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POVZETEK 
 
Diplomsko delo v teoretičnem delu vsebuje raziskovanje risbe kot osnovo ilustracije, njene 
glavne elemente - točko, linijo in likovni prostor-, različne poglede na današnjo sodobno risbo in 
na izkoriščanje napredka sodobne tehnologije s strani mlajših ustvarjalcev, pa tudi kratek pregled 
zgodovine ilustracije od nastanka v prazgodovini do 20. stoletja ter kratek pregled zgodovine 
knjižne ilustracije na slovenskem od leta 1945 do danes. V nadaljevanju sem se posvetila 
dogajanjem na področju sodobne slovenske ilustracije z različnimi pogledi na slovensko 
ilustracijo in dogajanjem v zvezi s podobo v različnih časovnih okvirih ob pronicanju sodobne 
tehnologije, pomenu in vlogi ilustracije od prvih pismenk iz podob izumrlih civilizacij do 
razbiranja in pojasnjevanja zgodbe, opremljene z vizualno podobo, ter nenazadnje ugotavljala 
pomen kakovostne ilustracije za človekov razvoj in analizirala posamezna dela treh znanih, še 
delujočih slovenskih ilustratorjev z različnimi izraznimi slogi. Avtorsko delo predstavlja lastna 
likovna dela, ki so nastala ob prebiranju različnih zvrsti pesmi, z uporabo sodobnega pristopa. 
Pedagoški del v diplomskem delu sem izvedla v sklopu likovne delavnice z izdelavo ilustracije 
na podlagi izbrane pesmi. 
 
Ključne besede: risba, točka, linija, likovni prostor, ilustracija, knjižna ilustracija 
 



  

ABSTRACT 
 
The theoretical part of this diploma study contains the research of a drawing as a basis of 
illustration, it's main elements: dot, line and art space, different views of modern drawings and 
modern artists' exploitation of modern technology, short overview of the history of ilustration 
from prehistoric era to the 20th century, as well as a short overview of literary illustration in 
Slovenia from the year 1945 till the present day. Further, I've focused on the development of 
modern Slovene illustrations, with different views on illustration and the development of images 
with infiltration of modern technology through different timelines. I've researched the importance 
and role of illustrations from the first characters and images from extinct civilizations, up to 
fragmenting and explaining stories that contain visual images, as well as the importance of the 
quality of illustrations for the good of human development. I've also analyzed each work from 
three renowned slovene artists with different expressive styles. Personal artwork arose while 
reading different genres of songs, with a modern approach to it. The pedagogical part of this 
diploma study was done within an art workshop that contained drawing illustrations from the 
influence of a poem. 
 
Key words: drawing, dot, line, art space, illustration, literary illustration 
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1. UVOD 
 
»Bistvo ilustracije je v povezanosti z vsebino, ki jo sporočajo besede. Knjižna ilustracija je 
razlaga določene vsebine knjige s sliko, a vedeti moramo, da vsi, ki rišejo v knjige, pa čeprav še 
tako lepo, niso ilustratorji: če svoj osnovni likovni svet oddvajajo od besedila, če besedila ob sliki 
niti ni ali če z njim ni povezano, so to slike in ne ilustracije. Knjižni ilustrator si prvi prizadeva za 
bolj jasno razumljivost knjižnega besedila, zato dober ilustrator sodeluje z osnovnim literarnim 
besedilom in ne zatre njegove ideje« (Pregl-Kobe, 1998, str. 5-6). 
 
Danes ima v ilustraciji veliko vlogo sodobna tehnologija, saj mlada generacija ustvarjalcev 
kombinira tradicionalne prijeme s sodobnimi. Z raznimi računalniškimi programi, ki so na voljo 
na tržišču, je tako rekoč lahko prav vsakdo risar, saj taki programi ponujajo vrsto vnaprej 
pripravljenih predlog. 
 
V diplomskem delu sem raziskovala prisotnost ilustracije skozi zgodovino od prazgodovine do 
danes. Osredotočila sem se zlasti na knjižno ilustracijo. Temo ilustracija sem si izbrala, ker se z 
njo likovno najraje izražam in ji rada sledim. Skozi diplomsko delo sem si postavljala 
raziskovalna vprašanja, kot so, kakšna je vloga ilustracije in kakšen njen pomen v zgodovini in 
danes, kako je potekal razvoj knjižne ilustracije, kakšna je vloga risbe v ilustraciji, kakšne vrste 
likovnih prostorov so najpogostejše v ilustracijah in kakšne tehnike uporabljajo ilustratorji. 
Posvetila sem se risbi ter sodobni risbi, točki in liniji kot glavni likovni prvini risbe, generativni 
shemi likovnih prvin, v kateri so ponazorjene povezave med likovnimi prvinami in likovnemu 
prostoru kot referenčnemu okvirju, v katerem nastopajo likovni znaki v ravnovesju. Sledi 
poglavje o ilustraciji, s kratko zgodovino slednje v tujem in slovenskem prostoru, s poudarkom 
na knjižni ilustraciji in njenem razvoju. Raziskovala sem, kako je s sodobno slovensko ilustracijo, 
kaj odraža kakovostno ilustracijo in za zaključek analizirala tri izbrana likovna dela znanih 
slovenskih ilustratorjev. 
V praktičnem delu sem predstavila avtorska ilustratorska dela, izdelana na principu štampiljke, z 
iskanjem motivov v pesmih. V pedagoškem delu sem izdelala učno pripravo in analizo izdelkov, 
ki so nastali v likovni delavnici. 
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2. RISBA 
Osnova vseh vrst likovnega ustvarjanja je risba. Risba sodi med najstarejše načine likovnega 
izražanja. Risanje človeku pomaga pri sporazumevanju, saj je risba eden od dejavnikov za razvoj 
pisave. Pomembno vlogo igra v človekovem razvoju, saj vpliva na razvoj sposobnosti opazovanja 
in posnemanja narave ter sposobnosti posploševanja, od abstrahiranja do pojmovnega mišljenja. 
Risanje je dejavnost, ki odraža in vzpodbuja človekov miselni razvoj (Šuštaršič, 2004). 

2.1.   Kaj je risba? 
»Risba [lat. tractus; it. disegno; ang. drawing; nem. -e Zeichnung; fr. le dessin] je iz likovnega 
stališča grafični prikaz oblik na določeni površini s pomočjo likovnih prvin točka in linija. Risba, 
posebej ročna, je izhodišče in temelj artikulacije v vseh likovnih panogah (slikarstvo, kiparstvo, 
arhitektura, likovno oblikovanje itd.)« (Muhovič, 2015, str. 673). 

2.1.1. Pojmovanje risbe 
Risba poudarja zlasti konturne linije določenega motiva. Te linije so z drugimi risarskimi 
postopki, kot so laviranje, šrafiranje, modelacija, tako obdelane in dopolnjene, da oblike in celota 
pridobijo plastični in prostorski vtis. Praviloma je umetniška risba izdelana prostoročno. Za 
sodobno risbo je značilna velika svoboda pri izbiri in kombiniranju risarskih izraznih sredstev. 
Prav zato ni vselej mogoče potegniti jasnih mej med t.i. deli na papirju in risarskimi 
artikulacijami (Muhovič, 2015). 

2.1.2. Karakteristike risbe 
Primarnost: Risba pomeni za likovnega ustvarjalca primarno sredstvo za artikulacijo njegove 
duhovne resničnosti. Kakovost prostoročne risbe izhaja iz njene spontanosti in neposrednosti. 
Tok linije, ki izvira iz svobodnega gibanja roke, ki riše, se v risbi izraža neposredno. Najbolj 
avtentične likovne slutnje, notranje vizije in celostni pogledi na stvari v njem in izven njega so 
izražene brez premisleka, z živahnimi risarskimi potezami. Največjo pozornost si zasluži ročna 
risba, saj umetnikov duh v njej neposredno pr(e)ide v spretnost njegove roke in lahko izrazi vse, 
kar je v njem. V ročni risbi je mogoče opazovati čudež, kako duh prehaja neposredno v spretnost 
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roke. Značilnost risarjeve poteze je vidni izraz njegove pod- in pred-zavesti. Risbo je mogoče 
imeti za izraz umetnikovega jaza in za sredstvo, preko katerega je moč vstopiti do najbolj 
intimnih okoliščin oblikujočega duha. Čeprav je risba izvedena počasi, je le-ta izzvana hitro. 
Umetnik se popolnoma zaveda svojih namenov, vendar sme biti le opazovalec nekega razodetja. 
Neposredni izraz v risbi izraža material in formo izključno v funkciji ekspresije. Risba nas mora 
nagovoriti, preden uspemo oblikovati kakršnokoli drugo misel. Risba zahteva od avtorja izčrpno 
ustvarjalnost, še preden je s svojimi nameni povsem na jasnem. Bistveno pri dobri risbi je, da se 
mora izraziti v skrajni ekspresivni zgoščenosti (Muhovič, 2015). 
 
Izvornost: Pred risanjem obstaja vsebina kot slutnja v nerazvitem stanju, ki še ni vidna in 
izražena. Risba je sredstvo imaginacije in orodje spoznavanja, s katerim lahko nevidno in 
neizraženo vstopi v naše izkustvo. Temeljna značilnost risbe je, da duh v njej nenehno 
oblikotvorno potuje v neki dokončni formi. Njen zaščitni znak je izvirnost in izvornost. Šele v 
procesu risarske artikulacije se razvije in precizira risba. (Muhovič, 2015; Muhovič, 2011).  
Mesto risbe je tam, kjer se hoče nevidno ogledati v ogledalu vidnega, vidno v ogledalu 
bistvenega in neizrekljivo v utripu prostorske sledi. Risba je primarni medij prehoda od 
neposrednih miselnih procesov k procesom, ki jih posredujejo likovni znaki (Muhovič, 2011). 
 
Intuitivnost: Risba je med vsemi likovnimi možnostmi izražanja najbolj neposredni izraz 
intuicije. Bit likovnega doživetja in spoznanja prevede na direkten način v obliko, dostopno 
čutom in občutenju (Muhovič, 2015). 
 
Orodje spoznavanja: Vloga risarske artikulacije v odnosu do psihičnih vsebin je ta, da na 
temeljni ravni deluje kot aktivni posrednik med obliko in vsebino psihičnih dogajanj. Velika 
razlika je med videnjem neke stvari brez svinčnika v roki in videnjem slednje takrat, ko jo 
rišemo. Ugotovimo, da predmeta nismo nikoli zares videli in da ga prej nismo poznali. Pogled ne 
zapoveduje roki neposredno, vmes so premori, oko oriše vsako linijo, ta pa postane trenutni 
element spomina in roka dobiva gibanje od spomina. Vizualno risanje se spreminja v ročno. S 
približevanjem, odmikanjem, nagibanjem in mežikanjem se umetnik s svojim telesom obnaša 
kakor dodatek očesu. Umetnik se spremeni v organ postavljanja, merjenja, urejanja in reguliranja. 
Risanje je prvovrstni katalizator zaznavanja, ko gre za že obstoječe predmete in pojave. Pred 
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risarsko akcijo so pojavi in stvari prisotni na nejasen, nerazvit in nestabilen način. Risanje vnese 
v razumevanje in doživetje preciznost in jasnost tako, da ju »prostorsko razvije«. Katalizatorska 
funkcija se pokaže takrat, ko gre za risarsko artikulacijo abstraktnih »neoprijemljivih« psihičnih 
vsebin, intuicij in slutenj. Šele, ko je risarska poteza omejena z nekim prostorom, takrat povzroči, 
da v nezaključenem okolju nastanejo pogoji za artikulacijo vsebin. Vsebine se lahko oprimejo le 
bolj ali manj zaključenih delov vidnega in slikovnega prostora, nezaključeni deli se ploskve ali 
prostora ne morejo oprijeti. Vse s konturo omejeno področje prostora ločimo od nezaključenega 
okolja. V zavesti intuicija zasluti vsebino. Likovna materija naj bi nosila to vsebino. Dokler ta 
snov ne dobi oblike, ni prostorsko natančno določena. Pomen se precizira v interakciji nejasne 
zamisli, iščoč obliko, in amorfne snovi, iščoč vsebino. Interakcijo omogoča in uravnava proces 
risarske artikulacije. Preko linearnega orisa se zamisel pozunanji in stopi zavesti nasproti v vlogi 
objekta zaznavanja. Med zamislijo likovnega subjekta in vidnim likovnim znakom nastane 
objektivni odnos. Ta omogoča kritično preverjanje zamisli. Risba pomaga oblikovati misel v in-
formirano oz. semantirano zaznavo, takrat ko omogoči iz intuitivne slutnje prevesti artikulirano 
prostorsko obliko, da se pomen slutnje objektivira. Linija omogoča tudi občutja etične in estetske 
narave ter racionalno presojo, ki je značilna za občutenje in za mišljenje. Linearna risba je 
najprimernejši in najbolj direkten način izražanja zamisli, ko le-ta išče izstop iz uma (Muhovič, 
2015; Muhovič, 2011). 
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2.1.3. Modalitete risbe 
Risbe se razlikujejo po likovni tehniki, namenu, vsebini in izrazu (Muhovič, 2015). 
 
Risarsko sredstvo oz. tehnika: 
- risba s svinčnikom (grafitni, srebrni, barvni, crayon), 
- risba z ogljem, 
- risba s kredo, 
- risba s peresom, 
- risba s čopičem itd. (Muhovič, 2015). 
 
Namen: 
- skica kot idejna in kompozicijska pred-priprava načrtovanega umetniškega dela, 
- študija kot oblika detajliranja obsežnejšega umetniškega dela, 
- študijska risba kot oblika in sredstvo risarskega izobraževanja, 
- predstavitvena risba osnutka načrtovane likovne forme, 
- risba po spominu 
- konstruktivna risba za predstavitev plastičnega in prostorskega statusa objektov, 
- tehnična risba za predstavitev izvedbe pri realizaciji prototipnih modelov in načrtov (Muhovič, 
2015). 
 
Vsebina oz. motivika: 
risbe krajin, tihožitij, živalskih, rastlinskih in žanrskih prizorov, portretne risbe, risarske 
ilustracije, fantazijske, nepredmetne, abstraktne risbe itd. (Muhovič, 2015). 
 
Izraz: 
ekspresivne, impresivne, impulzivne, dramatične, lirične, »slikarske« (dana je prednost ploskvam 
in tonskim razlikam pred linijo) in »kiparske« risbe (dana je prednost artikulaciji volumnov ter 
notranji konstrukciji) (Muhovič, 2015).  
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2.2.   Likovne prvine 
Likovne prvine so osnovni pojmi likovnega izražanja: oblika, točka, linija, svetlo-temno in barva. 
Delijo se na orisne in orisane likovne prvine. Orisane lahko orišemo z orisnimi. Nosilka likovnih 
pomenov je oblika, ostale štiri prvine pa jo orisujejo, zato jih imenujemo orisne prvine. Oblika je 
orisana prvina. K orisanim prvinam spadata še ploskev in prostor (Šuštaršič, 2004 ; Butina, 
2003).  
V nadaljevanju izpostavljam točko, linijo in likovni prostor, kot temeljne elemente risbe. 

2.2.1. Točka 
V matematičnem smislu točka nima dimenzij, ker je neskončno majhna. Za razliko od 
matematičnega, pa ima v likovnem smislu točka lahko dve ali tri dimenzije. Točka, ki je dovolj 
velika, da jo vidimo, je lahko ploskovita ali prostorska oblika. Njena naloga je, da pritegne in 
zadrži pogled z gibanjem, ki je usmerjeno v njeno notranjost. Najboljša točka je krog ali krogla. 
Tudi križanja linij ter začetke in konce linij občutimo kot močne točkaste tvorbe, ker se tam 
pogled ob svojem gibanju skozi prostor ustavi. Točka v likovnem polju zaradi svojih lastnosti 
predstavlja mirovanje in stabilnost (Butina, 2003; Muhovič, 2015). 
 
Zaradi odnosov v vidnem ali likovnem polju je odvisno, kaj občutimo kot točko. Kadar je obraz 
blizu, so oči na obrazu močno privlačne točke. Z oddaljenostjo človeka, odvisno od razdalje, 
občutimo kot točko glavo ali postavo. Drugi likovni elementi pa spreminjajo moč privlačnosti 
točke: na svetlem ozadju bo temna točka delovala močneje kot svetla. Večja točka ima večjo 
privlačno moč kot manjša, odvisno od svetlostnih razlik med njima. Na točko lahko vpliva tudi 
prostorski položaj v likovnem prostoru: točka na sredini polja je močnejša kot tista ob strani. 
Druge likovne elemente lahko orišemo s točko, npr. linijo orišemo z zaporednim nizanjem točk, 
ploskev lahko orišemo z razporeditvijo v dveh dimenzijah po slikovni ravnini, različna področja 
svetlosti in temnosti pa lahko dosežemo z gostenjem ali redčenjem. Na tak način točka postane 
del drugega likovnega elementa (Butina, 2003; Muhovič, 2015). 
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»Točke so močna orodja pri oblikovanju, ker vnašajo v oris stabilnost, različnost in povzročajo 
napetosti, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi (s)likovno polje« (Butina, 2003, str. 44)  

2.2.2. Linija (črta) 
Linija je orisni likovni element in predstavlja začetek risarske artikulacije (Muhovič, 2015). 
 
Linijo zaznamo kot več točk v zaporedju, ker se oči gibljejo od točke do točke. Z gibanjem pisala 
ali risala nastaja linija kot sled nekega gibanja v likovnem prostoru. Linija s svojim gibanjem 
zvablja oči, da ji sledijo skozi likovno polje. Glavna likovna lastnost linije je gibanje. Gibanje 
linije je lahko gibanje roke, ki vodi pisalo ali risalo, gibanje oči ali gibanje telesa skozi prostor. 
Ta gibanja imajo lahko različno naravo, ki je lahko počasna, hitra, zlomljena, sunkovita, tekoča 
ali valovita. Spremembe smeri linije so pomembne za njen likovni izraz, saj zlomljena cikcakasta 
linija vzbuja v nas čisto drugačne občutke kot valovita. To pomeni, da vodoravna linija deluje 
spokojno, navpične linije so aktivne, poševne vnašajo dinamiko, nemir in nestabilnost, 
prekrižane, vodoravne in navpične linije pa vzbujajo občutek trdnosti (Butina, 2003). 
 
Aktivna linija po Paulu Kleeju nastane iz svojega lastnega gibanja. Pasivna linija nastaja na vseh 
robovih različnih barv ali svetlosti, na robovih med telesom in prostorom ter na robovih med 
različno prostorsko usmerjenimi in različno svetlimi površinami teles. Vsak risar je naštete 
primere zarisal z linijo, kot zunanje in notranje obrise predmetov in prostora ali kot obrise 
ploskev. Pasivne linije nastajajo iz dejavnosti drugih vidnih ali likovnih prvin, s svojimi 
barvnimi, svetlostnimi ali prostorskimi lastnostmi. V likovnem smislu tudi tako nastale linije 
izražajo gibanje, ker tako kot aktivne vodijo oči v gibanje skozi prostor. Klee imenuje medialno 
linijo takrat, ko z aktivno linijo lahko obkrožimo neko področje na površini in z njo orišemo 
ploskev. Narava gibanja medialne linije daje značaj ploskvi in lahko oriše ploskve najrazličnejših 
oblik. Z linijo gradimo oblike in prostor z aktivno, medialno ali pasivno modaliteto. Likovna 
struktura se pojavi šele z nosilko pomena: orisano obliko. Linija tvori jasen in oster obris oblike. 
Prostor pa lahko oblikujemo z oblikami (Butina, 2003; Muhovič, 2015). 
 
Likovne prvine, kot so svetlost, barva, debelina, položaj in druge, vplivajo na linijo kakor tudi 
linija vpliva nanje (Butina, 2003). 
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Svetlo-temno in barva sta temeljni orisni likovni prvini. Med temeljne orisne prvine štejemo tudi 
točko in linijo, zaradi orisovanja bolj kompleksnih likovnih znakov. Oblika kot ploskovna in 
prostorska likovna prvina zavzema glavno mesto med orisanimi likovnimi prvinami, zato ker je 
sposobna nositi pomene (Butina, 2003). 

2.2.3. Likovni prostor 
»Likovni prostor sloni na zakonitostih našega zaznavanja in dojemanja stvarnega prostora. 
Uresničujemo ga z likovnimi sredstvi, z urejanjem intervalov med svetlostmi, barvami, oblikami, 
linijami, točkami, velikostmi, položaji…, skratka, z ritmičnimi gibanji, ki nastajajo iz napetosti 
med likovnimi prvinami« (Butina, 2003, str. 100). Likovni prostor ni naravni prostor. Prostor 
likovnih umetnosti je duhovni prostor, kljub temu, da je uresničen v snovi (Butina, 2003). 
 
Likovnik lahko oblikuje ploskve v dveh dimenzijah ali prostore v treh dimenzijah. Značaj 
likovnih sredstev določijo omejitve in značilnosti dimenzij. Za obe vrsti prostora je potreben 
specifičen oblikovalski pristop. Likovnik, ki dela v dveh dimenzijah, uporablja meje slikovne 
ploskve kot fiksno mero in kot referenčni okvir. Oboje daje okvir njegovemu oblikotvornemu 
prizadevanju. Z uporabo likovnih znakov pa je mogoče orisati globok prostor s slikovno 
ploskvijo, ki je s svojimi mejami konstanta. Znotraj referenčnega okvira nastane ravnovesje. 
Likovni znaki učinkujejo med seboj in na meje prostora. Ravnovesje nastane torej na formatu 
slikovne ploskve (Butina, 2003). 
 
V tridimenzionalnem likovnem prostoru po navadi ni vnaprej danega referenčnega okvira. Kot 
referenčni okvir si likovnik lahko izbere potrebne točke ali predmete. Referenčni okvir v 
urbanem prostoru je običajno podan z mestnimi stavbami, cestami in ulicami. Toda človek je 
povsod, kot oblikovalec, kot glavna mera prostora in kot ravnovesje v njem. Oblikuje likovni 
prostor s prirejenimi fiksnimi točkami, linijami in ploskvami (Butina, 2003). 
 
Z imaginacijo zgradimo likovni prostor. Z uporabo iluzije v sliki lahko vstopimo v duhovni svet, 
kjer misli, čustva in občutki dobijo oblike, kjer nevidno postane vidno. Kakor je mogoče razumeti 
bistvo prostora v njegovi mnogostranosti, toliko je neskončnih možnosti notranjih odnosov v 
njem (Butina, 2003). 
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Ni jasnih meja med čutnimi, telesnimi, miselnimi in čustvenimi komponentami, v doživljanju 
prostora. Način, kako dojemamo in organiziramo prostor, je odvisen od mnogih dejavnikov, 
predvsem od človeške narave. Človek svoj prostor ustvarja sam, saj ga vedno drugače zaznava, 
občuti in razume (Muhovič, 2015). 
 
Walter Gropius opozarja na dejstvo, da občutki nastajajo v nas in prihajajo od nas samih, ne pa 
od stvari okoli nas in neposredne okolice. Gropius sklepa, da občutki prihajajo iz preteklosti, ne 
prihajajo iz sedanjosti in tudi ne iz prihodnosti. Torej morajo biti občutki utemeljeni na izkustvu. 
Da bi se lahko odpravili odkrivati neznano in novo, moramo svoje dojemanje prostora graditi na 
že znanem. Hitreje kot si sledijo spremembe v družbenem življenju, hitreje zastarajo že obstoječe 
prostorske rešitve (Muhovič, 2015). »In če likovno umetnost opišemo kot dejavnost 
(pre)oblikovanja vidnega in tipnega prostora, to pomeni, da je treba ta čutni prostor vedno znova 
oblikovati, vedno znova iskati nove likovne možnosti kulturne eksistence tega prostora« (Butina, 
2003, str. 101). 
 
Taka nestalnost na prvi pogled spodmika možnost (pre)oblikovanja prostora. Naštete komponente 
človeka kot središča prostora se ne spreminjajo vse enako radikalno in hitro. Čutna in telesna 
komponenta se spreminjata zelo malo ali skoraj nič. Najbolj se spreminja miselna komponenta, ki 
preoblikuje čutne možnosti in zgradi novo dojemanje in zaznavanje prostora. Novo pojmovanje 
prostora pa pripelje do novih čustvenih odgovorov. V ustvarjanju novega načina bivanja prostora 
v prostoru tako sodelujejo vse tri komponente (Muhovič, 2015). 
 
Model prostorskega križa, izpeljan iz prostorske strukture našega telesa, pokaže, da se struktura 
ni bistveno spreminjala, odkar se je človek postavil na noge. Človek se loči od živali po pokončni 
drži. Ravno zato mora biti človekov prostor drugačen od prostora živali. Način človekovega 
življenja se razlikuje od živalskega predvsem v tem, da ni telesno prilagojen nobenemu 
specifičnemu okolju, medtem ko živali so prilagojene. Torej človek je nedovršeno, nepopolno in 
nedokončano bitje. Dejstvo je, da si mora človek bivalno okolje oblikovati sam, tako da lahko 
živi v njem na sebi ustrezen način, ki ga dopolnjuje s kulturo. Človeško telo je najbolj stalna in 
najbolj naravna komponenta človeka, pomembni so predvsem (likovni) čuti. Ti čuti tvorijo 
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podlago s svojimi zakonitostmi. Na tej podlagi je mogoče zgraditi konceptualno bazo za likovno 
oblikovanje človekovega bivalnega okolja, ki se nenehno spreminja (Muhovič, 2015). 
 
Likovnik s svojimi deli soljudem ustvarja različne modele prostora. Kadar družba organizira svoj 
prostor po modelu, ki ga je ustvaril likovnik, nastane nova prostorska kultura. Nov likovni slog 
izraža skupne težnje in zadovoljuje skupne potrebe neke skupine ljudi (Butina, 2003). 
 
Likovni prostor je humani prostor. Istočasno je oblikovan na podlagi čutnega in umskega 
spoznanja ter na temelju človekovih emocionalnih zahtev. Vizualne naravne sile so ravno tako 
resnične kot to, kar zaznavamo, mislimo in občutimo. Likovno ustvarjanje prostora je ustvarjanje 
kulturne resničnosti človekovega sveta (Butina, 2003). 
 
Globino prostora v likovnem prostoru zaznavamo s prostorskimi ključi ali z globinskimi vodili. 
Pomembni binokularni prostorski ključi so: 

- konvergenca osi oči se spreminja glede na naše gibanje okoli predmeta ali gibanje 
predmeta okoli nas, 

- binokularna paralaksa, pri kateri možgani preko oči presojajo in prepoznavajo prostorsko 
podobo predmetov, 

- akomodacija leč se spreminja glede na razdaljo predmeta (Butina, 2003). 
 
Monokularni prostorski ključi so: 

- nagnjenost, 
- velikost: kar je bližje, je večje, kar je manjše, je bolj oddaljeno, 
- tekstura: bližja kot je, razločnejša je, bolj kot je oddaljena, manj je razločna, 
- barva: bližje kot je, intenzivnejša je, bolj kot je oddaljena, bolj je nejasna, bleda, 
- zračna perspektiva: bolj so stvari oddaljene, bolj postajajo sivomodre, 
- ostrina obrisov in detajlov: bolj so oddaljeni, bolj so nejasni, 
- svetlost: bližji predmeti se nam zdijo svetlejši, 
- delno prekrivanje predmetov v zaporednem sosledju (Butina, 2003). 

 



 

 11 
 

 

Prostorski ključi nastopajo sami ali v kombinaciji z drugimi in nam omogočajo ustvarjanje 
navidezne globine prostora (Butina, 2003).  

2.2.4. Generativna shema likovnih prvin 
Notranjo povezavo od primarnih do sekundarnih in od enostavnejših do kompleksnejših likovnih 
prvin lahko na nazoren način predstavimo v generativni shemi likovnih prvin (Butina, 2003). 
 
V tej shemi vodijo vse smeri k tridimenzionalnemu prostoru. Občutek prostora vzbudijo 
svetlostne razlike, lahko pa ga izzovemo tudi s primerno uporabo barvnih lastnosti. Bodisi z 
izrabljanjem njihovih svetlostnih in tonskih možnosti bodisi z naslanjanjem na razlikovanje med 
toplimi in hladnimi barvami. Ploskve orišemo z linijami in/ali barvami, prostor pa omejimo s 
ploskvami (Butina, 2003). 
 
Generativna shema nam daje pregled odnosov med temeljnimi likovnimi prvinami in ponazori 
veliko možnih poti pri likovnem oblikovanju. Oblikovalec mora upoštevati notranje zakonitosti 
izbranih prvin in jih likovno povezati v višje celote, le-te pa bodo izražale njegovo doživetje in 
spoznanje. Posamezne prvine bodo v tem povezovanju izgubile del svoje individualnosti, ne bodo 
pa izgubile svojih temeljnih likovnih lastnosti. Nevarnost nesporazuma pri likovnem oblikovanju 
je v poenostavljanju pojmovanja narave likovnih izrazil in artikulacije prostora (Butina 2003). 
 
Oblikotvorne funkcije temeljnih likovnih prvin so njihovi elementarni prostorski pomeni. 
Medsebojni odnosi likovnih prvin v svojem gibanju porajajo prostor, oblikujejo oblike, ploskve, 
telesa in globino. Z ustvarjanjem likovnih odnosov likovnik oblikuje nove prostore in s tem 
izraža svoj notranji odnos do sveta. Njegovo doživljanja sveta okoli sebe se izraža preko izbora in 
uporabe likovnih prvin. Prostor, ki ga oblikuje likovnik, je lahko ploskovit ali globok, tako 
pokaže, kje raje ostaja, ali v svojem subjektivnem duhovnem prostoru ali v zunanjem, 
objektivnem svetu (Butina, 2003). 
 
»Svetloba je elektromagnetno valovanje in ima kot vsako valovanje dva bazična in 
karakteristična parametra – moč (J) in valovno dolžino (l). Diferenciacijo moči svetlobe, tj. 
diferenciacijo količine svetlobnega toka na enoto površine, zaznamo kot različne svetlostne 
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vrednosti. Konceptualizirana in sistematizirana celovitost svetlostnih vrednosti je likovna 
kategorija oz. likovni element svetlo-temno. Za svetlo-temno je angleški slikar J. Constable dejal, 
da je »sila, ki oblikuje prostor«. Z razlikami v svetlosti, v slikarstvu na najenostavnejši način 
opišemo iluzijski prostor in predstavimo njegovo globino. Elektromagnetna valovanja vidnega 
spektra z različnimi valovnimi dolžinami doživljamo kot različne barvne občutke. Njihovo 
konceptualizirano in sistematizirano dojetje predstavlja likovni element barva. Barve so po svoji 
vizualni in likovni naravi ploskovite, saj jih sence, ki nastopajo na prostorskih objektih, umažejo 
s črnino in jim s tem odvzamejo njihovo čistost. Barva in ploskev se ujemata v svojih zahtevah, 
zaradi česar je ploskovita raba barv likovno najbolj upravičena. To pa seveda ne pomeni, da z 
barvami ni mogoče oblikovati iluzije prostora in prostora samega. Pri tem lahko izkoriščamo 
možnosti njihovega svetlenja ali temnenja (modelacija) in njihovo specifično lastnost toplosti in 
hladnosti. Ugotovljeno je bilo, da se tople barve psihofiziološko obnašajo podobno kot svetle, 
hladne pa kot temne svetlostne vrednosti, zlasti česar je svetle dele prostora mogoče likovno 
označiti s toplimi, temne pa s hladnimi barvnimi vrednostmi (modulacija). Svetlo-temno, barva, 
ploskev in prostor so kategorije, torej pojmi. Likovno jih lahko realiziramo le v določeni obliki, 
za kar pa sta v likovnem smislu nujno potrebni tako likovni element točka kot likovni element 
linija, ki sta tudi temeljni likovni izrazni prvini« (Butina, 2003, str. 112). 
 
Definicija pojma element pravi, da je element tista osnovna enota, ki se je ne da deliti na 
enostavnejše dele. Definicija velja tako za materialne kot za nematerialne pojave, elementi pa 
predstavljajo zadnje meje pri razstavljanju pojava. Zadnji nerazdeljivi enoti likovnega 
oblikovanja sta lahko samo orisna likovna elementa svetlo-temno in barva. Vsi ostali so z njima 
že izvedeni oz. orisani. Tudi oblika je enako pomemben likovni element, saj likovno ni mogoče 
uresničiti barvnega ali svetlostnega odtenka brez bolj ali manj jasne oblike. Oblika je omejena z 
bolj ali manj jasnimi robovi, ti pa so v likovnem smislu lahko aktivne ali pasivne linije. Tudi 
linija spada med temeljne elemente. Oblika lahko postane točka, kar je odvisno od likovnega 
konteksta. Tako je tudi točka temeljni likovni element. Oblika lahko zaseda dvo- ali 
tridimenzionalni prostor. Med temeljne likovne elemente lahko uvrstimo tudi ploskev in prostor. 
Teh pojavov ne moremo ločiti v našem načinu zaznavanja, saj z izločitvijo enega pojava izgubi 
vrednost tudi drugi (Butina, 2003). 
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»V skladu s spoznanji psihologije percepcije je senzacija pravzaprav specifična reakcija čutnega 
aparata na stimulacije iz okolja, ki je bolj odvisna od živčnega aparata kot od dražljaja in je bolj 
biološka reakcija kot spoznanje. Nasprotno pa je percepcija kompleksno psihološko dogajanje, s 
katerim individuum organizira svoje senzacije in s katerim se zave resničnosti ter jo spozna« 
(Butina, 2003, str. 113).  
 
Barvni in svetlostni odtenki so samo senzacije, ker so lahko povsem brez pomena. Enako velja za 
točko in linijo. Ko pa te senzacije spoznamo kot oblike, postanejo zaznave spoznane kot 
oblikovane ali brezoblične, pravilne ali nepravilne in iz spomina jim dodamo kvalitete, katerih 
mogoče same po sebi niti nimajo. Prostorskih dimenzij ni mogoče doživeti kot čiste senzacije. O 
prostoru lahko govorimo šele po kompleksnem organiziranju in stimuliranju čutnih stimulacij. 
Oblike, ploskve in prostori so urejene vizualne stimulacije s pomeni, ki jih dobijo iz spomina 
pretekle izkušnje, kombinirane z izkušnjami drugih čutov (Butina, 2003). 
 
Temeljni likovni elementi so odvisni drug od drugega. Med njimi vodi logična notranja povezava 
od primarnih k sekundarnim in od enostavnih h kompleksnim likovnim elementom. Notranja 
povezava nam obenem tudi pokaže, da je v likovnem oblikovanju možnih zelo veliko 
oblikotvornih poti. Važno, da si izberemo tisto oblikotvorno pot, s katero vemo, kje začeti in kam 
želimo priti. Slikar morda zanemari tridimenzionalni prostor in upošteva samo linearne, barvne in 
ploskovne vrednosti ali pa spremeni močne svetlostne kontraste v barvne bliske in tako predstavi 
svoje razumevanje o telesnosti in prostoru. Vsak likovnik mora upoštevati notranje zakonitosti 
posameznih elementov in jih znati povezati v višjo celoto izpovedi duhovnega spoznanja. 
Posamezne likovne prvine bodo sicer izgubile del svoje individualnosti, ne bodo pa izgubile 
svojih osnovnih lastnosti (Butina, 2003). 
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Slika 1: Generativna shema likovnih prvin (Butina, 2003) 
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2.3.   Sodobna risba 
Brez risarskega znanja se s podobo uspešno manipulira, kar pa omogoča napredek v tehnologiji. 
Danes so na voljo številni elegantni postopki za zahtevno zarisovanje oblik in podob. Sodobnost 
gre v to smer, da nam pripelje podobe stvarnosti v likovno delo in na ekonomičen način zmanjša 
napore s pomočjo tehnologije. Krmiljenje svinčnika s procesom živega človeka je tej novi 
računalniški generaciji ta hip za zgled, le-ta pa jo bo dosegla in presegla (Frelih, 2007; Koren 
Božiček, 2011). 
 
Z razvojem in vse večjim dostopom ter razpoložljivo sodobno vizualno in komunikacijsko 
tehnologijo se zanimanje za risbo povečuje. Pozornost se vrača k (likovnim) vsebinam, kar zmore 
avtor izraziti v izbranem mediju. Predvsem mlajši avtorji, ki obvladujejo raznovrstno tehnologijo, 
vpeljujejo različne medije v tradicionalno risbo. Realnost je danes v veliki meri posredovana. 
Posledica so posredovane podobe, ki ne izhajajo iz neposrednih lastnih izkušenj, temveč so 
likovna predelava tehnološko predelanih tujih izkušenj, brez intimnega zapisa. Risba s svojimi 
risarskimi vidiki ohranja stik s tem, kar se vedno bolj izmika sodobnemu človeku, to pa je 
neposredni stik z osebno izkušnjo in doživljanjem sveta. Narava risbe je, da prinaša nove in 
presenetljive poglede. Marsikje tako tiskano kot izvirno risbo imenujejo grafika. Vzrok za 
majhno zanimanje za risbo je v sodobnosti, kajti te ne zanimajo temelji, marveč učinki. To je tuje 
dobri risbi (Frelih, 2007). 
 
Torej, če se pojavi potreba po zarisu, se na pomoč pokliče strojno oko in njegova opažanja so 
hitro in brez težav vkopirana v sodobno podobo. Ta postopek je uveljavilo gibanje Pop arta, ki je 
s svojo vero v preprosto, razumljivo in vsakdanjo umetnost pripeljalo tako visoko, da se z njo 
lahko ukvarja vsak. Ploske podobe, filtrirane in tehnično generirane, nas pozdravljajo z 
nezahtevno prijaznostjo z velikega formata. Uspešna reklama je višek sodobne vizualne 
umetnosti, trg pa je merilo njene kakovosti. Če umetniki želijo uspeti, naj se ravnajo po tem 
zgledu. Risba je naporna, neizprosna v svoji prisotnosti, zahtevna v obvladovanju, ostra v dialogu 
in jasna v (likovnem) mišljenju. Poleg tega, da napravi stvari vidne, postane risba uspešno orodje 
za gledanje (Frelih, 2011). 
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Razstavljene črte na papirju v postmodernem času so skice, utrinki idej in velikih načrtov za 
izvedbo v drugem mediju. Brez dodatne razlage, ki pove, čemu je ta vzorec namenjen, naj skic 
sploh ne bi gledali. Razlage risb postmodernih avtorjev so podobne opravičilom, kaj vse bi se 
razkrilo iz načrta, če le-ta ne bi bil po naključju samo risba. Mnoge risbe v skicirkah za vedno 
ostanejo v njih, mnoge so za spodbudo za delo (Frelih, 2007; Muhovič, 2011). 
Ali potrebujemo akademsko risbo in ali ta sploh še obstaja? Mnogi predvidevajo, da bi se dalo do 
risarskega znanja priti na bolj oseben, svoboden in manj naporen način. Prejšnje umetnikovo delo 
je le umazana, zamudna, naporna obrt, pridobljena z vztrajnim učenjem, ki je brez potrebe na poti 
tehnično dobro opremljenemu artistu. Danes napredek digitalne tehnologije omogoča umetniku 
uspešno manipulacijo s podobo brez risarskega znanja (Frelih, 2007). 
 
Črtomir Frelih (2007) zagovarja risanje, ki temelji na preprostem opazovanju razlik med 
oblikovano in generirano podobo, risbo. Značilnost oblikovane risbe je, da »gre skozi človeka« in 
tako (p)ostane živo dejavna, medtem ko se značilnost generirane podobe odseva v tehnološkem 
napredku, pri čemer »oblikovalec« od zunaj nadzira procese, ne da bi bil vanje polno vključen. 
Vsaka risba je vredna opazovanja, proučevanja in razmisleka, vendar so bolj donosne narisane 
kot sproducirane risbe.  
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3. KRATKA ZGODOVINA ILUSTRACIJE 
V paleolitskih jamah in skalnih votlinah so nastali najstarejši primerki figurativne umetnosti 
prvega paralelnega sveta s človekovim preigravanjem hipotetičnih situacij, varnejših od realnih. 
V slikarijah lovcev je slutiti izredno visoko raven bistrosti duha, sposobnosti izražanja in 
domišljije. Ti prvi zapisi so nastali kot podobe dogajanj, misli in globokih občutij. Presune nas 
toliko upodobljenih dejanj, za katere sicer ne bi nikar izvedeli. Ravno s pomočjo umetnosti naj bi 
se prebili od stvarnega prek simbolnega do abstraktnega mišljenja. Ljudje v pradavnini so s 
pronicljivim poznavanjem bistva življenja. kljub elementarnim izkušnjam dosegli stopnjo tiste 
sposobnosti, da so likovno posredovali doživete občutke (Pregl-Kobe, 1998; Frelih, 2012). 
 
Ilustracija, kakor jo poimenujemo danes, se uporablja od 19. stoletja dalje. Za njeno dediščino 
lahko štejemo iluminirane rokopise, horarije in manuskripte, njen izvor pa je iskati v antični 
književnosti. Med znamenita ilustrirana literarna dela prištevamo Biblijo, Iliado, Metamorfoze, 
Božansko komedijo, Decamerona in La Fontainove Basni (Krivec Dragan, 2009). Knjižna 
ilustracija se je skozi zgodovino spreminjala. V nadaljevanju raziskujem zgodovino ilustracije in 
predstavljam povezavo besede s podobo preko zgodovinskega pregleda tehnološkega razvoja te 
posebne likovne zvrsti.  

3.1.   Razvoj ilustrirane knjige 
»Zgodovino likovne umetnosti običajno spoznavamo prek stavbarstva, kiparstva in slikarstva, pri 
tem pa velikokrat pozabljamo, kako pomembno vlogo so imele v preteklosti ročno napisane in 
ilustrirane knjige (manuskripti) ter zvitki« (Krivec Dragan, 2009, str. 71). 
 
Iz podob predmetov in pojavov okoli sebe so ljudje izoblikovali prve pismenke. Z likovno 
abstrakcijo konkretnega sveta je bilo sestavljeno sporočilo. Tako je danes sodobni svet prepreden 
s številnimi oblikami sporočanja, kjer so v ospredju, kot osnovno sredstvo, vizualni znak, podoba 
in slika (Pregl-Kobe, 1998). 
Knjiga se je pojavljala v različnih časih in različnih oblikah. Osnovni pogoji za nastanek knjige 
so bili obstoj črk ali znakov, primeren pribor in prenosljiva podlaga. Oblike knjig so bile različne, 
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odvisno od sestavine, iz katerih so jih izdelovali. Od materiala pa je bilo odvisno tudi, koliko časa 
so se knjige ohranile in koliko časa so bile v rabi. Izvor in pomen besede knjiga verjetno izvira iz 
staronordijske besede kenning, kar pomeni zapis, znak. V širšem pomenu imenujemo knjiga vsak 
z besedo označeni jezikovni dokument večjega obsega, zabeležen na lahko prenosljivem 
materialu (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Najstarejše knjige so na papirusove zvitke zapisovali Egipčani 3000 let pred našim štetjem. 
Knjige mrtvih v dobi faraonov so že krasile miniature, omeniti pa velja tudi egipčanske 
ilustracije, odkrite v grobnicah faraonov. V prvih stoletjih naše dobe se je na kitajskem že 
pojavila prva lesorezna knjiga (Illustration, b.d.). 
  
Pojem ilustracija se v antiki omejuje na slikovno prikazovanje vsebine knjižnih del, ki razlaga in 
krasi besedilo. Ilustracija je bila podrejena besedilu, zgolj za opis, brez ozadja in okvira. V 
antičnih rokopisih iz 4. in 5. stoletja so ohranjene take ilustracije – miniature, kot na primer v 
Vergilu in Homeru (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Skozi ves srednji vek je bila knjiga izjemno draga, brati pa so jo znali le izbranci, in sicer 
duhovščina, dvor in univerza. Kodeks, ki se je prvič pojavil na začetku 2. stoletja, je v 5. stoletju 
izrinil zvitke iz papirusa. Beseda kodeks izhaja iz latinske besede caudex, codex, pomeni pa 
deblo, panj, knjigo. S kodeksom označujemo najstarejši tip antične knjige. Med pomembnejšimi 
ohranjenimi sta Codex argenteus (iz 6. stoletja), ki je bil napisan s srebrnimi in zlatimi črkami na 
pergamentu in Codex aureus (iz 9. in 11. stoletja), bogato ilustriran, okrašen z diamanti in 
napisan z zlatimi črkami (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Iluminacija se je pojavila s prehodom s papirusovih zvitkov na kodeks z besedilom, pisanim na 
kakovosten pergament. V likovni umetnosti pomeni iluminacija okraševanje virtuozno ročno 
pisanih knjig z inicialami, ornamenti in miniaturami, ki so bile v njih narisane ali naslikane v zlati 
in srebrni barvi (Illuminated Manuscript, 2016). 
 
Izum papirja v 2. stoletju na Kitajskem in uvoz tega novega materiala v 13. stoletju v Srednjo 
Evropo sta pomenila bistveno spremembo v zgodovini knjige. Prve primere tiskane knjige 
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imenujemo blok-knjige (nemško blockbuch), ki so se začele širiti od sredine 15. stoletja. 
Posamezne strani z ilustracijami in besedilom vred so bile hkrati ročno odtisnjene na papir z iste, 
zrcalno izrezane tiskovne lesene plošče. Razvoj knjige in tiskarstva sta tesno povezana. 
Gutenbergov izum prvega tiskarskega stroja v 15. stoletju je pomenil močno vzpodbudo za 
grafike, vključno z najznamenitejšim mojstrom lesorezov vseh časov Albrechtom Dürerjem 
(1471-1528). Izum tiska je zamenjal spretno ročno izdelane okrase najprej z lesorezom, kasneje 
pa z bakrorezom. Prva ilustrirana tiskana knjiga je bila Biblija. S 55 lesoreznimi ilustracijami je 
izšla leta 1450 v Augsburgu (Pregl-Kobe, 1998; Jesih, 2000; Illustration, b.d.). 
 
V primerjavi z manuskripti se je izdelava knjig z izumom tiska občutno pocenila. Knjiga se je 
začela v 14. in 15. stoletju širiti v meščanskih krogih, zaradi porasta kupne moči. Svetovna 
književna dela ter potopise so začeli tiskati v renesansi in kot ilustratorji so se pojavili znani 
slikarji. Sandro Botticelli (1445-1510) je s psihološkim vživljanjem v vsebino literarnega dela ter 
hkrati z zaznavno željo po razkošnem prikazovanju ustvaril kvalitetne ilustracije za 94 perorisb 
Dantejeve Božanske komedije (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Grafični opus Albrechta Dürerja se kaže v ilustrativno obdelanih alegoričnih in sakralnih temah. 
Večina njegovih del ni bila namenjena za knjigo, temveč se je po Evropi širila v obliki grafičnih 
listov. Izjemnost se kaže tudi pri njegovih grafičnih listih v bakrorezu, med prvimi pa je 
preizkusil novo tehniko suhe igle. Prejšnjo anonimno narodno umetnost je zamenjal zrel grafični 
slog Dürerja, ki je postal zgled po vsej Evropi. Prvi lesorez Albrechta Dürerja je ilustracija 
naslovne strani knjige Pisma sv. Hieronima, izdane leta 1492 v Bazlu. Leta 1498 pa je na lastne 
stroške objavil prvo izmed svojih velikih knjig, Apokalipso, v kateri je z odliko povezal besede in 
slike. Knjiga je bila za tisti čas popolna založniška novost. Velike dramatične slike so 
navdihovale tudi druge pomembne mojstre lesoreza tistega časa: Hansa Baldunga Griena, Hansa 
Burghmairja in Lucasa Cranacha (Zuffi, 1998). 
 
Zasluge za močan razmah tiska in z njim knjižne ilustracije v Evropi gredo tudi reformaciji, saj je 
poudarjala potrebo po splošnem branju biblije in razumevanju obrednega jezika. Začetnik 
slovenske književnosti in oče slovenskega knjižnega jezika, Primož Trubar, je želel seznaniti 
Slovence z verskimi vsebinami s slovensko tiskano knjigo. Z geslom, da ima vsak pravico brati 
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sveto pismo v razumljivem jeziku, je bila dana pobuda za začetek slovenske književnosti. 
Osnovana abecednik in katekizem je dal leta 1550 v Nemčiji natisniti v tisoč izvodih na lastne 
stroške. Katekizem je vseboval 55 lesoreznih ilustracij neznanega nemškega ljudskega umetnika 
(Pregl-Kobe, 1998). 
 
V 16. stoletju je evropska iluminacija začela postopoma odmirati. Ornamentalne miniature je s 
svojo bogato fantazijo kazala zgolj v cerkvenih knjigah in odmaknjenih samostanih tja do 18. 
stoletja. Poleg izpopolnjene tiskarske tehnike, večje naklade knjig in večje pismenosti se je začela 
pojavljati privlačna dekoracija, ki je spremljala redkejše kakovostne ilustracije med besedilom. 
Knjige so si skušale pridobiti številnejše kupce s privlačnim, priročnim in intimnim manjšim 
formatom. Novost in izjemen uspeh je v letu 1538 doživela knjiga Smrtni ples, za katero je Hans 
Holbein mlajši izdelal 58 lesoreznih ilustracij. Holbein je za Dürerjem najpomembnejši ilustrator 
tistega stoletja, v knjižni ilustraciji pa ga je celo prekosil. Do konca 17. stoletja so izhajale bogato 
ilustrirane knjige po vsej Evropi, vendar branje knjig v tistem času še ni bilo razširjeno (Pregl-
Kobe, 1998). 
 
Češki književnik, filozof in pedagog Jan Amos Komenský se je prvi zavedel nujne soobstojnosti 
besede in podobe v knjigah za otroke. Zavzemal se je za nazornejši pouk in utemeljil sodobno 
osnovno šolo. Leta 1658 je razvil pouk, abecednik s podobami, da se otrok nauči branja z 
vzporedno uporabo besedne in likovne govorice. Na prelomu 17. in 18. stoletja je François 
Fénelon povzel njegovo idejo, da se otrok lahko nauči brati preko igre. To zamisel učenja branja 
preko igre je v 2. polovici 18. stoletja prevzel predvsem razsvetljenec Jean-Jacques Rousseau, kar 
je bilo povod za vrsto ilustriranih knjig, namenjenim otrokom (Mikuž, 2006).  
 
Leta 1796 je Aloys Senefelder izumil novo grafično tehniko, litografijo. S ploskim 
odtiskovanjem je ta tehnika pomnožila število kakovostnih odtisov in uporabniku omogočila 
ponovno uporabo litografskega kamna. Prenos risbe na litografski kamen je potekal ročno, 
medtem ko se danes uporablja postopek fotokemične obdelave. Ena plošča daje odtis v eni barvi, 
večbarvni odtis pa se doseže s tiskanjem rumene, modre in rdeče barve (Pregl-Kobe, 1998). 
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17. in 18. stoletje je vmesni zgodovinski čas ilustracije v tehniki jedkanic, lesorezov, bakrorezov 
in litografije. Te tehnike so omogočale hitrejši tehnološki proces in sposobnost doseganja širšega 
občinstva. Za razvoj ilustracije ob koncu 18. stoletja in zaradi političnih in socialnih dogajanj 
tistega časa sta pomembna angleški slikar, satirični bakrorezec in teoretik William Hogarth 
(1697-1764), ki je bil osredotočen na socialno-satirične teme in je poudarjal pomen vijugaste črte, 
ter španski slikar in grafik Francisco Goya (1746-1828) s ciklusom satiričnih Caprichos, 
narejenih med leti 1792 in 1798 (Pregl-Kobe, 1998; Illustration: then and now, b.d.). 
 
Po Evropi so bila v romantiki v modi literarna dela, ki so vsebovala veliko ilustracij. Pisatelji kot 
duhovni voditelji so utelešali ideal osebnosti in ilustratorji so se ravnali po zahtevah tistega časa v 
literarnih delih, kot so Decameron, Metamorfoze, La Fontainove Basni in Don Kihot. Na 
različnih koncih Evrope so nekatera od teh del izhajala hkrati v različnih prevodih in z različnimi 
ilustracijami (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Razcvet industrije v 19. stoletju je dal dodatno spodbudo časopisni industriji. Povečala se je 
naklada, poleg vesti in člankov v številnih periodičnih publikacijah pa so se ob njih uporabljale in 
uveljavljale časopisne ilustracije. S količino je njihova kakovost padala, takratna spreminjajoča se 
moda opremljanja in ilustriranja pa je vodila v kič. Vrhunec tega časa sta časopisna ilustracija in 
politična karikatura francoskega grafika, slikarja in kiparja Honoréja Daumiérja (1809-1879). 
Knjiga je bila deležna podobne usode. Naraščanje števila bralcev in pocenitev knjige sta v 
medsebojni povezavi. Razvijajoče se izposojevalne knjižice so povzročile živahnejšo založniško 
dejavnost, niso pa znižale cene knjig. Vse do dostopnejše knjigotrške novosti, romana v mesečnih 
zvezkih. Zaradi razširjenosti knjige je le-ta morala upoštevati okus množice z bohotenjem kiča ter 
s tem sprožila nastanek nekaj izjemnih, odmevnih in kvalitetno izvedenih ilustracij Delacroixa, 
Daumiérja, Doréja, Maneta (Pregl-Kobe, 1998; Illustration, b.d.). 
 
Za razvoj ilustracije je za oba, temnejšemu realizmu in naturalizmu, pomemben sočasni razcvet 
evropske pravljične pripovednosti. Hans Christian Andersen (1805-1875) je motive in teme za 
svoje pravljice in bajke črpal iz danske, antične in indoevropske folklorne književnosti. 
Legendarnost, mitologijo in fantastiko je izvirno združeval z resničnim svetom. Njegove zgodbe 
o beračih, kraljevičih, vilah, princeskah, živalih ali praznoverju ga še danes uvrščajo med najbolj 
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priljubljene književnike na svetu. Zanimanje za Andersenove pravljice in pravljice bratov Grimm 
(Jakob 1785-1863 in Wilhelm 1786-1857) pri najboljših mojstrih ilustracije ni upadlo vse do 
danes (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Plakat zahteva jasno in hitro branje tistega, kar naznanja. Imeti mora kratek, jasen in iz večje 
oddaljenosti berljiv tekst, povezan z ilustracijo. Množične agitacije med vojno kot tudi v 
poznejših propagandnih akcijah so uporabljale politični plakat. Na Nemškem so v 16. stoletju 
začeli plakat grafično razmnoževati, kot pisani, ilustrirani ali tiskani oglas na enem kosu papirja – 
kot agitacijski lepak in gledališki oglas. Kasneje so se v Angliji in Franciji v 17. in 18. stoletju 
pojavile karikature in politični letaki. Prvi veliki črno-beli ilustrirani plakat za skladišče oglja v 
Ivriju je leta 1864 razmnožil Honoré Daumiér. Pionir večbarvnega plakata je francoski grafik in 
slikar Jules Chéret (1836-1932), ki je leta 1874 izpopolnil tiskarsko tehniko barvne litografije. 
Pozno 19. stoletje pa je z novimi modernimi ilustriranimi plakati označil predvsem francoski 
grafik in slikar Henry de Toulousse-Lautrec (1864-1901). Njegove barvne litografije z nenehnim 
eksperimentiranjem, virtuozno tehniko in zaostrenim čutom za barvo so pravi čudež 
upodabljajoče umetnosti; njihova izvirnost je vplivala na razvoj litografske tehnike in moderne 
ilustracije v 20. stoletju (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Novega gibanja Srednje Evrope, secesije, si ne bi mogli zamisliti brez ilustracije, ki se je kot 
spremljevalka literature nesluteno razrasla. Gibanje se nanaša na odcepitev številnih 
modernističnih umetniških skupin od uradne akademske umetnosti v poznem 19. in zgodnjem 20. 
stoletju. Izraz secesija izhaja iz nemške besede Sezession in ima izvor v latinskem izrazu 
secessio, ki pomeni odvajanje, odcepljanje. Secesija je vzore iskala v keltski, stari egipčanski, 
japonski in indijski umetnosti ter eleganci prejšnjega stoletja. Izrazita asimetričnost in valovita 
linija sta v značilnem ritmu, sočasno s težnjo po ornamentu, naredili korak v nov motivni svet. 
Značilna je postala linija arabeske, ki se pojavlja kot izrazno sredstvo pri Munchu, Lautrecu in 
Klimtu. Sprva stilizirani rastlinski dekor z vpletenimi živalskimi in človeškimi liki se je kasneje 
razvijal v čisto abstrakcijo. Ena bistvenih značilnosti secesije je poudarjanje umetnine kot celote 
v arhitekturi, interierjih, slikarstvu in knjigah. Celostno podobo knjige so ustvarili od skrbno 
izdelanih ovojev, vezav, barvnih odtenkov listov pred naslovno stranjo, naslovne strani, prave 
tipografije za besedilo, inicialk, lične izdelave vinjet do kakovostne ilustracije. Secesijska 
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umetnost je bila namenjena ozkemu krogu velike buržoazije na vrhu kapitalizma, kar dokazujejo 
kakovostne bibliofilske knjižne izdaje, v katerih sta bila iz ene same lesorezne matrice izrezana 
tekst in ilustracija (Pregl-Kobe, 1998; Secession (art), 2015). 
 
Strojna izdelava knjig z izpopolnjevanjem moderne tehnike je omogočala množično proizvodnjo 
in cenenost. Knjiga je prodirala med najširše sloje in postala najpomembnejši dejavnik v širjenju 
splošne izobrazbe, zlasti ob uvajanju obveznega osnovnega šolstva. S takšnim razširjanjem je 
kakovost umetnosti padla in bila obsojena na propad. Kvantiteta na prehodu stoletja je 
dovoljevala vse več neokusnih in brezvrednih ilustracij (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Začetek 20. stoletja z združenjem ljubiteljev moderne knjige in luksuznimi izdajami knjig je bil 
čas za novosti v umetnosti ilustriranja. Auguste Lepère je bil leta 1901 z lesorezi, izdelanimi po 
fotografski kopiji originala za Huysmansovo knjigo La Biévre, znanilec slikarskega ilustratorstva. 
Za pravi prelom v umetnosti ilustriranja knjig pa je poskrbel francoski trgovec, zbiralec, 
književnik in založnik Ambroise Vollard (1868-1939), ki je avtorska slikarska dela s 
kakovostnim tiskarskim prenosom ponudil barvnih ilustracij vajenemu, izbirčnemu občinstvu. 
Njegova pariška galerija je bila nekaj desetletij središče pariškega umetniškega življenja. Prvič so 
pri njem razstavljali nabisti, Cézanne, Picasso, Matisse in drugi. Zaupal je nastajajoči likovni 
generaciji tistega časa, kot so Bonnard, Redon, Chagall, Denis, Picasso, Segonzac, Rouault, Dufy 
in jim ponujal knjižne opreme in ilustracije klasične in novejše književnosti ter knjige mladih, še 
neuveljavljenih avtorjev. Omenimo Bonnardove litografije za knjigo Verlaina Parallélment iz 
leta 1900, Picassovi lesorezi, lesorez in jedkanice Rouaulta za avtorsko knjigo Cirque de l’Etoile 
Filante iz leta 1883, Gogoljeve novele, opremljene s Chagallovimi jedkanicami, te so veljale za 
finančno uspešne, druge pa davek na Vollardov pogum, ki se je kasneje, z nastopom 
komercializacije umetnosti, bogato izplačal. Pri teh avtorjih je bil način ilustriranja klasične 
literature nov, svež in eksperimentalen, kakršen je bil tudi njihov odnos do umetnosti. V Parizu, 
središču umetnosti, je leta 1932 živelo približno 20.000 slikarjev in približno 500 trgovcev z 
umetninami, založnikov, kritikov in drugih ljudi, povezanih s to produkcijo. Z rastjo slikarske 
industrije so naraščale tudi potrebe po razkošno ilustriranem tisku, ki je odpiral pot v mednarodni 
promet z umetninami tako slikarjem kot založnikom. Poleg akademske umetnosti, kiča za 
ljudstvo in skomercializirane umetnosti je v kapitalizmu obstajala svobodna umetnost na 
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svobodnem tržišču. Do tega pa je prišlo s spremembo odnosov med umetnostjo in družbo. 
Ilustracije v knjigah tega časa so nastajale tudi z begom pred prijetnim, všečnim in dekorativnim 
(Pregl-Kobe,1998). 
 
Svet, ki je v začetku 20. stoletja nosil še vplive prejšnjega stoletja, je z vdorom –izmov začel po 
1. svetovni vojni. Tradicionalna umetniška sredstva niso več zadostovala, kajti najboljših 
umetnikov realistični koncept likovnega prikazovanja ni več zadovoljeval. Iskali so idejne in 
magične vsebine likovnih del, ki bi dajale nov smisel človeku in prostoru. Do začetka tega 
stoletja je bil namen grafike dobavljati material za knjige, brošure in liste s pomočjo 
pripomočkov za množično reprodukcijo, kot so lesorez, jedkanica in litografija. Ti so izgubili 
vlogo reprodukcije s pojavom fotolitografije, reprodukcijske fotografije, klišejev in kasneje 
sodobnega ofset tiska. Grafika se je razdelila na industrijsko/reproduktivno in 
originalno/umetniško. Tako grafika predstavlja posebno zvrst v likovni umetnosti in je postala 
skupno ime za risbe, razmnožene z odtiskovanjem. Moderna grafična umetnost je dobila nove 
razsežnosti in se razširila po svetu. Postala je samostojna in nevezana na literarno ali sporočilno 
predlogo (Pregl-Kobe, 1998; Jesih, 2000). 
 
Predrevolucijska ruska knjiga je bila reprezentativno bogato ilustrirana na dragem papirju z 
omejeno naklado. Po revoluciji pa so knjige spremenile poslanstvo in se prelevile v množično 
agitacijsko brošuro z ilustracijo v vlogi plakata. Sovjetski plakat in brošura sta imela cilj privabiti 
gledalca k branju sporočila s tiskano besedo. Značilnost tega obdobja je vpliv na moderno 
tipografijo in naročena anonimna politična karikatura. Ustvarjalec ni bil bistven, pomembna je 
bila nazorna podoba naročnikove želje. Tedanja umetniška ilustracija ni smela biti propagandno 
vsiljiva, temveč je morala kulturno in ideološko vplivati na gledalca, da se je ta odločil za branje. 
Ena od množičnih umetnosti, ki so se uveljavile v Sovjetski zvezi po 1. svetovni vojni, poleg 
fotografije, filma in nove tipografije, je bila fotomontaža. Zaradi potrebe je ustvarila na tisoče 
agitacijskih plakatov, ilustrirala na tisoče brošur, ljudskih knjig, stenčasov, časopisov. S 
fotomontažo so se po 1. svetovni vojni ukvarjali tudi dadaisti, poetisti, konstruktivisti in 
nadrealisti. Učinkovite barvne in slogovne rešitve sovjetskega plakata v času oktobrske revolucije 
so med vojnama doživele odmev v evropskih plakatih s pretežno kubistično inspiracijo. V 
plakatih 20. stoletja so se zaporedoma kazali tudi ostali sodobni tokovi, od ekspresionizma, 



 

 25 
 

 

futurizma… vse do kubizma. Med 2. svetovno vojno pa se je razširil politični plakat (Pregl-Kobe, 
1998). 
 
Ameriška knjižna ilustracija je bila v 19. stoletju pod evropskim vplivom. V dvajsetih letih 19. 
stoletja pa je kot posledica množičnega preseljevanja Evropejcev v Ameriko nastal 
internacionalni stil ilustriranja, ki se je kmalu vrnil na staro celino. Val amerikanizacije je 
preplavil Evropo ter puščal vse globlje sledi z razpoznavnimi vplivi knjižnih ilustracij, 
ilustriranih filmskih risank, fotoromanov in stripa. Predvsem v knjigah za otroke se je izoblikoval 
značilen raznoličen, inovativen in samosvoj stil, od realističnih ilustracij Rojankovskega, naivno-
domišljijskih ilustracij Alice in Martina Provensen, abstraktnih umetniško-vzgojnih poskusov 
Anne in Paula Rand, do poetično-impresionističnega razpoloženja Mauricea Sendaka (Pregl-
Kobe, 1998). 
 
V 20. stoletju je bil vzrok pretoka idej v kozmopolitizmu, ki je segal prek državnih in 
narodnostnih meja. Leta 1905 je bila v Nemčiji ustanovljena skupina Die Brücke, ki je bila 
pomembna za razvoj nemškega ekspresionističnega slikarstva in grafike. Drugo skupino Bauhaus 
sta zanimala tipografija in abstrakcija v umetnosti, kar pa se v ilustraciji ni obneslo. Paul Kleé 
(1879-1940) je ilustriral Voltairovo knjigo Kandid iz leta 1920 hkrati z jugendstilovimi 
zgodnjimi abstraktnimi ilustracijami, kasneje pa je ilustriral tudi s fotolitografijami. Vasilij 
Kandinsky (1866-1944) je v barvnem lesorezu ilustriral avtorske pesmi Klande leta 1913. Njun 
somišljenik Man Ray je v Franciji in Ameriki s fotomontažo ilustriral številne knjige. 
Ekspresionist Max Beckmann (1884-1950), znan po monumentalnih figuralnih kompozicijah z 
uporabo simbolike in erotike, je ilustriral s perorisbo Goethejevega Fausta v letu 1944 in uspel 
združiti izvorne mite z bitji sodobnega človeka. Predstavnik dadaizma Jean Arp (1887-1966) pa 
je Tzarovo zbirko pesmi opremil z lesorezi. V francoskih ilustriranih knjigah so se odslikovala 
umetnostna gibanja, kot na primer kubizem s Picassovimi ilustracijami, ter art nouveau z 
Edmondom Dulacom, v španskih ilustriranih knjigah pa nadrealizem z Dalijevimi ilustracijami. 
V tridesetih letih 20. stoletja so ilustracije v knjigah za starejše otroke še večinoma lesorezne in 
so se deloma nadaljevale še po vojni, kamor so barve prepočasi vstopale zaradi ekonomskih 
razlogov. Sredi stoletja so se za najmlajše rojevale originalne velike slikanice, ki so imele več 



 

 26 
 

 

ilustracij kot besedila in pri katerih se je večinoma litografsko večbarvno tiskanje razvijalo pod 
močnim ruskim vplivom (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Angleška ilustratorska ustvarjalnost je prehodila precej samosvojo pot in se razlikuje tako od 
evropske kot od ameriške ilustracije. William Blake (1757-1827) je izdajal avtorske pesmi in 
druge knjige z vgraviranim besedilom in ročno obarvanimi ilustracijami ter za tehniko uporabljal 
tudi akvarelirano perorisbo. Ilustracijo v knjigah za otroke sta dvignila na pomembno mesto 
lesorezca John in Thomas Bewick. Ta veja umetnosti je na koncu 19. stoletja dosegla vrhunec v 
opusu ilustratorja Auberyja Vincenta Beardsleya (1872-1898). Največkrat ilustrirane knjige 
realističnega pisatelja Charlesa Dickensa pa so s perorisbami opremljali najbolj znani sodobni 
ilustratorji, najpomembnejši med katerimi je George Cruikshank (1792-1878), ki je vplival na 
razvoj humoristične in satirične angleške ilustracije (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Ilustracije Vzhodne Evrope se v glavnem delijo na tradicionalne in moderne. Ruska ilustracija je 
v prvi polovici 20. stoletja med vidnejšimi. Od 17. stoletja dalje je bilo v lesorezu ustvarjenih 
nekaj uspešnih knjig, ki so korenito vplivale na Zahodno Evropo. Nikolaj Vasiljevič Kuzmin je s 
perorisnimi in akvarelnimi ilustracijami Puškinovega Jevgenija Onjegina dosegel umetniško-
ilustratorski vrhunec in na mednarodni razstavi v Parizu leta 1937 prejel zlato medaljo. V 
dvajsetih letih so se pojavile velike otroške knjige ruskih ilustratorjev z najsodobnejšim 
svobodnim stilnim izrazom, kot sta F. Rojankovski in Vladimir V. Lebedov. Njihov vpliv je 
opazen tako v Zahodni Evropi kot v Ameriki (Pregl-Kobe, 1998). 
 
Vse od Gutenbergovih časov, ko je bila knjiga še v večini predmet tiskarstva, se strukturna oblika 
knjige ni spreminjala in razvijala. Spreminjali so se slogi ornamentov in ilustracij, moda 
naslovnih strani in tipografije. V 19. stoletju je zmanjšana in tako priročnejša knjiga za branje vse 
od renesanse obstala pri prvotnih pravilih za tiskanje knjig. Nenehno pa se izpopolnjujejo stroji 
za tiskanje in načini tiskanja ter novodobni pripomočki, vezani na računalniške grafične 
programske opreme, kot so Photoshop, InDesign in Ilustrator, za zagotavljanje kakovostnega 
reproduciranja različnih vrst tehnik ilustriranja in popolnih vizualnih učinkov. V zadnjem 
desetletju je opaziti preusmeritev na digitalno grafično umetnost in nadaljnjo širitev na tem 
področju. Novi videz knjige danes preučujejo in ustvarjajo za to delo posebej šolani in 
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usposobljeni oblikovalci knjig. Inovativnost pa je največkrat podrejena modernim knjižnim 
ilustratorjem (Pregl-Kobe, 1998; Illustration: then and now, b.d.). 
 
»Za sodobno ilustracijo, ki jo časovno določajo zadnja desetletja prejšnjega tisočletja, je značilno 
opuščanje vseh konvencij tradicionalne tvornosti. Uveljavljanje modernističnih analitičnih 
pristopov k obravnavanju slikovnega polja in njegovih odnosov do lastnih okvirov ter zunanjosti 
onkraj njih je pobudilo vrsto sprememb in novosti v razmerju med podobo in zapisanim tako na 
formalni kot na vsebinski ravni. To je pripeljalo do zanimivih avtorskih reševanj v temelju 
brezizhodno nerazrešljive odvisnosti ali podložnosti med besedilom in ilustracijo« (Mikuž, 2006, 
str. 3).  



 

 28 
 

 

4. KRATKA ZGODOVINA ILUSTRACIJE NA SLOVENSKEM 
Slovenska ilustracija obsega različne razvojne smeri, tehnike in koncepte in je primerljiva s 
svetovno. Razcvet slovenske (knjižne) ilustracije ni le odmev sveta, temveč temelji na kulturni 
dediščini in danih možnostih (Pregl Kobe, 2004). 
 
Odrasli ljudje prehitro pozabljamo, kaj nam je pomenila prva ilustrirana knjiga, bodisi je šlo za 
pravljično besedilo bodisi likovno upodobitev resničnega doživetja. Po vsej verjetnosti so bile te 
drobne knjižice prva spodbuda, da še danes posežemo po knjigi. In če smo zaradi hitrega tempa 
življenja pozabili na ta prva doživetja ob knjigi, ne smemo pozabiti na za nami rastoče generacije 
otrok, navajati jih moramo na branje in jim vzbuditi željo po iluzijskem svetu, skritem med 
platnicami knjige. Prav zaradi otrok je potrebno razvijati in spodbujati ustvarjalnost na področju 
pisane besede in likovne umetnosti. Slovenska besedna in likovna ustvarjalnost za otroke se 
lahko pohvali z utrjeno tradicijo. Številna imena in dela so bila in so še danes priljubljena med 
otroki, ne samo na Slovenskem, temveč tudi na tujem (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Krivec Draganova (2009) pravi, da Slovenci na področju ilustracije premoremo dolgo in 
kakovostno tradicijo, vse od Stiških rokopisov iz 12. stoletja, protestantskih knjig z izstopajočo, z 
lesorezi bogato ilustrirano Dalmatinovo biblijo (1584), Slave Vojvodine Kranjske in drugih knjig 
Janeza Vajkarda Valvasorja (17. stoletje), a v tem diplomskem delu se bom osredotočila na 
obdobje od leta 1945 dalje.  

4.1.   Od 1945 do danes 
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1945, kmalu po 2. svetovni 
vojni. Z možnostjo šolanja nadarjenih mladih ljudi je posredno omogočila širjenje knjižne 
ilustracije. Istega leta je bila ustanovljena tudi založba Mladinska knjiga, ki je pomembna 
predvsem za uspešno širjenje mladinske knjižne ilustracije. Razvila se je v močno založniško 
hišo in od leta 1949 redno podeljuje Levstikove nagrade (Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl 
Kobe, 2004). 
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Po 2. svetovni vojni se je tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji razvila knjižna ilustracija za 
otroke in mladino, vključno s slikanico, ki je v velikem obsegu dosegla visoko raven. Slovenska 
likovna umetnost in tudi ilustracija se je po 1. svetovni vojni osvobajala nemških vplivov in se 
navezovala na evropsko umetniško središče v Parizu. Materialni pogoji sicer niso bili ravno 
ugodni, ugodni pa so bili socialni in moralni pogoji, ki so omogočali, da so napredni posamezniki 
lahko uveljavljali svoje poglede, primerne za mladino v socialistični državi, kjer je vlogo pri 
osvajanju znanja in pri estetskem oblikovanju otrok in mladine prevzela knjiga. Po vojni se je 
povečalo število otrok. Uničenje in izpad tiskanja med vojno pa sta povzročila občuten upad 
knjižnih izdaj. Obe dejstvi sta apelirali na večjo aktivnost za napredek kulture. Razmahnila se je 
grafična umetnost, ki ji je pot utrla partizanska grafika. Partizanska grafika pa je bila tudi 
vzpodbuda za začetek povojne knjižne ilustracije na temeljih tradicionalnosti in realizma. Razvoj 
knjižne ilustracije je odvisen tudi od likovne razgledanosti bralcev, ki jo lahko omogoči 
izobraževanje ob prisotnosti kakovostno ilustrirane knjige, zato je torej zelo pomembno 
sodelovanje med založniki in šolstvom. Likovni pouk na šolah si prizadeva za visoko likovno 
kulturo otrok, knjižne ilustracije pa razvijajo njihov estetski čut in spodbujajo njihovo 
intelektualno zorenje. Na tak način se zavira razmah osiromašene, kičaste literature (Brenkova in 
Grafenauer, 1978; Pregl, 1979; Pregl Kobe, 2004). 
 
Ilustrirani učbeniki so bili po vojni redki in skromni. Ilustracija v učbenikih pa se je količinsko in 
kakovostno razbohotila ob vse večjih zahtevah šolstva in boljših možnostih. Med lepe uspehe na 
področju učbenikov prištevamo ilustracije Sava Sovreta in Lidije Osterc, na področju poljudno-
znanstvenih knjig ilustracije Jožeta Ciuhe in Iveta Šubica, pri poljudno-znanstvenih slikanicah za 
otroke pa ilustracije Lidije Osterc in Marjana Mančka. Ob pregledu povojnih izdaj Cicibana, 
Pionirskega lista, Pionirja in Kurirčka pa ugotovimo, da slovenske ilustratorke več objavljajo kot 
ilustratorji, vendar se kasneje vrstni red obrne (Pregl,1979). 
 
»Slovensko knjižno slikarstvo ilustrira tekste vseh literarnih zvrsti – umetniških in poučnih, ki so 
namenjene otroku in mladini« (Brenkova in Grafenauer, 1978, str. 28).V ilustraciji prevladuje 
predvsem perorisba, risba s svinčnikom in flomastrom, vračajo se umaknjene grafične tehnike 
predvsem v tehniki lesoreza, nove tehnične možnosti pa dajejo priložnost slikarski barvni 
ilustraciji. Razvija se prava slikanica, ki postaja samostojna slikarska kreacija, namenjena 
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razvojnemu obdobju otroka od zgodnjega predbralnega do zgodnejšega šolskega obdobja in se 
deli na tri zahtevnostne stopnje. Prva stopnja, harmonikasta zložljiva kartonasta zapognjenka ali 
leporello, je namenjena otrokom med drugim in četrtim letom in je prehodna stopnja med igračo 
in pravo knjigo. Vsebinsko je najpreprostejša, običajno nima besedila ali pa ima le krajša besedila 
ali pripovedne verze, vezane na upodobitev, ali pa začenja otroka seznanjati s svetom ljudske in 
umetne poezije, ki z verzi pripovedno ponazarjajo ilustracije. Druga zahtevnostna stopnja je 
prava knjiga s trdimi kartonastimi listi in višjo stopnjo slikaniške knjižne zvrsti, ki je namenjena 
otrokom okrog tretjega leta. Tretja zahtevnostna stopnja pa je slikanica s tankimi listi in je 
namenjena otrokom od približno četrtega leta dalje (Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl, 1979) 
 
Povojne mladinske knjižne ilustracije delimo na starejšo, srednjo in mlajšo generacijo 
ilustratorjev, s tem da nekateri ilustratorji glede na stilne značilnosti in ustvarjeno delo sodijo 
tako v eno kot v drugo skupino. Starejši generaciji ilustratorjev je pripadal čas graditve in 
političnih gibanj z nezavidljivimi možnostmi za ustvarjanje. K ilustratorjem, ki so se začeli 
uveljavljati že pred 1. svetovno vojno, sodijo Birolla, Gaspari in Podrekar. Maksim Gaspari je 
dobil Levstikovo nagrado za ilustracije pesmi Šuri-Muri velikan (1959) Korneja Čukovskega, 
vendar v njegovih delih ni več ganljive prisrčnosti in komične živahnosti, s katerima je pridobil 
občinstvo. Gvido Birolla je med drugimi deli ilustriral Trije bratje in trije razbojniki (1951) Karla 
Široka, za katere je prejel Levstikovo nagrado, Tovariša (1955) Franceta Bevka in Iveri (1959) 
Frana S. Finžgarja. V izrazu so njegove samosvoje in močne ilustracije ohranile pravljično 
domačnost in nekoliko starinski čar. Mlajši ilustrator France Podrekar je z značilno secesijsko 
münchensko-dunajsko tradicijo ilustriral Butalce (1949) Frana Milčinskega in prejel Levstikovo 
nagrado (Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl, 1979). 
 
Število ilustriranih knjig za mladino je med obema vojnama naraščalo. Opaziti je umetnike 
starejše in nove generacije, med katerimi so Božidar Jakac, Maksim Sedej, France Mihelič ter 
predvsem Nikolaj Pirnat. Uspeh Pirnata so ilustracije za pesniško zbirko Ciciban (1932) Otona 
Župančiča; risbe so smiselne, izrazite in živahne, usklajene z vsebino, svobodne, lahkotne. 
Marsikatero sodobno delo je nastalo v senci te zbirke (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
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Čas druge svetovne vojne je bilo obdobje velikih načrtov in vidnih dosežkov. Izborjena 
nacionalna samostojnost Slovencev v sestavu Jugoslavije je v sklopu slovenske kulture 
omogočila izjemen razmah knjižne ilustracije. Nastali sta partizanska grafika in knjižna 
ilustracija, ki sta še sledili socialističnemu realizmu z močnim osebnim likovnim izrazom. S 
slikarskimi in grafičnimi deli so Božidar Jakac (1899-1989), Nande (1899-1981) in Drago (1901-
1982) Vidmar, Nikolaj Pirnat (1903-1948), Dore Klemenčič-Maj (1911-1988) in France Mihelič 
(1907-1998) formirali estetiko povojne likovne umetnosti. Leta 1943 je začel neredno izhajati 
Pionir, sledila mu je Mladina, nato pa leta 1945 likovno vodilni mesečnik za otroke v prvi šolski 
dobi Ciciban. Ilustracije so vsebovale tematiko narodno osvobodilnega boja. Socialistični 
realizem je bil med vojno in prva leta po njej uradno sprejeta smer. Omenjeni umetniki so 
ustvarili bogat in oseben likovni izraz, zaradi česar je bilo leta 1945 mogoče razvijati ilustracijo 
na temelju samostojne narodne tradicije (Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl Kobe, 2004).  
 
V Ljubljani so od leta 1955 vsako drugo leto mednarodne grafične razstave. Te razstave so 
pripomogle k novim poskusom in tehnični raznolikosti ilustracije slovenskih likovnih umetnikov 
v ločenem sočasnem iskanju novega izraza grafične dejavnosti in knjižne ilustracije. Iz 
realističnega upodabljanja vodi umetnike v več smeri: v ekspresionizem: z deformacijo oblik in 
transformacijo barve; v poskuse geometrizacije in redkeje kubično poenostavljanje; v omiljeni 
nadrealizem v ilustraciji poezije in znanstvene fantastike; v primitivistične poenostavitve, 
sorodne oblikam ljudske umetnosti in umetnosti naivnih; v vpliv otroške risbe, stilizacije iz 
historičnih slogov. V šestdesetih letih se pojavi nov način upodabljanja prostora, ko nekdanja 
perspektiva, kompozicija in statični prizori izginjajo, le-te pa nadomesti topografska razporeditev 
pomensko vezanih predmetov, kar od otroka zahteva nov način branja podob (Brenkova in 
Grafenauer, 1978; Pregl, 1979; Pregl Kobe, 2004). 
 
Starejša generacija ilustratorjev 
Ekspresionistični slikar in grafik Tone Kralj (1900-1975) je ilustriral že pred 2. svetovno vojno. 
Po vojni leta 1945 je ustvarjal ilustracije v Cicibanu. Z ilustracijami Pravljic o carjeviču 
Jeruslanu (1953) Igorja Šiliha in popularne povesti o Martinu Krpanu (1953) Frana Levstika so 
njegove slikarske in risarske kvalitete najmočneje prišle do izraza. Plastične, jasno orisane figure 
in poenostavljen kolorit ljudske umetnosti ustvarjajo kmečko mogočnost in bistvo ljudskega 
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junaka Krpana. Prav tako je dobro uskladil togo monumentalnost s slovstvenim ritmom pesnitve 
o carjeviču. Tone Kralj je tudi po vojni ohranil izrazito kiparski občutek za formo, kar je bilo v 
nasprotju s slikarsko mehkim realističnim risanjem (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Slikar in grafik Miha Maleš (1903-1987) je bil pomemben ilustrator proze in poezije za odrasle. 
Ilustriral je Slovenske pravljice (1959), ki pa zaradi oblikovne drznosti niso požele pravega 
zanimanja. Maleš se je v ilustracijah naslonil na izročilo ljudske umetnosti in pisanost barv ter 
primitivizem oblik preoblikoval v nov stiliziran, poudarjen obris in fauvistično intenziven kolorit 
(Benkova in Grafenauer, 1978). 
 
France Mihelič (1907-1998) je v četrtem desetletju ustvaril odlično serijo litografij s socialno 
tematiko in v slikarstvu ohranil podobo življenja revnega Prekmurja. Izredno zbirko partizanske 
risbe in grafike je ustvaril med vojno. Po vojni je intenzivno deloval na vseh področjih. 
Eksperimentiral je na področju grafike in slikarstva, v ilustraciji pa je izkoristil nova odkritja. V 
razpoloženju socialističnega realizma so izšle Miheličeve ilustracije za kratko pripoved Solzice 
(1949) Prežihovega Voranca. Mojster risbe s sočnim izrazom, trdno zakoreninjen v domačem 
svetu, je ustvaril polno in sveže delo v tradicionalni realistični estetiki. Pred nami je zaživela 
Slovenska revščina brez sentimentalnosti, s skopo in lahkotno risbo. Bolj razgibane, poskočne in 
naježene risbe so v Najdihojci (1951) Frana Levstika. V knjigi Štirje letni časi (1956) Mire 
Mihelič pa se tradicionalna podoba pomirjene narave razkraja, vse prehaja iz ene oblike v drugo 
in se spreminja. Simbole in ljudske običaje pri Kurentih je Mihelič omilil in prilagodil otrokovi 
dojemljivosti (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Maksim Sedej (1909-1974) je bil že pred vojno priznan socialni grafik in slikar intimnega 
družinskega sveta. Prva povojna izdaja Najlepših pravljic Tisoč in ene noči (1946) z njegovimi 
ilustracijami razkriva krhko in ostro perorisbo, iz katere brez napora izlušči obrise ter z napetostjo 
notranjih črt oživlja telesa in prostor. Brez senčenja doseže z natančnostjo upodobljeni gib in vtis 
plastičnosti ter globinske razporeditve s položajem figure. Črtice (1955) Ivana Cankarja, knjiga 
Čarovnik iz Oza (1959) L. F. Bauma, Učiteljica Breda (1963) Franceta Bevka in druge 
združujejo v ilustracijah kvalitete prefinjenega realizma, ki z lahkoto prehajajo v fantazijo. 
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Temeljni koncept upodobitve ostaja enak, le risba se je gibala med bolj sproščeno in strožje 
zaključeno, omrežje linij pa je ritmično razgibalo formo (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Nikolaj Omersa (1911-1981) je bil izrazit slikarski risar. Njegov svet se odkriva v prelivanju barv 
in prehajanju sence v svetlobo. Risbe ne uporablja kot neprestopne meje zaprtih objektov, temveč 
kot aktiven splet linij predmeta in prostora, kjer se nahaja predmet. V slikanici Zajčkov zvonček 
(1955) zna s svojo afiniteto do dinamičnega dogajanja, s kontrasti sence in svetlobe v risbi, 
ustvariti napetost do pustolovske dogodivščine. V barvni ilustraciji pride še posebno do izraza 
njegovo slikarsko znanje. Svež kolorit in karakterizirane figure v knjigi Peter iz telefona (1963) 
Mire Mihelič ustvarjajo veselo, sanjsko in domače vzdušje. Za razliko od knjige V puščavi in 
goščavi (1964) H. Sienkiewicza, kjer barva v zadržani tonaliteti, utesnjena med dinamičnimi 
linijami vzbuja dramatično napetost. Svoje značilnosti ilustracije ohranja tudi v drugih literarnih 
delih (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Marij Pregelj (1913-1967) je bil grafik, slikar in ilustrator, za katerega je bila značilna silovita, 
ekspresivna risba. Za ilustracije v knjigi Otroška leta (1949) Franceta Bevka je dobil Levstikovo 
nagrado. Ilustracije Homerjeve Iliade (1950) in Odiseje (1951), namenjene srednješolski mladini 
in odraslim, so Preglja potisnile v iskanje resničnosti Homerjevega sveta in ga pospremile v novo 
smer njegovega razvoja, ekspresionizem (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Sem spadajo še Riko Debenjak (1908-1987), ki je ilustriral Gavroche (1949) V. Hugoja in Uvod 
h Krstu pri Savici (1950) Franceta Prešerna; Evgen Sajovic (1913-1986), ki je ilustriral Pravljice 
(1950) in Snežno kraljico in druge pravljice (1953) H. Ch. Andersena; Stane Kumar (1910-1997), 
ki je ilustriral Kaplana Martina Čedermace (1956) Franceta Bevka; najznačilnejše delo Ksenije 
Prunk (1905-1994) so ilustracije v delu Bratci, zima bo (1957) Anice Černej; Mara Kralj (1909-
2010), ki je ilustrirala Grimmove Zvezdne tolarje (1964). Med starejšimi ilustratorji velja omeniti 
še Vladimirja Lakoviča (1921-1997), Karla Zelenka (1925), Sava Sovreta (1928-2008) in Aca 
Mavca (1929- 1982) (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
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Srednja generacija ilustratorjev 
Ilustratorji srednje generacije predstavljajo najmočnejšo skupino: skupino, ki je vezana na 
obdobje med narodnoosvobodilno vojno (NOB), tiste, ki je vezana na svobodno obdobje in 
skupino pravljičark. Izrazit predstavnik srednje generacije ilustratorjev je Milan Bizovičar, 
sledijo mu Ive Šubic, Janez Vidic, Ivo Seljak-Čopič, Jože Ciuha, Melita Vovk-Štih, Štefan 
Planinc in Božo Kos (Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl, 1979). 
 
Milan Bizovičar (1927-2006) je ilustrator širokega spektra. Njegova risba se je z leti poenostavila 
in očistila ter ohranila osnovne značilnosti upodobljenega predmeta ali figure. Ta risba je 
oblikovala podobe v Zgodbah iz mesta Rič-Rač (1962) Lojzeta Kovačiča. Njegov izraz se kaže v 
raznoliki kompoziciji, novem načinu gibanja, razmerjih v sceni z ostro stilizirano risbo. Risbo je 
spojil z barvo znotraj meje risbe, do kraja ali s prestopom risbe, kar stopnjuje napetost. Ilustriral 
je Prvi maj (1961) in Solzice (1967) Prežihovega Voranca s sijajnimi barvami in poenostavljeno 
risbo, Salomonove rudnike (1967) H. R. Haggarda pa z dinamično, barvito risbo na barvni 
podlagi, deljeno na rumeno in sinje polje. Izrazite so ilustracije v Bobrih (1974) Janeza Jalna z 
monumentalno, iluzijsko, poenostavljeno in čisto barvno predstavitvijo. V Alenčici, sestrici 
Gregčevi (1973) se je naslonil na narodno motiviko. Levstikovo nagrado sta mu prinesli Možiček 
med dimniki (1974) Lojzeta Kovačiča in Abecedarija (1975) Daneta Zajca (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). 
 
Ive Šubic (1922-1989) sodi v generacijo, vezano na obdobje NOB, h kateremu se je nenehno 
vračal kot izrazito pripovedni ilustrator partizanske tematike. Njegov slog ilustriranja označujejo 
poenostavljenost, nerodna mogočnost, kubična oglatost forme in temna barvna skala. 
Kompozicija in prostor sta strnjena in vezana na frontalni pogled. V lesorezu je ilustriral Cvetje v 
jeseni (1956) Ivana Tavčarja, grafično zahtevnejše ilustracije v Karelijskem epu Kalevala (1961), 
primerne starejši mladini in v pesniški zbirki Lesnika (1969) Toneta Kuntnerja. Njegove 
ilustrativne stvaritve najdemo v Dečku na črnem konju (1969) Leopolda Suhodolčana, v Sezidala 
si bova hišico (1974) Ferda Godine in v Beli murvi (1976) Franceta Forstneriča (Brenkova in 
Grafenauer, 1978; Pregl, 1979). 
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Ive Seljak-Čopič (1927-1990), partizanski ilustrator, je v svojih zgodnjih ilustracijah pokazal 
grobo moč v izrazu s togimi močnimi figurami in z odrekanjem privlačnemu in igrivemu, a kljub 
temu so bili njegovi začetki realistični. Od leta 1953 dalje se v njegovem slikarstvu kaže težnja k 
novim likovnim rešitvam. Posadka brez ladje (1955) in Vesele in žalostne o mulah (1957) Toneta 
Seliškarja so še tradicionalno vezane ilustracije, nove rešitve pa se kažejo v ilustracijah Aska in 
volk (1963) Iva Andrića. Dramatična vsebina je izražena v ekspresionističnem smislu z 
deformacijo oblik in transformacijo barv na sploščenem prizorišču. Seljak je svoj stil razvijal 
dalje. Z različnimi zornimi koti je pridobil gibljivost pogleda na prizorišča in figure. Figura je 
zaokrožena, a deformirana. Barve so strožje: nesijoče, zelene, rjave. Višek Seljakovega 
ilustratorskega opusa pa je zagotovo likovna spremljava v knjigi Robinson Crusoe (1975) 
(Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Janez Vidic (1923-1996) se je uveljavil po osvoboditvi zlasti z realističnim upodabljanjem živali. 
V njegovih ilustracijah je prizorišče nazorno, upodobitev dogajanja je prepričljiva, pripoved je 
izrazita, z nekoliko pretiravanja. Te značilnosti pridejo do veljave v ilustracijah ljudskih pesmi 
Premagane zverine (1950) in Valjavčevih Živalskih pripovedkah (1951). Partizanske teme je 
upodobil z grobim, ekspresivnim stopnjevanjem na eni in z ostro obrisno črto na drugi strani 
(Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Risba Jožeta Ciuhe (1924-2015) je ostra, stilizirana, lirična, hudomušna, včasih se približa 
karikaturi. Z ostrim opazovanjem reducira motiv v strogo urejenost celote. Bogato, svežo in 
lahkotno likovno govorico ilustracij občutimo v Ciganskih pravljicah (1959), Puškinovih 
pravljicah (1960) in drugih. Za Butalce (1961) Frana Milčinskega je razvil sodobno, otrokom 
dostopno vedro barvno ilustracijo. Zbirko pesmi za otroke Lajna drajna (1971) Jožeta Snoja je 
opremil z jasno obrisno linijo v spremljavi s prosojnim akvarelom. Ilustracije v Gospod Baroda 
in druge ljudske pesmi (1966) Pavla Golie pa so čisto slikarske, dopolnjene s črno-belo risbo. Po 
letu 1965 pa je Ciuha izrabil svoje izkušnje iz slikanja na steklo, se razživel v arabeski, žarečih 
akrilnih barvah in črni obrobi (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Melita Vovk-Štih (1928) je dolgo ohranila realistično risbo v svojih ilustracijah. Privlači jo 
resničnost človeka in njegovih štirinožnih prijateljev. Ilustracije v Zgodah in nezgodah kraljevega 
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dvora (1957) Milana Šege sledijo izraznim možnostim linije, risbe za Nekoč pod Gorjanci (1960) 
Vere Albreht pa izkoristijo duhovito in lahkotno staromodno okolje. Najmočnejše komponente 
njenega ustvarjalnega daru so prisotne v Basnih (1964) I. A. Krilova. Njene ilustracije slikarsko 
učinkujejo v slikanicah Puhek v Benetkah (1965), Puhek (1967), Puhkova kresna noč (1971) 
Mire Mihelič in v povesti Erazem in potepuh (1971) Astrid Lindgren. Tu so še Gimnazijka 
(1973) Antona Ingoliča, Veliki čarovnik Ujtata (1974) Vide Brest in Avtomoto mravlje (1975) 
Jožeta Snoja z bogato perorisbo (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Štefan Planinc (1925) je nadrealist, ki v ilustraciji izhaja iz realistične risbe do ekspresivno in 
karikaturalno transformiranih izraznih načinov, kot na primer, humoristično obarvano povest 
Tajno društvo PGC (1958) Antona Ingoliča ali pa znanstveno fantastiko v Pesmi za otroke (1963) 
Janka Glazerja. Za priljubljenega Lassie se vrača (1966) Ericha Knighta je povzel podobe iz 
angleških lovskih prizorov v grafikah 19. stoletja. V njegovo ilustracijo vse bolj prodirajo izrazi 
»fantazijskega« slikarstva v slogu nadrealizma. V Strašnem levu (1974) Duškota Radovića je 
nakazal sodobni strip s tehnično črtno in modelacijsko izvedbo (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Božo Kos (1931-2009) je bil karikaturist, katerega ilustracije z mehko risbo na najkrajši način 
povedo največ. S smislom za moderni svet strojev, stalnim veselim razpoloženjem in lapidarnim 
slogom risanja je lahko ilustriral od stripa do povesti, za otroke vseh starosti. Omenimo ilustracije 
za dela Čudežni pisalni strojček (1966) Smiljana Rozmana, Veliki in mali kapitan (1968) 
Leopolda Suhodolčana, Barbákos in kosi (1969) Jožeta Snoja, Rodiš se samo enkrat (1972) 
Branke Jurca, Bratovščina Sinjega galeba (1974) Toneta Seliškarja in slikanico Živalska 
olimpiada (1976) Svetlane Makarovič. Njegova ozka paleta barv, rdeča, modra in rumena, se je 
začela širiti s sivinami in rjavinami, s katerimi je poustvarjal optično realnost sveta (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). 
 
Pravljičarke 
Največ pozornosti in časa so ilustratorke posvetile najmlajšim, s slikovitimi predstavami 
enostavnega, bogatega in najlepšega sveta iger in pravljic, ob katerih otrok emocionalno uživa in 
se lahko identificira. Pri srednji skupini pravljičark pa ne moremo mimo Marlenke Stupica, 
Ančke Gošnik Godec, Marjance Jemec Božič, Lidije Osterc, Rože Piščanec, Maričke Koren, 
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kasneje še Jelke Reichman in naslednje generacije avtoric, ki izhajajo iz tradicionalnega 
pripovedništva, Marije Lucije Stupica, Kamile Volčanšek, Alenke Sottler in Jelke Godec Schmidt 
(Brenkova in Grafenauer, 1978).  
 
Marlenka Stupica (1927) je prva razvila slikarski izraz za slikanico in pravljico po vojni. 
Realistični izraz je očistila drobnih opisovanj predmetov v iskanju učinkovitejše prostorske 
grupacije in svobodnejše dispozicije motiva s študijem orientalskega in srednjeveškega 
evropskega knjižnega slikarstva. V ilustracijah za Grimmovi deli Trnuljčica (1954) in 
Sneguljčica (1956) srečujemo njene nove oblike v Cicibanu, z risarsko poenostavljenimi 
figuricami. Življenjski prostor malih junakov postaja celotna površina slike. V barvnih 
ilustracijah so ljudje, rastlinje, živali in arhitektura perspektivično nevezani. Kasneje je zavestno 
črpala iz novih prvin slovenske ljudske umetnosti skladno z ilustracijami za arhaično besedilo 
Pastir (1958) Valjavca. Za Ostržka (1960) Carla Collodija in Piko Nogavičko (1958) Astrid 
Lindgren je v ilustracijah stkala polno podrobnosti v harmonično celoto. V poznejših knjigah se 
začenja njena ilustracija nagibati k dinamičnim rešitvam. V Palčici (1976) je avtoričino likovno 
znanje strnjeno s fantazijsko prodornostjo in izredno senzibilnostjo (Brenkova in Grafenauer, 
1978). Krivec Draganova (2009) omenja še ilustracije v Rdeči kapici in Grdemu račku. 
 
Roža Piščanec (1923-2006) z občutljivim posluhom za psiho otroka in estetsko dognanostjo 
privlači mlade bralce z ilustracijami v Medenjakovi hišici (1961) Františka Hrubina, Janku in 
Metki (1963) Franceta Bevka, Heidi (1954) Johanne Spyri, Belem konjiču (1967) Branke Jurca 
(Brenkova in Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) omenja še ilustracije v Kdo je 
napravil Vidku srajčico. 
 
Ančka Gošnik-Godec (1927) z barvo ustvari razpoloženje na slikovnem polju. Ilustrirala je Vile 
(1960) Charlesa Perraulta, Za lahko noč (1965) Ele Peroci, Modro puščico (1967) Giannija 
Rodarija, Na oni strani srebrne črte (1970) Ele Peroci. S pridobitvami modernega slikarstva 
razvija prostor, spreminja velikosti, spreminja barvo, ohranja pa občutek resničnosti in skladnost 
celote. Njen slikarski svet privlačno skriva vzgojne prvine, katerih primeri so Lukec in njegov 
škorec Franceta Bevka, Zverinice iz Rezije (1972) Milka Matičetovega, Pšenica – najlepši cvet 
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(1974) (Brenkova in Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) omenja še ilustracije v 
Slovenskih ljudskih pravljicah, Muci Copatarici, Zeliščih male čarovnice. 
 
Lidiji Osterc (1929-2006) omogoča visoka likovna kultura izkoriščanje omejenega področja 
otrokovega predstavnega sveta z novimi možnostmi sodobnega likovnega izraza. Omeniti je treba 
njeno začetno opremo in ilustracije za jezikovno vadnico Marije Jalen (1962), izreden uspeh pa 
doseže z barvnimi ilustracijami za slikanico Hišica iz kock (1964) Ele Peroci. Osterčeva je knjigo 
v celoti sama oblikovala in vnesla novost: besedilo in podobe se svobodneje pomikajo čez stran 
in sežejo tudi v živi rob. Rastline so stilizirane, oblike so geometrične, figurice dekorativne in 
živali niso več strnjene na prizorišču, scena je postala razsežna in ploska. V Grimmovem Lonček, 
kuhaj! (1966) se pokrajina razkraja dalje. Omenimo še pesmice Čirule, čarule (1966), Desetnico 
(1966) Frana Milčinskega. Visok nivo prečiščenosti vzdržujejo ilustracije Andersenovih in 
Grimmovih pravljic ter drugih (Brenkova in Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) omenja 
še ilustracije v Bibi, bubi, baji in Beli mačici.  
 
Ilustracije Marjance Jemec-Božič (1928) so sveže, nasmejane, med drugimi v Devet sončnih dni 
(1967) Marje Cerkovnik, Nani, mali opici (1970) Josipa Ribičiča in Rdečih škorenjčkih (1970) 
Branke Jurca. Latentni smeh v njeni risbi je poživilo v slovenski knjižni ilustraciji. Njene 
značilne poteze zajemajo tisto, kar je bistveno. Med mnogimi naj omenimo Pesmice in povestice 
(1972) Dragana Lukića, Praznično pravljico (1973) in Pravljico na visokih petah (1974) Marje 
Cerkovnikove ter Čuj in Katka (1974) Branke Jurca, Atomček (1974) Marcela Argilija in 
Metuljčke (1975) Anice Černejeve (Brenkova in Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) 
omenja še ilustracije v Juriju Muriju v Afriki in Kotičku na koncu sveta. 
 
Marička Koren (1928) je v svoji risarsko poudarjeni in poenostavljeni obliki ilustrirala Kekca 
(1970), Kekčeve zgodbe (1973) in Kekec nad samotnim breznom (1974) Josipa Vandota. Privlači 
jo poenostavljena figuralika naše ljudske likovne izraznosti, še posebno tista na panjskih 
končnicah. Pri njej ne zaslutimo iskrive veselosti ali humorja, izstopa zaradi izrazitega 
starinskega, nadrobnega realizma (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
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Ilustratorka Jelka Reichman (1938) je občinstvu predstavila svoj prijazni in idealizirani otroški 
svet v odločnih barvah. Prvič se je pojavila s knjižico Šivilja in škarjice (1964) Dragotina Ketteja, 
uveljavila pa se je z Miškolinom (1969) Josipa Ribičiča. Priljubljenost je utrdila z ilustracijami v 
slikanicah Škrat Kuzma dobi nagrado (1974) in Skozi mesto (1974) Svetlane Makarovič ter 
Maček Muri (1975) Kajetana Koviča. Pri srcu ji je počlovečenje živali in predmetov in spretno se 
otepa »infantilizmu« (Brenkova in Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) omenja še 
ilustracije v knjigi Piki Jakob. 
 
Starejša skupina ilustratorjev, deljena na mlajšo generacijo ilustratorjev, je za vzor in navdih 
naslednjim generacijam: 
Doprinos Tomaža Kržišnika (1943) v ilustracijo je celovita likovna oprema tekstov. Kržišnikova 
novost je slikanica v mapi Zlata ptica (1971) v nevezanih sedmih barvnih sitotiskih, podobno 
tudi pri Aladinovi čudežni svetilki (1974) Svetlane Makarovič in Lalala (1975) Ele Peroci 
(Brenkova in Grafenauer, 1978; Pregl, 1979). 
 
Marija Lucija Stupica (1950-2002) je nase opozorila s svojim domišljijskim likovnim bogastvom 
z Zeleno kapico (1973) Zdenka Slabýja. Levstikovo nagrado si je prislužila z zrelimi ilustracijami 
Kraljične na zrnu graha (1973) H. Ch. Andersena. Lucija Stupica je rasla neposredno iz svojih 
predhodnic in bila pod vplivom Marlenke Stupica, a prilagajala se je sodobnemu bralcu z novimi 
likovnimi izrazi. Naj omenimo ilustracije v delih Pekarna Mišmaš (1974) Svetlane Makarovič, 
Narobe fant (1975) Hanne Ožogovske, Klepetave želve (1975) Polonce Kovač, Vrček se razbije 
(1975), Glavni petelinček (1976) in Sapramiška (1976) Svetlane Makarovič (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). Krivec Draganova (2009) v tej generaciji avtoric, ki jih druži izhajanje iz 
tradicionalnega pripovedništva, omenja še Kamilo Volčanšek (1950), Alenko Sottler (1958) in 
Jelko Godec Schmidt (1958). 
 
Z ilustracijami Kostje Gatnika, Marjana Mančka, Matjaža Schmidta, Milana Eriča in Zvonka 
Čoha »se oblikuje interpretacija, ki pomeni pandan »pravljičarkam« predvsem v humornih, 
včasih že pobalinskih domislicah in karikiranih likih, ki upoštevajo izkušnjo novega medija 
popularne kulture – stripa in animiranega filma (risank)« (Krivec Dragan, 2009, str. 72)  
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Kostja Gatnik (1945) je v krog ilustratorjev vstopil neposredno iz stripovskega in slikarskega 
dela. Riše ilustracije v živih barvah z napeto vsebino. Zanj sta značilna »neofiguralika« in 
pozneje superrealizem. V Srajci srečnega človeka (1974) in Ivanhoeju (1974) Walterja Scotta so 
ilustracije popartistično stilizirane s privzeto folklorno ornamentalnostjo. Kmalu pa izumi 
otrokom sodobnejši način predstavitve v stripovsko akcijskih dogodivščinah z razgibanimi 
karakternimi in situacijskimi spremembami. Posluh za napeto sledenje ritmu pripovedi je pokazal 
v delih Kje stanuješ, mala miška (1975) v Košutovih verzih, Jure Kvak-kvak Saše Vegri, 
Avtozaver (1976) Nika Grafenauerja, Mokedaj (1976) Toneta Pavčka, Lučka na daljnem severu 
(1975) Mimi Malenškove, v Čenčariji (1975) Toneta Pavčka in v Petnajstletnem kapitanu (1976) 
Julesa Verna (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Marjan Manček (1948) kot ilustrator izhaja iz karikature in stripa. V Slovenskih basnih in 
živalskih pravljicah (1975) se je predstavil kot sproščen in radoživ likovni spremljevalec teksta, 
iz katerega je izbiral najbolj komične, satirične in razgibane sestavine sporočila. Njegova črtna 
risba je vedra. Omenimo nekaj njegovih ilustracij za Pravljice po telefonu (1975) Giannija 
Rodarija, Pisano okno (1975) in Mojca Pokrajculja (1976) Svetlane Makarovič (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). 
 
»Nekje vmes delujejo Rudi Skočir z monumentalnimi, na realistični osnovi zgrajenimi liki, ki jim 
posebej ustreza slovensko ljudsko izročilo, ter lirična Daniel Demšar in Dušan Muc ter Mojca 
Cerjak« (Krivec Dragan, 2009, str. 73). Med vsemi je najbolj arhaičen Silvan Omerzu, ki črpa iz 
grotesknih mask, arhetipov in se izraža s preprosto risbo (Krivec Dragan, 2009). 

4.2.   O sodobni slovenski ilustraciji 
Milan Zinaić (1997) se v svojem članku ukvarja s temo o sintagmi »civilizacija slike«. Pravi, da 
bi vsako drugo stoletje lahko tako poimenovali prej, kot naše. Razlogi so v intelektualnih 
kronistih, ki razglašajo »smrt podobe« in pogubo umetnikov. Temu odgovarja Zinaić še z 
drugimi umetniki s »smrtjo umetniškega genija«, s »smrtjo herojske umetnosti« in se postavlja po 
robu z izmišljevanjem poti umetnosti, potrebne za preživetje.  
Dediči največje človeške skrivnosti so ljudje, ki s svojo domišljijo in nadarjenostjo pripovedujejo 
svoje sanje ob minimalni podpori družbe, podcenjevanju s strani umetnostne kritike in preziranju 
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od sodobne umetnosti. Njihov prispevek je v sodobni nomenklaturi ustvarjanja umeščen med kič 
in debilnostjo. Kljub temu pa so čuvaji mita ilustracije moralno honorirani (Zinaić, 1997). 
 
Pregl Kobetova (2004) pravi, da se v slovenski ilustraciji določene zakonitosti in značilnosti 
ponavljajo na vedno višji ravni, primerno časovnemu obdobju. Sodobna umetnost stežka pronica 
v izraznost knjižnih ilustracij. Danes imajo oblike sporočanja kot osnovno sredstvo vizualni znak, 
podobo in sliko. 
Nove smeri v 80. in 90. letih 20. stoletja so bile podrejene stripovski dinamičnosti, drugačnosti in 
zakonu presenečenj. Sočasno ali z rahlo zamudo v primerjavi s svetom so knjige preplavile grda, 
karikirana bitja, z drugačnimi učinki, redko odbijajočimi. V dobi računalnikov in interneta bi bilo 
pričakovati izrinjenje razpoznavne značilnosti slovenske ilustracije, vendar mladi ustvarjalci 
uspešno ustvarjajo nov svet in dokazujejo simultanost v združitvi likovnih konceptov 
predhodnikov z novimi sodobnimi svetovnimi likovnimi tokovi vizualnih komunikacij in 
slikovno informiranostjo. Bili so časi, ko so ilustrirali predvsem slikarji, v današnji mladi 
generaciji ilustratorjev pa je precej oblikovalcev. Uspešna nova generacija kaže izjemno likovno 
znanje, večje vnašanje likovnih elementov in domišljijo, prilagojeno sodobnemu času (Pregl 
Kobe, 2004).  
 
»Podobno kot v vsej slovenski likovni umetnosti, /…/, tudi ob naši ilustraciji opazimo veliko 
neskladje med ustvarjalno dejavnostjo ali njenimi dosežki ter kritiško in zgodovinsko refleksijo. 
/…/ gre za dejavnost, ki ima odgovorno vzgojno in izobraževalno vlogo, za slikovno govorico, ki 
soustvarja človekovo zavest in odločilno vpliva na psihični razvoj. Pomanjkanja monografij, 
pedagoških prijemov, problemskih razstav in zapisov ter drugih študij o naši ilustraciji ni mogoče 
pojasniti z besedami, ga pa zelo lahko razume vsak, ki živi v Sloveniji ter pozna razmere v njeni 
kulturi, preteklosti, šolstvu in življenjskih situacijah nasploh« (Mikuž, 2006, str. 3). 
 
»Za sodobno ilustracijo, /…/, je značilno opuščanje vseh konvencij tradicionalne tvornosti. 
Uveljavljanje modernističnih analitičnih pristopov k obravnavanju slikovnega polja in njegovih 
odnosov do lastnih okvirov ter zunanjosti onkraj njih je pobudilo vrsto sprememb in novosti v 
razmerju med podobo in zapisanim tako na formalni kot vsebinskih ravni. To je pripeljalo do 
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zanimivih avtorskih reševanj v temelju brezizhodno nerazrešljive odvisnosti ali podložnosti med 
besedilom in ilustracijo« (Mikuž, 2006, str. 3). 
 
Postmodernistična širina je ilustraciji prinesla večjo samozavest. Sodobni posredovalci 
vizualnega vključujejo pridobitve digitalnih in vizualnih svetov, ki so spremenili pojmovanje in 
dojemanje ilustracije. Pojavili so se predsodki pedagogov in založnikov, ki so likovnost razumeli 
le kot posnemanje. Antropologi so že zgodaj odkrili, da pri razvijanju podob odločajo kulturni 
kodi in ne mimezis. Kljub temu je obveljalo mnenje, da v tradicionalni ilustraciji ustreza čim bolj 
verodostojna podoba z manjšimi posegi. Čim bolj se je modernizem v 20. stoletju osvobajal 
mimetičnih zahtev, je tudi sodobna ilustracija začela opuščati naturalistično posnemanje in se je v 
svojih razvitih oblikah začela približevati ustvarjalnim načelom otroške risbe. Ali so dobri 
ilustratorji spremenili okus gledalcev? Ali je to zaradi vpliva simboliziranja vizualnih znakov, ki 
nas spremljajo na vsakem koraku? Ali odrasli, ki knjige kupujejo vzgajajo likovni okus? (Mikuž, 
2006).  
 
Sodobni ilustratorji uspešno nadaljujejo tradicijo slovenske ilustracije in ji preko novih pristopov 
vnašajo potrebno svežino, teme in motive. Izpostavljamo le nekatere avtorje: Gorazd  
Vahen domiselno vpleta predmete iz vsakdanje stvarnosti v pravljični svet, Suzi Bricelj kadrira 
likovne podobe kot v filmu, Damijan Stepančič in Lila Prap likovno premišljeno pripovedujeta 
bogate znakovne simbole, Arjana Pregla, Petra Škerla in Ano Zavadlav druži način interpretiranja 
besedil s preprosto, sporočilno otroško risbo (Krivec Dragan, 2009). 
 
»Sodobna slovenska ilustracija je v dobri ustvarjalni kondiciji, saj se v vsaki generaciji izlušči 
močno in vitalno jedro umetniško prepoznavnih avtorjev, številni med njimi svoj umetniški 
domet preverjajo in potrjujejo z udeležbo in uspehi na mednarodnih selekcioniranih razstavah« 
(Pirnat-Spahić, 2012, str. 15-16). 
 
Frelih (2012) se sprašuje, kam vodijo smeri tehnološkega razvoja, vendar ima občutek, da bo 
ilustrirana knjiga še nekaj časa nepogrešljiv tiskan pripomoček. 
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Sedmak (2014, str. 3) predstavi ilustracijo danes kot nekaj nepogrešljivega »tako v literaturi kot 
tudi v periodiki, v znanosti in umetnosti, pri reklamnih in oglaševalskih predstavitvah« in ne več 
samo kot knjižno ilustracijo, »saj se pojavlja v različnih interaktivnih in drugih elektronskih 
medijih«. 
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5. ANALIZA IZBRANIH ILUSTRACIJ 
V spodnjih vrhunskih ilustracijah analiziram risbo v ilustraciji, oprto na razlago Črtomirja 
Freliha. Hkrati pa analiza vključuje namen, zaznave in doživljanje ilustracij z upoštevanjem 
stopnje otrokovega razvoja. 

5.1.   Silvan Omerzu 

 
Slika 2: Silvan Omerzu: Ilustracija naslovnice revije Cicido, 2006 (Podoba knjige - knjiga podob: 

7. slovenski bienale ilustracije, 2006) 
 
Najmlajši otroci pridobivajo osnovne izkušnje o značilnosti stvari s pomočjo ilustracije. Ločijo 
čiste barve z velikimi in jasnimi, barvnimi, ploskovitimi površinami in tonskim stopnjevanjem. 
Zaznavajo razlike med okroglimi in oglatimi oblikami. Pritegnejo jih jasne upodobitve brez 
nasičenosti in prekrivanja. Na upodobljenih počlovečenih živalih sta značilna pogled od spredaj 
in s strani. Na analizirani sliki je jasna meja med linijo in barvo, s poudarjenimi konturnimi 
linijami motiva. Linija, v povezavi s ploskovitostjo barvnih ploskev, otroku predstavlja 
najpomembnejše izrazno sredstvo, saj z njo izrazi pozitivna čustva in razpoloženje, kar vpliva na 
njegovo doživljanje ilustracije. Linije so krepke, ravne mehčajo krive tako, da ilustracija izraža 
toplino. S poenostavljeno uporabo kratkih, odsekanih linij je Omerzu upodobil dlake živali, ter 
ukrivljen nasmešek, ki je enak pri obeh figurah. Avtor je z medialno linijo prostoročno obkrožil 
deljene ploskve glave, ušes in trupa upodobljenih ter dosegel ploskovitost prostora. Oči so 
upodobljene kot temne točke na svetlem ozadju in kot take pritegnejo naš pogled. Linija je ene 
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barve in nekoliko spremenjenih debelin. Risba je enostavna, ploskovita, z značilno risarsko 
potezo avtorja. Uporabljene so čiste barve brez odtenkov in modelacije. Odnos na sliki je 
reduciran na dve nastopajoči živali, umeščeni v prazen prostor, brez upodabljanja globine, zaradi 
česar deluje ilustracija čisto in jasno. Likovni jezik v ilustraciji je torej na ta način doživljajsko in 
razumsko najbližji najmlajšim otrokom glede na njihov razvoj (Frelih, 2009). »Sposobnost 
nezmotljivega ločevanja največjih razlik v podobi je temelj za nadaljnje ostrenje zaznav in 
doživljanj likovnih vsebin v kasnejših razvojnih obdobij« (Frelih, 2009, str. 77). 

5.2.   Ančka Gošnik Godec 

 
Slika 3: Ančka Gošnik Godec: Ilustracija iz knjige Iščemo hišico, 2005 (Podoba knjige - knjiga 

podob: 7. slovenski bienale ilustracije, 2006) 
 
Ta ilustracija zahteva od otroka večjo pozornost. Prizorišče je pregledno in odnosi med 
nastopajočimi niso pretirano zapleteni. Figure so postavljene v barvit likovni prostor. Ob pogledu 
od spredaj in s strani so priključeni še posebni zorni koti. Petelinova upodobitev je skoraj v celoti 
s strani, hkrati pa postavitev njegovih kril prinaša kompleksnejšo prostorsko dogajanje. Prav take 
upodobitve širijo otrokovo pojmovanje prostora in spodbudijo njegove likovne predstave. Ker se 
otrok še ne zna tako izražati, mu ta napetost med znanim in neznanim ustvarja željo in 
radovednost po likovnem raziskovanju. Poteze avtorice so nežne in fine. Krive linije izražajo 
mehkobo, kombinacija navpičnih in vodoravnih linij pa ustvarja razgibanost in dinamiko 
ilustracije. V ilustraciji se pojavlja množica barvnih odtenkov, ki s skladnim stopnjevanjem širijo 
paleto barv in razgibajo barvni prostor. Figure in ozadje so barvno izčiščeni, do potankosti 
izdelani in natančno domišljeni. Izraz ilustracije je popolnoma slikarski, saj je pred linijo dana 
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prednost ploskvam in tonskim razlikam. Konturne linije na ilustraciji so poudarjene s temnejšo 
oziroma svetlejšo barvo od barvne ploskve upodobljenega objekta. V likovnem prostoru 
nastopajo prostorska vodila z delnim prekrivanjem, kot je razvidno na sliki, odnosi med kokošjo 
in piščanci so predstavljeni tako, da je jasno, kaj je spredaj in kaj zadaj. Celotna slika je 
zasnovana na ploskovit način in ustvarja iluzijo globine prostora z vodoravnimi valovnicami in 
stopnjevanjem intervalov svetlosti barve. Mejo med barvo in obliko zabrišejo pestre črtne 
strukture, ki tvorijo zahtevne vzorce z debelino, različno gostoto črt in barvo. Na ilustraciji se 
vrstijo barvne ploskovite oblike, ki pritegnejo naš pogled in ga usmerjajo v notranjost točke. 
Privlačna ilustracija otrokom omogoča krepitev in preizkušanje lastne likovne senzibilnosti. 
Skladnost uporabljenih likovnih izrazil vodi otroka od enostavnega k kompleksnejšemu 
zaznavanju likovnega prostora, pripovedi in vsebin (Frelih, 2009). 

5.3.   Zvonko Čoh 

 
Slika 4: Zvonko Čoh: Ilustracija iz knjige Bedak Jurček, 2005 (Podoba knjige - knjiga podob: 7. 

slovenski bienale ilustracije, 2006) 
 
Tudi ta ilustracija zahteva od otroka večjo pozornost. V ilustraciji je prostor na videz 
tridimenzionalen, izražen prek prostorskih vodil in celotne postavitve prizora. Prostor je v 
ospredju napet s podrobno upodobitvijo predmetov, perspektiva poteka prek knjig na levem delu 
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ilustracije do desnega dela slike in se konča v svetlobi okna. Predmeti in figuri se prek prostora 
razlikujejo po velikosti in se navidezno enakomerno zmanjšujejo v globino. Z delnim 
prekrivanjem ločimo v prvem planu tuš s peresom, v drugem nizanje knjig, sledijo figure in v 
zadnjem planu nasičeno knjižno omaro ter okno, na katerih se barve z oddaljenostjo ohlajajo. 
Avtor je figure postavil v likovni prostor in ni izpustil nobene podrobnosti na obrazni in v telesni 
mimiki, oblačilih, predmetih in prizorišču. Predmeti bližje nam so jasni in intenzivneje ilustrirani, 
z oddaljevanjem pa postajajo nejasni, izginjajo in bledijo. Vse je do potankosti domišljeno in 
izdelano. Globina prostora je prikazana z osvetljenostjo in senčenjem na predmetih in figurah s 
pomočjo svetlobe in sence. Čisti ploskoviti barvni nanosi se umikajo svetlo-temni modelaciji, ki 
ustvarjajo iluzijo poglobljenega prostora. Celotna ilustracija pridobiva s tonskimi razlikami 
plastični in prostorski vtis. Linije izrazito polnijo likovni prostor, da začutimo dinamiko v 
prizoru. Dramatičnost napetega prizora stopnjujejo svetlobni kontrasti. Avtor dosega napetost 
tudi s pretiravanjem, in sicer obrazom poudari značilnosti, kot pri karikaturi (Frelih, 2009). 
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6. POMEN IN VLOGA ILUSTRACIJE 
Ljudje so z označevanjem predmetov in pojavov iz okolice sestavljali svoja sporočila prek 
likovne abstrakcije takratnega sveta. Prve pismenke so se izoblikovale iz teh podob. Izumrle 
civilizacije so se izražale z risbo in znaki, v likovno berljivih znakih, npr. hieroglifih, iz katerih se 
je z abstrakcijo kasneje razvil umetni in bolj zapleteni sistem znakov za sestavljanje v tekste 
(Brenkova in Grafenauer, 1978; Krivec Dragan, 2009). 
 
Ilustracija za otroke in mladino ima dvojni pomen, in sicer je prvi ta, da upodablja zapisano, s 
čemer spodbuja domišljijo in ustvarjalnost, drugi pa ta, da likovno vzgaja šolarja razbirati jezik 
zapisanega v besedah in pa tudi tistega v podobah (Krivec Dragan, 2009). 
 
Otroku, ki še ne pozna pisave, pomeni ilustracija primarno pisavo, ki jo besedilo dopolnjuje z 
branjem nekoga, da otrok na nevsiljiv način dobiva kulturno informacijo prilagojeno njegovim 
identifikacijskim in komunikativnim sposobnostim. Tekst spodbuja izvor njegovih predstav, slika 
pa mu pove ravno toliko ali še več kot besedilo. Ilustracija v slikanici ima pomen tropa-znaka, ki 
je pripovedno razložen v besedilu, če je slikanica opremljena z njim. Ko besedila ni, mu slika, 
odvisna od učinkovitosti ilustracije, govori sama. Ta tip slikanice je namenjen najmlajšim 
otrokom. Slikanica je osredotočena na leposlovno-likovno informacijo, ob užitku skoraj realne 
literarne vsebine in posebnosti likovnega izraza. Pri takšni slikanici gre za vzbujanje estetskih 
učinkov (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
Večina otrok se nikoli ne bo poklicno ukvarjala z likovno umetnostjo, ob primerni vzgoji pa bodo 
kasneje v življenju prepoznavali skrita vidna sporočila, uživali v likovni umetnosti iz mladosti in 
našli tisto, ki bo nastajala hkrati z njimi. Ilustracija je včasih prvo in edino srečanje s podobo, 
obenem pa povezanost z zgodbami (Krivec Dragan, 2009).  
 
Vizualna komunikacija je v slikanici odločilnega pomena. Marshall Mc Luhan govori o 
zgodovinskem razvoju in nadgrajevanju družbenega komuniciranja. Vizualna in avditivna 
razsežnost sporočanja se kopičita in dopolnjujeta na različne načine. Sodobni svet je prepreden z 
različnimi oblikami sporočanja, z vizualnim znakom kot osnovnim sredstvom sporočanja. V 
preteklosti sta prevladovala ustno in pisno izročilo, kar nas sili v drugačen način pretakanja 
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informacij, bodisi kot sprejemnikom bodisi kot ustvarjalcem sporočil (Brenkova in Grafenauer, 
1978). 
 
Izhodišče za razmišljanje o fenomenu otroške slikanice se kaže v Mc Luhanovi teoriji občil, ki 
slednja deli na »vroča« in »hladna«; dve vrsti kulturne organizacije in dve globalni obliki 
družbenega komuniciranja prek sredstev, s katerimi razpolaga moderna družba. »Vroče« občilo 
označuje komunikacijsko sredstvo z visoko stopnjo določenosti, ki ponuja obilje podatkov in 
manjšo možnost sodelovanja pri bralcu, poslušalcu, gledalcu, največkrat pa vse naenkrat. 
»Vroča« občila zaposlujejo čutilo vida. »Hladno« občilo označuje komunikacijsko sredstvo nižje 
stopnje določenosti, zato ima tisti, ki ta sporočila sprejema, več možnosti za sodelovanje in 
vživljanje v situacijo. »Hladna« občila ustvarjajo kulturo »globinske udeleženosti«, ko ni mogoče 
imeti objektivnega, racionalnega, realnega odnosa do sporočila. Mc Luhan »vročo« ali »hladno« 
funkcijo občila povezuje s kulturnim okoljem, v katerem se določeno sporočilo pojavlja, kajti v 
različno razvitih družbah se ista forma lahko kaže kot »vroča« ali kot »hladna« (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). 
 
V zvezi s slikanico se odpirata dva ključna, ponavljajoča se pojava. Prvi pojav govori o 
prisotnosti vizualne, slikovne, ideografske sestavine v načinu sporočanja v naši sodobni 
informacijski kulturi. V slikanici se besedilo in slika informativno dopolnjujeta. Danes se na 
vsakem koraku srečujemo z izstopajočimi vizualnimi komunikacijami, ki so svoj vrhunec dosegle 
z razmahom televizije in tehnologije. Posledično se tipološko spreminja tudi slikanica; klasično 
literarno besedilo daje prednost kratkemu komentarju ali pa izostane tudi ta, tako da govorijo le 
ilustracije, oboje pa je tesno povezano z avtorsko slikanico. K temu se prišteva tudi strip in 
poljudnoznanstvene slikanice. Drugi pojav se nanaša na model »vročega« občila, kamor je 
načeloma treba prišteti tudi slikanico. Tisto, kar najbolj označuje to knjižno zvrst, je visoka 
stopnja njenega sporočila, kajti ponuja veliko podatkov estetskega ali empirično-informativnega 
značaja. To je splošna opredelitev slikanice, brez upoštevanja raznolikosti in tipoloških 
diferenciacij znotraj te knjižne forme. 
Osnovna značilnost klasične literarne slikanice je v enakovrednem dopolnjevanju in prepletanju 
estetske informacije besedila in ilustracije, s čimer nastaja slikaniško sporočilo, katerega 
inteziteta je odvisna od umetniške potence tako teksta kot ilustracije. Pri tem ni bistvenega 
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pomena dejstvo, da slikanica nastaja na osnovi knjižne predloge, katero ilustracija vsebinsko 
vizualizira. Ni govora o oblikovanju slikanice, ampak o celovitem estetskem sporočilu slikanice, 
ki ga dajeta tekst in slika. Proces oblikovanja klasične slikanice je dvodelen, najprej se izdela 
literarni tekst in šele nato se nanj »prilepi« tudi ilustracijo (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Teamske in avtorske slikanice predstavljajo posebno skupino, pri kateri je osnovna tehnološka 
značilnost sinhrono nastajanje teksta in ilustracije. Literarna in likovna sestavina se spajata v 
nedeljivo celoto. Literarno besedilo je mogoče brati brez likovne spremljave in prav tako je 
mogoče neodvisno od teksta »brati« ilustracije. Kadar pa slikanica odseva prevladujoči 
komunikacijski model dobe, se tekstualni del spreminja v povezujoči komentar, ki dopolnjuje 
ilustracijo (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Nikakor pa ne gre prezreti slikanice brez besed. Tekst je v celoti nadomeščen z ilustracijo, za 
katero je značilna določena stopnja estetske informativnosti, na drugi strani pa določena 
prisotnost akcijske razsežnosti. Obe sestavini sta v najboljših primerih ujeti v sozvočje, ki 
omogoča iluzijsko, neovirano branje ilustracij v pripovedi (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Na koncu slikaniške tipografije pa še nekaj o poljudnoznanstvenih, realnih slikanicah. V 
nasprotju z iluzijsko slikanico se otroka seznanja z empiričnimi sestavinami človekove vednosti o 
svetu. Publikacije prek ilustracije in besedila prenašajo realna, preverljiva spoznanja, njihovo 
sporočilo pa teži k znanstveni dokumentarnosti na različnih območjih človekove kulturne zavesti, 
dela in eksistence. Tu se ilustracija umika natančni in manj iluzionistični fotografiji (Brenkova in 
Grafenauer, 1978). 
 
Tipološke in komunikacijske značilnosti iluzijske slikanice se nam po Mc Luhanovi delitvi 
predstavi kot »vroče« občilo. Osnovna komunikacijska lastnost slikanice je njena nasičenost s 
podatki svoji publiki, zaradi česar ne daje dosti možnosti za sodelovanje in dopolnjevanje. 
Slikanica je po svoji komunikacijski opredeljenosti estetsko nasičena, dokaj statična, čutno 
nazorno zasvajajoča, da terja vnovična branja besedila in ilustracij, kar vodi k odkrivanju vedno 
novih semantičnih odtenkov v njenem literarnem in likovnem jeziku (Brenkova in Grafenauer, 
1978). 
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Bolj se slikanica tipološko približuje stripu, kateri je označen z manjšo mero literarne in likovne 
opredeljenosti in večjo stopnjo sodelovanja in dopolnjevanja publike, bolj dobiva ta slikanica 
značaj »hladnega« občila. Bralec takšne slikanice se z vživljanjem v situacijo, lastnim 
dograjevanjem vsebine, vnašanjem dodatnih podatkov in z identifikacijo vključuje v igro 
kulturne globinske udeleženosti, ki bralca povezuje z avtorjem sporočila. Bralec je postavljen v 
vlogo avtorjevega sooblikovalca, kar bralcu tudi ukinja možnost objektivnega, distanciranega, 
racionalnega odnosa do tega sporočila (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Kulturna izkušnja otroka se razlikuje od kulturne izkušnje odraslega človeka, kar se kaže tudi pri 
drugačnem branju literarno-likovnega sporočila slikanice. V primerjavi s kulturnim okoljem 
odraslega človeka je otrokovo informativno manj nasičeno in izkustveno dokaj nerazvito. Iluzija 
v slikanici vabi otroka s svojo literarno in likovno govorico, mu širi in dograjuje obseg 
»kulturnega okolja« na globinski, celovit, temeljni način v svet slikanice, v kateri vzbudi svoje 
domišljijske predstave. Njegova eksistencialna resnica in izvor njegove identifikacije prehajata 
preko igre z estetskim sporočilom slikanice. Za odraslega je to sporočilo eno od mnogih in se do 
njega vede racionalno, kritično distancirano, pri otroku pa gre za globalno participacijo v 
sporočilu, za eksistencialno resnico njegovega sveta (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
Naj gre za slikanico z visoko stopnjo sporočilnosti, ki ne dopušča dopolnjevanja, ali strip, ki 
temelji na čim intenzivnejšem sodelovanju bralca, otrok se bo vedno identificiral s sporočilom 
prek igre, ki ga ponuja slikanica. Identifikacija se veže na različne občutke, na primer estetsko, 
čutno doživetje iluzije, ali pa akcijsko. Zdi se, da je prav slikanica tisti medij, v katerem se 
združujeta globinsko sodelovanje bralca in visoka komunikacijska opredeljenost sporočila, ki se 
kaže v identifikacijskih, doživljajskih razsežnosti branja (Brenkova in Grafenauer, 1978). 
 
»Namen ilustracije je pojasniti in obrazložiti ter razvozlati zgodbo, pesem ali pisano informacijo, 
jo opremiti z vizualno predstavitvijo nečesa, kar je opisano v besedilu« (Sedmak, 2014).   
 
Sedmak (2014) pravi, da je ilustriranje leposlovnih knjig prevod besedila v sliko. Interpretacija 
ilustracije je osebna in kakovost subjektivna. Zaznamo jo preko načina upodabljanja in avtorjeve 
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domišljije. Še preden se naučijo brati, začnejo otroci spoznavati lepote narave in literature preko 
ilustracij v slikanici. 
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7. KAKŠNA JE KAKOVOSTNA ILUSTRACIJA 
»Ilustracije, ki govorijo z organiziranostjo oblik, barv, gibov, svetlobe, senc in struktur, imajo vse 
od otroštva pomembno vlogo pri razvoju človeka, ko gre za njegovo avtonomnost, socializacijo 
in predstavo o resničnem svetu. Dobra slikanica je tista, ki ponudi oporo otrokovi prirojeni in še 
ne obremenjeni domišljiji. Ilustrirane knjige za otroke predstavljajo raznolikost umetniških in 
tematskih izkušenj, hkrati pa pripomorejo k izobraževanju. Tudi današnji otroci sprejemajo dobre 
upodobitve, različne sloge in tehnike ter bogatijo svoj zaklad izkušenj. V tem je resnična moč 
likovnih del, ki upodabljajo besede. Tega bi se morale bolj zavedati kakovosti in ne le 
komercialnosti naklonjene slovenske založbe, ki bi več vlagale v promocijo ilustriranih knjig in 
slikanic ter njihovih avtorjev, pa tudi uredniki, ki bi naše ilustratorje še bolj spodbujali in jim 
zaupali« (Pregl Kobe, 2004, str. 4). 
 
Ilustracija zahteva od avtorja posebne veščine in določeno disciplino v vsebinskem in 
oblikovnem smislu, kar pomeni, da dobra ilustracija nikoli ne more bili le pomanjšana ali 
povečana slika. Moderni in sodobni umetniki so tej zvrsti posvečali celotne opuse in priznavajo, 
da z ilustriranjem ohranjajo brezmejne otroške domišljije (Krivec Dragan, 2009). 
 
Dobra ilustracija izvira iz slikarstva in mora biti tako polnokrvna, da zdrži brez opore besedila. 
Otrokovim razvojnim oz. starostnim stopnjam naj se prilagaja s poznavanjem, ne pa z 
nepotrebnim spakovanjem, ki otroku preprečuje globlje doživljanje vsebin. Najboljša 
ilustratorska dela puščajo bralcu prostor za individualno interpretacijo, doživljanje in 
poglabljanje. Sodobne ilustracije prisegajo na komunikativnost med besedno in slikovno 
pripovedjo v simetričnem ravnovesju (Frelih, 2012). 
 
»Učinek dobre ilustracije je trojen: je okras, razlaga in interpretacija besedila« (Sedmak, 2014, 
str. 3). 



 

 54 
 

 

8. AVTORSKO DELO 
S poslušanjem in prebiranjem pravljic se večina sreča z ilustracijo že v otroštvu, v dobi 
odraščanja. Pravljice so prve uprizoritve imaginarnega prostora, ki vplivajo na otroško domišljijo 
in razvoj. Njihov čar je v tem, da jih vsak (po)doživlja po svoje. 
 
Veselje do risanja se je začelo ob prvem stiku z barvico. Po maminih besedah naj bi barvico, 
takrat ko sem bila dovolj zrela za to, takoj prijela na pravilen način. Ilustracija me je od nekdaj 
pritegnila. Njen vpliv se pozna tudi v mojem likovnem izrazu. Sprva se je začelo s prerisovanjem 
znanih likov, kasneje pa sem nadaljevala z iskanjem lastnega interpretiranja sveta, h kateremu se 
vedno znova rada vračam. Stran od realnega, otipljivega.  
 
Ker sem pred kratkim prevzela družinsko podjetje, kjer se med drugim ukvarjamo tudi z izdelavo 
štampiljk, sem se odločila, da bom za praktični del diplomskega dela izdelala ilustracije v tehniki 
izdelave štampiljk. Moj cilj je bil ustvariti ilustracijo, ki bi ponujala originalen odtis. V 
nadaljevanju bom opisala postopek izdelave ilustracije – štampiljke. Za motiv sem si izbrala tri 
poljubne pesmi različnih avtorjev z različno vsebino, Pav Bine Štampe Žmavc, Ekstaza smrti 
Srečka Kosovela in Sposodim si Ferija Lainščka. Risanje se je začelo v skicirki s skiciranjem 
likov, ki nastopajo v posamezni pesmi. S premišljenimi potezami sem začrtala linijsko risbo. 
Osredotočila sem se na sam motiv in ga umestila v prazen prostor, zaradi želje po čistem, izrazito 
linearnem izgledu štampiljke, brez uporabe senčenja. Nato sem na skico prilepila paus papir in 
pričela s prerisovanjem konturnih linij z uporabo rotringov različnih debelin. Po zaključenem 
prerisovanju sem posamezno ilustracijo skenirala in jo računalniško obdelala z nekaj 
kozmetičnimi popravki do te mere, da je bila linija na ekranu čista. Ko sem bila z izgledom 
ilustracije zadovoljna, sem jo s pomočjo programa zrcalila in ji postavila potrebne parametre za 
pripravo laserske izdelave štampiljke na vulkanizirano gumo. Po končanem postopku sem gumo 
potapkala s porozno barvno blazinico. Na ravni podlagi sem na gumo z barvo položila list in 
ročno pritiskala list ob gumo. Nisem se odločila, da bi gumo zalepila na leseno podlago, saj so 
podobe na gumi večjega formata in bi s tem izgubila manipulacijo nad celotno situacijo. Čar 
štampiljke je ta, da je vsak odtis drugačen in omogoča zaznavo teksture papirja. 
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Pav (Bina Štampe Žmavc) 
 Na dvorišču pleše pav. 
Res je malce domišljav, 
vendar je neznansko lep, 
ko razširi pavji rep! 
 
Prava pavja čarovnija –  
kočijaž je in kočija, 
ko stopica v šir in dalj, 
sije v soncu kakor kralj! 

 Slika 5: Urška Grilj: Ilustracija po pesmi Pav, 2016, mešana tehnika, velikost 30 cm x 21 cm 
(Osebni arhiv, 2016) 
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Vse je ekstaza, ekstaza smrti! (Srečko Kosovel) 
 

Zlati stolpovi zapadne Evrope, 
kupole bele - (vse je ekstaza!) - 

vse tone v žgočem, rdečem morju; 
sonce zahaja in v njem se opaja 
tisočkrat mrtvi evropski človek. 
- Vse je ekstaza, ekstaza smrti. - 

 
Lepa, o lepa bo smrt Evrope; 

kakor razkošna kraljica v zlatu 
legla bo v krsto temnih stoletij, 

tiho bo umrla, kot bi zaprla 
stara kraljica zlate oči. 

- Vse je ekstaza, ekstaza smrti. - 
 

A, iz oblaka večernega (zadnjega 
sla, ki oznanja Evropi še luč!) 

lije kri v moje trudno srce, 
joj, in vode ni več v Evropi 

in mi ljudje pijemo kri, 
kri iz večernih sladkih oblakov. 
- Vse je ekstaza, ekstaza smrti. - 

 
Komaj rojén, že goriš v ognju večera, 

vsa morja so rdeča, vsa morja 
polna krvi, vsa jezera, in vode ni; 
vode ni, da bi pral svojo krivdo, 
da bi opral svoje srce ta človek, 

vode ni, da pogasil bi z njo 
žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi. 

 
In vse je večer in jutra ne bo, 
dokler ne umremo, ki nosimo 

krivdo umiranja, dokler ne umremo 
poslednji… 

 
Joj, v to pokrajino, še v to zeleno, 
rosno zeleno pokrajino, še v to, 

sonce večerno, boš zasijalo 
s pekočimi žarki? Še v to? 

 
Morje preplavlja zelene poljane, 

morje večerne žgoče krvi, 
in rešitve ni in ni, 

dokler ne padeva jaz in ti, 
dokler ne pademo jaz in vsi, 

dokler ne umremo pod težo krvi. 
 

Z zlatimi žarki sijalo bo sonce 
na nas, evropske mrliče 
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 Slika 6: Urška Grilj: Ilustracija po pesmi Ekstaza smrti, 2016, mešana tehnika, velikost 30 cm x 
42 cm (Osebni arhiv, 2016) 
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Sposodim si (Feri Lainšček) 
 

Sposodim si star biciklín, 
nikogar z njim ne dohitim, 
nikogar z njim ne prehitim, 

le veter si v lase lovim. 
 

Sposodim si rumen dežnik, 
za senco je, ko sonca ni, 
za streho je, ko dežja ni, 

pokriva me in se vrti, vrti. 
 

Sposodim si še tebe kdaj, 
ne vprašaš me, kako in kaj, 

ne vprašaš me, od kod in kam, 
ne briga te, če pot poznam. 

 
Sposodim si poletni dan, 

ves sončen je in nasmejan, 
ves kuštrav je in razigran, 
in ti mu praviš dober dan. 

 
Sposodim si poletno noč, 
ko zvezde zrejo v nekoč, 
ko luna že odhaja proč, 

le ti mi šepneš lahko noč. 
 

Sposodim si še tebe spet, 
ne vprašam te, kako čez svet, 
ne vprašam te, od kod in kam, 

a vendar te nazaj ne dam. 
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Slika 7: Urška Grilj: Ilustracija po pesmi Sposodim si, 2016, mešana tehnika, velikost 30 cm x 21 

cm (Osebni arhiv, 2016) 
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9. PEDAGOŠKI DEL 
9.1.   Učna priprava 

Glava priprave 
 
Datum izvedbe: julij 2016 
Izvedba: Likovna delavnica 
Starostna skupina: 26 – 34 let 
Število ur: 3 
 
Likovno področje: risanje 
Likovna naloga: risanje ilustracije po literarni predlogi  
Likovna tehnika: risanje s flomastri različnih debelin 
Likovni motiv: risanje po literarnem besedilu 
Likovni materiali: risalni list, grafitni svinčnik, radirka, rotring, flomaster 
Učila in pripomočki: power-point predstavitev s slikovnim materialom, knjige 
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje, samostojno praktično delo 
Učne oblike: frontalna, individualna 
Vrsta učne ure: kombinirana (teoretična in praktična) 
 
Cilji:  
Udeleženci delavnice: 

- usvojijo pojme: risba; točka, linija, likovni prostor; 
- spoznajo nekaj pomembnih slovenskih sodobnih ilustratorjev in njihova dela; 
- prepoznavajo likovne značilnosti na predstavljenih likovnih delih; 
- spoznajo, kakšna sta pomen in funkcija ilustracije; 
- upodobijo kompozicijo z uporabo orisnih likovnih prvin; 
- razvijajo domiselnost pri interpretiranju besedila z risbo; 
- spoznajo svoj likovni izraz; 
- spoznajo izrazne možnosti ilustracije; 
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- kritično vrednotijo lastne izdelke in izdelke drugih udeležencev likovne delavnice. 
 
Viri in literatura:  

- Šuštaršič, N. (2004). Likovna teorija : učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji 
– likovna smer. Ljubljana: Debora 

- Butina, M. (2003). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora 
- Tacol, T. (2006). Likovno izražanje 6. Ljubljana: Debora 
- Tacol, T. (2006). Likovno izražanje 8. Ljubljana: Debora 
- Pregl Kobe, T. (1998). Upodobljene besede. Grosuplje: Mondena KK, d.o.o. 

 
Internetni vir: 

- »Wayne the Stegosaurus« a poem by Kenn Nesbitt. Pridobljeno 11.7.2016, iz 
https://www.youtube.com/watch?v=GsGyaUU1e_w 

9.2.   Potek učne priprave 
PREDAVATELJ UDELEŽENCI 

DELAVNICE 
UČNE 
METODE IN 
OBLIKE 
DELA 

UČILA IN 
UČNI 
PRIPOMOČKI 

1. UVODNI DEL 
Uvodna motivacija 
Pozdravim udeležence delavnice in se 
jim predstavim. Kot uvod predvajam 
animirano ilustracijo pesmi »Wayne 
the Stegosaurus«. Preko razgovora 
pridemo do zaključka, da risba 
interpretira besedilo.    

 
 
Poslušajo, 
opazujejo, 
odgovarjajo, 
ugotavljajo  

 
 
Frontalna 
oblika, razlaga, 
pogovor, 
opazovanje 

 
 
Animirana 
ilustracija pesmi 
v Power point 
predstavitvi 

2. OSREDNJI DEL 
Posredovanje likovnih pojmov 
Risba je grafični prikaz oblik s 

 
 
Poslušajo, 

 
 
Frontalna, 

 
 
Slikovno 
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pomočjo točk in linij na neki površini 
(risarski podlagi). Pojasnim, da točka 
nase pritegne in zadrži pogled. Njeno 
gibanje je usmerjeno v njeno 
notranjost. Nastane kot posledica 
prvega dotika pripomočka s površino. 
Tvorijo jo sečišča, centri, oglišča, 
krajišča, križišča. Točke imajo tudi 
dekorativni učinek. Zaporedne točke 
tvorijo črte. Z rastrom točk 
ustvarjamo ploskev, teksture. Z 
redčenjem ali gostenjem točk 
ustvarjamo s prehodom od svetlega k 
temnemu tonsko modelacijo s 3D 
vtisom. Vprašam, kje v naravi 
opazimo točke. 
 
Vprašam jih, kakšne linije poznamo? 
Razložim, da je linija prav tako orisna 
likovna prvina. Gibanje je njena 
glavna lastnost. Linije delimo na 
aktivne (linija pušča sled s 
svobodnim gibanjem v vse smeri s 
konico pripomočka na podlagi), 
medialne (linija z gibanjem omeji, 
oriše neko ploskev) in pasivne (linija 
nastane z zunanjim in notranjim 
obrisom predmetov in prostora ali kot 
obris ploskovitih vzorcev). 
 
 

sodelujejo, 
opazujejo 
slikovni 
material  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razmišljajo, 
ugotavljajo, 
odgovarjajo 
 
Poslušajo, 
ugotavljajo, 
odgovarjajo, 
sodelujejo,  
opazujejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razlaga, 
opazovanje 
pogovor, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
oblika, razlaga, 
pogovor, 
opazovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gradivo v Power 
point 
predstavitvi 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Slikovno 
gradivo v 
Power-point 
predstavitvi 
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Vprašam jih, kaj je likovni prostor? 
Pojasnim, da je likovni prostor 
zaznavanje in dojemanje stvarnega 
prostora, okolje, v katerem živimo, 
kjer nas obdaja znano in neznano, 
predmeti in organizmi. Uresničujemo 
ga z likovnimi izraznimi sredstvi 
(točkami, linijami, oblikami itd.). Ko 
rišemo resnični predmet na risalni 
list, na ploskev 2D rišemo predmet 
3D, se vprašamo kako ta predmet 
upodobiti, da bo čim bolj podoben 
videnemu. Gre za navidezni prikaz 
vizualnega prostora. Zgradimo ga z 
imaginacijo. Upodobitve prostora 
prikazujemo s prostorskimi ključi 
(vertikalna perspektiva, nizanje 
predmetov v prvem, drugem, tretjem 
planu… - perspektiva, delno 
prekrivanje, linearna perspektiva, 
spreminjanje intenzivnosti linij, 
grafična modelacija). 
  
Vprašam, kaj je ilustracija? Ilustracija 
je povezana z vsebino nekega 
literarnega besedila. Ilustracija je 
slika, ki pojasnjuje besedilo. Če 
besedila ob sliki ni ali če besedilo s 
sliko ni povezano, potem je to slika in 
ne ilustracija. 
 

Poslušajo, 
ugotavljajo, 
odgovarjajo, 
sodelujejo,  
opazujejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo, 
ugotavljajo, 
odgovarjajo, 
sodelujejo 
 
 
 
 

Frontalna 
oblika, razlaga, 
pogovor, 
opazovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
oblika, razlaga, 
pogovor 
 
 
 
 
 

Slikovno 
gradivo v 
Power-point 
predstavitvi 
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Udeležence prosim, naj naštejejo 
nekaj slovenskih ilustratorjev in 
njihovih znanih likov.  
 
Nadaljujem z nekaj primeri 
slovenskih ilustratorjev in njihovih 
del, nato skupaj raziščemo prizorišča 
v likovnem prostoru in ugotavljamo 
razlike med različnimi primeri. 
Kakšni so odnosi med upodobljenimi 
liki? Kakšni so zorni koti? Ali so 
prisotna prekrivanja? Ali je jasno, kaj 
je spredaj in kaj zadaj? Kako je z 
globino prostora? Kakšne so linije? 
Ali so podrobnosti izrazite? Kako je s 
pretiravanjem? Ali so poudarjene 
obrazne značilnosti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posredovanje likovne naloge 
Udeležencem delavnice pojasnim, da 
bodo ilustrirali po literarni predlogi z 

Ugotavljajo, 
odgovarjajo 
 
 
 
Opazujejo, 
sodelujejo, 
odgovarjajo, 
razlikujejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo, 
razmišljajo o 

Frontalna 
oblika, pogovor 
 
 
 
Frontalna 
oblika, 
opazovanje, 
pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
oblika, razlaga, 

 
 
 
 
 
Slikovno 
gradivo v 
Power-point 
predstavitvi 
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uporabo črnih rotringov in flomastrov 
različnih debelin na debelejšem 
papirju. 
 
Ob slikovnem materialu ponovimo 
značilnosti točke, linije in likovnega 
prostora. 
 
Posredovanje motiva 
Pogovorimo se o literarni predlogi 
Povodni mož Franceta Prešerna. Kdo 
je glavni lik? Vsak posameznik dobi 
segment iz besedila, na koncu bodo 
segmenti besedil z ilustracijo tvorili 
celoto. 
 
Medtem, ko se pogovarjamo o 
ilustraciji, motivu in njihovih idejah, 
jim svetujem, naj bodo pozorni na 
obliko, velikost, izvedbo in izvirnost. 
 
Svetujem jim, da si prej narišejo 
osnutek s svinčnikom. 
 
Posredovanje likovne tehnike in 
orodja 
Risali bodo na debelejši papir z 
rotringi in flomastri različnih debelin. 
Predlagam, da izkoristijo 
karakteristike točke, linije in 
likovnega prostora, da bo ilustracija 

ilustraciji in o 
vsem kar so 
slišali  
 
 
 
 
 
 
Poslušajo, 
ugotavljajo, 
sodelujejo, 
razmišljajo o 
motivu 
 
 
Poslušajo, 
ugotavljajo, 
sodelujejo 
 
 
Poslušajo 
 
 
 
 
Poslušajo 
navodila 
 
 
 

opazovanje, 
pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
oblika, 
individualna 
oblika, pogovor 
 
 
 
Frontalna 
oblika, pogovor 
 
 
 
Frontalna oblika 
 
 
 
 
Frontalna oblika 
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polna tako domišljijsko kot 
ilustrativno. 
 
Izvedba likovne naloge 
Udeležencem razdelim risalne liste, 
svinčnike, radirke, rotringe in 
flomastre ter vsakemu posamezniku 
izročim svoj segment besedila. Sproti 
preverjam njihovo delo in kako se 
spopadajo s tehniko. Jim pomagam, 
jih opazujem, vsakemu posamezniku 
svetujem. 

 
 
 
 
 
Pričnejo s 
skiciranjem in 
risanjem 
ilustracije po 
literarni 
predlogi 

 
 
 
 
 
Individualna 
oblika, likovno 
izražanje 
udeležencev 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. SKLEPNI DEL 
Razstava izdelkov 
Izdelke razstavimo in se z udeleženci 
delavnice o njih pogovorimo. 
 
Oblikovanje meril za vrednotenje 
Pogovorimo se o kriterijih za 
določanje uspešnosti dela: izvirna 
upodobitev likovnega motiva z 
uporabo točk in linij v likovnem 
prostoru, smiselna uporaba likovne 
tehnike ter smiselna povezava 
ilustracije z literarno predlogo.  
 
Vrednotenje izdelkov 
Pohvalim izvirnost, domišljijo, njihov 
trud, izpolnitev likovne naloge. 
 
Evalvacija 

 
 
Razstavijo 
ilustracije 
 
 
Opazujejo, 
odgovarjajo, 
primerjajo, 
ugotavljajo, 
kateri izdelki so 
uspešnejši 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pogovor, 
opazovanje 
 
 
Pogovor 
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Ponovimo, kakšna je bila likovna 
naloga in kako so udeleženci likovne 
delavnice dosegli učne cilje. Na 
podlagi zbranih likovnih del se 
vrednost izpeljane delavnice potrdi ali 
ovrže. 

Poslušajo, 
primerjajo 

Frontalna oblika 

 
Slikovno gradivo: 

 
Slika 8: Točka kot sredstvo za proizvajanje 

svetlostnih razlik (Butina, 2003) 
 

 Slika 9: Točka privleče in zadrži pogled 
(Butina, 2003) 

 

  
Slika 10: Točkovne modalitete (Butina, 

2003) 

  
Slika 11: Točka ustvarja ploskev, A. 

Marquet (Butina, 2003) 
 

  
Slika 12: Aktivna linija, P. Klee (Butina, 

2003) 
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Slika 13: Medialna linija, P. Picasso (Butina, 

2003) 
 

  
Slika 14: Pasivna linija (Šuštaršič, 2004) 

 

 
Slika 15: Pasivna linija, H. Arp (Butina, 

2003) 

 
 

Slika 16: Zvonko Čoh: Obuti maček, 2003 
(Podoba knjige - knjiga podob: 6. slovenski 

bienale ilustracije, 2004) 
 

 Slika 17: Gvido Birolla: Koroške 
pripovedke, 1957 (Brenkova in Grafenauer, 

1978) 
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Slika 18: France Podrekar: Butalci, 1961 

(Brenkova in Grafenauer, 1978) 
 

  
Slika 19: Jelka Šubert Reichman: Pisani 
klobuček, 2002/2003 (Podoba knjige - 

knjiga podob: 6. slovenski bienale 
ilustracije, 2004) 

 
 

  
Slika 20: Marlenka Stupica: Zvezdni tolarji, 

2000 (Podoba knjige - knjiga podob: 6. 
slovenski bienale ilustracije, 2004) 

 

  
Slika 21: Mataž Schmidt: Kralj Matjaž in 

sol, 2003 (Podoba knjige - knjiga podob: 6. 
slovenski bienale ilustracije, 2004) 

 

  
Slika 22: Matjaž Erič: Pravljične poti v 
zgodovino – družinski izletniški vodnik, 
2009 (Podoba knjige - knjiga podob: 6. 

slovenski bienale ilustracije, 2004) 
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9.3.   Analiza likovne delavnice 
Pri oblikovanju likovne naloge sem se osredotočila na ilustracijo in njeno povezavo z besedilom. 
Čeprav ni vsaka ilustracija kakovostna, sem želela, da udeleženci likovne delavnice začutijo, 
kako se z ilustracijo spopadajo priznani ilustratorji. Izdelovali smo ilustracije v tehniki risanja. Pri 
risanju sta najosnovnejši izrazni sredstvi točka in linija. Z linijo kot temeljno likovno prvino risbe 
se prične likovno izražanje. Ker sama vedno znova raziskujem izrazno moč linij pri svojih risbah, 
sem tudi pri likovni delavnici dala poudarek na slednjo prvino.  
 
Udeleženci likovne delavnice so prišli dobre volje. Z uvodno motivacijo sem pritegnila njihovo 
pozornost s posredovanjem animiranega filma ob recitiranem besedilu. Uprizorjene prizore in 
hudomušno besedilo so z zanimanjem opazovali in poslušali. Izpostavila sem risbo in jo 
razčlenila na točko in linijo ter opredelila značilnosti. Nato sem nadaljevala z likovnim prostorom 
in navezala temo na prostorske ključe ter zaključila z ilustracijo. O izpostavljenih pojmih, s 
poudarkom na risbi v ilustraciji, smo se pogovorili ob predstavitvi slik v Power-pointu in slik iz 
učbenikov. Temo likovne delavnice so z zanimanjem poslušali, pri predstavitvi so aktivno 
sodelovali, zvedavo spraševali, kritično primerjali in objektivno razlikovali. 
 
Za motiv sem izbrala literarno predlogo Povodni mož Franceta Prešerna, s katero so se srečali pri 
slovenščini. Pogovorili smo se o glavnih likih in predstavila sem jim nalogo. Vsak udeleženec je 
dobil segment iz pesmi, individualno sem pristopila do vsakega posameznika in se z njim 
pogovorila o tem, kaj bo izpostavil. Udeležencem sem razdelila risalne liste, svinčnike, radirke, 
rotringe in flomastre.  
Pred reševanjem likovne naloge so udeleženci likovne delavnice zamisli skicirali na pisarniški 
list papirja. Individualno sem preverjala njihovo delo in jih spodbujala, da so uporabljali različne 
izrazne možnosti, ki so jim jih ponujali pripomočki, da bi čim bolj izvirno izvedli nalogo. 
Končane izdelke smo postavili v zaporedje po segmentih, tako da so skupno tvorili zaključeno 
celoto izbrane pesmi. 
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9.4.   Analiza likovnih del udeležencev likovne delavnice 
Neli, 27 let 
Segment: 
»Od nekdaj lepé so Ljubljanke slovele,  
al' lepše od Urške biló ni nobene, 
nobene očem biló bolj zaželêne 
ob času nje cvetja dekleta ne žêne. 
Ko najbolj iz zvezd je danica svetlà, 
najlepša iz deklic je Urška bilà  
Mnog'tere device, mnog'tere ženice 
oko je na skrivnem solzé preliválo, 
ker Urški srcé se je ljubega vdalo;  
al' ljubih bilo je nji vedno premalo. 
Kar slišala moških okrog je slovet', 
skušala jih v mreže razpete je ujet'. 
 
Je znala obljubit', je znala odreči 
in biti priljudna in biti prevzetna, 
mladen'če vnemat' bit' staršim prijetna; 
modrij in zvijač je bilà vseh umetna; 
možake je dolgo vodila za nos, 
ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos.« 

 

 
Slika 23: Likovni izdelek 1 (Osebni arhiv, 

2016) 
 

 
Edina udeleženka je segment iz pesmi ilustrirala, kakor da bi glavni liki izvirali iz sodobnega 
časa. Uporabila je izrazite točke in linije, izbirala je tanjše in širše flomastre. Z valovitimi 
debelejšimi in tanjšimi linijami je dosegla razgibanost na risbi. Z ravnimi vertikalami resnost. Na 
risbi je opaziti delno prekrivanje in ustvarjanje iluzije prostora s hišo pri vrhu risbe. Prizorišče je 
pregledno in odnosi med nastopajočimi niso zapleteni. Uporabila je pogled s strani in od spredaj. 
Upodobitve so jasne in nenasičene ter zapolnjujejo celoten format. 
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Katarina, 31 let 
Segment: 
»Na Starem so trgu pod lipo zeleno 
trobente in gosli in cimbale pele, 
plesale lepote 'z Ljubljane so cele 
v nedeljo popoldan z mladen'či vesele; 
bilà je kraljica njih Urška brhkà, 
plesáti ni dolgo nje volja bilà. 
 
Jih dókaj jo prosi, al' vsak'mu odreče, 
prešerna se brani in ples odlašuje, 
si vedno izgovore nove zmišljuje; 
že sonce zahaja, se mrak približuje, 
že sedem odbila je ura in čez,  
ko jela ravnat' se je Urška na ples.« 
 
 

 
Slika 24: Likovni izdelek 2 (Osebni arhiv, 

2016) 
 
 
 

 
Prizorišče na risbi je pregledno in odnosi med nastopajočimi niso zapleteni. Uporabila je pogled 
od spredaj in s strani. V prvem planu na trgu je Urška, največja, v drugem planu sledijo 
mladeniči, ki so upodobljeni manjše, saj za Urško ni nobeden dovolj dober, sledijo plesalci, 
drevo, igralci ter meščanske hiše, ki nam dajejo občutek lebdenja. Na risbi je opaziti delno 
prekrivanje in ustvarjanje iluzije prostora s tlakovanim trgom. Na risbi nam najbolj padeta v oči 
Urška in lipa. Zapolnjen je celoten format, z vmesnimi prazninami. Upoštevala je uporabo 
različnih debelin flomastrov in rotringov. 
 
Tanja, 34 let 
Segment: 
»Al' ker se ozira, plesavca si zbira, 
zagleda pri mizi rumeni junaka;  
enac'ga pod soncam mu ni korenjaka, 
želi si plesati z njim deklica vsaka. - 
Omrežit' ga Uršika lepa želi, 
zaljubljeno v njega obrača oči. 
To videt', mladenič se Urški približa: 
"Al' hot'la bi z mano plesáti?" ji pravi; 
"kjer Donava bistri pridruži se Savi 
od tvoje lepote zaslišal sem davi,  
že, Uršika zala, pred tabo sem zdaj, 
že, Uršika zala, pripravljen na raj!"« 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slika 25: Likovni izdelek 3 (Osebni arhiv, 
2016) 
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Prizorišče na risbi je pregledno. Uporabila je pogled od spredaj, s strani, pri Urški pa gre za 
nekoliko kompleksnejšo upodobitev. Različne mimike na obrazih upodobljenih ustvarjajo 
napetost. Na risbi je prisotno več prostorskih vidikov. Vidno je delno prekrivanje upodobljenih. 
Kar zadeva perspektivo, sta v prvem planu Urška in Povodni mož, v drugem ostale deklice, 
sledijo drevo, ostali mladeniči in daleč v ozadju na griču Ljubljanski grad. Na Urški in Povodnem 
možu v ospredju je opaziti nekaj detajlov na oblačilih, vidna sta listje na drevesu in tekstura 
debla. Brez detajlov je na risbi tisto, kar se nam oddaljuje. Ospredje risbe je narisano z 
debelejšimi linijami, grič z gradom s tanjšo linijo, s čimer je dosegla globino prostora. Format je 
delno zapolnjen. 
  
 
Marina, 26 let  
Segment: 
»To reče in se ji globoko prikloni, 
sladkó mu nasmeja se Uršika zala: 
"Nobene stopinj'ce še nisem plesala, 
de čakala tebe sem, res je, ni šala; 
zatorej le hitro mi roko podaj, 
lej, sonce zahaja, jenjuje že raj!"« 
 
 
 

 
 

Slika 26: Likovni izdelek 4 (Osebni arhiv, 
2016) 

 
Prizorišče na risbi nam usmerja pogled na priklon v vrtincu, ki je umeščen na sredino formata. V 
prvem planu sta Urška in Povodni mož, v drugem, tretjem… so plesalci, zadaj za hribi pa 
zahajajoče sonce. Uporabila je pogled s strani. Z nizanjem velikosti ostalih plesalcev v ozadju je 
ponazorila globino v prostoru in hkrati razbila fokus na center risbe. Pod plesalci je tlakovan pod, 
s katerim namiguje na perspektivo. Format je delno zapolnjen.  
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Martin, 29 let  
Segment: 
»Podal ji mladenič prelepi je rôko 
in urno ta dva sta po podu zletela, 
ko de bi lahké perutnice imela, 
bilà bi brez trupla okrog se vrtela, 
ne vidi se, kdaj da pòd nogo udar', 
plesala sta, ko bi ju nosil vihar.« 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 27: Likovni izdelek 5 (Osebni arhiv, 
2016) 

 
Na risbi je uprizorjena talnica z nemirnimi poševnimi linijami. Na talnici horizontalne 
neenakomerne linije v vrtincu delujejo razgibano. Pogled je usmerjen na divji ples Urške in 
Povodnega moža, ki ga je avtor ponazoril na izviren način. Upodobitev začudenih meji na 
stripovski stil. Format je delno zapolnjen, vendar je avtor uporabil različne debeline rotringov in 
flomastrov. Posebnih globinskih vidikov ni, razen na klobuku, kjer je opaziti senčenje. 
 
Visar, 30 let  
Segment: 
»To videti, drugi so vsi ostrmeli, 
od čudeža godcam roké so zastale; 
ker niso trobente glasova več dale, 
mladen'ča nogé so trdó zacep'tale; 
"Ne maram," zavpije, "za gosli, za bas, 
strun drugih, ko plešem, zapoje naj glas!"  
So brž pridrveli se črni oblaki, 
zasliši na nebu se strašno gromenje, 
zasliši vetrov se sovražno vršenje, 
zasliši potokov derečih šumenje, 
prič'jočim pokoncu so vstali lasje, - 
oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje!« 
 

 
Slika 28: Likovni izdelek 6 (Osebni arhiv, 

2016) 
 

Prizorišče na risbi je pregledno, uporabljeni so globinski vidiki. Avtor je upodobil kompleksnejše 
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prostorsko dogajanje s pogledom, ki nas vodi od osrednjih dveh likov na levo in desno stran 
risbe. Vidno so nizanje predmetov, delno prekrivanje, linearna perspektiva z dvema očiščema, ter 
senčenje. V ospredju nekoliko izven centra sta na stičišču v prvem planu upodobljena Urška in 
Povodni mož pri plesu, v centru je na griču Ljubljanski grad, nad njim pa se vijejo črni oblaki z 
razgibanim gostenjem linij. Drugi upodobljeni so postranskega pomena ob robu. Mimike na 
obrazih ustvarjajo začudenje. Celotna risba je risana s tanjšim rotringom, s katerim je z 
debeljenjem linij avtor dosegal izraznost linije in detajle v sprednjem delu risbe. Format je v 
celoti zapolnjen z nekaj beline, ki ohranja preglednost prizora. 
 
 
Vesna, 30 let  
Segment: 
"Ne boj se, ti Urška! le hitro mi stopi, 
ne boj se," ji reče, "ne boj se gromenja, 
ne boj se potokov ti mojih šumenja, 
ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja; 
le urno, le urno obrni peté, 
le urno, le urno, ker pozno je že!" 
 
"Ah, majhno postojva, preljubi plesavec, 
de jaz se oddahnem, de noga počije." 
"Ni blizu, ni blizu do bele Turčíje, 
kjer v Donavo Sava se bistra izlije; 
valovi šumeči te, Urška želé, 
le urno, le urno obrni peté!"  
 
To reče, hitreje sta se zasukála, 
in dalje in dalje od poda spustila, 
na bregu Ljubljan'ce se trikrat zavila, 
plesáje v valove šumeče planila. 
Vrtinec so vid'li čolnarji dereč, 
al' Uršike videl nobeden ni več.« 

 

 
Slika 29: Likovni izdelek 7 (Osebni arhiv, 

2016) 
 
 

 
Avtorica je zapolnila celoten format. Uporabila je različne debeline črnih rotringov in flomastrov, 
linije so različnih debelin, smeri, oblik in tokov, saj delujejo zelo razgibano in dinamično. Risba 
izraža dramatičnost prizora. Urško in Povodnega moža je umestila na levo stran, vodni val pa se 
vije čez večji del formata. Uporabila je pogled od spredaj in s strani. Mimike na obrazih 
ustvarjajo napetost prizora. Na risbi sta vidna prekrivanje in sledi senčenja na klobuku. 
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10. ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem raziskovala ilustracijo, ki vzbuja pozornost s pojasnjevanjem in 
vizualnim predstavljanjem besedila literarne ali komercialne narave. Njena uporaba se kaže tako 
v literaturi kot v medijih in reklamah, od plakatov do embalaže. Ko sem začela s pisanjem in 
raziskovanjem, nisem imela tako obširnega vedenja o ilustraciji. V času raziskovanja sem odkrila 
marsikaj novega in zanimivega. Ilustracija ima pomembno vlogo v človekovem razvoju, saj gre 
za prvo srečanje z likovno umetnostjo že v otroški dobi, prvi stik otroka z besedilom in 
imaginarno predstavitvijo v likovnem prostoru. Glede na raziskovalno vprašanje, ki sem si ga 
zastavila, sem spoznala, da je risba osnova ilustracije in da igra pomembno vlogo, saj se z njo vse 
začne. Naj bo risba le kot začetna skica za nadaljnje likovno izražanje v poljubni tehniki, ki jo 
umetnik izvaja, ali pa kot način likovnega izražanja z risarskimi materiali, ki umetniku 
omogočajo neposreden potek prostoročne linije. Zato sem opredelila risbo in njene poglavitne 
likovne elemente s točko in linijo ter spoznala njeno vpletenost v ilustracijo. Povezavam med 
likovnimi prvinami in likovnim prostorom kot referenčnemu okviru pa sem namenila pozornost v 
poglavju o generativni shemi likovnih prvin, kjer podrobneje predstavljam ravnovesje likovnih 
prvin, ki so z miselnim procesom povezane v nedeljivo doživljajsko celoto. 
Skozi zgodovino knjižne ilustracije se je marsikaj spreminjalo. Z Gutenbergovim izumom tiska 
se je začel skokoviti razvoj tiskarstva, s težnjo po nenehnem izpopolnjevanju za omogočanje 
hitrejše reprodukcije in doseganje širših množic. Sama notranja strukturna oblika knjige se ni 
spreminjala. Spreminjale so se tehnike ilustriranja, slogi oblikovanja in tipografije. Tehnike 
ilustriranja skozi čas so predstavljene v poglavju o zgodovini ilustracije od jamskih slikarij vse do 
računalniških grafičnih programov, čeprav so tradicionalne tehnike, kot na primer akvarel, pastel, 
akril, perorisba in linorez, še vedno v uporabi. 
Slovenska knjižna ilustracija je dosegla polni razmah po 2. svetovni vojni z ustanovitvijo 
Akademije za likovno umetnost v Ljubljani in Mladinske knjige. Številni ilustratorji so poskrbeli, 
da si bomo otroštvo zapomnili po prepoznavnih likih in značilnih slogih, ki jih bodo spoznavale 
še kasnejše generacije. Pozdravljamo pa nove generacije ilustratorjev, ki nam ponujajo nove, 
sveže podobe.  
Preko analize likovnih del vrhunskih ilustratorjev sem ugotavljala vlogo risbe in vrste likovnih 
prostorov v ilustraciji. Spoznala sem, kako pomembno vlogo ima kakovostna ilustracija za otroke 
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glede na stopnjo razvoja. Bistvena je prilagoditev ilustracij, od enostavnejših oblik in vsebin za 
najmlajše do zahtevnejših likovnih izrazil v danem likovnem prostoru za doseganje ustreznega 
zaznavanja in doživljanja ilustracij v kasnejšem razvojnem obdobju. 
Trenutno poteka razprava o tem, v katero vejo umetnosti umestiti ilustracijo. Glede na dediščino 
ilustriranih mojstrovin tekom stoletij bi jo lahko uvrstili med druge umetniške zvrsti, ob bok, na 
primer, slikarstvu in kiparstvu. Na slovenskem ilustraciji namenjajo posebno pozornost različne 
organizacije in ustanove. Veliko ustvarjalcev pa išče potrditev tudi onstran naših meja. 
V avtorskem delu raziskujem doživljanje in interpretacijo pesmi z linijsko risbo. Iskanje odnosa 
med vsebino in risbo v ilustraciji mi je pomenilo odkrivanje primerne linije lastnega risarskega 
izraza, ki se na svojevrsten način navezuje na vsebino izbrane pesmi. Ker sem si za tehniko 
izvedbe izbrala štampiljko večjega formata, sem temu primerno pripravila ilustracije in se 
odločila za odtis zgolj v eni oziroma v dveh barvah. 
V pedagoškem delu me je zanimalo, kako udeleženci likovne delavnice razmišljajo o ilustraciji, 
njenih elementih in njihovem načinu interpretacije z uporabo linije. Udeleženci so dosegli 
predvidene cilje in kriterije z uporabo točk, linij in globinskih vidikov v likovnem prostoru ter 
realizirali dani motiv. Kljub temu, da sem si izbrala starejšo skupino, je bila likovna delavnica 
uspešno izpeljana z izvirnimi likovnimi izdelki. Zanimivo pa bi bilo primerjati isto učno uro z 
mlajšimi učenci. Spoznala sem, da v tehniki risanja lahko prepoznamo značilne risarske poteze 
posameznega človeka, kako se posameznik spoprijema s prostorskimi zakonitostmi, ki nam 
dajejo občutek globine in nenazadnje ugotovila, na kakšen način posameznik doživlja vsebino 
besedila in izlije domišljijo na papir.   
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