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Povzetek 

Knjižna ilustracija in slikanica, kot posebna zvrst knjige, zavzema na likovnem področju 

posebno mesto.  

Diplomsko delo obsega raziskavo razvoja in vlogo ilustracije v Sloveniji. Pri raziskavi me je 

zanimalo predvsem področje slikanice, njena opredelitev, katere tipe slikanice poznamo, 

njene posebnosti in zakonitosti. V zgodovinskem pregledu razvoja knjižne ilustracije sem se 

osredotočila na obdobje od reformacije do povojnega obdobja, posebno poglavje pa namenila 

tudi sodobni slovenski ilustraciji in bienalu ilustracije.   

Ilustracija kot vizualno sporočilo najpogosteje posreduje informacije v sodelovanju z 

besedilom in ravno slikanica je po navadi otrokov prvi stik z likovnim in bralnim svetom, 

preko katerega razvija svoje intelektualne in druge sposobnosti. Tamu primerno sem 

raziskovala recepcijo in dojemanje slikanice pri odraščajočem otroku. 

V pedagoškem delu diplomske naloge sem analizirala likovne izdelke otrok, ki so nastali v 

okviru učne ure, ki sem jo izvedla v drugem razredu devetletke. Za izvedbo šolske ure v prvi 

triadi sem se odločila zato, ker se v tem obdobju učenci šele dobro spoznavajo z veščino 

pisanja in branja. Ker je slikanica kombinacija vizualne in verbalne ravni komunikacije, me je 

zanimalo predvsem na kateri ravni bodo učenci upodobili temeljne elemente zgodbe. 

Zvrst slikanice, kjer sta avtor besedila in ilustracij ista oseba, imenujemo avtorska slikanica. 

Ker sem se že od nekdaj želela preizkusiti v tej vlogi, sem si za nalogo praktičnega dela 

izbrala prav avtorsko slikanico. Napisala in ilustrirala sem zgodbo Mačka Ljudmila, skozi 

katero sem poskušala izraziti pridobljeno znanje o sestavi in zakonitostih slikanice, predvsem 

odnosu likovnega jezika in besedila. 
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Abstract 

The illustration of books and a picture book- as a special kind of book- takes up a special 

place within the visual art.  

The thesis work researches the development of book illustration and its role in Slovenia. In 

the study, I am mainly interested in the picture book, its definitions, types, specifics and 

regulations. The focus of the historical overview of the development of book illustration is the 

period from the Reformation to the Post-War Era, whereas a separate chapter is dedicated to 

the period of the modern Slovenian illustration and to the Biennial of Illustration. 

Illustration as a visual message most often transmits the information in cooperation with the 

text whereas a picture book is usually a child's first contact with the world of art and reading. 

Trough it she or he develops the intellectual skills as well as all other. This is the reason why I 

interest myself in the reception and perception of a picture book among young children.  

The educative part of the thesis work analyses children’s' art work, made as a part of the 

lesson, which I conducted in the second grade of a primary school. I chose this particular 

grade because it is during this period that the children are only learning to really adopt their 

reading and writing skills. Since a picture book is a combination of a visual and verbal 

communication, I was mostly interested in the level at which the students will depict the basic 

elements of the story. 

The genre of a picture book, where the author of the text and its illustrations are the same 

person, is defined as an original picture book. Since I have always wanted to be an author of 

such work, I chose this particular genre to be the focus of the practical part of the thesis. I 

wrote and illustrated the story of The Ljudmila Cat through which I materialized the 

knowledge of the composition and the laws of a picture book, especially the relationship 

between the visual language and text. 
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1. UVOD 

»Bil je vroč poletni dan in Alica je skupaj s sestro že dolgo sedela na rečnem bregu. 

Postajala je zelo utrujena. Enkrat ali dvakrat je pokukala v knjigo, ki jo je brala sestra. V 

njej ni bilo nobenih slik, prav nikakršnih, in že ob pogledu na prazne strani je Alico obšla 

zaspanost…« 

 Lewiss Carroll, Alica v čudežni deželi 

Dokazano je, da pri odraščajočem otroku slikanica igra pomembno vlogo. V otroški 

književnosti se na svojevrsten način prepletata in spajata besedilni in likovni izraz. V svojih 

raziskavah avtorji (po N. Grafenauer, K. Brenko, 1978, M. Kobe, 1987) ugotavljajo, da je v 

sodobni književnosti za otroke nastal določen tip izdaje, specifična zvrst (otrokova prva 

knjiga), v kateri sta likovna in besedna pisava neločljivo povezani v celoto in zato na 

samosvoj način izžarevata skupno likovno (vizualno) sporočilo. Slikanica je določen tip 

sodobne otroške književnosti, v kateri je pripovedno besedilo skopo, zgodba ali katera druga 

vsebina pa je predstavljena predvsem preko ilustracij. Slikanica je v tem primeru zgodba v 

slikah, v njej besedilo zavzema manj pomembno mesto.  

Pri likovnem ustvarjanju se izražamo v različnih jezikih: ne zgolj v jezikih, ki pripadajo 

določenemu narodu, ampak tudi v jezikih, ki so razumljivi vsem ljudem, ne glede na govorno 

območje. Eden od teh je likovni jezik. Tvorijo ga oblike, ki jih sestavljajo štiri temeljne 

prvine: linija, barva, svetlo-temno in točka. Vidni svet, ki nas obdaja, je sestavljen iz naštetih 

prvin. 

Prve pismenke so se izoblikovale iz podob, s katerimi so ljudje označevali predmete in pojave 

iz svoje okolice in preko likovne abstrakcije konkretnega sveta sestavljali svoja sporočila. 

Prvotne kulture so se torej grafično izražale z risbo, z znaki, iz katerih se je z nadaljnjo 

abstrakcijo kasneje razvil umetni in še bolj kompliciran sistem znakov, ki so jih sestavljali v 

besedne oblike.  

Za otroka, ki še ne pozna črk in pisave, so primarna »pisava« ilustracije, ki jih besedilo 

pravzaprav le dopolnjuje, ker ga mora po navadi nekdo brati. S tem dobiva otrok obliko 

kulturne informacije, na najbolj nevsiljiv način, saj je prilagojena njegovim komunikativnim 

in identifikacijskim sposobnostim, kar pomeni, da mu slika pove ravno toliko ali pa še več kot 
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pa besedilo, saj iz nje izvirajo njegove predstave, ki jih spodbuja tekst. »Ilustracija v slikanici 

ima zato pomen tropa-znaka, ki je fabulativno razložen v besedilu, če je slikanica seveda 

opremljena z njim. V nasprotnem primeru pa mu govori slika sama, zato je tu bolj opredeljen 

v svojih predstavah in izbiri identifikacijskih možnosti, intenziteta priprave za umetni, 

abstraktni kulturni način komunikacije pa je nekoliko manjša, saj je v celoti odvisna od 

učinkovitosti ilustracije. Takšen tip slikanice je seveda namenjen najmlajšim otrokom, ki še 

ne morejo slediti sistematični razlagi likovnih znakov-ilustracij, kakršno predstavlja fabula ali 

zgodba.« (N.Grafenauer, 1978:7) 

Ilustracija velja za posebno zvrst likovne umetnosti, ki že sama po sebi pogojuje vezanost na 

besedilni del. »Za ilustracijo kot umetnostno kategorijo veljajo enaki umetnostni kriteriji 

kakor za vsako drugo likovno umetnino. Ne more biti samo v vidno podobo spremenjen 

besedilni svet, ampak mora, če hoče doseči status umetniške stvaritve, obravnavano 

resničnost preraščati, jo metamorfirati v likovno resničnost.« (I. Santoro, 2009:63) 

Kot navaja Maruša Avguštin (Priročnik za spodbujanje branja, MK, 2003), knjižna ilustracija 

bogati literarno delo in igra v otrokovem predšolskem, pa tudi kasneje v šolskem obdobju, 

zelo pomembno vlogo tako pri njegovem odkrivanju likovnega podajanja različnih pripovedi 

kot pri poglabljanju v besedila in razumevanju besedila. Prispeva k spodbujanju branja, hkrati 

pa tudi budi otrokovo zanimanje za lastno likovno ustvarjalnost. Ta »galerija slik« v knjigi 

pogosto predstavlja otrokov prvi stik z likovno umetnostjo. Otrok se lahko po njenem 

prepričanju vedno vrača in v slikah odkriva nove vsebine. Znano je, da otrok dojema svet z 

gledanjem, še preden se lahko sporazumeva z besedami. 

Knjižna ilustracija ima za likovni in estetski razvoj otroka pomembno vlogo. Ilustracija je 

navadno eno prvih likovnih del, s katerimi je otrok v stiku že od pred bralnega obdobja. 

Dobra ilustracija pomaga otroku pri predstavljanju in poglobljenem doživljanju literarnega 

besedila, buri mu domišljijo, zaposluje razum in čustva ter ga s tem notranje bogati. Ko otrok 

»bere« slike, podoživlja posamezne oblike in figure na ilustracijah in išče odnose med njimi. 

Ilustracija je praviloma vezana na besedilo (izjema so avtorske slikanice brez besed), zato 

mora ilustrator dobro poznati snov, ki jo ilustrira, hkrati pa mora upoštevati tudi otroka, ki mu 

je ilustracija namenjena. Ilustracija je zvrst likovne umetnosti, za katero so, tako kot pri 

drugih oblikah slikarstva, pomembni likovni elementi: linija, barva, svetloba in sence, oblike, 

struktura, tipografija ter kompozicija. Kakovostna ilustracija je lahko zelo enostavna ali pa 

zapletena, risarska ali slikarska, realistična ali abstraktno obarvana. »Ilustracija morda 
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ustvarja pripoved, ki je od ubesedene odvisna le toliko, kolikor se od nje zavestno odmakne, 

jo relativizira ali se ji (blago) posmehuje. Možno je tudi, da sta vizualno in verbalno besedilo 

popolnoma samostojni in neodvisni.« (V. Rot Gabrovec, 2003:99) 
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2. DEFINICIJA IN OPREDELITEV SLIKANICE 

»Slikanice so posebna oblika knjige, ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito celoto; 

slikanica ima torej tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni 

odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva 

na razbiranje pomena ilustracij in obratno, ilustracija spreminja ali dopolnjuje pomen 

besedila.« (D. Haramija, J. Batič, Poetika slikanice, 2013:23) 

2.1. ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE 

Slikanica kot posebna zvrst knjige sledi razvojnim obdobjem otroka, v razponu od zgodnjega 

pred-bralnega do zgodnjega šolskega obdobja. Zato se je pri tej zvrsti knjige izoblikovalo več 

zahtevnostnih stopenj, glede na starost bralca, kateremu je namenjena, tako glede zunanje  

oblike, kakor tudi likovno – besedne vsebine. 

V evropskem in svetovnem »slikaniškem prostoru« pozna ta zvrst knjige tri zahtevnostne 

stopnje. 

Prva zahtevnostna stopnja slikanice še nima oblike knjige. Knjigrice so slikanice, ki jih je 

zadnje desetletje vse več na knjižnem trgu, a so pol knjige, pol slikanice, pol igrače. 

Večinoma so iz knjižno manj običajnih materialov – blago, les, plastika, ipd. – nekatere imajo 

obliko vozil, vzglavnikov, torbic, živali, blazinic, druge pa so po obliki knjižno prepoznavne. 

Njihova glavna značilnost je elementarna edukativnost, ob tem pa tudi praktična vzdržljivost, 

pogosta pralnost. Oblost in mehkoba pa izključujeta možne poškodbe otrok.  

V prvo zahtevnostno stopnjo šteje tudi harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali 

leporello. Namenjena je otrokom do drugega, tretjega leta, zato je po zunanji obliki še 

nekakšna predhodna stopnja med igračo in »pravo« knjigo, po vsebini pa najpreprostejša. 

Tudi leporello se deli na več zahtevnostnih stopenj, glede na to kaj tematizira in v kakšni 

likovni oziroma likovno-besedni podobi nastaja. Prva stopnja leporella je običajno brez 

besedila. Otroku okrog drugega, tretjega leta, kateremu je tak leporello namenjen, predstavlja 

na celostranskih slikah (ali fotografijah) posamezne domače živali, živali iz gozda, živalskega 

vrta, različne rastline ter predmete in pojme iz domačega pa tudi širšega, otroku dobro 

znanega okolja: igrače, različna vozila, priljubljene jedi, ponazoritve številk od 1 do 10, pa 

tudi že prizore (brez besed) s ceste, igrišča, vrtca itd. Otrok, ki si tak leporello ogleduje, 
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doživljajsko uživa ob prepoznavanju in poimenovanju predmetov, živih bitij in posameznih 

značilnih vsakodnevnih življenjskih situacij, upodobljenih na posameznih kartonih. 

Druga, doživljajsko razsežnejša stopnja leporella za predšolskega otroka, prinaša že krajša 

besedila. To so največkrat prigodniški verzi, ki spremljajo in pojasnjujejo slike na posameznih 

kartonih, na katerih so upodobljene različne vsakodnevne situacije, katerih središče je otrok 

sam – otrok se zjutraj umiva, otrok se oblači, otrok se igra različne igre doma in na prostem, 

otrok je pri zdravniku, otrok praznuje rojstni dan itd. Za otroka – gledalca slik, h katerim mu 

odrasli posrednik bere ustrezne verze, je te vrste slikanica zanimiva predvsem zato, ker 

spodbuja sposobnosti prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja, in ker v njej otrok zaznava 

svoj lastni vsakdan, svoj svet in slikanico zavzeto doživlja, ko se primerja z otroki na slikah. 

V to zahtevnostno skupino sodi tudi leporello, ki s pomočjo izrazito akcijske, pripovedne 

ilustracije prede zgodbo kontinuirano skozi vso zapognjenko od prvega do  zadnjega kartona 

ter tako spodbuja posrednika in otroka k povsem samostojnemu fabuliranju na osnovi likovne 

pisave. (po N. Grafenauer, Slovenska slikanica in knjižna ilustracija za mladino, 1978) 

Tretja zahtevnostna stopnja leporella otroka med drugim in tretjim letom uvaja v svet prave 

besedne umetnosti. Začenja ga seznanjati s svetom ljudske in umetne otroške poezije. Otrok 

zelo rad posluša in se čustveno odziva na verze in si jih tudi zelo hitro zapomni. Gre za 

leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami, ki jih pripovedno in 

razpoloženjsko ponazarjajo živobarvne ilustracije.  

Drugo zahtevnostno stopnjo slikanice, s katero se otrok spoznava okrog drugega, tretjega leta  

predstavljajo »prave« knjige, ki pa imajo še trpežne trde kartonaste liste. Ta zahtevnostna 

stopnja slikanice, ki se tematsko oziroma po svoji likovno besedni vsebini načeloma sicer 

pokriva z drugo in tretjo zahtevnostno stopnjo leporella, vendar (predvsem s stališča uvajanja 

otroka v uporabo knjige) pomeni že višjo stopnjo slikaniške zvrsti knjige. Pomeni stopnjo, s 

katere se otroku od nekako četrtega leta naprej slednjič odpre obsežni svet slikanice kot 

»prave« knjige s tankimi listi. Takšna slikanica pa pomeni tretjo zahtevnostno stopnjo te 

knjižne zvrsti, in to ne samo zaradi svoje zunanje podobe, temveč zaradi svoje doživljajske 

zahtevnosti. Vtakšni obliki je večina današnjih slikanic. 
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3. TIPI SLIKANICE 

Po Marjani Kobe (Pogledi na mladinsko književnost, MK, 1987) lahko slikanico razdelimo na 

več tipov in sicer glede na ustvarjalni postopek ter razporeditev besedila in ilustracij v 

slikanici. 

3.1. TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

Slikanica kot likovno tekstovna celota ni preprosto samo tanka ilustrirana knjiga, ampak je 

povsem samosvoja knjižna celota, s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim 

zakonitostim slikaniške zvrsti knjige. Slikanica tudi ni samo skupek enakomernih in 

enakovrednih deležev med likovnim in tekstovnim delom. Pri slikanici gre za mnogo več, saj 

slika in beseda nista v nobeni drugi knjižni zvrsti tako močno povezani in zato tudi na čisto 

samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko sporočilo. »Organska prepletenost likovnega 

in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto je potemtakem poglavitna značilnost slikanice 

in obenem poglavitna naloga, pred katero stojijo ustvarjalci te zvrsti knjige«. (M. Kobe, 

1987:33) 

Glede na izhodišče pri ustvarjalnem postopku, katerega končni rezultat je slikanica, ločimo: 

- avtorsko slikanico 

- tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca 

- tip slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca. 

Avtorska slikanica 

V avtorski slikanici je likovno besedna celota stvaritev enega samega ustvarjalca, se pravi da 

je ilustrator hkrati tudi pisec besedila, oziroma da slikanica nima besedila. Ker naj bi šlo pri 

slikanici za neločljivo povezanost besede in slike, ima prav ta tip slikanice največ pogojev za 

nastanek slikanice v njeni najčistejši avtentičnosti, saj en sam avtor najbolje ve, kdaj bo 

uporabil likovno in kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni izraz bo njegovi zamisli najbolj 

ustrezal, kdaj bo pot likovne in tekstovne pisave hkratna in kdaj se bosta medija izmenjavala v 

skupnem estetskem sporočilu. 
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1. Avtorska slikanica: Marjan Manček: Brundo se igra 

 

Slikanica, v kateri sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca 

Pri tem tipu slikanice lahko avtorja sodelujeta na več načinov. Prvi način je, da skupno 

kreirata besedno in likovno podobo slikanice, pri čemer drug drugega spodbujata z novimi 

idejami. V drugem primeru ilustrator dobi v delo že izoblikovano besedilo, vendar pa njegovo 

likovno podobo ustvarja v tesnem sodelovanju s piscem besedila. Tretji način sodelovanja pa 

je, kadar je likovni oblikovalec slikanice sicer stalni, toda ustvarjalno povsem samostojen 

ilustrator besedil istega avtorja. 

Pri nas so med najbolj zanimivimi in znanimi tandemi S. Makarovič in G. Vahen, T. Pavček 

in M. Jemec Božič, K. Kovič in J. Reichman, K. Brenkova in M. Stupica, A. Rozman Roza in 

Z. Čoh, C. Sokolov in P. Škerl (T. Mastnak, 2006). 
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2. Primer slikanice, v kateri sta avtorja stalna ustvarjalna sodelavca: Andrej Rozman Roza in 

Zvonko Čoh: Mali rimski cirkus 

Slikanica, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca 

Pri tem tipu slikanice je primaren tekst, ki gre v nadaljnji oblikovalni postopek k likovnemu 

ustvarjalcu, ali pa ravno obratno, primaren je likovni delež slikanice, ki gre v nadaljnji 

ustvarjalni postopek k besednemu soavtorju.  
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3.2. TIPI SLIKANICE GLEDE NA RAZPOREDITEV BESEDILA IN 

ILUSTRACIJ 

Ne glede na to ali je slikanica avtorska ali pa je plod sodelovanja dveh soavtorjev, se slikanice 

razlikujejo med seboj glede na razporeditev besedila in ilustracij. 

Klasična slikanica je likovno oblikovana na način klasične knjižne ilustracije, se pravi, da je 

vsaka ilustracija samostojna slika. V klasični slikanici se enakomerno in enakovredno 

menjavata celostransko besedilo in celostranska slika. Pri takšnem tipu si knjižno stran v 

primernem sorazmerju delita likovni in tekstovni del, pri čemer sta besedilo in ilustracija še 

dokaj samostojna elementa. 

Tip slikanice, kjer se ilustracija  »razlije čez svoj rob«, se razširi čez obe strani v knjigi in gre 

tudi med besedilo. Tekst ne pokriva več celih strani, ampak je razdeljen na manjše smiselne 

odlomke, ki so včasih že vključeni, komponirani v ilustracijo.  

Pri tipu slikanice, kjer se besedilo vključuje v samo ilustracijo, je besedilo likovno in optično 

preoblikovano in komponirano v ilustracijo na način stripa ali pa kot pravi likovni elementi. 

Prav ta način je v sodobni slikanici najbolj pogost in navzoč. 

 

3. Ilustracija: Jelka Reichman, Kajetan Kovič: Maček Muri
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4. ZGODOVINA KNJIŽNE ILUSTRACIJE NA SLOVENSKEM 

Nedvomno ima slovenska knjižna ilustracija bogato zgodovino. Kratek zgodovinski pregled, 

ki ga opisujem v tem poglavju sega od časa reformacije pa do povojnega obdobja prejšnjega 

stoletja. Največji razcvet je ilustracija dosegla prav v povojnem obdobju, izrazito po letu 1945 

z ustanovitvijo osrednje založniške hiše pri nas, Mladinske knjige, ki je predvsem s 

podeljevanjem Levstikove nagrade spodbudila prvo strokovno preverjanje in razvoj na 

področju ustvarjanja ilustracije. Levstikovo nagrado že od leta 1949 podeljujejo za dosežke na 

področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri založbi Mladinska 

knjiga. Do leta 1991 so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj pa bienalno. Podeljujejo se 

nagrade na več področjih, in sicer nagrada za izvirno ilustracijo, nagrada za izvirno 

leposlovno delo, nagrada za stvarno literaturo ter – najprestižnejša – Levstikova nagrada za 

življenjsko delo, ki jo podelijo piscu literature za otroke in mladino ter ilustratorju. 

Študijo razvojne poti slovenske ilustracije je ob razstavi Slovenske knjižne ilustracije 

1979/1980 opravila Tatjana Pregl, v knjigi Slovenska knjižna ilustracija (Mladinska knjiga, 

1979) ter Špelca Čopič in Marijan Tršar, profesorja na Akademiji za likovno umetnost, v 

knjigi Slovenska slikanica in knjižna ilustracija za mladino 1945-1975 (Mladinska knjiga, 

1978). V tem poglavju  zgodovinski razvoj povzemam po omenjenih avtorjih. Ker 

zgodovinska študija, ki so jo opravili, sega le do konca 70-tih let, sem sodobnim ilustratorjem 

zadnjih 20-tih let namenila svoje poglavje z naslovom Sodobna ilustracija in Bienale 

slovenske knjižne ilustracije.  

4.1. ZAČETKI ILUSTRACIJE NA SLOVENSKEM 

Korenine slovenske knjižne ilustracije pri nas najdemo v dobi reformacije, ki je poudarjala 

branje biblije v domačem jeziku, s čimer je dosegla velik razmah tiska in knjižne ilustracije v 

Evropi. Z geslom »da ima vsakdo pravico brati sveto pismo v razumljivem jeziku«, je bila 

dana pobuda tudi za nastanek slovenske književnosti. (T. Pregl, 1979:11) 

Leta 1550 je Trubar (1508-1586) na lastne stroške izdal Katekizem in Abecednik, v katerem je 

natisnjenih 55 lesoreznih ilustracij neznanega nemškega ljudskega umetnika. Čeprav sta bili 

deli natisnjeni v Nemčiji, ilustracija pa delo tujega umetnika, je to za nas pomembno delo, saj 

do takrat ni bila izdana nobena knjiga v domačem jeziku. 
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Zaradi vladajočega nemškega plemstva se je na slovenskem kazal vpliv nemščine, kar ni 

moglo ustaviti niti več kot trideset knjig, ki jih je Trubar prevedel v slovenščino. V istem 

obdobju je izšlo petdeset protestantskih knjig, od katerih je bilo deset ilustriranih, vendar pa 

pri nobeni ni sodeloval domači ilustrator. 

Trubarjeve poizkuse opismevanja slovenskega ljudstva je nadaljeval Jurij Dalmatin (1547-

1589) s prevodom Biblije, ki je predstavljala eno najpomembnejših in najbogatejših zakladnic 

slovenščine 16.stoletja. Biblijo naj bi natisnili v prvi slovenski tiskarni, ki jo je leta 1575 v 

Ljubljani ustanovil Janž Mandelc, vendar pa je le-ta zaradi tega moral v pregnanstvo in tako 

je bila Biblija natisnjena v nemškem mestu Wittenberg leta 1584. »Knjigoveško je ena 

najlepše opremljenih protestantskih knjig: nekaj izvodov na boljšem papirju so vezali v rdeče 

usnje z zlatom, dveh tretjin izvodov niti vezali niso, nekaj redkih – namenjene so bile za 

darilo najodličnejšim podpornikom – pa so okrasili še z ročno barvanimi slikami.« (T. Pregl, 

1979:12) 

V naslednjih letih, v času protireformacije, je za našo kulturo nastopila neplodna doba, kar je 

bila posledica rekatolizacije, visokih davkov, kmečkih uporov in propada gospodarstva. Vse 

kar je do 18. stoletja izšlo v slovenskem jeziku je bilo večinoma tiskano na tujem, opremljeno 

z že izrabljenimi fondi lesoreznega ali bakrenega knjižnega okrasja in ilustracijami, 

namenjeno le cerkvenim potrebam. 

Prvo pobudo za organizirano ilustracijsko delovanje na slovenskem zasledimo pri Janezu 

Vajkardu Valvasorju (1641-1693). Ta je na lastne stroške na svojem gradu Bogenšperk leta 

1678 uredi bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Ker domačih mojstrov bakroreza še ni bilo, 

je večinoma zaposloval tujce, da so za njegove knjige izdelovali ilustracije in vedute. Med 

številnimi potopisnimi in zgodovinskimi knjigami, ki jih je spisal, je najobsežnejše delo, v 

nemščini pisana Slava Vojvodine Kranjske. Izšla je leta 1689 v Nürnbergu, v štirih debelih 

zvezkih. Knjige vsebujejo 533 umetniško in natančno izdelanih podob ter zemljevidov, 

prikazov tedanjega življenja, v tehniki bakroreza.  
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4. Bakrorez iz Slave Vojvodine Kranjske 

 

4.2. 19. STOLETJE 

Tudi v začetku 19. stoletja položaj na Slovenskem še ni bil ugoden za razvoj domače knjižne 

ilustracije, kljub temu, da je bila drugod po Evropi grafična dejavnost že precej razvejana. Na 

slovensko ozemlje so tisti čas redno prihajali časopisi in bogato ilustrirane nemške knjige ter 

revije, v katerih je bilo začutiti očiten vpliv nemškega renesančnega umetnika Albrechta 

Dürerja (1471-1528).  

Zaradi dolgotrajne germanizacije so si slovenske knjige in časopisi začeli utirati pot šele po 

letu 1848. Iz vrst duhovščine in posvetne inteligence so se začeli zavedati nujnosti prebuditve 

nacionalne zavesti ljudstva. Posamezniki in društva so želeli ljudstvo izobraziti, da bi se 

počutilo samozavestno in s tem enakovredno vsem drugim narodom. Narodno prebudno 

delovanje je trajalo celo stoletje in prihajalo v huda nasprotja. »Ena stran si je prizadevala za 

to, da bi poučevali ljudi v praktičnih vedah, čemur naj bi služila tudi umetnost, a naprednejša 

stran je hotela ustvariti za Slovence kulturo evropskega nivoja, neodvisno od vsakdanjih 
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praktičnih potreb. Ta nasprotja so se izrazito kazala v političnem življenju in hkrati v 

literarnem ustvarjanju, s čimer so posredno nujno vplivala tudi na ilustracijo.« (T. Pregl, 

1979:14)  

 

5. Albrecht Dürer: Štirje jezdeci apokalipse 
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Takratni izobraženci so bili brez likovne izobrazbe, kar je pomenilo, da so bili z ilustracijo 

zadovoljni že takoj, ko je le-ta vsebinsko zadostila prebujanju narodne zavesti. Najštevilčnejše 

knjige so bile v obliki učbenikov, saj je ljudem manjkalo najosnovnejše izobrazbe. Večina 

učbenikov je bila tako opremljena le s tehnično risbo, ali pa sploh ni bila ilustrirana. 

Knjige z nabožno vsebino, kot so molitveniki, življenjepisi svetnikov in svetopisemske 

zgodbe, so bile najbolj razširjena vrsta knjige v slovenskem jeziku, bile pa so tudi bogato 

ilustrirane. To je bilo obdobje, ko so Slovenci imeli možnost brati le prevode tuje književnosti 

z moralno poučno vsebino, ilustrirano z idiličnimi motivi dvomljive vrednosti. 

Leta 1878 začne izhajati revija Zvon, pod uredništvom Josipa Stritarja (1836-1923). To leto 

lahko štejemo za začetek prave slovenske umetniške ilustracije, saj sta z ilustriranjem v prej 

omenjeni reviji začela brata Jurij in Janez Šubic. V osemdesetih letih 19. stoletja sta brata 

Šubic dosegla vrhunec svojega umetniškega ustvarjanja, saj sta z Dunaja dobila naročilo 

ilustracij slovenskih ljudskih običajev, za veliko enciklopedično delo Avstro-ogrska 

monarhija v sliki in besedi. 

Povečanje nemškega nacionalističnega pritiska na Slovence v drugi polovici stoletja je 

ustvarilo množico slovenskih časopisov in revij različnih političnih smeri (Slovenski narod, 

dunajski Zvon, Ljubljanski Zvon, Dom…) vendar pa je bila zaradi finančnih težav večini 

usojena le kratka življenjska doba, prav tako pa so bili omenjeni časopisi brez večjih dekoracij 

in ilustracij. 

Med prve otroške likovne revije iz konca 19. stoletja lahko štejemo Drobtinice, Vrtec in 

Angelček. Čeprav revije niso bile umetniško kvalitetne, pa so bile pozitivne že zato, ker so 

otrokom poleg domače besede prinašale tudi likovno govorico. 

Med večje ilustratorske dosežke s konca 19. stoletja lahko štejemo poskus umetniške 

ilustracije Srečka Magoliča za pesem A. Hribarja Povodni mož, ki je »sicer kompozicijsko 

naivna in dokaj diletantsko risana, a postala je nekakšen vzorec za naše tedanje ustvarjanje.« 

(T. Pregl,1979:19) 

Za revijo Dom in svet je ustvarjalo tudi nekaj naših impresionistov in sicer v duhu tedanjega 

akademskega realizma: Matej Sternen (1870-1949), Ivan Grohar (1867-1911) in Matija Jama 

(1872-1947). 
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Kljub velikemu številu reprodukcij religioznih vsebin velikih umetnikov renesanse in baroka, 

idiličnih družinskih prizorov, sentimentalno obarvanih scen in anekdotičnega žanra tujega 

izvora, je bilo vseeno malo pravih ilustracij k tekstu. Kljub številnim poizkusom umetniške 

ilustracije, je delež dekorativne ilustracije ostajal številčnejši in boljši. Pri tem ima veliko 

zaslug omenjeni Matija Jama, ki je za revijo Dom in svet leta 1896 narisal trinajst risb za prve 

strani posameznih listov. Kljub temu, da je bil bolj slikarsko kot risarsko razpoložen, se je že 

zanimal za likovno zanimiv pristop in dosegel stopnjo sodobne ilustracije. 

S konca 19. stoletja je treba omeniti tudi Frančiška Dobnikarja (1878-1901) in njegove 

dekorativno – pripovedne ilustracije v stilu konca stoletja. Za Dom in svet je leta 1900 narisal 

enaindvajset risb za naslovne strani in več drugih ilustracij ter risb za platnice, v katerih je 

možno zaslediti vpliv secesije, z navdihom pravljičnosti. 

»Hkrati z nesposobnostjo presoje ilustracije kot samostojne enote, je bilo očitno tudi 

nepoznavanje pravil za oblikovanje knjige ali revije, kot celostne umetnine: to v tem času ni 

bila le slovenska značilnost, a pri nas ni bilo niti posameznikov, ki bi vsaj kdaj ustvarili 

nadpovprečna dela.« (T. Pregl, 1979:22)  

Ob prelomu stoletja je bil arhitekt Ivan Jager (1871-1959) prvi, ki je začel hoditi po novih 

poteh in pogumno prekinil s secesijo ter s slovensko ljudsko ornamentiko napovedal novo 

dobo. Likovno je opremil štiri knjige: Cankarjeve Vinjete (1899), Župančičevi Čašo opojnosti 

(1899) in Pisanice (1900) ter leta 1901 še Cankarjev tekst Za narodov blagor.  

 

6. Ilustracija: Ivan Jager, Ivan Cankar: Vinjete 
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4.3. 20. STOLETJE IN DRUŠTVO VESNA 

Nacionalni boji v Avstro-ogrski monarhiji so se vse bolj zaostrovali, zato so slovanski narodi 

vse glasneje kazali težnjo po politični svobodi ter kulturni in nacionalni samostojnosti. Z 

željo, da bi služili svojemu narodu, so slovenski in hrvaški dijaki umetnostne akademije ter 

obrtne šole na Dunaju, maja 1903 ustanovili domoljubno društvo Vesna. Z geslom »Iz naroda 

za narod«, kot vodilom za svoje likovno ustvarjalno delo, so se člani društva borili za 

vsebinsko osamosvojitev slovenske umetnosti pred tujimi vplivi. Za izhodišče so jemali 

domačo motiviko, navade in običaje ter ljudsko umetniško tvornost. Kljub temu, da so bili 

Vesnani šolani v realističnem duhu, je pri njih opaziti posebnosti secesije, ki so jo nadgradili z 

narodno ornamentiko. (po T. Pregl, Slovenska knjižna ilustracija, 1979) 

Pri tem je potrebno izpostaviti nekaj vidnejših predstavnikov društva Vesna in dela, ki so jih 

likovno opremili.  

IVAN VAVPOTIČ (1877-1943) se je že zgodaj uveljavil kot ilustrator in risar. Za revijo Dom 

in svet je leta 1898 ilustriral deli Zavržena ljubezen ter Do miru, leta 1900 pa tudi naslovno 

stran revije Ljubljanski Zvon. Leta 1901 je ilustriral Jenkovo zbirko Pesmi 2, med kasnejšimi 

deli pa velja omeniti akademsko realistične ilustracije v knjigi Josipa Jurčiča Deseti brat 

(1911), Frana Milčinskega Tolovaj Mataj (1917) ter knjigo Ksaverja Meška Mladim srcem 

(1922), s katerimi se uvršča med tedanje najboljše ilustratorje slovenskih leposlovnih knjig. 

SAŠA ŠANTEL (1883-1945) je kot ustanovitelj in prvi predsednik društva Vesna svojo 

ilustratorsko pot začel z ilustracijami za Nazorjevo pesnitev Veli Joža (1908), prispeval pa je 

tudi preko petdeset ilustracij za prvi in drugi zvezek Meškovih črtic in povesti Mladim srcem 

(1911). Vsestranska aktivnost je Šantelu onemogočala, da bi se še več ukvarjal z 

ilustriranjem, kljub temu pa je v revijah sodeloval s posameznimi risbami in vinjetnim 

okrasjem. 

GVIDON BIROLLA (1881-1963) je skupaj z Maksimom Gasparijem prispeval ilustracije za 

prvo slovensko knjigo pravljic za otroke, naslovljeno Pravljice, ki jo je leta 1911 napisal Fran 

Milčinski. Birolla je ilustriral devet pravljic od devetnajstih, za katere je Milčinski dobil 

navdih iz slovenskih narodnih pesmi. Ilustracije so bile celostranske. Preostalih deset pravljic 

je ilustriral Maksim Gaspari, prav tako vsako s po dvema ilustracijama. Vse ilustracije so 

enotno črno bele risbe s tušem, plastično stilizirane in spominjajo na ljudsko lesorezno 

umetnost. Birolla upodablja orientalske obraze, kombinira fantazijsko ornamentiko in s tem 
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izvablja skrivnostno pravljičnost. S svojo pravljično ilustracijo se Birolla pojavi znova šele po 

drugi svetovni vojni in ostaja viden na področju mladinske ilustracije. 

MAKSIM GASPARI (1883-1980) je v letih od 1902 do 1909 za revijo Dom in svet ustvaril 

nekaj vinjet in manjših risb, nato je leta 1907 ilustriral Kettejeve Poezije, 1911 pa sta skupaj z 

Gvidonom Birollo ilustrirala že prej omenjene Pravljice Frana Milčinskega. Slog Gasparija je 

v začetku še secesijsko dekorativen, v kasnejših delih pa ornamentiko nadomesti z narodno 

dekorativnostjo. Leta 1924 skupaj z bratom Tonetom, ki je prispeval besedilo, izda Pratiko za 

deco, ki je hkrati tudi prva slovenska slikanica natisnjena v treh barvah (rdeči, modri in črni 

na beli podlagi). Gaspari preseneti z ilustracijami za povesti Lipe (1935), avtorice Kriste 

Hamfner Šimnov, saj se s čistimi linijami brez senčenja in tonskih prehodov, zelo približa 

moderni, linearno obrisni risbi. V kasnejših delih se kompozicijsko in formalno vrne k 

romantično realističnemu načinu ilustriranja. 

 

7. Ilustracija: Maksim Gaspari, Fran Milčinski: Pravljice 
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HINKO SMREKAR (1883-1942) je s svojimi karikaturnimi ilustracijami sodeloval predvsem 

v humoristično satiričnem listu Jež in Osa. Kot izrazitemu borcu za svobodo je bil stalni 

navdih boj proti zlagani morali družbe. Svojega somišljenika je našel v Ivanu Cankarju in 

ilustracije njegovih del zato velikokrat nimajo nobene povezave s tekstom, ker njegova risba 

ne razlaga, temveč literarno predlogo dopolnjuje. Cankarjeva dela, ki jih je Smrekar ilustriral 

so Gospa Judit (1904), Hlapec Jernej in njegova pravica (1907), Pohujšanje v dolini 

Šentflorjanski (1908), Zgodbe iz doline Šentflorjanske (1908), Za križem (1909) ter Milan in 

Milena (1913). 

Leta 1907 je izšla Cankarjeva knjiga Krpanova kobila v kateri je poleg številnih Smrekarjevih 

ilustracij in vinjet zanimiva ilustracija-karikatura pisatelja. »Pesnik za roko drži muzo, ki mu 

sloni na prsih, njene velike črno osenčene oči pa so preroško zazrte v daljavo. Iz temno 

senčnega ozadja močno izstopa nesorazmerno velika Cankarjeva glava, ki jo kontrast temnega 

ozadja in bela ploskev obraza s temno obrobljenimi očmi plastično poudarja.« (T. Pregl, 

1979:27) 

Leta 1914 izide Literarna pratika, za katero Smrekar prispeva naslovno risbo ter 216 manjših 

koledarskih podob, za katere snov vzame iz ljudskih običajev in najbolj značilnimi prizori za 

posamezen mesec. Njegova risba je humoristična, močno poudarjena svetloba in senca pa 

dajeta ilustracijam mehkobo in plastičnost.  

Ilustracije Levstikovega Martina Krpana (1917) predstavljajo vrhunec tedanjega ustvarjanja, 

saj je naslovnica, kar je bilo takrat še redkost, natisnjena na velikih, kartonastih platnicah v 

dveh barvah, knjigo pa dopolnjuje še dvanajst celostranskih risb s tušem. 

Obdobje med obema vojnama je Smrekarjevo najplodnejše obdobje. V tem času ilustrira 

knjige Črnovojnik (1919), katere avtor je sam, dalje, Tički brez gnezda (1935) Frana 

Milčinskega, Beli bratec (1938) Marije Jezernik, Grajski vrabec (1938) Davorina Ravljina, 

Sedem Andersenovih pravljic za šegave modrijane in modrijančke (1940). Zadnja dela, ki jih 

Smrekar ilustrira pa so za zbirko Prešernovih pesmi in sicer Strunam (1940) ter Pod oknom 

(1941).  
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8. Ilustracija: Hinko Smrekar, Ivan Cankar: Milan in Milena 
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9. Hinko Smrekar – ilustracija, karikatura Ivana Cankarja 
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10. Hinko Smrekar, naslovna ilustracija Levstikovega Martina Krpana 
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11. Ilustracija: Hinko Smrekar, Fran Levstik: Martin Krpan 

 

4.4. OBDOBJE MED OBEMA VOJNAMA 

Ko se je prva vojna vihra polegla, je napočil nov čas, v katerem so bili pri nas najbolj 

ustvarjalni slovenski ekspresionisti – France in Tone Kralj, Veno Pilon, Božidar Jakac, 

Nikolaj Pirnat, Lojze Špacapan ter mnogi drugi, ki so se borili proti preživelim idealom, ter 

svoje nove ideje predstavljali v Klubu Mladih. 

FRANCE KRALJ (1895-1960) je ustvaril ilustracije za Jakličeve Neveste s Korinja (1920), 

Lovrenčičev ep Trentarski študent (1920), Bevkove Pastirice pri plesu in kresu (1921) ter 

njegovo pesniško zbirko Pesmi (1921), narodno pesem Kralj Matjaž (1921) ter ilustracije v 

tehniki lesoreza za knjigo Jurčiča Sosedov sin (1937). 

BOŽIDAR JAKAC (1899-1989) je ilustriral Cankarjevega Kurenta (1920), pesniško zbirko 

Mirana Jarca Človek in noč (1927), Gradnikova Pisma (1923), Padajoče zvezde (1922, 2. 

Izdaja), De profundis (1926), Zlate lestve (1940), pesniško zbirko Ivana Zormana Pota 

ljubezni (1930) ter pesmi Lili Novy Temna vrata (1941). 

LOJZE ŠPACAPAN (1889-1958) je ilustriral knjigi Bevka Rablji (1923) ter Krvavi jezdeci 

(1927). 
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NIKOLAJ PIRNAT (1903-1948), je ilustriral Cervantesovega Don Kihota (1936), ki ga 

štejemo med pomembnejše ilustratorske dosežke med obema vojnama. Prav tako je potrebno 

omeniti ilustracije v knjigi Ivana Roba Deseti brat (1938) ter v knjigi Igorja Torkarja Blazni 

Kronos (1940). Z ilustracijami v knjigah Ciciban (1932) Otona Župančiča ter Gospod 

Hudournik (1941) Frana Finžgarja, pa se je Pirnat dokazal tudi kot izjemen ustvarjalec 

pravljične ilustracije.  

 

12. Ilustracija: Nikolaj Pirnat, M. de Cervantes: Don Kihot 
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V času okupacije slovenskega ozemlja 1941, je izhajala lahko le literatura, ki jo je dopuščal 

okupator. Prepovedana je bila izdaja slovenskih časopisov in knjig, kar pa ni veljalo za 

partizanski tisk. Razmahnilo se je živahno, ilegalno delo po partizanskih tiskarnah, ki so 

razmnoževale najrazličnejši osvobodilni tisk, od pesniških zbirk do političnih brošur, 

časopisov in letakov, vse pa so bile bogato likovno opremljene, večinoma v tehniki linoreza. 

Ilustratorji, ki so bili v tem obdobju najbolj aktivni so Ive Šubic (ki je leta 1943 ustanovil tudi 

grafični atelje), Nikolaj Pirnat, Alenka Gerlovič, Vito Globočnik, Lojze Lavrič, Terezija 

Hajder, Ivan Seljak-Čopič, Tanja Turk, Dušan Petrič, Božidar Jakac ter brata Drago in Nande 

Vidmar. Prav partizanska grafika in ilustracija sta omogočili hiter povojni razvoj ter s 

tematiko narodno osvobodilnega boja razširili vsebino ilustracij. 

Pomemben mejnik slovenske ilustracije je bila tudi ustanovitev Akademije za likovno 

umetnost v Ljubljani leta 1945, saj je dajala možnost šolanja mladim, nadarjenim ljudem (tudi 

mlajšim partizanskim likovnikom), s tem pa posredno omogočila razširitev likovne dejavnosti 

na področje knjižne ilustracije. Prav tako je k razvoju ilustracije pripomogla leta 1945 

ustanovljena centralizirana in specializirana založba Mladinska knjiga, ki je od leta 1949 

podeljevala Levstikove nagrade za najboljša leposlovna ter poljudnoznanstvena dela za otroke 

in mladino ter najboljše ilustracije v knjigah za to starost.  

 

4.5. POVOJNA ILUSTRACIJA 

»Povojne mladinske knjižne ilustracije lahko razdelimo po generacijski pripadnosti 

ilustratorjev na starejšo, srednjo in mlajšo generacijo, s tem, da si pri vsaki dovolimo 

notranjo delitev po stilnih značilnostih; hkrati vemo, da nekateri ilustratorji sodijo tako v 

eno kot v drugo skupino glede na ustvarjalno delo, upoštevati pa moramo tudi, da lahko 

kateri izmed starejših ilustratorjev sodi v mlajšo skupino glede na stilne značilnosti 

svojega dela, ali tudi obratno.« (T. Pregl, 1979:42) 

Med starejšo generacijo ilustratorjev štejemo ilustratorje, ki so se začeli uveljavljati pred prvo 

svetovno vojno, med obema vojnama in pred drugo svetovno vojno. 

Med ilustratorje, ki so začeli ustvarjati pred prvo svetovno vojno sodijo: 

Gvidon Birolla – po vojni je ilustriral knjigo Karla Širokega Trije bratje in trije razbojniki 

(1951), knjigo Mateja Bora Uganke (1951) ter Finžgarjeve pripovedi Leta moje mladosti 
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(1967), Maksim Gaspari z ilustracijami v knjigi Korneja Čukovskega Šuri-Muri velikan 

(1949) ter France Podrekar z ilustracijami Butalcev (1949) Frana Milčinskega. 

 

13. Ilustracija: France Podrekar, Fran Milčinski: Butalci 
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Med ilustratorje, ki so začeli med vojno štejemo:  

Toneta Kralja (Levstik: Martin Krpan, 1953), Miha Maleša (Slovenske pravljice, 1959), 

Franceta Miheliča (Voranc: Solzice, 1949; Levstik: Najdihojca, 1951), Maksim Sedeja 

(pravljice Tisoč in ena noč, 1946; Španske ljudske pravljice, 1957; Bevk: Učiteljica Breda, 

1963), Nikolaja Omerso (Sienkiewicz: V puščavi in goščavi, 1964; Kipling: Knjiga o džungli, 

1967; Beecher-Stowe: Koča strica Toma, 1973; Hagerup: Laponka Juvi, 1957; Buck: 

Zgodbice za otroke, 1960), Marija Preglja (Perrault: Francoske pravljice, 1957; London: Beli 

očnjak, 1959) ter Evgena Sajovica (Andersen: Pravljice, 1950; Snežna kraljica in druge 

pravljice, 1953). 

 

14. Ilustracija: Tone Kralj, Fran Levstik: Martin Krpan 
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15. Ilustracija: France Mihelič, Mira Mihelič: Štirje letni časi 
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Med ilustratorje, ki so začeli pred drugo svetovno vojno in nadaljevali po vojni pa štejemo: 

Alenko Gerlovič (Branka Jurca: V pasti, 1955), Dušana Petriča (Ljudmila Prunk-Utva: Kaj je 

videl Mižek Figa, 1951; Janez Menart: Mižek Figa gre po svetu, 1953), Cito Potokar 

(Romunske pravljice, 1970), Marijo Vogelnik (Andersen: Palčica, 1957; Ela Peroci: Breskve, 

1959). Slednja je za knjigo O deklici, ki je prehitro rasla (1965) sama napisala tudi tekst, zato 

jo lahko štejemo med avtorske slikanice. 

 

16. Ilustracija: Marija Vogelnik: Babica je najmlajša 
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Srednja generacija ilustratorjev je najštevilčnejša, v mladinski knjižni ilustraciji so dosegli 

svoj višek, in prav ta generacija je doslej požela največ mednarodnih priznanj. Izven Slovenije 

pa jo opredeljujejo tudi kot Ljubljansko ilustratorsko šolo. V srednjo generacijo štejemo 

ustvarjalce, ki so začeli ustvarjati med narodnoosvobodilno vojno, skupino, ki je začela 

ustvarjati v svobodi in skupino pravljičark. 

Skupino, ki je začela med narodnoosvobodilno vojno sestavljajo: Ive Šubic (Hudales: Nejček,  

1949; Kristina Brenkova: Dolga pot, 1973; Seliškar: Povest o muli, 1976), Ive Seljak Čopič 

(Bevk: Knjiga o Titu, 1955; Defoe: Robinson Crusoe, 1975), Janez Vidic (Vidic: Premagane 

zverine, 1950; Valjavec: Živalske pripovedke, 1951; Ribičič: Rdeča pest, 1974), Vladimir 

Lakovič (Župančič: Kanglica, 1950), Jože Ciuha (Ciganske pravljice, 1959; Puškin: 

Pravljice, 1960, Milčinski: Butalci, 1963; Kajzer: Mimo dnevnega načrta, 1960). 

 

17. Ilustracija: Jože Ciuha, Beno Zupančič: Deček Jarbol 
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Skupino, ki je začela ustvarjati v svobodi sestavljajo: Milan Bizovičar (Jalen: Bobri, 1956;  

Voranc: Solzice, 1967; Haggard: Salomonovi rudniki, 1956; Jurčič: Deseti brat 1967; Traven: 

Zaklad Sierra Madre, 1969; Kovačič: Možiček med dimniki, 1974; Zajc: Abecedarija, 1975), 

Štefan Planinc (Svetina: Ukana, 1978; Ingolič: Tajno društvo PGC, 1958; Knight: Lessie se 

vrača, 1966), Melita Vovk Štih (Krilov: Petdeset basni, 1964; Mihelič: Puhek v Benetkah, 

1965; Puhek 1967; Puhkova kresna noč, 1971; Brest: Veliki čarovnik Ujtata, 1971; Snoj: 

Avtomoto mravlje, 1975), Božo Kos (Rozman: Čudežni pisalni strojček, 1966; Makarovič: 

Živalska olimpijada, 1976) ter Aco Mavec (Burger: Prigode lažnivega Kljukca, 1974; 

Finžgar: Pod svobodnim soncem, 1975) 

 

18. Ilustracija: Melita Vovk-Štih, Tone Seliškar: Moja prva knjiga 
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19. Ilustracija: Melita Vovk-Štih, Jože Snoj: Avtomoto mravlje 
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Skupina pravljičark zavzema pri nas in v svetu posebno mesto. Ilustratorke, ki so se tej veji 

slikarske umetnosti docela posvetile in izjemno doprinesle k razcvetu mladinske književnosti 

so: Marlenka Stupica (Župančič: Uganke, 1948; Mehurčki, 1952; Grimm: Trnjulčica, 1954; 

Sneguljčica in sedem palčkov, 1956; Lindgren: Pika Nogavička, 1958; Collodi: Ostržek 1960; 

Suhodolčan: Krojaček Hlaček 1970; Kam se je skril krojaček Hlaček 1974; Andersen: Palčica 

1976), Ančka Gošnik Godec (Peroci: Muca Copatarica 1957; Perrault: Vile 1960; Rodari: 

Modra puščica 1967; Matiče: Tri botre lisičice 1976), Lidija Osterc (Peroci: Hiša iz kock, 

1964; Sneguljčica in druge Grimmove pravljice, 1966; Andersenove pravljice, 1966; Crottet: 

Laponske pripovedi, 1969; Makarovič: Kosovirja na leteči žlici, 1974; Kam pa kam, 

Kosovirja?, 1975; Miller: Janina odejica, 1975), Marička Koren (Vandot: Kekec 1970; 

Kekčeve zgodbe 1973; Kekec nad samotnim breznom 1974), Marjanca Jemec Božič 

(Cerkovnik: Devet sončnih dni, 1967; Ribičič: Nana, mala opica, 1970; Jurca: Rdeči 

škorenjčki, 1971; Lukić: Pesmice in povestice, 1972; Cerkovnik: Pravljica na visokih petah, 

1974; Jurca: Čuj in Katka, 1974; Argilli: Atomček, 1974; Černej: Metuljčki, 1975), Roža 

Piščanec (Bevk: Janko in Metka, 1963; Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico, 1955), Jelka 

Reichman (Kette: Šivilja in škarjice, 1964; Ribičič: Miškolin, 1969; Makarovič: Škrat Kuzma 

dobi nagrado, 1974; Skozi mesto, 1974; Kovič: Maček Muri, 1975; Zupančič: Deklica in Kač 

in druge pripovedke, 1977; Suhodolčan: Dvanajst slonov, 1976).  

 

20. Ilustracija: Marlenka Stupica, H. C. Andersen: Grdi raček 
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21. Ilustracija: Marlenka Stupica, Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček 
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22. Ilustracija: Ančka Gošnik Godec, Ela Peroci: Muca Copatarica 
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23. Ilustracija: Ančka Gošnik Godec, Milko Matiče: Tri botre lisičice 
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24. Ilustracija: Lidija Osterc, Ela Peroci: Hiša iz kock 
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25. Ilustracija: Marjanca Jemec Božič, Josip Ribičič: Nana, mala opica 
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26. Ilustracija: Marjanca Jemec Božič, Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver 
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27. Ilustracija: Roža Piščanec, Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico 
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28. Ilustracija: Jelka Reichman, Dragotin Kette: Šivilja in škarjice 
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29. Ilustracija: Jelka Reichman, Kajetan Kovič: Pajacek in punčka 
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Mlajšo generacijo povojnih ilustratorjev bi lahko razdelili na skupino starejših ustvarjalcev, ki 

se je šele kasneje začela ukvarjati s knjižno ilustracijo ter predvsem generacije ustvarjalcev 

rojenih v poznih 40. ter 50. letih prejšnjega stoletja. To skupino sestavljajo: Marijan Amalietti 

(avtorska slikanica Maruška Potepuška, 1977; Levstik: Martin Krpan, 1977; Twain: Prigode 

Toma Sawyerja, 1977; Makarovič: Potepuh in nočna lučka, 1977; Suhodolčan: Deček na 

črnem konju, 1977), Bine Rogelj (Čopić: Oslovska leta, 1974; Rozman: Sin Martin, 1975; 

Martin Fantalin, 1977), Tomaž Kržišnik (Zlata ptica, 1971; Makarovič: Zajček gre na luno, 

1973; Peroci: Lalala, 1975; Pregl Kobe: Abecedna igra, 1978), Kostja Gatnik (Vegri: Jure 

Kvak Kvak, 1975; Andersen: Vžigalnik, 1977), Marjan Manček (Slovenske basni in živalske 

pravljice, 1975; Pregl: Odprava zelenega zmaja, 1976; Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji gori, 

1977; Suhodolčan: 7 nagajivih, 1976), Marija Lucija Stupica (Andersen: Kraljična na zrnu 

graha, 1973; Makarovič: Pekarna Mišmaš, 1974; Sapramiška, 1976; Zupan: Plašček za 

Barbaro, 1977) ter mnogi drugi.  

 

30. Ilustracija: Marija Lucija Stupica, Svetlana Makarovč: Sapramiška 
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31. Ilustracija: Marija Lucija Stupica, H. C. Andersen: Mala morska deklica 
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5. SODOBNA ILUSTRACIJA IN SLOVENSKI BIENALE 

ILUSTRACIJE 

Najboljši pregled sodobne ilustracije in ilustratorjev danes ponuja Slovenski bienale 

ilustracije, ki v sodelovanju z Združenjem slovenskih likovnih umetnikov poteka že od leta 

1993 v galeriji Cankarjevega doma. 

»Prireditev je bila zasnovana z namenom, da tej starodavni, a vedno nekoliko spregledani 

slikarski disciplini, omogoči tudi njeno galerijsko in medijsko uveljavitev ter posledično 

strokovno ovrednotenje, s posebnim poudarkom na neprecenljivi vlogi otroške in mladinske 

ilustracije pri sooblikovanju likovnega gledanja in dojemanja sveta mladih in najmlajših. 

Slovenski bienale ilustracije, ki ga je znani slovenski pesnik Boris A. Novak ob njegovem 

rojstvu pospremil s poetičnim sloganom Podoba knjige…knjiga podob, ponuja torej 

selekcioniran pregled ustvarjalnosti tovrstnega izražanja, v katerem se soočajo starejše in 

mlajše generacije umetnikov ilustratorjev ter se potegujejo za nagrade, plakete in priznanja, 

poimenovana po slikarju, grafiku, risarju, ilustratorju in karikaturistu Hinku Smrekarju. 

Obenem dvoletni pregled slovenske ilustracije, ki praviloma razgrinja najboljše ustvarjalne 

dosežke, samim ustvarjalcem odstira primerjalni pogled na lastno produkcijo.« (N. Pirnat 

Spahić, 2012) 

V dvajsetih letih, se je z več kot 480 razstavljenimi ilustracijami predstavilo veliko število 

ustvarjalcev. Umetniške generacije se menjujejo, tako da so tedanji mlajši danes že 

predstavniki srednje ali pa celo pozne srednje generacije. Mlajši umetniki vnašajo nove 

likovne rešitve, prenovljene slikarske tehnike ter  koristijo nove digitalne tehnologije.  

Tako imenovani »hommage« v spomin na starejše ilustratorje poteka od četrtega bienala 

dalje. Na dosedanjih bienalih so tako počastili spomin na ustvarjanje Hinka Smrekarja, 

Gvidona Birolle, Ivana Vavpotiča, Maksima Gasparija, Toneta Kralja, Vladimirja Lakoviča, 

Marija Preglja ter Marije Lucije Stupice. 

Nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo so do zdaj prejeli najvidnejši živeči ustvarjalci 

starejših generacij z obsežnimi ilustratorskimi opusi in neizbrisnim avtorskim prispevkom v 

slovenski likovni umetnosti: Marlenka Stupica (1995), Ančka Gošnik Godec (1997), Jelka 

Reichman (2002), Milan Bizovičar ter Marija Vogelnik (2004), Marjanca Jemec Božič 
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(2006), Štefan Planinc (2008), Melita Vovk (2010),  Kamila Volčanšek (2012) ter Jože Ciuha 

(2014). 

V nadaljevanju navajam prejemnike nagrade Hinka Smrekarja, plakete Hinka Smrekarja, 

priznanja Hinka Smrekarja ter sodelujoče ilustratorje na dosedanjih bienalih ilustracije. 

1. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 1993:  

Nagrada Hinka Smrekarja: Marija Lucija Stupica 

Plaketa Hinka Smrekarja: Danijel Demšar, Alenka Sottler 

Priznanje Hinka Smrekarja: Huiqin Wang, Maja Jančič, Rudi 

Skočir 

Razstavljavci: Renata Bovhan, Mojca Cerjak, Igor Cvetko, 

Marjeta Cvetko, Danijel Demšar, Kostja Gatnik, Jelka Godec-

Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, Nevenka Gregorčič, Maja 

Jančič, Marjanca Jemec-Božič, Samo Jenčič, Božo Kos, Bine 

Krese, Jože Kumer, Irena Majcen, Marjan Manček, Dušan 

Muc, Silvan Omerzu, Lidija Osterc, Mirna Pavlovec, Andreja 

Peklar, Roža Piščanec, Jelka Reichman, Luicijan Reščič, Matjaž Schmidt, Rudi Skočir, 

Alenka Sottler, Zora Stančič, Marija Lucija Stupica, Marlenka Stupica, Miroslav Šaput, Janko 

Testen, Andrej Trobentar, Eka Vogelnik, Kamila Volčanšek, Melita Vovk, Huiqin Wang, 

Fojž A. Zorman, Dalibor Zupančič 

2. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 1995:  

Nagrada Hinka Smrekarja: Dušan Muc 

Plaketa Hinka Smrekarja: Irena Majcen, Miroslav Šaput 

Priznanje Hinka Smrekarja: Zvonko Čoh, Kamila Volčanšek 

Razstavljavci: Zvest Apollonio, Peter Ciuha, Mojca Cerjak, 

Igor Cvetko, Marjeta Cvetko, Zvonko Čoh, Danijel Demšar, 

Milan Erič, Jelka Godec-Sshmidt, Ančka Gošnik-Godec, 

Nevenka Gregorčič Eka, Maja Jančič, Sašo Jankovič, 

Marjanca Jemec-Božič, Vera Kovačevič, Jože Kumer, Erik 
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Lovko, Irena Majcen, Marjan Manček, Oliver Marčeta, Matej Metlikovič, Dušan Muc, Silvan 

Omerzu, Mirna Pavlovec, Borut Pečar, Andreja Peklar, Maja Pogačnik, Jelka Reichman, 

Lucijan Reščič, Matjaž Schmidt, Nejka Selišnik, Zagorka Simič, Rudi Skočir, Alenka Sottler, 

Zora Stančič, Marija Lucija Stupica, Marlenka Stupica, Miroslav Šuput, Janko Testen, Andrej 

Trobentar, Gorazd Vahen, Eka Vogelnik, Marija Vogelnik, Kamila Volčanšek, Melita Vovk, 

Alenka Vuk, Huiqin Wang, Fojž A. Zorman, Dalibor Zupančič 

3. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 1997:  

Nagrada Hinka Smrekarja: Marija Lucija Stupica  

Plaketa Hinka Smrekarja: Kostja Gatnik, Mojca Osojnik 

Priznanje Hinka Smrekarja: Danijel Demšar, Lucijan 

Reščič 

Razstavljavci: Suzi Bricelj, Mojca Cerjak, Igor Cvetko, 

Zvonko Čoh, Danijel Demšar, Milan Erič, Kostja Gatnik, 

Jelka Godec-Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, Marjanca 

Jemec-Božič, Samo Jenčič, Ana Košir, Anka Luger-Peroci, 

Irena Majcen, Marjan Manček, Nikolaj-Miki Muster, 

Dušan Muc, Silvan Omerzu, Mojca Osojnik, Edo Podreka, 

Jelka Reichman, Lucijan Reščič, Alenka Sottler, Matjaž Schmidt, Suzana Sabalič, Marija 

Lucija Stupica, Barbara Stupica, Marlenka Stupica, Jože Tisnikar, Klavdij Tutta, Gorazd 

Vahen, Kamila Volčanšek, Melita Vovk, Alenka Vuk, 

Huiqin Wang, Rok Zelenko, Dunja Zupančič 

4. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 1999:  

Nagrada Hinka Smrekarja: Rudi Skočir 

Plaketa Hinka Smrekarja: Dušan Muc, Mojca Osojnik 

Priznanje Hinka Smrekarja: Lilijana Praprotnik Zupančič, 

Matjaž Schmidt 

Razstavljavci: Peter Abram, Andreja Borin, Suzana Bricelj, 

Mojca Cerjak, Igor Cvetko, Marjeta Cvetko, Zvonko Čoh, 
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Danijel Demšar, Milan Erič, Fojž. A. Zorman, Jelka Godec-Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, 

Nevenka Gregorčič Eka, Adriano Janežič, Marjanca Jemec-Božič, Maša Kozjek, Irena 

Majcen, Marjan Manček, Boštjan Martinjak, Dušan Muc, Silvan Omerzu, Mojca Osojnik, 

Mirna Pavlovec, Andreja Peklar, Liljana Praprotnik Zupančič, Jelka Reichman, Lucijan 

Reščič, Matjaž Schmidt, Daša Simčič, Rudi Skočir, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Urška 

Stropnik, Barbara Stupica, Marija Lucija Stupica, Marlenka Stupica, Miroslav Šaput, Gorazd 

Vahen, Melita Vovk, Huiqin Wang, Dalibor B. Zupančič, Dunja Zupančič 

5. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2002:   

Nagrada Hinka Smrekarja: Zvonko Čoh 

Plaketa Hinka Smrekarja: Damijan Stepančič, Kamila 

Volčanšek 

Priznanje Hinka Smrekarja: Alenka Sottler, Gorazd Vahen 

Razstavljavci: Peter Abram, Zvest Apollonio, Mojca Cerjak, 

Igor Cvetko, Marjeta Cvetko, Zvonko Čoh, Danijel Demšar, 

Dunja Furlan-Knofler, Fojž A. Zorman, Kostja Gatnik, Jelka 

Godec-Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, Adrijano Janežič, 

Marjanca Jemec-Božič, Samo Jenčič, Alenka Koderman, 

Maša Kozjek, Polona Lovšin, Irena Majcen, Marjan Manček, 

Jaka Modic, Dušan Muc, Radko Oketič, Silvan Omerzu, Mojca Osojnik, Andreja Peklar, 

Lilijana Praprotnik-Zupančič, Marija Prelog, Ana Razpotnik, 

Jelka Reichman, Lucijan Reščič, Irena Romih, Matjaž 

Schmidt, Rudi Skočir, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, 

Urška Stropnik, Ana Šalamun, Peter Škerl, Karmen Špelič, 

Maja Šubic, Gorazd Vahen, Emi Vega, Kamila Volčanšek, 

Ana Zavadlav, Dalibor B. Zupančič, Kristina Krhin 

6. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2004:  

Nagrada Hinka Smrekarja: Jelka Godec Schmidt 

Plaketa Hinka Smrekarja: Suzana Bricelj, Kristina Krhin 
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Priznanje Hinka Smrekarja: Daša Simčič, Arjan Pregl 

Razstavljavci: Suzana Bricelj, Mojca Cerjak, Marjeta Cvetko, Andreja Čeligoj, Zvonko Čoh, 

Danijel Demšar, Jelka Godec-Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, Adrijano Janežič, Ana Košir, 

Maša Kozjek, Kristina Krhin, David Ličen, Irena Majcen, Marjan Manček, Dušan Muc, 

Silvan Omerzu, Mojca Osojnik, Andreja Peklar, Liljana Praprotnik Zupančič, Arjan Pregl, 

Petra Preželj, Ana Razpotnik, Matjaž Schmidt, Jure Kralj, Vladimir Segalla, Zagorka Simić, 

Žarko Vrazec 

7. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2006:   

Nagrada Hinka Smrekarja: Alenka Sottler 

Plaketa Hinka Smrekarja: Zvonko Čoh, Kostja Gatnik 

Priznanje Hinka Smrekarja: Aleksander Brezlan, Milan 

Erič 

Razstavljavci: Mina Arko, Andreja Borin, Aleksander 

Brezlan, Suzi Bricelj, Tina Brinovar, Mojca Cerjak, 

Marjeta Cvetko, Igor Cvetko, Zvonko Čoh, Danijel 

Demšar, Milan Erič, Kostja Gatnik, Ančka Gošnik-Godec, 

Andreja Gregorič, Adriano Janežič, Samo Jenčič, Marko 

Kociper, Ana Košir, Maša Kozjek, Kristina Krhin, Jože 

Kumer, Martina Ljubič, Polona Lovšin, Maja Lubi, Irena Majcen, Dušan Muc, Radko Oketič, 

Silvan Omerzu, Mojca Osojnik, Katja Pal, Andreja Peklar, Liljana Praprotnik Zupančič, Arjan 

Pregl, Petra Preželj, Ana Razpotnik Donati, Jelka Reichman, Mojca Sekulič, Daša Simčič, 

Rudi Skočir, Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Ana Šalamun, Peter Škerl, Gorazd Vahen, 

Fojž A. Zorman, Dalibor Zupančič, Robert Fister, Jelka Schmidt Godec, Bojan Jurc, Marija 

Prelog, Vladimir Segalla, Maja Šubic, Alenka Vidrgar, Žarko Vrazec, Meta Wraber, Ana 

Zavadlav 

8. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2008:   

Nagrada Hinka Smrekarja: Kostja Gatnik 

Plaketa Hinka Smrekarja: Alenka Sottler, Žarko Vrazec 
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Priznanje Hinka Smrekarja: Aleksander Brezlan, 

Matej Stupica 

Razstavljalci: Aleksander Brezlan, Suzana Bricelj, 

Tina Brinovar, Andreja Brulc, Mojca Cerjak, Igor 

Cvetko, Marjeta Cvetko, Zvonko Čoh, Danijel 

Demšar, Milan Erič, Milanka Fabjančič, Kostja 

Gatnik, Jelka Schmidt Godec, Ančka Gošnik Godec, 

Andreja Gregorič, Adriano Janežič, Natan Jurančič, 

Bojan Jurc, Saša Kerkoš, Ana Košir, Maša Kozjek, 

David Krančan, Kristina Krhin, Polona Ličen 

Kunaver, Martina Ljubič, Darja Lovak, Polona 

Lovšin, Marjan Manček, Zarja Menart, Dušan Muc, 

Marija Nabernik,Irena Ocepek, Radko Oketič, Kiki Omerzel, Erika Vujić Omerzel, Živa 

Pahor, Mirna Pavlovec, Andreja Peklar, Lila Prap, Arjan Pregl, Marija Prelog, Matjaž 

Schmidt, Vladimir Segalla, Daša Simčič, Rudi Skočir, Alenka Sottler, Magda Tavčar Starec, 

Damijan Stepančič, Matej Stupica, Peter Škerl, Maja Šubic, Gorazd Vahen, Emi Vega, 

AlenkaVogelnik, Žarko Vrezec, Ana Zavadlav 

9. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2010:   

Nagrada Hinka Smrekarja: Danijel Demšar 

Plaketa Hinka Smrekarja: Alenka Sottler, Zvonko Čoh 

Priznanje Hinka Smrekarja: Marjan Manček, Damijan 

Stepančič 

Razstavljalci: Maja Babič Košir, Aleksander Brezlan, 

Suzana Bricelj, Andreja Brulc, Umetniška skupina 

CYP2C9, Zvonko Čoh, Danijel Demšar, Jure 

Engelsberger, Milan Erič, Natan Esku, Marija Flegar, 

Jelka Godec-Schmidt, Ančka Gošnik-Godec, Irena 

Gubanc, Adriano Janežič, Aleksander J. Potočnik, Saša 

Kerkoš, Marko Kociper, Matej Kocjan, Desiree Kolarec, Polona Kosec, Kaja Kosmač, Ana 

Košir, Maša Kozjek, David Krančan, Kristina Krhin, Maja Lubi, Irena Majcen, Marjan 

Manček, Nina Mrđenović, Dušan Muc, Marija Nabernik, Irena Ocepek, Radko Oketič, Erika 
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Omerzel Vujić, Silvan Omerzu, Romana Peklaj, Alja Piry, Arjan Pregl, Marija Prelog, Petra 

Preželj, Ana Razpotnik Donati, Matjaž Schmidt, Aleš Sedmak, Daša Simčič, Rudi Skočir, 

Alenka Sottler, Damijan Stepančič, Tanja Špenko, Maja Šubic, Matjaž Učakar, Žarko Vrezec, 

Meta Wraber, Ana Zavadlav, Mina Žabnikar 

10. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2012:   

Nagrada Hinka Smrekarja: Peter Škerl 

Plaketa Hinka Smrekarja: Damijan Stepančič, Petra 

Preželj 

Priznanje Hinka Smrekarja: Maja Kastelic, Vladimir 

Leben 

Razstavljavci: Ana Baraga, Ksenija Baraga, 

Aleksander Brezlan, Suzana Bricelj, Tina Brinovar, 

Zvonko Čoh, Danijel Demšar, Jure Engelsberger, 

Milan Erič, Ančka Gošnik-Godec, Miha Hančič, 

Urška Hočevar, Martina Hribar, Adriano Janežič, Aleksander Jankovič Potočnik, Evgenija 

Jarc, Maja Kastelic, Marica Kicušić, Manica Klenovšek Musil, Anka Kočevar, Kaja Kosmač, 

Miha Kosmač, Maša Kozjek, David Krančan, Polona Kunaver Ličen, Vladimir Leben, David 

Ličen, Martina Ljubič, Polona Lovšin, Irena Majcen, Marjan Manček, Zarja Menart, Marija 

Nabernik, Radko Oketič, Erika Omerzel Vujić, Silvan Omerzu, Polona Pačnik, Andreja 

Peklar, Arjan Pregl, Marija Prelog, Petra Preželj, Ana Razpotnik Donati, Tjaša Rener, Aleš 

Sedmak, Mojca Sekulič, Rudi Skočir, Skupina Kaverljag, Alenka Sottler, Alenka Spacal, 

Damijan Stepančič, Hana Stupica, Breda Sturm, Peter Škerl, Maja Šubic, Matjaž Učakar, Jana 

Urbas. Emi Vega, Blaž Vehovar, Tinka Volarič, Žarko Vrezec, Meta Wraber, Joanna Zajac-

Slapničar, Ana Zavadlav, Tadeja Zupan Arsov in Aleksander Arsov, Jernej Žumer 

11. SLOVENSKI BIENALE ILUSTRACIJE 2014: 

Nagrada Hinka Smrekarja: Hana Stupica 

Plaketa Hinka Smrekarja: Maja Kastelic, Matija Medved 

Priznanje Hinka Smrekarja: Ana Maraž, Ana Zavadlav 
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Razstavljalci: Ana Baraga, Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, Milan Erič, Ančka  Gošnik Godec, 

Adriano Janežič, Bojan Jurc, Maja Kastelic, Teja Kleč, Manica Klenovšek Musil, Jana 

Kocjan, Matej Kocjan, Anka Kočevar, Tanja Komadina, Polona Kosec, Maša Kozjek, 

Kristina Krhin, Vladimir Leben, David Ličen, Polona Lovšin, Marjan Manček, Ana Maraž, 

Matija Medved, Zarja Menart, Ivan Mitrevski, Dušan Muc, Marija Nabernik, Radko Oketič, 

Erika Omerzel Vujić, Polona Pačnik, Roman Peklaj, Andreja Peklar, Lidija Plestenjak, J. 

Aleksander Potočnik, Arjan Pregl, Marija Prelog, Petra Preželj, Zoran Pungerčar, Ana Donati 

Razpotnik, Aleš Sedmak, Mojca Sekulič, Luka Seme, Daša Simčič, Rudi Skočir, Zoran 

Janežič Srdić, Damijan Stepančič, Hana Stupica, Matej Stupica, Igor Šinkovec, Alenka 

Vidrgar, Tinka Volarič, Žarko Vrezec, Meta Wraber, Ana Zavadlav 

 

32. Katalog 11. Slovenskega bienala ilustracije 
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6. RECEPCIJA – DOJEMANJE SLIKANICE 

 »Slikanica je kombinacija dveh ravni komunikacije – verbalne in vizualne. Komunikacija 

med bralcem in slikanico, lahko poteka na več načinov. V simetrični interakciji, besede in 

slike pripovedujejo isto zgodbo, kar pomeni, da se ena in ista informacija podvaja v dveh 

različnih oblikah komunikacije. V stopnjevalni interakciji slike podčrtujejo in presegajo 

pomen besed, včasih pa tudi obratno; razlika v sporočilu obeh zvrsti komunikacije ustvarja 

bolj kompleksno dinamiko. Če je ta razlika velika, se lahko razvije kontrapunktna oziroma 

protislovna dinamika, pri kateri skupno sporočilo besedila in slik presega sporočilo 

posamičnih ravni komunikacije. Skrajna oblika takega protislovja je kontradiktorna oziroma 

nezdružljiva interakcija, v kateri se besedilo in slike zlijejo v zanimivo, a pogosto dvoumno 

sporočilo, ki bralca prisili k razmišljanju o vsebini slikanice.« (M. Nikolajeva, 2003:5) 

Marija Nikolajeva v članku Slikanica kot medij (Otrok in knjiga, 2003) dojemanje slikanice 

deli na: 

6.1. PRIZORIŠČE 

Prizorišče nam pokaže, v kakšnem svetu se dogaja, odvija zgodba. V slikanici prizorišče 

lahko podamo z besedami, ilustracijami ali kombinacijo obojega. Besede prostor le opisujejo, 

medtem ko ga ilustracije dejansko kažejo. Prizorišče lahko služi le kot ozadje, ker za samo 

zgodbo ni pomembno, lahko pa je sestavni del zgodbe, kar pomeni, da se zgodba ne bi mogla 

dogajati nikjer drugje. Ilustratorji včasih uporabijo tudi tako imenovani »negativni prostor«, 

oziroma prazen prostor okrog oseb in predmetov. Ilustratorji se pri upodobitvah prostora 

poslužujejo številnih likovnih rešitev, kot so panoramski pogled, pogled od daleč, pogled od 

blizu ter prav tako več prizorišč znotraj enojne ali dvojne strani, kar imenujemo 

multiprizorišče. 

6.2. KARAKTERIZACIJA 

V slikanicah so zunanji opisi lahko verbalni in vizualni. Z verbalnimi izrazi najpogosteje 

opisujemo psihološke, človeške lastnosti, še posebej kadar gre za zgodbo z neživimi predmeti 

ali živalmi. Spol lahko poudarimo vizualno, z oblekami, frizuro, medtem ko se pri opisovanju 

nekaterih človeških lastnosti, kot so npr. pamet, pogum, poslužujemo verbalnih opisov. 

Nekatera čustva in razpoloženja (jeza, strah, veselje, sreča…) prav tako lahko izrazimo na 

vizualni ravni – s kretnjami, držo, obrazno mimiko. 
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6.3. PERSPEKTIVA 

Pri ilustracijah lahko govorimo o perspektivi oziroma zornem kotu v dobesednem pomenu, 

kot bralci – gledalci, pa sliko opazujemo z določenega zornega kota, ki nam ga je »vsilil« 

ilustrator. Liki v slikanicah so po navadi upodobljeni tako, kot jih vidi nekdo »od zunaj«. 

Ilustracije imajo prav tako možnost dogajanja prikazati z najširšega zornega kota in sicer z 

uporabo panoramskega pogleda na prizorišče ali pa s hkratno upodobitvijo več vzporednih 

dogodkov oziroma številnih likov na različnih krajih. 

»Poseben problem pri slikanici je verbalna pripoved v prvi osebi, saj je v ilustraciji dogajanje 

težko ponazoriti s perspektive prve osebe. Dosledno pojavljanje pripovedovalcev v prvi osebi 

pomeni, da se bralec sicer vživi v njihov zorni kot, vendar nikoli ne nastopajo v ilustracijah. 

Za manj zahtevnega bralca je to precejšen problem. Tudi na splošno so pravila vizualne 

komunikacije – naj bo to v slikarstvu, filmu ali slikanici – taka, da gledalec preprosto 

pričakuje, da bo junaka videl, in to velja tudi za zgodbe, v katerih teče pripoved v prvi osebi. 

Obstajajo načini, kako pripovedovalca v prvi osebi kljub vsej protislovnosti lahko vključimo v 

ilustracijo. Na primer- postavimo ga v prvi plan in prikažemo od zadaj.« (M. Nikolajeva, 

2003:15) 

6.4. ČAS IN GIBANJE 

Čas je likovno težko prikazati, zato je v ilustracijah ponavadi prikazan s pomočjo ur, 

koledarjev, sončnega vzhoda in zahoda ter letnih časov. Po navadi je čas pojasnjen z 

besedami v besedilu, ki postavi časovni okvir in razjasni povezave med ilustracijami. 

»Avtorji slikanic imajo za ponazoritev gibanja in časa na voljo vrsto risarskih tehnik, pa tudi 

različne možnosti interakcije med besedo in ilustracijo. Pomagajo si tudi z raznimi grafičnimi 

simboli, izposojenimi iz stripov in fotografije; to so lahko meglice, gibljive črte in popačena 

perspektiva. Vsekakor pa je najpogostejše in najuspešnejše sredstvo za ponazarjanje gibanja v 

ilustraciji tako imenovana simultana sukcesija, kot jo imenujejo umetnostni strokovnjaki. To 

je tehnika, ki so jo na široko uporabljali že v srednjem veku. Gre za zaporedje upodobitev 

človeške figure v časovno ločenih trenutkih, ki pa jih gledalec dojema kot celoto, ki se odvija 

v strogo določenem zaporedju. Spremembe, ki se pojavijo v vsaki naslednji sličici, nakazujejo 

časovno razliko med prejšnjim in naslednjim prizorom.« (M. Nikolajeva, 2003:15) 
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33. Marjan Manček: Brundo se igra 

6.5. MODALNOST 

Odnos vsebine povedanega do ilustracije se odraža v mimetičnem oziroma nemimetičnem 

upodabljanju. Mimetična upodobitev je posnetek resničnosti, medtem ko je nemimetična 

upodobitev bolj simbolna oziroma metaforična. 

»Ker je modalnost lingvistična kategorija, ki se je vizualno ne da izraziti, pri ilustracijah 

nikoli ne moremo vedeti – razen če si pomagamo z besedilom – ali je to, kar gledamo, 

resnično ali sanjsko in ali izraža željo, ustaljeno navado, dovoljenje, dvom ali kaj drugega. A 

vendar ilustrator bralca oziroma gledalca tudi v posameznih ilustracijah lahko usmeri v želeno 

oziroma pravilno interpretacijo, če se posluži določenih standardnih sredstev. Tako bo bralec 
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podobe mitoloških bitij in neznanih oziroma popačenih predmetov avtomatično zaznal kot 

neresnične, fotografije in druge veristične podobe pa kot resnične. Tudi napačna raba barv – 

na primer rdeče nebo in moder travnik – bo dala bralcu misliti, da gre za domišljijski prizor, 

medtem ko bo vsakdanje prizore, s katerimi se lahko istoveti, takoj interpretiral kot resnične. 

Kljub naštetemu pa iz ilustracij v slikanici težko razberemo, ali je pripoved objektivna ali 

subjektivna, oziroma ali je pravilna razlaga mimetična ali simbolična. V interakciji besedila in 

ilustracij je modalnost lahko zelo zapletena. Medtem ko je verbalna pripoved pogosto podana 

z otrokovega zornega kota in so dogodki prikazani kot resnični, detajli v ilustracijah 

nakazujejo, da se zgodba odvija le v otrokovi domišljiji. Ilustracije v tem primeru izpodbijajo 

objektivnost verbalne pripovedi.« (M. Nikolajeva, 2003:20) 

6.6. BARVA IN ČRTA 

V  članku Pisani svet slikanice (Zbornik Bralnega društva Slovenije, 2009:70), Irena Santoro 

k teoriji Marije Nikolajeve dodaja tudi barvo in črto. 

Barva je čutna zaznava, ki glede na različna psihološka izhodišča estetsko različno učinkuje. 

Povzročajo jo svetlobni dražljaji, ki jih sprejemajo vidni organi. Vsak barvni odtenek je 

mogoče določiti s tremi barvnimi dimenzijami; barvno kvaliteto ali barvnostjo (rdeča, 

rumena, zelena itd.), čistostjo ali nasičenostjo (ki jo določamo glede na količino bele barve ali 

svetlobe v barvnem odtenku) ter s svetlostjo (vsak barvni odtenek vsebuje določeno količino 

črne). Na barve prav tako močno učinkujejo barvna okolja-sosednje barve. Barvam 

pripisujemo tudi lastnosti toplega ali hladnega, kar likovni ustvarjalci izkoriščajo pri 

upodabljanju prostora: tople barve optično večajo in bližajo, hladne barve pa manjšajo in 

oddaljujejo. Pri opazovanju ilustracije ugotavljamo, kakšno skrb ilustrator posveča barvam in 

odnosom med njimi, izbiri in mešanju, da dobi pravi odtenek, senco ali ton. Kadar nas barve 

neke ilustracije šokirajo ali raznežijo, lahko domnevamo, da je ilustrator ta učinek ustvaril 

namerno. Ilustracija v kateri je glavni element črta (ali risba), je na prvi pogled lahko varljiva, 

ker smo v glavnem navajeni razmišljati, da lahko črto uporabimo le za obris neke figure ali 

predmeta, v rokah izkušenih ustvarjalcev pa lahko izrazi več kot barva. Črta je lahko široka, 

tanka, razlomljena, neprekinjena, spontana, usmerjena, napeta, nazobčana ali valovita. Ker je 

v svojem bistvu enostavna, je sposobna izraziti razpoloženje ali občutje. Izraža gibanje, z 

različnimi kombinacijami pa pričara tudi občutek za različne površine in globino. 
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7. OTROK IN SLIKANICA 

Kot navaja  umetnostna zgodovinarka Tanja Mastnak, v članku Ilustracija in učenje 

vizualnega jezika (Ciciban za starše, maj 2006), knjižna ilustracija pogosto velja le za 

dekorativni dodatek besedilu, premalo pa se zavedamo, kako deluje na osebo, ki slikanico 

izbira. Prvemu stiku z vizualno vsebino slikanice bodo morda sledili novi in novi. Večkrat ko 

jo bomo brali in gledali, več nam bo odkrivala. Otroci slikanice intuitivno gledajo-berejo 

večkrat ter tako pri vsakem branju odkrivajo nove pomene besedila in podob. Pri natančnem 

opazovanju ilustracij, otroci pogosto zaznajo marsikaj, kar odraslim ostane skrito. Slikanica je 

dejansko namenjena večplastnemu branju, pri čemer dobra ilustracija igra pomembno vlogo. 

Otroku namreč pomaga povezovati besedilo s podobo, ki mu je veliko bolj domača in 

prepoznavna. Vloga ilustratorja je izjemno pomembna, saj je njegova interpretacija prvi 

vzorec, kako je besedilo mogoče doživeti vizualno. Za uspeh pri bralcih mora ilustrator zelo 

spretno povezovati različne svetove, prehajati od realistične risarske spretnosti k abstraktnim 

površinam, zavedati se mora, da odrasli uporabniki slikanic niso vedno likovno izobraženi, da 

pa so običajno oni tisti, ki otroke usmerjajo k izbiri. Med novejšimi ilustracijami so vidni 

številni raznoliki pristopi k vizualizaciji besedila. Če poenostavim, bi jih lahko delili na 

risarski tip (npr. Kostja Gatnik, Marjan Manček, Božo Kos, Silvan Omerzu, Gorazd Vahen, 

Kamila Volčanšek itd.), pravljičarski tip (npr. Jelka Reichman, Marjanca Jemec Božič, Anka 

Gošnik Godec itd.), bolj duhoviti tip (Maša Kozjek, Adriano Janežič, Zvonko Čoh itd.) in bolj 

slikarski tip (Marlenka Stupica, Suzana Bricelj, Polona Lovšin, Peter Škerl itd.). Vsak prinaša 

svojo vizijo sveta zgodbe. (po T. Mastnak, 2006) 

»Slikanica nudi ilustratorju največ možnosti, da izrazi svojo slikarsko naravo. Hkrati je 

najbolj primerna za skupno branje otrok in staršev ter ena najbolj privlačnih oblik osvajanja 

branja s pomočjo ilustracij. Upati smemo, da bodo literarno in likovno kakovostne slikanice, s 

katerimi so se otroci srečali v zgodnjem otroštvu, odskočna deska zanje, tako k branju dobrih 

knjig kot k uživanju likovne umetnosti, in prepričljiva varovalka pred preveliko odvisnostjo 

od pogosto agresivnih elektronskih medijev, ki z likovnim kičem, nasiljem in s 

psevdorealnostjo privlačijo nekritične mlade.« (M. Avguštin, Razmerja med slikovnimi in 

besednimi sporočili, Zbornik bralnega društva Slovenije, 2009) 
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Za dobro slikanico velja, da je besednjak prilagojen otroku. Besed ni veliko, a spreten avtor 

slikanice bo znal preprosto pripoved tako prilagoditi, da bo zdržala otrokovo pozornost od 

začetka do konca in mu ob tem ponudila še spoznavanje kakšne nove besede. Ilustracije v 

slikanicah dopolnjujejo besedilo, podobe in drobni detajli pa večkrat celo presegajo besedilo 

samo. S pomočjo dobrih ilustracij, si otroci lažje predstavljajo dogajanje, sledijo dogodkom in 

se jih naučijo med seboj logično povezovati. Slikanica je prilagojena otrokovemu ritmu 

poslušanja, gledanja in dojemanja. Ker je vsak otrok drugačen, bo isto zgodbo vsak dojel po 

svoje, eden se bo ustavil pri določenem prizoru, spet drugi pa se bo hotel večkrat vrniti h 

kakšni podrobnosti. Kakovostna slikanica vpeljuje otroka v svet knjig in znanja. Ker temelji 

na sliki, je privlačna in nezahtevna, a hkrati ponuja dragocena sporočila, ki pomagajo pri 

oblikovanju otrokove osebnosti. 

Otroci se v prvih letih bralnega obdobja odločajo za knjigo le po ilustracijah. Knjižna 

ilustracija ima za likovni in estetski razvoj otroka pomembno vlogo. »Dobra ilustracija 

pomaga otroku pri predstavljanju in poglobljenemu doživljanju literarnega besedila, buri mu 

domišljijo, zaposluje razum in čustva ter ga s tem notranje bogati. Ko otrok »bere slike«, 

podoživlja posamezne oblike in figure na ilustraciji ter išče odnose med njimi.« (S. Karim, 

Beremo skupaj, 2003:133) 

Slikanice pomagajo otrokom pri razvoju splošnih intelektualnih in drugih sposobnosti. Otrok 

tako s pomočjo slikanice razvija svoje miselne in jezikovne zmožnosti, kot so, mišljenje, 

povezovanje, poslušanje, govorjenje, branje. Prav tako dobra slikanica razvija otrokov estetski 

čut, saj z njeno pomočjo otrok razvija občutljivost za likovno izražanje, hkrati pa spoznava 

pravila slikarskih tehnik, pomen perspektive, merila, pridobiva občutek za tridimenzionalnost 

in se spoznava s pomenom barve. 

»Dobra, dinamična, komunikativna ilustracija bo mladega bralca pritegnila, da bo segel po 

knjigi, med branjem oz. poslušanjem pa ga bo spodbujala, da aktivno sodeluje: otrok bo 

opazoval in raziskoval vizualno besedilo, v sliki iskal odgovore na zastavljena vprašanja.« (V. 

Rot Gabrovec, Beremo skupaj, 2003:100) 
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8. AVTORSKA SLIKANICA 

8.1. PRIMERI SLOVENSKIH AVTORSKIH SLIKANIC 

Za avtorsko slikanico je značilno, da je ilustrator hkrati tudi pisec besedila. Za prvo takšno 

slikanico na slovenskem ilustratorskem področju štejemo slikanico brez besedila Maruška 

potepuška (1977) avtorja Marijana Amaliettija (1923-1988). Slikovna pripoved govori o 

samosvoji punčki Maruški, ki se v snežnem dnevu odpravi na smučarski izlet in tako obišče 

Triglav, sreča gozdne živali, končno pa se vrne v toplo zavetje varnega doma. Slikanica z 

vrsto podrobnosti spodbuja otroka k opisovanju dogajanja. O tem, kako prestrašeno dekletce 

spremeni strah v pogum, nazorno prikaže prizor z volkovi, pred katerimi skuša pobegniti. V 

trenutku največje nevarnosti se Maruška ustavi, obrne k volkovom in se tako spači, da se 

prestrašijo in zbežijo. Avtor s tem pokaže veliko iznajdljivost in poznavanje otroškega strahu. 

Marijan Amalietti je za upodobitev zgodbe uporabil kombinacijo obrisne risbe in akvarela na 

preprost, otrokom razumljiv realističen način, brez odvečnega idealiziranja. 

 

34. Marijan Amalietti: Maruška potepuška 
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Za drugo avtorsko slikanico, prav tako brez besedila štejemo Brundo se igra (1978) ter 

Brundo skače (1979) avtorja Marjana Mančka (r. 1948). Slikanici opisujeta medvedkov 

vsakdan, njegovo otroško sladkosnednost, igrivost ter svet drugih živali, ki glavnega junaka 

razveseljujejo z darili. V slikanicah Zajčeh Uh, Piščanček Pik, Mucek Mijav in Kužek Vuf ter 

kasneje Kdo je homo S?, Abecedeževnik ter drugih, se Manček predstavi tudi kot ustvarjalec 

avtorske slikanice, ki že vsebuje besedilo. Za njegov ustvarjalni postopek v slikanicah z 

besedilom je značilno, da obravnava tekst kot likovno prvino, katero največkrat na način 

stripa vključi v ilustracijo.  

 

35. Marjan Manček: Brundo se igra 
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36. Marjan Manček: Brundo se igra 

 

37. Marjan Manček: Kužek Vuf 
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Božo Kos (r. 1931) v avtorskih slikanicah z besedilom Kaj pa žebelj (1981), Veliiiika repa 

(1982), Mrkbrkfrk in Zafrk (1983) ter Iz sedmih tri (1987) v enostavni, humorni nekajpotezni 

risbi oživlja predmete ter prenavlja pravljične vzorce.  

Primer sodobne avtorske slikanice je delo Mojce Osojnik (r. 1970) To je Ernest (1997), 

prvoosebna pripoved o prijateljstvu deklice Ane in Muca Ernesta. Njene avtorske slikanice 

Hiša, ki bi rada imela sonce (2001), Polž Vladimir gre na štop (2004), Kako je gnezdila sraka 

Sofija (2005) vnašajo v slovensko ilustracijo likovne novosti, ki bodo in deloma že vplivajo 

na novo generacijo ilustratorjev. S kombiniranjem različnih slikarskih tehnik, ki vključujejo 

tudi kolaž in fotografijo, sestavlja bogato razgibane prostore. Z različnimi perspektivičnimi 

pogledi, z močnim koloritom in s prepletanjem teksta med slike, povečuje slikovit izraz svojih 

ilustracij, medtem ko skremženi obrazi nekaterih figur predstavljajo značilno obliko 

slikarkinega humorja.  

 

38. Mojca Osojnik: Tako je gnezdila sraka Sofija 
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39. Mojca Osojnik: Polž Vladimir gre na štop 
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40. Mojca Osojnik: Hiša, ki bi rada imela sonce 
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Liljana Praprotnik Zupančič (r. 1955), bolj znana pod umetniškim imenom Lila Prap, je 

ustvarjalka številnih avtorskih slikanic. Za svoja dela je prejela številne domače in tuje 

nagrade s področja mladinske književnosti. Njen opus obseg naslednje avtorske slikanice: 

Male živali (1999), Resnične pravljice in pripovedke (1999), Živalske uspavanke (2000), 

Zakaj? (2002), Živalska abeceda (2002), Mednarodni živalski slovar (2004), Kam gredo sanje 

(2008), Moj očka (2008), Dinozavri?! (2010), Pasji zakaji (2010), Žuželčji zakaji (2011), 

Mačji zakaji (2013), Živalske uspavanke (2014). Njena poetika temelji na besednih igrah, 

poenostavljanju, igrivosti in duhovitosti, s čimer ustvarja kakovosten tip avtorske slikanice, 

namenjene otrokov v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju. Način upodabljanja v 

glavnem živalske figuralike je avtorica razvila do jasno prepoznavnega osebnega sloga. Lila 

Prap slika s pasteli na temno, ponavadi črno podlago, pri čemer le ta še vedno proseva skozi 

nanos barve. Barvne ploskve na ilustracijah so razmejene in podane ploskovno. Ploskve so 

enakomerno pobarvane, med njimi pa avtorica pusti nekaj milimetrov prostora, s čimer 

nastane črni rob, razmejitvena črta med oblikami, tako da kontrasti med barvami postanejo 

večji in bolj poudarjeni. Figuraliko avtorica podaja ploskovno, figure niso modelirane, so 

dvodimenzionalne, edini prostorski ključ, ki ga uporablja je prekrivanje. Večina upodobitev je 

postavljena na talno črto oziroma spodnji del formata.  

 

 

 

41. Lila Prap: Zakaj? 
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42. Lila Prap: Živalske uspavanke 
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9. PEDAGOŠKI DEL 

9.1. UVOD 

Za izvedbo šolske ure v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole sem se odločila 

predvsem zaradi tega, ker se v tem obdobju otroci spoznavajo z veščino pisanja in branja. 

Slikanice pa so po navadi ravno prvi stik z bralnim svetom. Za otroka, ki še ne pozna dobro 

črk in pisave, so ravno ilustracije »primarna« pisava, ki jo besedilo pravzaprav le dopolnjuje, 

v večini pa je le-to kratko in jedrnato. Književna ilustracija ima za likovni in estetski razvoj 

otroka pomembno vlogo. Dobra ilustracija pomaga otroku pri predstavljanju in poglobljenem 

doživljanju literarnega besedila, buri mu domišljijo, zaposluje razum in ga s tem notranje 

bogati. Kot navaja Maruša Avguštin (Priročnik za spodbujanje branja, 2003), knjižna 

ilustracija bogati literarno delo in igra v otrokovem predšolskem, pa tudi kasneje v šolskem 

obdobju, zelo pomembno vlogo, tako pri odkrivanju likovnega podajanja različnih pripovedi 

kot pri poglabljanju v besedila in razumevanju besedila. 

Učno uro sem pripravila na podlagi teoretičnih in praktičnih spoznanj s področja ilustracije, 

nekaj iz lastnih izkušenj, predvsem pa iz diplomske literature. Ker se moja diplomska naloga 

nanaša na avtorsko slikanico, kar pomeni, da je ilustrator hkrati tudi pisec besedila, me je 

zanimalo predvsem koliko učenci na tej stopnji razumejo povezavo med besedilom in 

ilustracijo in v kolikšni meri so sposobni svojo avtorsko zgodbo izraziti skozi ilustracijo.  

Nalogo sem poskušala čim bolje prilagoditi učencem in časovnemu okviru dveh šolskih ur. Za 

likovni motiv sem izbrala vsem učencem poznano žival mačko, ki ima glavno vlogo tudi v 

moji avtorski slikanici (praktičen del diplomske naloge). 

Ker je slikanica kombinacija dveh ravni komunikacije – verbalne (besedilo) in vizualne, 

likovne (ilustracija) – me je zanimalo predvsem, na kateri ravni so učenci upodobili 

prizorišče, značaj, perspektivo, čas in gibanje, ki jih Marija Nikolajeva v članku Slikanica kot 

medij (Otrok in knjiga, 2003) opredeli kot temeljne elemente zgodbe/slikanice. Čas je likovno 

težko prikazati, zato je v ilustracijah po navadi prikazan s pomočjo ur, koledarjev, sončnega 

vzhoda in zahoda ter letnih časov. Po navadi je čas pojasnjen z besedami v besedilu, ki 

postavi časovni okvir in razjasni povezave med ilustracijami. 
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Izvedbo likovne naloge sem analizirala tudi po učnem načrtu za likovno umetnost v 2. 

razredu, in sicer slikanje z uporabo svetlenja in temnenja barv. 

9.2. UČNE PRIPRAVE: 

Študentka: Nina Kavzar 

Razred: 2. razred 

Število ur: 2 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje domišljijskega motiva z uporabo svetlenja in temnenja barv 

Likovna tehnika: tempera   

Materiali in orodja: tempera barve, akvarelni papir A3 format, lonček za barvo, čopič, 

časopisni papir, paleta, svinčnik 

Likovni motiv: maček 

Učna sredstva in pripomočki: knjige z ilustracijami, barvni listi v različnih odtenkih, plakat 

Učne oblike in metode: frontalna in individualna oblika; demonstracija, pogovor, razlaga 

Tip učne ure: kombinirana 

Literatura: 

- Učni načrt za likovno vzgojo, Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja, 

Ministrstvo za šolstvo in šport: zavod RS za šolstvo, 2011, Ljubljana. 
- Kovič, K. (1999). Mačji sejem. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Kovič, K. (2007). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Prap, L. (2013). Mačji zakaj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Osojnik, M. (1997). To je Ernest. Ljubljana: Kres. 

- Peroci, E. (2011). Muca Copatarica. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Makarovič, S. (2011). Tacamuca. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
- Makarovič, S. (2008). Coprniški muc. Dob pri Domžalah: Miš. 
- Makarovič, S. (2008). Smetiščni muc in druge zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Wilkon, P. (2000). Muca Rozalinda. Ljubljana: Epta. 
- Krischanitz, R. (2001). Maček Molto. Ljubljana: Kres. 
- Imai, A. (2009). Maček & škornji. Ljubljana: Kres. 
- Lachner, D. (1995). Mali muc Tati. Ljubljana: Kres. 
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- Dimitrovski, B. (2012). Kako je Vilko vzljubil zimo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Cilji:  

Učenci:  

- napišejo kratko zgodbo z motivom mačka 

- s tempera barvami naslikajo čim več svetlostnih odtenkov izbrane  barve  

- razvijajo občutek za svetlenje in temnenje barv 

- so izvirni pri oblikovanju motiva 

- navajajo se na samostojnost pri delu 

- kritično ovrednotijo lasten izdelek in izdelke sovrstnikov 

- ugotavljajo oblikovne razlike med svojimi ilustracijami in ilustracijami drugih 

učencev 

 

UČITELJ: DELO UČENCEV: 

1. UVODNI DEL: 

a) UVODNA MOTIVACIJA: 

Učence pozdravim in se jim predstavim ter povem, da 

bom danes jaz vodila njihovo uro. Pokažem jim 

ilustracijo Mačka Murija in jih vprašam, če ga vsi 

poznajo in če so vsi prebrali pravljico. Vprašam jih, 

če ima kdo od njih doma hišnega ljubljenčka mačka 

in kako mu je ime, kakšne barve je, kako se igra. 

Razdelim jim slikanice z motivom mačka in 

pogovarjamo se o razlikah med ilustracijami mačk. 

Vprašam jih, katere slikanice so že prebrali in kaj jim 

je bilo v njih všeč? Pogovor napeljem na ilustracije in 

jim obrazložim kaj sploh pomeni slikanica. Povem 

jim, da sta v slikanicah enako pomembna besedilo in 

 

 

 

Učenci poslušajo, se pogovarjajo, 

pripovedujejo svoje izkušnje in 

odgovarjajo na moja vprašanja. 
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ilustracija ter da se medsebojno dopolnjujeta. 

Vprašam jih, če vedo, kako se imenujejo slike v 

slikanicah in kako imenujemo umetnika, ki riše ali 

slika pravljice. Pogovarjamo se o različnih ilustracijah 

in kaj jim je všeč. Pokažem jim nekaj primerov 

ilustracij v slikanicah, ki so naslikane izrazito z 

uporabo svetlenja in temnenja ene barve.  

2. OSREDNJI DEL: 

a) POSREDOVANJE NOVE SNOVI 

Učencem demonstriram svetlenje in temnenje barv: 

na paleto iztisnem belo, črno in rdečo barvo. Beli 

barvi dodajam postopoma rdečo in tako dobim več 

odtenkov rdeče – svetlenje, potem pa pokažem še 

temnenje  ̶  rdeči postopoma dodajam črno (vsakič 

nov odtenek pridobljen s svetlenjem ali temnenjem 

naslikam na papir), pri tem večkrat poudarim, da 

temnejšo barvo dodajamo svetlejši, nato pa jih 

razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina dobi svoj 

lonček z barvo – rdečo, modro, rumeno in zeleno ter 

lonček z belo in črno barvo. Njihova naloga je, da 

naredijo čim več odtenkov izbrane barve s svetlenjem 

in temnenjem barve. Vsak učenec v skupini naslika 

odtenek izbrane barve na papir. Poudarim, da morajo 

vsi v skupini sodelovati. 

Ko učenci zaključijo z delom skupaj pogledamo, 

koliko odtenkov so namešale posamezne skupine in 

skupaj pokomentiramo izdelke. 

Učencem nato naročim, naj vsak svojo mizo zaščiti s 

časopisnim papirjem. Vprašam jih, katera je njihova 

najljubša barva in pogovor napeljem nazaj na 

ilustracije mačk v slikanicah, ki smo si jih ogledali na 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija svetlenja in temnenja 

rdeče barve. 

Učenci opazujejo demonstracijo in 

sodelujejo pri pogovoru. 

 

Učenci se razdelijo v štiri skupine, v 

katerih nato svetlijo ter temnijo 
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začetku. Skupaj ugotavljamo, da so si mačke med 

seboj različne po barvi, obliki, velikosti, da imajo 

različne sposobnosti. Učencem nato razdelim liste 

papirja A4 format in jim naročim, da naj v desetih 

stavkih napišejo kratko zgodbico o mački.  

Medtem učencem razdelim lončke z belo in črno 

barvo. Ko učenci napišejo zgodbo, jim razdelim še 

barvo, ki so si jo izbrali in lončke z vodo. Nato jim 

povem, da bodo danes v vlogi ilustratorjev, tako, da 

bodo slikali tisto, kar so napisali z uporabo svetlenja 

in temnenja barve. Še enkrat ponovimo, kako 

svetlimo in temnimo barve (temnejšo dodajamo 

svetlejši). Preden učenci začnejo s slikanjem, preko 

pogovora še enkrat ponovimo kakšen je današnji cilj 

naloge (kriterij vrednotenja): s svetlenjem in 

temnenjem namešajo vsaj tri odtenke izbrane barve, 

so izvirni pri vsebini, upoštevajo vzajemni odnos med 

besedilom, ki so ga napisali in sliko, ki jo bodo 

naslikali. 

3. LIKOVNO IZRAŽANJE: 

Učenci slikajo, jaz pa jim individualno svetujem pri 

idejah in izvedbi. 

4. SKLEPNI DEL:  

Ko učenci končajo z delom, jim naročim, naj izdelek 

prinesejo pred tablo in ga položijo na tla, nato pa 

pospravijo svoj delovni prostor. Ko vsi končajo z 

delom in so mize pospravljene, učence povabim pred 

tablo okoli izdelkov. Skupaj ugotavljamo značilnosti 

njihovih  ilustracij. 

 

izbrano barvo. Učenci sodelujejo v 

pogovoru. 

 

 

Učenci zaščitijo svojo delovno mizo. 

Odgovarjajo na vprašanja in se 

pogovarjajo. Učenci napišejo kratko 

domišljijsko zgodbico z motivom 

mačka.  

Učenci si izberejo svojo barvo. 

 

 

Učenci skupaj še enkrat ponovijo, 

kako svetlimo in temnimo barve. 

 

Učenci samostojno slikajo z 

upoštevanjem svetlenja in temnenja 

barv. 

 

 

Učenci prinesejo svoje izdelke na tla 

pred tablo ter nato pospravijo svojo 

mizo. 

Učenci se pogovarjajo in 

komentirajo svoje izdelke in izdelke 

sošolcev. 
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9.3. ANALIZA IZDELKOV 

 

 

Nekoč je živel maček Tom. Bil je največji junak, ker je največji, najmočnejši, najstrašnejši 

pošasti iztrgal srce. Njene kaplje krvi so postale besni psi, ki so se pognali za njim. Komaj jim 

je ušel. 

Učenec se je odločil za položeno usmerjenost lista. Prizorišče je likovno prikazal kot 

»negativni prostor«, kar pomeni prazen prostor okrog oseb in predmetov, prav tako pa 

prostora ni definiral z besednim opisom. Tudi značaj glavnega junaka mačka je opisan le 

besedno, in sicer z imenom (maček Tom), kar nam pove, da je maček moškega spola, ter z 

besedo »največji junak«, kar kaže na njegova herojska dejanja, ki so opisana v nadaljevanju. 

Večji poudarek je učenec namenil pošasti s katero se maček bojuje, saj jo je značajsko opisal 

na obeh nivojih, besedno – »največja, najmočnejša, najstrašnejša pošast« ter likovno tako, da 

jo je naslikal večjo od vseh ostalih. Prav tako je besedno in likovno opisal v pse se 

spreminjajoče kaplje krvi, besedno – besni psi in likovno – na sliki psi kažejo zobe. Besedno 

čas zgodbe ni točno definiran (Nekoč je živel), upodobil pa je ravno tisti trenutek, ko maček 

zabode pošast. Gibanje je prikazano s kapljami krvi, ki padajo navzdol in se spreminjajo v 

pse. Učenec je z izbiro barv ustvaril kontrast med zeleno pošastjo in rdečimi kapljami krvi, 

vendar pa ni upošteval naloge svetlenja in temnenja barv, saj so vse barve na sliki čiste. 
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Mačkon na potepu 

V nekem mestu je na vogalu ulice živel mačkon. Pil je kavo in prepeval pesmi iz knjige Mačji 

bar. Nekega dne je vzel torbo in odšel na potep. Hodil je uro in prispel do trga. Tam si je 

kupil mleko in zaspal. 

Učenka se je odločila za pokončno usmerjenost papirja. Prizorišče je opisala zgolj besedno (v 

nekem mestu, na vogalu ulice, trg), likovno pa je glavni junak postavljen v t.i. »negativni 

prostor«, kar pomeni prazen prostor okrog njega. Značajsko je mačka opisala na besedni ravni 

– mačkon, s čimer mu je določila spol, prepeval si je pesmi – s tem je opisala, da je maček 

vesel in dobre volje, kot tudi na likovnem področju, saj je upodobljeni maček nasmejan. V 

zgodbi in ilustraciji učenka personificira glavni lik, saj je živalskemu liku mačka dodelila 

človeške lastnosti, ki jih je verbalno opisala in naslikala – hodi po dveh nogah, prepeva si 

pesmi iz knjige, pije kavo, v rokah drži skodelico. Čas dogajanja je opisan le besedno – hodil 

je uro, medtem ko je gibanje izraženo na obeh ravneh, besedno – hodil je in likovno-vizualno 

s kretnjami – pripogib v kolenu in drža rok. V skladu z likovno nalogo je učenka namešala 

štiri odtenke rdeče barve s pomočjo svetlenja in temnenja. Figuro mačka je še dodatno 

poudarila z zunanjo črno obrobo, kljub temu, da to ni bilo v navodilih.   
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Maček, ki posluša glasbo 

LI, LI, LI, LI, LI, LI, LI. 

KO, KO, KO, KO, KO, KO, KO. 

MU, MU, MU, MU, MU. 

HI, HI, HI, HI, HI, HI, HI, HI. 

MI, MI, MI, MI, MI, MI, MI, MI, MI, 

MI. 

 

 Učenec, ki je imel na začetku najbolj odklonilen odnos do zadane naloge, je na koncu naredil 

zanimiv in edinstven izdelek. Čeprav je na besedni ravni njegov izdelek zelo skop, je toliko 

bolje opisal dogajanje na likovno-vizualni ravni. Odločil se je za položno usmerjenost papirja,  

ki ga je zapolnil v celoti. Interakcija med besedilom in sliko je stopnjevalna, kar pomeni, da 

slika presega pomen besed. Na besedni ravni tako dobimo samo informacijo o tem, da maček 

posluša glasbo, ki je opisana le z medmeti – LI, KO, MU, HI, MI. Delo učenca me je 

spomnilo na avtorske slikanice Lile Prap, ki velikokrat prav tako le z medmeti opiše dogajanje 

in komunikacijo med liki. Na vizualni ravni pa od učenca dobimo več informacij in tako 

vstopimo v prostor, kjer se zgodba dogaja. Dogajanje je postavljeno v prostor, kjer je radio, na 

katerem maček posluša glasbo, naslikan v sredini in tako v centru dogajanja. Na levi je 

naslikan stol in dve okni, iz česar je moč razbrati, da se zgodba dogaja v zaprtem prostoru, 

najverjetneje v mačkovi hiši, v dnevni sobi. Besedno o mačkovem značaju izvemo le spol, kar 

učenec določi v naslovu zgodbe – Maček, ki posluša glasbo. Upodobljeno je mačkovo veselje 

(z nasmehom na obrazu) ob poslušanju glasbe. Iz značilnosti upodobljenega motiva ne 

razberemo v katerem delu dneva se zgodba dogaja. Dobro pa je učenec upošteval zadano 

likovno nalogo svetlenja in temnenja barv, saj je na sliki veliko različnih odtenkov zelene 

barve.  
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Živel je kralj Janez. Imel je domačo žival Učkota. Raziskoval je vesolje. In njegova skrivnost 

je bila, da je bil zaljubljen. V vesolju je našel zaklad. Ta zaklad je bil izjemno poseben. 

Učenec je izbral položno usmerjenost lista in ga v celoti likovno zapolnil. Izdelek se mi je 

zdel zanimiv, ker učenec opiše glavnega junaka le besedno (kralj Janez), medtem ko ga na 

sliki ni upodobil. Zaradi tega, ker na sliki manjka glavni junak, sklepam, da je dogajanje 

upodobljeno ravno iz njegovega (mačkovega) zornega kota. Tako na sliki vidimo le vesolje, 

ki je naslikano v različnih modrih odtenkih, ter zgoraj levo hišnega ljubljenčka Učkota. 

Značajske lastnosti kralja Janeza, ki je glavni junak, tako razberemo le iz besedila – je kralj, 

raziskovalec in je zaljubljen. Iz upodobljenega motiva ne razberemo v katerem času se zgodba 

dogaja. Gibanje je prikazano le s cikcakastimi rdečimi črtami v očesu. Prav tako ni 

upodobljen zaklad, za katerega iz besedila izvemo, da je izjemno poseben. Likovno nalogo 

svetlenja in temnenja je učenec opravil, saj je na sliki vidno svetlenje in temnenje modre in 

rdeče barve ter odtenki sive. 
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Mačka kraljica in njena dogodivščina 

Nekoč nekje daleč stran v ledenem kraljestvu je prebivala kraljica Vesna, ki je imela belo 

barvo dlake. Najraje je jedla ribe, bila je namreč kraljica oblakov. Neke noči se je Vesna 

ustrašila duha. Končno je minila noč. Kraljica je videla, da je njena soba poraščena z živo 

mejo. Ušla je, da je ne bi spet prestrašil duh. Naslednji dan je skotila Mašo in Lizo. 

Učenka se je odločila za položno usmerjenost lista, ki ga ni v celoti zapolnila. Prizorišče je 

besedno definirala – daleč stran, nekje v ledenem gradu in v nadaljevanju – njena soba. Prav 

tako je prostor definirala likovno, saj modra črta nakazuje ledena tla, na katerih sta 

postavljena miza in stol. Iz besedila izvemo, da je mačka ženskega spola (Vesna) ter da je 

kraljica oblakov, kar pa likovno ni izraženo, saj ni naslikanih kraljevskih atributov, kot na 

primer krona, prav tako ni naslikanih oblakov. Barva dlake je definirana tako besedno kot tudi 

likovno (bela), prav tako pa tudi mačkina najljubša hrana (ribe). Čas je izražen besedno 

(nekoč, neke noči), učenka pa je upodobila trenutek po noči, saj mačko, ki sedi za mizo, z 

leve in desne strani obkroža zelena živa meja, ki jo učenka tudi besedno opiše. Kljub temu, da 

učenka besedno opiše, da se mačka tega ustraši, je slednja upodobljena vesela, z nasmehom 

na ustih, kar je v nasprotju z napisanim. Dogajanje celotne zgodbe traja več dni (naslednji dan 

je skotila Mašo in Lizo), kar izvemo iz besedila. V besedilu je omenjen tudi duh, ki pa ni 

upodobljen. Učenka ni v celoti upoštevala likovne naloge, saj ni razvidno svetlenje in 

temnenje barv. 
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Maček Miki 

Živel je maček Miki. Pred nekaj leti je igral trobento. Sedaj ima doma polno shrambo not. 

Včasih malo zaigra sosedom. Ko gre v park si obleče svojo obleko, ki jo je nosil po nastopih. 

Ob večerih bere knjige, ki jih je bral ko je še bil otrok. Večerja sladke klobase. Spat se 

odpravi ob desetih. 

V zgodbi in ilustraciji učenka personificira glavni lik, saj ima maček Miki človeške lastnosti, 

ki pa so izražene le besedno – igral je trobento, obleče obleko, bere knjige, večerja sladke 

klobase. Maček je upodobljen v sedečem položaju, na človeške lastnosti opozarja knjiga, ki jo 

drži v rokah. Čas in prostor učenka definira z besednim opisom, upodobljen je le del zgodbe, 

ob večeru, ko maček bere knjige. Učenka je večji poudarek namenila besednemu, kot pa 

likovnemu delu naloge. Nalogo mešanja barv je učenka opravila uspešno, saj so na sliki dobro 

vidni odtenki modre barve, dobljeni z dodajanjem bele in črne.  
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Jaz poznam mačka. Ime mu je Sambal. Rad se igra. Živi v gradu. Ima veliko mečev. Ima tudi 

dva loka. Ta maček je zaljubljen. Zaljubljen je v ptičko Tanjo. Potem je sledila poroka. 

Učenec besedno opiše značaj mačka, tako da izvemo, da je moškega spola (maček Sambal), 

da je kralj, da se rad igra ter da ima veliko mečev in lokov. Teh lastnosti pa iz ilustracije ni 

mogoče razbrati, ker niso nikjer upodobljene, prav tako pa lik sega izven formata papirja, tako 

da ne moremo videti celotnega lika. V nadaljevanju zgodbe učenec napiše, da je zaljubljen v 

ptičko Tanjo (ki je ne upodobi), ljubezen do nje pa izrazi z velikim roza srcem, ki ga drži 

maček v rokah. Prostor je definiran besedno (živi na gradu), medtem ko iz upodobljenega 

motiva časa dogajanja ne moremo razbrati (iz besedila izvemo le, da sledi poroka). Gibanje je 

nakazano s črtami ob straneh, s čimer je učenec poudaril hojo mačka. Likovna naloga 

svetlenja in temnenja barv je razvidna v zgornji polovici slike (mačkov obraz), medtem ko je 

trup črn. 
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Živel je maček Rapi. Bil je kralj. Nekega dne je gledal skozi okno. Videl je mačko. Imela je 

črno bel kožušček, rjave oči. 

Učenka se je odločila za položno usmerjenost slike. Značaj mačka besedno ni opisan, izvemo 

le, da je maček kralj, kar učenka upodobi s krono na mačkovi glavi. Besedno opiše tudi 

mačko, ki jo maček opazuje skozi okno (črno-bel kožušček, rjave oči), kar učenka tudi 

upodobi, pri čemer mački naslika zelene oči, kar je v nasprotju z besednim opisom. Mačka 

ima upodobljene tudi dolge črno-modre lase, spete v čop, česar pa v besedilu ni opisanega. 

Časovno zgodba ni točno definirana (izvemo le, da se dogaja nekega dne) na  nobeni ravni. 

Gibanje je izraženo s tem, da je učenka mački in mačku naslikala dvignjene roke. Prostor je 

likovno definiran – maček gleda skozi okno gradu, mačka pa stoji na tleh pod njim. Učenka ni 

upoštevala likovne naloge svetlenja in temnenja barve, saj na sliki ni vidnih odtenkov.  
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Živel je maček, ki mu je bilo ime Miki. Bil je slavni arheolog. V nedeljo je šel v park. Drugo 

soboto je bila nogometna tekma. 

Učenec je izbral položno usmerjenost papirja in ga v celoti poslikal. Upodobljeno je 

prizorišče (zelena trava), kar učenec tudi besedno opiše (park). Čas besedno definira (v 

nedeljo), upodobi pa ga z modrim nebom in soncem v levem kotu slike, iz česar lahko 

sklepamo, da se zgodba dogaja v popoldanskem času. Značajsko mačka opiše z besedami in 

mu določi spol (maček Miki) ter doda človeško lastnost – poklic (slavni arheolog), kar 

upodobi s čepico na mačkovi glavi. Gibanja učenec ne opiše. Iz stavka: »Drugo soboto je bila 

nogometna tekma.«, lahko sklepamo, da se zgodba nadaljuje. Učenec je ustvaril barvni 

kontrast med zeleno barvo trave in rdečo barvo mačka ter med modrim nebom in rumenim 

soncem, kar pa ni bila likovna naloga. Pri zadani nalogi svetlenja in temnenja barve pa je bil 

manj uspešen, saj mu je uspelo naslikati le nekaj odtenkov modre. 
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Mačka Mimi 

Mimi je imela najraje turkizno barvo. Zelo rada je šla v bazen. Rada je pila ledeni čaj. Imela 

je puhasto dlako. Zelo rada je imela češnje. Imela je rada psičke. Njena najboljša prijateljica 

je bila Biba. Igrali sta se veliko igric. Mimi je prespala pri Bibi. Brali sta Mavrične vile. 

Učenka je izbrala položno usmerjenost papirja. Besedno učenka opisuje predvsem značaj 

mačke Mimi, pri čemer izvemo, da je mačka ženskega spola (Mimi), kaj ima rada (ledeni čaj, 

češnje, psičke), kdo je njena najboljša prijateljica (Biba), vse našteto pa ni upodobljeno. 

Učenka je upodobila le, da ima mačka najraje turkizno barvo in sicer tako, da je naslikala 

mački turkizno ovratnico in s kvadrati različnih turkiznih odtenkov, ki jih je razporedila po 

formatu. Kraj zgodbe je besedno opisala – zabavišče v mestu kjer učenka živi, upodobila pa 

ga je kot vodo-bazen. Mačka je rjave barve, kar je razvidno iz slike, besedno pa je učenka še 

dodala, da ima puhasto dlako. Čas dogajanja iz upodobljenega motiva ne moremo razbrati. 

Gibanje je zaznano iz upodobitve vode-bazena, ki ga je učenka naslikala z vijugastimi 

modrimi črtami (daje občutek valovanja). Učenka je upoštevala likovno nalogo svetlenja in 

temnenja barve, kar je razvidno iz turkiznih kvadratov, ki jih je v različnih odtenkih naslikala 

po papirju. 
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9.4. ANALIZA UČNE URE IN ZAKLJUČEK 

V drugem razredu devetletke je bilo na dan izvedbe moje šolske ure prisotnih 25 učencev, 

povprečne starosti 7 let. 

Obseg učne snovi in zahtevnost likovnih pojmov sem poskušala prilagoditi starosti učencev in 

časovni omejitvi dveh šolskih ur, čeprav se je na koncu izkazalo, da bi nalogo lažje izvedli na 

enobarvnem motivu. Preko pogovora, v katerem so sodelovali vsi učenci, smo se približali 

likovnemu motivu in različnim možnostim izpeljave zgodbe. Med analiziranjem sem opazila 

določene podobnosti pri zgodbah in izdelkih. Nekateri učenci so že pri samem oblikovanju in 

pisanju zgodbe porabili več časa, kot je bilo načrtovano, zato sem jih vzpodbujala k 

improvizaciji. Po prebranih zgodbah opažam, da učencem ne manjka domišljije, večinoma so 

napisali zgodbe s personificiranimi glavnimi junaki, pri fantih so zgodbe večinoma junaške, 

pri dekletih pa nastopajo bolj motivi iz vsakdanjega življenja. V zgodbah se pojavljajo imena 

sošolcev in prvih simpatij. Večji problem se je pokazal pri sami izvedbi likovne naloge 

svetlenja in temnenja barv, saj so imeli učenci kar nekaj težav pri količini dodajanja bele in 

črne barve. Nekateri učenci so zato nalogo opravili bolje kot drugi. Zaradi same izdelave 

ilustracije in še prej pisanja zgodbe, ki zahtevata precej časa za svojo izvedbo, bi bilo bolje 

nalogo izpeljati v še daljšem časovnem obdobju, saj se je proti koncu ure izkazalo, da 

nekaterim učencem zmanjkuje časa za izvedbo zastavljene naloge. Ugotavljam, da je bila 

naloga prezahtevna za njihovo starost, saj si časovno niso znali razporediti nalog, zato so večji 

poudarek namenili prvemu delu naloge – pisanju zgodbe, kot pa sami likovni nalogi. Če bi 

ponovno izvedla šolsko uro, bi nalogo omejila le na enobarvni motiv.  

Cilji, ki sem si jih zadala pred izvedbo šolske ure so bili delno izpolnjeni. Učencem 

domišljija, predvsem pri besednem izražanju, ni delala težav, bili so izvirni pri vsebini in 

upoštevali so vzajemni odnos med besedilom in sliko. Manj uspešni so bili pri sami izvedbi 

likovne naloge, saj pri nekaterih učencih sama naloga in tehnika nista bili primerno izvedeni.  
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10. O MOJEM DELU 

Za diplomsko nalogo na temo slikanice sem se odločila zaradi dolgoletne želje, da bi enkrat 

ustvarila knjigo za otroke – slikanico, ki mi je po svojih lastnostih najbližja, saj bralca po 

večini nagovarja z ilustracijami. Ker nisem želela ilustrirati že napisane zgodbe prav tako pa 

ne poznam nikogar, ki piše zgodbe, sem se odločila, da tudi zgodbo napišem sama, kar mi je 

omogočilo, da se lahko popolnoma prepustim domišljiji tako na besednem kot tudi likovno 

izraznem področju. Kot sem omenila že v prejšnjih poglavjih, takšno slikanico pri kateri je 

avtor besedila in ilustracij ista oseba, imenujemo avtorska slikanica. Prav tak pa je tudi naslov 

moje diplomske naloge. 

10.1. ZGODBA, IDEJNA ZASNOVA 

Format slikanice male mačke Ljudmile je v kadre razdeljen dan literarnega lika, ki bi ga lahko 

vključili v vsak življenjski ciklus otroka širom tega sveta. Pripoved, ki sledi časovnemu toku 

od jutra do večera in tja v nov dan je pripoved, ki spodbuja otroke k mišljenju o zdravem 

telesu in pomembnosti medsebojnega sodelovanja ter prijateljstva. Zgodba je antropomorfna, 

kar pomeni, da sem živalskim likom, ki nastopajo v zgodbi, dodala človeške lastnosti – na 

primer: med seboj se pogovarjajo, živijo v mestu, nosijo oblačila itd. 

 

Formalno delo lahko razdelimo na tri dele. Tako kot si v dnevu sledi jutro, poldan in večer, se 

v slikanici zgodijo trije ključni momenti. Protagonistka Ljudmila, ki delo začne s prebujanjem 

in zaključi s spanjem, njen prijatelj Boris in druženje z drugimi prijatelji. V tem pogledu se 

slikanica ves čas na določen način naslanja na stilizacijo naturalizma. Mačka Ljudmila je do 

določene mere stilizirana ali abstrahirana.  

Zgodba je preprosta, vsaka posamezna stran nosi le par povedi, ki zaobjamejo bistvo 

dogajanja.  

10.2. LIKOVNA IZVEDBA 

Pripoved je deljena na pastelno stran in na stran s podobo Mačke Ljudmile z njenimi 

dnevnimi opravili. Na nek način se zdi, da je kader slikanice na eni strani kot negativ likovni 

pripovedi na drugi strani. Na vsaki levi strani uporabim monotono barvo, na katero izrišem le 

določeno mero detajlov z belo konturo, na drugi strani pa se odvija likovna zgodba z močnimi 
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kontrasti, z veliko likovnimi prvinami in vsebinami. V tem pogledu se tipografija, zapisana 

zgodba, lepo vključi z ozadjem in bralcu omogoča poenoteno površino v kateri bere eno plat 

zgodbe. Po drugi strani pa se bralec lahko odloči za drugo branje - to je likovno branje 

slikanice.  

Barvni spekter je prekrit s svetlimi filtri, v katere so postavljene figuralne postave živali. S 

tem se na likovnem polju dogajajo odnosi med figuro in ozadjem in tako grafična ploskovitost 

z modelacijo figure postaja oz. daje vtis tridimenzionalnega upodobljenega predmeta, ki z 

likovno pripovedjo animira zapisane kratke povedi na drugi – že prej omenjeni – nevtralni 

podlagi.  

Format slikanice je kvadraten, velikosti 16 x 16 cm, ilustracije pa so naslikane v tehniki akrila 

na papir. 
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11. ZAKLJUČEK 

Knjižna ilustracija (in slikanica) zavzema posebno mesto v zgodovini. Z njo je tesno povezan 

razvoj prvih knjig, s tem pa tudi izobraževanje. Otrokov prvi stik je knjiga, bogato opremljena 

s podobami- ilustracijami. Z njo se otrok razvija na čustvenem in intelektualnem področju, 

spodbuja njegovo ustvarjalnost in krepi domišljijo ter ponuja neskončne možnosti 

interpretacije. Slikanica s svojo edinstveno sposobnostjo, da nagovarja bralca na več ravneh 

(vizualno, verbalno, estetsko) presega starostne okvirje, kljub temu da je v prvi vrsti 

namenjena otrokom. Sodobna ilustracija je namreč polna humorja in drame in z njo se lahko 

identificiramo tudi odrasli ter se tako vsaj za hip prepustimo brezskrbnemu pobegu v otroštvo. 
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