

sama pokazatelj vzdušja ali nekega obnašanja, njene geste telesa dopolnijo izraz na 

obrazu (Meglin, 2001).  

V nas je kulturno pogojeno, da smo se priučili prepoznavati različne izraze pri 

drugih ljudeh in v podobah, ki nam s temi znaki sporočajo svoja občutenja glede na 

situacije, ki se dogajajo v okolju, prepoznava pa je pogoj za našo empatijo. Mimike in 

geste lahko posplošimo že z zelo preprosto risbo, te pa dosežemo s kombinacijami 

formalnih odnosov med liki in oblikami. Oblikotvorni nazorni pojmi postanejo v svoji 

strukturi določene podobe (obrazov in celotne podobe), se podobo-tvorijo, ki jih naše 

oko in zaznavni aparat prepozna.   

Na primer, Patrickove izraze zaznamo kot dobrohotne, saj ljudi navadne velikosti 

vzravnan prijazno gleda, čeprav ga buljijo (slika 21), enkrat je žalosten, kar kaže tudi s 

telesom, ko čepi v zaporniški celici itn.  

 

 

Slika 21: Iz knjige Velikani, ilustracija Stephena Cartwrighta (iz Rawson, 1979) 

 

 Arjan Pregl (2006) navaja kot pomemben element dobre ilustracije njeno 

praznost: »Ne mislim le v formalnem smislu praznosti kot nenapolnjenosti papirja, 

ampak tako da je ilustracija po eni strani zadosti izdelana in zanimiva, da pritegne 

gledalca, po drugi strani pa zadosti prazna, da lahko gledalec vanjo projicira svoje 

predstave. /…/ Gledalec se lahko zato poistoveti z naslikanim, saj je v tem, kar vidi, 

nekako soudeležen« (str. 62). Podobno mnenje ima Frelih (2012): »V razmerju med 

kompleksnostjo in kompliciranostjo naj prevladuje prva; gostobesednost je naporna tako 

v besednem kot likovnem pogledu. /…/ Najboljša ilustratorska dela so kljub svoji 

slikarski dovršenosti odprte strukture, ki aktivnemu bralcu puščajo veliko prostora za 

individualne interpretacije, poglabljanja in doživljanje« (str. 82).  
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4 Likovno-praktični del  
 

4.1 Opredelitev in analiza mojih ilustracij 

 

V osnovni šoli sem imela rada tako imenovano bralno značko zaradi ene stvari – 

po končanem branju literarnega dela in njegovem opisu je bilo treba dodati ilustracijo, 

ki jasno prikazuje prizor iz pripovedi. Vedno sem komaj čakala, da sem se po končanem 

branju lahko prepustila zgodbi in jo izrazila z vizualnim prikazom na papirju.  

Kot sem že večkrat omenila, ima vsak likovnik drugačen in svojevrsten način, 

kako ilustrira neko besedilo, pripoved ali pesem, zato diplomski nalogi v prilogi 

prilagam lasten poskus izpeljave pripovedne ilustracije.  

Izbrala sem meni ljubo knjigo Velikani, natančneje zgodbo Patrick O'Brien, irski 

orjak. Ilustracije sem analizirala v kontekstu s celotno diplomsko nalogo, vsemi 

obravnavanimi likovnimi zakonitostmi in pojmi, ki vplivajo na značilnosti posameznega 

tipa ilustracij.  

 

Patrickova zgodba oziroma naracija je s semantičnega vidika v knjigi opisana kot 

serija posameznih dogodkov, ki so se mu zgodili v življenju. Če beremo pripoved, nam 

včasih skoraj daje vtis, da je bil opisani velikan velikokrat osamljen, ljudje so se ga bali 

ali pa so nekateri služili na njegov račun, bil je zaprt zaradi revščine, težjih naporov ni 

zmogel in včasih je bil na različne načine omejen zaradi svoje velikosti. Na koncu, po 

njegovi smrti, so celo njegovo okostje razstavili v muzeju. Kljub temu pa je prisoten 

tudi situacijski humor, ko na primer s svojo podobo nehote prepodi roparja. 

Glede na to, da je knjiga namenjena otrokom, sem želela ustvariti pozitivno 

ozračje in poudariti velikanov prijeten značaj kljub nerodnim dogodkom iz njegovega 

življenja, ki so opisani v pripovedi. Kakor si želi za svoje delo vsak ilustrator, sem 

semantične informacije pripovedi napravila bralcem privlačne s pomočjo risbe, ki je 

soodvisna z besedilom. Sámo zgodbo sem prikazala na drugačen način, kot so izdelane 

že obstajajoče ilustracije v knjigi, torej z drugačno estetsko informacijo, ki prvenstveno 

bralce pritegne k branju. Seveda je popolnoma logično, da vsakomur ni vse všeč, ampak 

ciljam na čim večje število ljudi, ki bi jih moje ilustracije ob gledanju pritegnile.  

Tu lahko omenim povezavo z obravnavo estetske informacije v sklopu primerov 

upodobitev Adama in Eve, ki so nastale izpod rok različnih umetnikov. Vsaka je 
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edinstvena in značilna za vsakega umetnika, tako kot so edinstvene ilustracije Stephena 

Cartwrighta in tudi moje, ki so nastale na podlagi iste semantične informacije.  

Da je zgodba o Patricku O'Brienu smiselno podprta z ilustracijami, se moramo 

opreti na posamezne pojme in dejstva, ki jih vsebuje ta pripoved. A. Sottler (2000) 

navaja: »Tekst mi je zelo pomemben, predvsem pa njegova skladnost z ilustracijami« 

(str. 62). Besedilo zgodbe večkrat omeni pojme velikan, prijazen velikan, ljudje itn., 

zato so moje ilustracije temu prilagojene in posledično zelo ikonične, naše oko v njih 

prepozna posamezne figure ali podobe z nekimi značilnostmi in okolji, ki se skladajo z 

informacijami iz literarne predloge. Kakor sem že reševala problem podob s teorijo 

podobotvornih nazornih pojmov, velja enako za moje ilustracije. Glavna figura ali 

podoba, o kateri besedilo govori, je prijazen velikan, zato je bilo pri ilustriranju nujno 

potrebno, da ga tako tudi prikažem: večjega od drugih nastopajočih likov in predmetov, 

njegov dobrohoten karakter mora biti dobro razviden z njegovega obraza, vsemu temu 

pa mora biti ustrezna celotna vizualna podoba ilustracij. K tej prispevajo same oblike, 

poteze, svetlost, barve, linije in druge značilnosti, ki jih zajema oblikotvorno mišljenje. 

To zajema strukturo teh podob, neke formalne odnose med njihovimi sestavinami.  

Kar se tiče samih likovnih materialov in tehnike, sem si izbrala za linijsko 

komponento ilustracij črni rotring, ki s prekinitvami nežno zaključuje oblike, same 

površine pa sem zapolnjevala z akvareli. Akvareli dodajo sliki mehkobo, s prelivanjem 

in nato sušenjem se barve včasih obnašajo po svoje, zato sem jih tudi uporabila. Robovi 

oblik so spreminjajoči, lahko pa sem tudi ustvarila ostre, ki sem jih poudarila še z 

rotringom. Za oblike v daljavi lahko akvarele dobro izkoristiš, da so robovi mehki in se 

barve prelijejo iz intenzivnih v medle in na koncu v belo ozadje. Format ilustracij je 20 

cm × 30 cm v pokončni legi, kar se mi je zdelo smiselno, saj sem upodabljala velikana, 

velikokrat v stoječem položaju.  

 

Za ilustriranje zgodbe o irskem velikanu Patricku sem najprej odmislila že 

obstoječe upodobitve Stephena Cartwrighta in se poglobila v samo besedilo. Ob branju 

se mi je nekako vključila lastna predstava, kako vidim glavni lik v opisanem okolju, 

kakšen je, v kakšnem svetu živi ter kakšna bo kontinuiteta v tehniki in vzdušju. Ideja o 

celoti se mi je utrnila s samim formatom, ki sem ga imela pred seboj. Velikana sem 

najbolje videla v pokončnem formatu, 20 cm × 30 cm, v katerem se razteza skoraj od 

vrha do dna in presega vse ljudi in predmete okrog sebe. Na vsak list sem napravila po 
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eno ilustracijo, kjer ni bilo zapolnjenosti z risbo, pa sem umestila besedilo v vogale, da 

je še vedno prisoten neki red.  

Zaradi rahle melanholije same zgodbe sem želela, da bi jo moje ilustracije 

nekoliko osvetlile. Posledično se mi je zdelo pomembno, da obdržim v ilustracijah čim 

več svetlobe, zato sem precejšnji del formata puščala belega, prav tako tudi območja 

znotraj oblik, tam, kjer sem določila najbolj osvetljene dele teles. Svetlosti določajo tudi 

globino prostora, kar je bolj oddaljeno, je tudi bolj zabrisano, svetlo in medlo. Barva na 

koncu preide v čisto belo.  

Svetlobo in senco sem gradila na principu toplo-hladnega barvnega kontrasta, osenčeni 

deli so zeleno-modri. Tople in intenzivnejše hladne barve sem uporabila v ospredju, za 

predmete, ki so postavljeni v prvi plan.  

Glavni lik, Patrick, je vedno v ospredju, razen v prizoru, ko se sprehaja po nočnih 

londonskih ulicah. Tu je postavljen nekoliko bolj v notranjost prostora, svetilka v 

daljavi nam dopušča le to, da ga vidimo kot temen obris sprehajajočega velikega 

človeka, ki od sebe proti nam meče dolgo senco. Ta prizor je cel temnejši in hladnih 

barv, razen svetilka na koncu ulice odseva rumeno ter v ozadju mesta se nebo preliva v 

vijoličasto.  

Barvni kontrast sem uporabila tudi, ko je reven in si ne more kupiti hrane. Odet je v 

natrgana oblačila turobnih barv, poleg pa je na polici vabljiva hrana živahnih barv z 

rdečimi jabolki, ki pa si jih ne more privoščiti.  

V zadnjem prizoru Patricka nisem vključila v ilustracijo, vidne so le njegove sledi 

velikih čevljev v snegu, poleg so še ene manjše sledi človeka navadne velikosti. Tu 

besedilo opisuje njegovo smrt in da njegove ostanke lahko vidimo v londonskem 

muzeju. Ilustracija Cartwrighta je tu zelo nazorna, saj si obiskovalec muzeja ogleduje 

veliko okostje v vitrini. Odločila sem se za manj očiten prikaz. Dejstvo smrti in 

razstavljenega okostja sem želela omiliti z barvami, tako da je sneg hladno modro-bel, 

nebni del je rožnat, kar dodaja prijetnost in optimizem. Dodala sem še sled življenja, 

mlado zeleno smreko, ki raste iz snega. S tem mislim, da še vedno nisem zanemarila 

opisanega dejstva, da Patrick na koncu premine. Za njim ostanejo le velike sledi v snegu 

pod nebom z rožnato zarjo.  

Glede na to, da je dogajanje postavljeno na Irsko in v konec 19. stoletja, sem 

lastnosti predmetov in barve nekoliko prilagodila: nizka pritlična hiša z obarvanimi 

okenskimi okvirji, svetlo zelene površine na dnu nekaterih ilustracij so kot travica na 

Irskem,  Patricka sem napravila kot rdečelasca z zalizci. Mogoče nekoliko stereotipno, 
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saj je Irska znana po večjem številu rdečelasih ljudi. Za splošni vtis, da zgodba spada v 

tisti čas, sem v del, ko Patrick obogati, vključila kočijo, ki se pelje v daljavi.  

Velikana se od začetka do konca drži še ena barva in s tem lastnost, to so veliki 

rjavi čevlji. Z njimi sem napovedala nekaj velikega že na naslovnici pripovedi, kjer 

ležijo ob steni med dvema paroma čevljev normalne velikosti. S tem velikost posredno 

in neposredno igra svojo vlogo. Patrick je velik v primerjavi z drugimi figurami in 

navadnimi pritličnimi hišami, veliki so njegovi čevlji, v snegu so sledi njegovih čevljev 

večje od drugih, klasičen stol je zanj premajhen itn.  

Vse oblike, ki so v ospredju, sem začrtala s tanko črno linijo, ki pa se porazgublja 

in prekinja v svojem teku, oblike in barvne ploskve se tam zaključijo brez medialne 

linije. Z njo sem določila tudi potrebne detajle in ustvarila različne obrazne izraze. Vse 

linije so mehke narave in se nežno pretakajo s prekinitvami. V prizoru, ko Patrick pride 

v London, sem mesto, ki je daleč v ozadju, prikazala le z barvnimi ploskvicami 

neintenzivnih barv, ki se čisto v ozadju skoraj zlijejo z nebom.  

Gledišče ali perspektiva, ki sem si jo izbrala, me spominja na fotografske izseke. 

Kot bi gledala skozi objektiv in želela zajeti le neki detajl ali pa glavni del motiva. 

Predmeti, ki so vključeni v ilustracije, se velikokrat ne končajo znotraj formata, kar 

ustvari malce drugačno kompozicijo. Na primer, vidijo se le roke nekoga, ki ponuja 

denar, okno se konča na polovici, viden je le del kočije, v kateri sedi velikan, konj vleče 

Patricka na hrib, od katerega vidimo le utrujeno glavo, stegujočo roko za konjem in 

nogo z rjavim čevljem. Kakor je zapisal Stabin (1999): »Izrez v detajl nekega subjekta 

velikokrat ustvari dinamično kompozicijo« (str. 33). S tem pristopom sem želela tudi, 

da si gledalec sam predstavlja in v mislih ustvari, kaj je »tam naprej«, kjer se format 

konča. 

Način, kako sem upodobila ključne trenutke te pripovedi, je meni lasten, imam 

samosvoj likovni izraz, v katerem rešujem likovne probleme skozi literarno predlogo. 

Poleg uporabe likovno izraznih sredstev je pomembno, kako jih uporabim, kakšno 

vzdušje ustvarim in kakšen pomen podam delu. Že Cartwright je upošteval Rawsonove 

strašljivo-humorne zgodbe o velikanih, v ilustraciji jih je podprl z le nekaj rahlo 

strašljivimi prikazi velikanov in hkrati z veliko prikazi humornih situacij. Primer je opis 

dveh velikanov, ki sta se vedno lasala in nikoli ni nobeden zmagal. Ilustracija ju 

prikazuje zelo razjarjena, ljudje bežijo, en velikan se oklepa drugega, ta pa v bistvu lasa 

samega sebe, saj drugi sploh nima las. Humor se je tudi meni zdel pomemben element 
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za vključitev v moje ilustracije. Paziti je potrebno le, da se ne pojavijo prehuda 

pretiravanja in da se ne uničijo zamisli pisatelja.  

Nekaj prikazov dejanja ali akcije sem izrabila v namen, da je končni efekt 

humoren. Na začetku, ko Patrick zida hiše na Irskem, moja interpretacija motiva kaže 

velikana, ki zida hišo, a tako, da polaga zidake na dimnik brez lestve. V prizoru, ko 

nima denarja za hrano, obrača žepe, iz katerih padajo le papirčki. Kjer se Patricka 

prestraši cestni ropar, ta zbeži v paniki, od njega zleti nož in vreča nakradenega denarja. 

Ko se velikan vzpenja na strm hrib in pri tem potrebuje pomoč, sem za to uporabila 

konja. Patrick se ga drži za rep in ga ta vleče navkreber, teče mu od glave in ni mu še 

uspelo v celoti priti v slikovni format.  

Humoren učinek sem želela doseči tudi z obraznimi izrazi na posameznih figurah, 

ki so pokazali, kako se določen lik odzove na opisano situacijo. V ilustracijah se pojavi 

ponekod kakšna oseba, ki v besedilu ni omenjena. Z njihovo vključitvijo samega 

pomena in ideje nisem spremenila, želela sem jo le podpreti in ustvariti dinamiko. Na 

primer, kjer Patrick gradi hišo, ga iz nje opazujeta dve osebi, ki kukata izza vrat. Zgoraj 

je začuden moški obraz, spodaj pa plazeči otrok, ki mu pade cucelj iz ust.  

Ko so ljudje plačevali, da so si lahko ogledovali velikana kot atrakcijo, ta stoji 

kakor na odru z nerodnim nasmeškom na obrazu, velikimi zobmi in prifrknjenim 

nosom. Roke ima sklenjene na hrbtu. Poleg njega stoji njegov menedžer z razprtimi 

rokami, z iztegnjenim jezikom se naslaja nad denar, ki ga ljudje mečejo in molijo proti 

njemu.  

Po prihodu v London končno postane bogat in slaven, zato sem mu nadela galanten in 

fin nasmešek z rahlo priprtimi očmi, ko gleda v nas, kakor bi se nastavljal 

fotografskemu objektivu. To podobo dopolnjuje drža telesa, ko se z usločenim telesom 

elegantno naslanja na palico in nam maha.   

Ko s svojo pojavo prestraši cestnega razbojnika, v nas pogleda z začudenim in 

šokiranim izrazom, roparjeve oči pa gledajo prestrašeno izpod maske, ko že teče proč 

od kočije.  

Doma je Patrick sedel na mizi, ker dovolj velikega stola ni nikjer dobil. 

Cartwright ga je tu že upodobil sedečega na mizi, zato sem ga jaz na stolu z 

nezadovoljnim izrazom na obrazu, sključenega, s povešenimi rokami in očitno 

predolgimi nogami, da bi normalno sedel za mizo. Iz tega lahko gledalec sklepa, da na 

tem stolu že ne bo sedel.  
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Po moji izkušnji je lastna izpeljava pripovedne ilustracije vsekakor zanimiva, ko 

si vezan na literarno predlogo in imaš hkrati ogromno likovne svobode, ko ti po glavi 

roji sto predstav, izpeljati pa moraš le eno. Uživala sem v določanju karakterjev, ki jih 

je izziv držati skozi celotno zgodbo, da se ne bi izgubili ali spremenili ob posameznem 

dogodku. Upoštevati je bilo potrebno dejstva iz pripovedi, komu je namenjena, kam in 

kdaj je zgodba postavljena, vzdušje zgodbe in katere tovrstne elemente podpreti.  
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4.2 Moje ilustracije 

Opomba: intenzivnost barv je tu šibkejša od barv v originalnih ilustracijah.  

 

Ilustracija 1: Naslovnica Patrick O'Brien, irski orjak 
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Ilustracija 2: Patrick zida hiše 
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Ilustracija 3: Patrick kot atrakcija 

 



 44 

Ilustracija 4: Patrick obuboža 
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Ilustracija 5: Patrick postane slaven 

 



 46 

Ilustracija 6: Patrick na nočnih ulicah 
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Ilustracija 7: Patrick v kočiji prestraši roparja 
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Ilustracija 8: Patrick ni zadovoljen s stolom 
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Ilustracija 9: Patrickov vzpon na hrib 
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Ilustracija 10: Patrickov odhod 
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5 Likovno-didaktični del 
 

V likovno-didaktičnem delu nas je zanimalo, kako se otroci odzivajo na 

pripovedno ilustracijo, ki smo jim jo predstavili in približali skozi likovno delavnico. 

Izpeljali smo jo na tak način, da je vsak na izbrano zgodbo iz knjige Velikani izdelal 

ilustracijo v lastni artikulaciji. Opisala bom postopek učne ure v likovni delavnici, 

primerne za otroke od osmega do dvanajstega leta. Glavni namen te naloge je prikaz, 

kaj je pripovedna ilustracija in kako jo ustvarimo. Raziskovalno vprašanje je, kako vsak 

otrok doživi pripoved, kateri del si najbolj zapomni iz njene vsebine, kaj iz te zgodbe 

upodobi z uporabo risarskih pripomočkov ter predvsem KAKO: kakšna likovna izrazna 

sredstva uporabi, z uporabo kakšnih likovnih artikulacij to stori. Zanimalo me je tudi, 

kako se otroci odzivajo na pripovedno ilustracijo, kako pripoved doživljajo skozi 

likovno interpretacijo, kaj jih pri zgodbi likovno najbolj pritegne in česa se pri 

ilustriranju izogibajo. Svoje ugotovitve sem opredelila v analizi dveh likovnih del, ki 

sledi na koncu likovne priprave. 

 

5.1 Glava priprave 

Avtor: Sergeja Gartner 

Kraj/ prizorišče: likovna delavnica 

Starostna skupina otrok: 8–12 let 

Število ur: 2 

Oblikovalno področje: risanje 

Likovni pojem: pripovedna ilustracija 

Likovni motiv: prizor iz zgodbe Velikani 

Likovna naloga: Risanje domišljijskega likovnega motiva z različnimi risali (ali v 

kombinirani likovni tehniki) 

Likovna tehnika: flomaster, barvni svinčnik 

Likovni materiali in orodja: listi A4, flomastri (izbere si 3), barvni svinčniki  

Metode in oblike dela: razlaga, pogovor, branje zgodbe, frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: na PPT-projekciji primeri ilustracije, knjiga Velikani 
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Viri in literatura:  

Rawson, C. (1988). Velikani. Cankarjeva založba v Ljubljani.  

Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, izbrana poglavja iz 

likovne didaktike. Ljubljana: Debora.  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D20915 

(Pridobljeno 23. 2. 2015). 

 

Viri slikovnega gradiva:  

http://www.emka.si/volk-in-sedem-kozlickov-zakladi-otrostva/PR/128599 (Pridobljeno 

23. 2. 2015). 

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=6910 (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.epravljice.si/rdeca-kapica.html (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.emka.si/rdeca-kapica/PR/126458 (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/najboljse-v-slovenski-ilustraciji-in-umetnici-ki-

sta-presegli-njene-temeljne-naloge/295714 (Pridobljeno 23. 2. 2015).  

http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=36631 (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.debora.si/knjiga.asp?oddelek=3&ID=37 (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.ringaraja.net/otroski_koticek/geometrijske-oblike/podobna-

oblika_157&4208.html (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.mladinska.com/za_devetimi_gorami/slike_za_namizje (Pridobljeno 23. 2. 

2015). 

http://www.kupiknjigo.si/volk-in-sedem-kozlickov.html (Pridobljeno 23. 2. 2015). 

http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/ilustratorka-ki-je-v-slovenske-slikanice-

vnesla-posebno-domisljijo.html/?search=Matja%C5%BE%20Ropret (Pridobljeno 23. 2. 

2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wolf_and_the_Seven_Young_Kids (Pridobljeno 23. 

2. 2015). 

 

Cilji likovne naloge so, da učenci:  

 razvijajo spomin in domišljijo; 

 spoznajo pojem pripovedna ilustracija; 

 narišejo risbo v lastni artikulaciji; 
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 smiselno uporabijo izbrana risala; 

 narišejo motiv, ki razvidno izhaja iz brane pripovedi; 

 spoznajo likovne pojme ilustracija in likovna izrazna sredstva (linija, točka, 

svetlo-temno, barva, oblika, itn.); 

 dojamejo risbo kot izhodišče pri likovnem izražanju; 

 razvijajo zmožnosti za razvoj lastnih idej in njihovo realizacijo. 

 

5.2 Učna priprava 

 

UVODNI DEL 

- Učencem pokažem tri različne knjige: slovar, kuharsko knjigo (s 

fotografijami) in knjigo pravljic (z ilustracijami). 

- Za vsako knjigo vprašam, kaj je značilno za njene slike, in vodim pogovor.  

- Pomožna vprašanja: Ali so slike v vseh teh knjigah? V kateri jih ni? Kakšne 

slike so v kuharski knjigi? Kako se jim sicer reče? – So narisane ali narejene 

s fotoaparatom? Kakšne so slike v knjigi pravljic? Kaj prikazujejo te slike? 

Kakšne se vam zdijo? Ali komu niso všeč? Bi ti rad/a prebral/a zgodbo, 

čeprav ti niso všeč slike?  

- Učenci opazujejo knjige in slike ter povedo ugotovitve. 

 

OSREDNJI DEL  

- V PPT-programu pokažem različne primere ilustracij znanih zgodb in 

povprašam učence, če jih prepoznajo: Janko in Metka, Pika nogavička, Rdeča 

kapica, Volk in sedem kozličkov. 

- Učenci opazujejo slike in povedo naslove pravljic/pripovedk. 
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Slika 22: Ilustracija  Kamile Volčanšek, Janko in Metka (1987) 

 

 

Slika 23: Ilustracija Marlenke Stupice, Pika Nogavička (1977) 

 

 

Slika 24: Ilustracija Walterja Crana, Rdeča Kapica (b. d.) 

 

 

Slika 25: Ilustracija Maše Kozjek, Volk in sedem kozličkov (2009) 
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- Vprašam jih, če vedo, kako se sicer imenujejo te slike, ki so ob besedilu. 

- Skupaj z učenci pridemo do ugotovitve, da so to ILUSTRACIJE, razložim 

definicijo: risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila: izdelati, narediti 

ilustracije; knjižna ilustracija; ilustracija povesti; ilustracija k pesmim; knjiga z 

ilustracijami … 

- Ob primerih učenci ugibajo poimenovanje, nato skušajo definicijo povedati s 

svojimi besedami. 

 

- Za vsako od ilustracij povprašam, kakšne občutke jim vzbujajo, kakšna je 

posamezna zgodba, ali se ilustracije skladajo z vzdušjem zgodbe. 

- Učenci opazujejo ilustracije, jih povezujejo s pripovedmi in posredujejo 

ugotovitve. 

 

- Razložim, da ilustracije delajo različni avtorji v različnih stilih, likovnih 

tehnikah in z uporabo različnih likovnih izraznih sredstev. 

- V PPT-projekciji pokažem primere glavnih likovnih izraznih sredstev in 

vprašam, katera so. 

- Učenci poimenujejo vsak primer (točka, linija, oblika, svetlost, barva) in vodim 

pogovor. 

 

Slika 26: Točka in linija 
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Slika 27: Barvni krog in svetlostna (tonska) lestvica 

 

Slika 28: Oblike 

 

- Izberem določen primer ilustracije (Za devetimi gorami, ilustracije Zvonko 

Čoh), preberem ključni del teksta in vprašam učence, kakšen občutek daje 

zgodba in kakšen občutek ilustracija. 

- Vprašam jih, kakšne so barve, linije, točke, oblike in svetlost v tej ilustraciji. 

-  

 
Slika 29: Ilustracija Zvonka Čoha, Za devetimi gorami (2011) 

 

- Učenci povedo, kakšne občutke vzbuja zgodba in njena ilustracija ter lastnosti 

izraznih sredstev (ilustracija je temna, točke so kot zmajeve oči in pršenje vode, 
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prevladujejo neintenzivne barve, svetloba prihaja od zgoraj, oblike so mehke in 

valovite itd.). 

 

- Vprašam, kako so prikazane osebe oz. figure, kaj izražajo, kako in kam so 

postavljene, kakšni obrazni izrazi so in če se ilustracija ujema z besedilom. 

- Učenci posredujejo opažanja (človek je majhen, zmaj je videti velik in zloben, 

prikazan je boj, zmajeve glave so videti grozne, ker grdo gledajo itd.). 

 

- Razložim, da vsak ilustrator drugače prikaže isto zgodbo, kar je njegov osebni 

pristop. Pokažem primere: 

 

Slika 30: Ilustracija Keika Kaichija, Volk in sedem kozličkov (2014) 

 

   

Slika 31: Ilustracija Ančke Gošnik Godec, Koza Kunigunda (1980) 
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Slika 32: Ilustracija Maše Kozjek, Volk in sedem kozličkov (2009) 

 

   

Slika 33: Ilustracija Hermanna Vogla, Volk in sedem kozličkov (pred letom 1921) 

 

- Učenci opazujejo in z besedami opredelijo razlike med izpostavljenimi 

ilustracijami. 

 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

- Še enkrat poudarim, da je ilustracija soodvisna z besedilom, zgodbo in prikazuje 

tisto, kar opisuje pripoved. 

- Povem, da se bomo tudi mi osredotočili na pripovedno ilustracijo v likovnem 

ustvarjanju. 

- Povem, da bomo delali s flomastri in barvicami ter pokažem možnosti dela z 

materialom: flomastri so namenjeni za linije, obrobe, vzorce; vsak si bo izbral 3 

flomastre, barvice so namenjene za barvanje površin.  

 

- Učencem preberem pripoved in vsakemu dam natisnjeno besedilo na papirju: 
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Patrick O'Brien, irski velikan 

* To je pripovedka o Patricku O'Brienu, orjaku, ki je pred sto petdesetimi leti 

zidal hiše na Irskem.  

* Patrick je bil visok skoraj tri metre. Ljudje so kar naprej plačevali za to, da so 

si ga lahko ogledali.  

* Vendar Patrick tega denarja ni dobil. Ker si ni mogel plačati niti hrane, so ga 

zaprli v ječo. 

* Ko so ga izpustili, je odšel v London. Tam se je vsakdo želel seznaniti s 

prijaznim irskim velikanom, zato je kmalu postal bogat in slaven.  

* Ponoči se je rad sprehajal po mestnih ulicah. Ljudje so se navadno pognali v 

beg, kadar se je ustavil in si ob plinski svetilki prižgal pipo.  

* Patrick je bil tako velik, da so mu morali narediti posebno kočijo. Na dno 

kočije je bil pritrjen velik zaboj, da je imel dovolj prostora za noge.  

* Nekoč je Patrickovo kočijo hotel oropati cestni razbojnik. Ko pa se je velikan 

nagnil skozi okno, se je ropar tako prestrašil, da se je pognal v brezglavi beg. 

* Doma je sedel kar na mizi. Stola, ki bi bil dovolj velik zanj, namreč ni mogel 

dobiti. 

* Vendar ubogi Patrick ni bil posebno močan. Če se je hotel povzpeti na strm 

hrib, je potreboval pomoč. 

* Njegovo okostje so preparirali. Ogledate si ga lahko v londonski kraljevski 

medicinski akademiji.  

 

- Učenci poslušajo posredovanje likovne naloge in brano pripoved. 

 

- Razložim, da si bo vsak izbral EN PRIZOR, ki bi ga najraje upodobil. 

- Z učenci razvijem pogovor, kako bodo naredili, da bo razvidno iz ilustracije, da 

se nanaša na to zgodbo in posamezen  prizor. 

- Učenci posredujejo ugotovitve (Patrickov lik bo večji od drugih, slika bo 

vsebovala tiste elemente, ki jih opisuje besedilo: gradi hiše, v ječi, kočija z 

zabojem, svetilka, ropar, sedi na mizi itd.). 

- Učencem svetujem, da si pripravijo delovne površine, pridejo po material, 

podlage, flomastre in barvne svinčnike. 

- Učenci pripravijo delovne površine, pripomočke in materiale. 
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- Za čas likovnega ustvarjanja jim pustim na PPT-projekciji glavna navodila:  

1.  Izberi si en prizor iz zgodbe in ga ilustriraj. Prikaži tisto, kar besedilo 

tam opisuje! 

2. Flomastri so namenjeni za linije, obrobe figur in predmetov, vzorce; vsak 

si izbere 3 flomastre!  

3. Barvice so namenjene za barvanje površin.  

 

Slika 34: Barvni svinčniki 

 

 

Slika 35: Flomastri 

 

LIKOVNO IZRAŽANJE 

- Učencem prepustim snovanje idej in individualno svetujem. 

- Učenci likovno ustvarjajo pripovedne ilustracije. 

 

ZAKLJUČEK  

- Učencem svetujem, da zaključijo z likovnim ustvarjanjem in pripravijo dela za 

razstavo. 

- Z učenci obnovim merila za vrednotenje: 

1. likovna tehnika: uporaba 3 flomastrov, barvanje z barvicami; 

2. izvirna in razvidna povezava z besedilom;  

3. odzivnost učenca. 

- Učenci zaključijo z delom in dela razporedijo v obliki razstave ter sodelujejo pri 

obnovi meril za vrednotenje. 
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- Z učenci ovrednotim dela, z njimi se pogovorim o izdelanih ilustracijah. 

- Za posamezno ilustracijo jih vprašam, kakšne občutke jim vzbuja, vsakega 

učenca vprašam, zakaj je izbral ta prizor, zakaj ga je prikazal tako, kot ga je itd. 

- Učenci obrazložijo ugotovitve in analizirajo svoja dela. 

 

- Zahvalim se jim za sodelovanje in uspešno delo. 

5.3 Analiza izdelkov 

 

Za analizo sem izbrala dva otroška izdelka. Knjige Velikani, zgodbe Patrick O'Brien in 

njenih ilustracij otroci niso videli, tako da so delali popolnoma po lastni domišljiji. Tam, 

kjer avtor opisuje, da je bil ta velikan visok skoraj tri metre, sem glede na starost otrok 

za lažjo predstavo razložila, da je to skoraj še enkrat toliko, kot sem visoka jaz. Dovolila 

sem, da najprej rišejo s svinčnikom, ker sem vedela, da je en deček zelo natančen in mu 

zelo upade motivacija, če se kaj zmoti.  

 

 

Slika 36: Izdelek Nastje, 8 let 

 

Deklica Nastja, 8 let, si je izbrala prizor, ko velikan sedi v svoji kočiji (slika 36). 

Kolikor je razvidno iz njene likovne interpretacije, jo pritegnejo že sami konji, kar je 

nekoliko vzbudilo njeno pozornost za ta del zgodbe. Glede na njena leta in kako 

malokrat vidimo konja s kočijo v današnjem svetu, je jasno, da je pozorna na take 

prizore. Če opazujemo risbo, dobro ve, kje in kako sedita potnik in kočijaž, kje ima konj 
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nameščeno uzdo in kako je ta povezana s kočijažem. Anatomsko je dobro razvidno, da 

gre za konja. Sama je rekla, da so ji všeč takšni z dolgo grivo, kakršno mu je tudi 

naredila, lepo počesano na stran.  

Veliko pozornosti je namenila tudi glavnemu junaku zgodbe. Patricka je 

upodobila ustrezno glede na zgodbo, še enkrat večjega kot kočijaža, glava mu sega 

izven kočije. Ob nogah mu počiva ukrivljena palica, na obe glavi je posadila klobuke. 

Kar se tiče kočije, je na njeno dno dodala prostor za noge, ki je opisan v zgodbi, vendar 

se ta na sliki 36 nekoliko slabo vidi – narisala je pikice kot žeblje, ki kažejo na pribit 

zaboj. Pripoved je očitno doživela kot prijetno in sproščeno, osebi na risbi sta 

nasmejani, uporabljene barve so tople in celotna risba je svetla. Kakor vsi, je najprej 

risala linije s svinčnikom, nato je po navodilih izbrala tri flomastre (rumenega, rdečega 

in rjavega). Iz tega  je nekako prišlo do izbire, da je tudi barvice za zapolnitev ploskev 

omejila glede barv. Poleg uporabe rjave, rumene in rdeče je dodala le črno konjevo 

grivo in vijolične hlače velikana ter vijolično majico kočijaža. Kočija je močne rdeče 

barve.  

Kočijaževo telo se obrača na stran, njegove roke in noge se delno prekrivajo. 

Velikanovo telo je še precej frontalno prikazano, tako sta tudi obraza. Kočijo in konja je 

upodobila izrazito s profila. Stopalo velikana prekriva del palice, ki pa se nato nadaljuje. 

Zelo je bila pozorna na detajle, kot so oči, obrvi, ušesa, pet prstov, konjeva kopita itn. 

Njena risba je ustrezen prikaz dogajanja iz zgodbe in je dobra pripovedna ilustracija.  
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Slika 37: Izdelek Kristjana, 8 let 

 

Deček Kristjan, 8 let, si je izbral prizor, ko je velikan nastopal kot atrakcija, da so 

si ga ljudje ogledovali (slika 37). Med branjem zgodbe je vprašal, če so ga gledali v 

gledališču, kakor si je on s šolo ogledal predstavo Pika Nogavička. Iz tega je verjetno 

prišla ideja, da je naredil sceno, kakor da je v gledališču. Velikan stoji na odru, zraven 

je še nekdo manjši (mogoče on sam), v ozadju pa so rdeče zavese z navpičnimi črtami 

kakor gube. Na vrh zaves je vključil še rumeno obrobo, kakor da so tja obešene. Tako 

kot Nastja je tudi on pravilno rešil posamezne likovne probleme. Patricka je narisal 

ustrezno večjega kot osebo poleg njega. Velikost je poudaril še s tem, da je bil Patrick 

višji kakor zavese na odru (rumeno letev nad zavesami prekriva glava velikana). Palica 

v roki je bila očitno privlačna za oba otroka, od katerih risbi sem izpostavila, vendar ne 

vem, kdo je to prevzel od koga. Isto velja za klobuk na glavi. Zanimivo je to, da sem 

palico v roki tudi jaz vključila v svoji dve ilustraciji.  

Kristjan je za razliko od Nastje malo bolj nagnjen k simetriji. Noge je narisal 

dolge s čevlji, obrnjenimi navzven, telo in roke pa polkrožne oblike. Ena roka je oprta 

na pas, druga pa na palico. Tudi on je ljubitelj detajlov, na čevljih je narisal vezalke s 

pentljo, na majici nekakšno zapenjanje, hlače imajo v pasu pentljo kot pri trenirki, na 

rokah ima pet prstov, tudi oči, obrvi in ušesa je narisal natančno.  
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Če gledam njegovo celotno likovno interpretacijo zgodbe, jo je tudi on doživel kot 

pozitivno in prijetno. Sicer riše bolj na »trdo«, linija svinčnika je precej izrazita, vendar 

sta obraza nasmejana. Za osnovno linijo je izbral rumen, moder in zelen flomaster. 

Figuri je obrobil z modro in zeleno, z rumeno pa obraze in dlani. Površine je barval z 

modro, zeleno in rumeno barvico, dodal je rdečo za zavese v ozadju, rjavo za tla, črno 

za klobuk in palico. Risba je vedra in svetla, čeprav je izbiral poleg toplih barv tudi 

hladne. Tudi on je izdelal dobro pripovedno ilustracijo.  
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6 Zaključek  
 

Likovne zakonitosti pripovedne ilustracije so pogoj za estetiko in kvaliteto 

dejanske tovrstne ilustracije, osebni pristop in znanje umetnika pa jo nadgradi in s svojo 

dušo napravi kot unikatno umetniško delo. Z likovno-teoretično opredelitvijo vseh 

elementov šele postanemo pozorni na sestavine kvalitetne pripovedne ilustracije ter 

kako jo uspešno izpeljati. Izpelje jo lahko umetnik, ki dela skozi svoja znanja in 

izkušnje, lahko jo tudi otrok, ki prek svoje domišljije skuša izraziti tisto, kar mu 

prebrana zgodba vzbudi v mislih. V likovno-didaktičnem delu je opisan le primer, na 

kakšen način lahko pripovedno ilustracijo približamo otrokom, da jo razumejo in 

skušajo narediti sami.  

Tisti odrasli, ki uživamo v ilustriranju na klasičen način, na papirju z risali ali 

slikarskimi pripomočki, pa rešujemo svoje likovne probleme. To bi lahko delali tudi 

brez literarne predloge, vendar mislim, da se prek pripovedne ilustracije vračamo v čas 

otroštva in mi sami želimo nekaj lepega podariti tistim, ki so zdaj otroci. Sama se zelo 

zavedam pomembnosti teh slik za razvoj otrok in njihovo domišljijo, tudi meni so že od 

malih nog pomagale razvijati likovno mišljenje. Brala sem knjižice in knjige, kjer so 

bile (zame) privlačne ilustracije, druge me niti niso zanimale. Pa tudi če sem eno in isto 

pregledala in prebrala stokrat. Smisel dobre ilustracije je po mojem mnenju ravno v tem, 

kar narekuje tudi estetskost: gledamo jo lahko vedno znova, vendar še vedno najdemo v 

njej nekaj novega, kar nas privlači in o tem želimo izvedeti več. V tem primeru, 

preberemo knjigo. 
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