
Sprehodi po knjižnem trgu Sebastijan Pregelj: Vdih. Izdih. 

na mestu, vendar se mestoma zdi, da avtorjeva pretirana prizadevnost 

empatijo že bolj kot ne odganja. 
Prizadevanje, da bi se otroku sredi grozljivega sveta omogočilo domala 

idilično bivanje,je seveda hvalevredno, še več kot to, na vsem svetu ni ni
č,'sar bolj plemenitega, zastavlja pa se vprašanje, ali je dobrodelnost med 
plillnicami lahko izenačena s tisto v resničnosti. Tudi če zanemarimo vse 
SU.'f('lltipe o dobrodelnosti in naivno predstavo, daje za humanitarno delo 
pOlrdlllo samo veliko veliko srce brez vsakršne pameti (živim svetnikom 
v tl'm romanu šc na misel na pride, da bi se morali odločiti mcd pomočjo 
('nemu samemu živcmu otroku ali množici mrtvih in da sc stvari slabo 

ii'.ll'Čt'JU tudi zaradi njihove neodločitve). 
Pn.'~!jevo pisanje jc seveda mogočc razumeti predvsem kot poskus, da 

St' ohudi 7.l' olopclo sočutjc, če ga ncolepšani prikazi iz medijev ne morejo 
v{'(: vzbuditi (ali ga rcs ne morejo?). Nikakor nočem reči, da sc begunske 
krize nt da predstaviti tudi na otroški način, nasprorno,lani sta med dru
gim izšla slikanica in strip, ki sta mlademu bralstvu spregovorila [ehtno.~n 
hre?; vsiljivc poučnosti, saj je bilo dejstvom prepuščeno, da spregovonjo 
sama od sebe. PO vsej verjctnosti bi bil tudi Vdih. Izdih, okleščen na golo 
dogajanje, brez utrudljivega prizadevanja za ganotje brez konca in kraja, 

veliko prepričljivejši. 

Milena Mileva Blažic 

Andrej Rozman Roza: 
Pesmi iz galerije. 

Spremljeva/na besedila in urejanje Kristina 
Preininger; ilustracije Jakob K!ementi{ 

Ljubljana: Narodna galerija. ]018 

V literarni vedi najdemo razprave o likOVIlI in bll'filr1H UIIH'IIIIJhII V!>t' liti 
antike naprej. že Plamn v Dr!avi v dialogu Illt.'d Snkr.llOln 11\ (;I,IVk'1II01ll 
pravi, daje pesništvo podoba podobe in govoreče slikarstvtl,Ili.X!\)hllt) kOl 
je slikarstvo nema poC',dja. Ilorac pesem opiše kakor podulli.l: "K tcmu tdi 
slikarstvo, ali da bi posnemalo stvari, kot so, ali le njihov videz, kot se nalll 
dozdevajo? Ali jc slikarstvo posnemanje videza ali posnemanje resnično
sti? .,. Umetnost JX>snemanjaje torej daleč od resničnosti in zalO pač lahko 
izdela vse, saj od vsake stvari zajema le nekaj malega in še to je zgolj videz," 

Ekfrazo kot jezikovni opis grafične podobe, prevedene v besediini svet, 
Marko Juvan uvršča mcd medbesedilne citatne figure, ki sliko prcvajajo 
7. jezikovnimi izraznimi sredstvi (besede, besedne zveze, povedi), Ekfraza 
je torcj prevod nebesednega v bcsedno, je meddisciplinarno področje, ki 
se izraža z retoričnimi figurami, metaforami in prenesenimi pomeni, za 
katere je pomembno razumevanje konteksta. Andrej Rozman Roza tudi 
sam za piše "sploh če pomislimo, da nam slika govori", 

Maria NikohlJl'va v svoji l1lonogr,.ifiji slikanicodefinira kot enoto vcrbal 
nt~'llll VI'W.lllltl\.t!)("Wlhl,l, iZnI'lC lll'gU z likovnimi in literarnimi izraznimi 
Sft'JstVI, V liodl1hlH'llI t',llitllUl V por,IMu 1. \. sliki.lnil'C hrt'z hl'Sl'" (It'f)rcik.~s 
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picturebooks), pri katerih otroci in/aJi mladi tvorijo besedilo/zgodbo na 
osnovi vizualnega ali nebcsednega izraza, ki ga "prevajajo" v verbalno 
ali besedil no komunikacijo. Nikolajeva obravnava tudi nov tip ekfraze -
čustvena ekfraza (emotion ekphrasis), ki jo dojema kot ustvarjalno branje 
misli (creative mind-reading). Pravi, da so semantično gledano osnovne 
emocionalne ekfrazc seznam simbolov, ki z jezikovnimi sredstvi izražanja 
tvorijo pomen. Tudi Sandm Beckett definira slikanico kot vcčnaslovniški 
žan r (crossover gen re); slikanice brez besed (lVordless pichlrebooks) so po 
njenem mnenju idealno sredstvo nebesednega sporočanja in "nem jezik, 
nema lepota, silent fi lm" (angl. silent language, silent beauty, silefItfilm) (S. 

Beckett: Crossover Picturebooks, Z013)· 
Nataša Golob v članku o Barbari Celjski navaja primer ekfraze oziroma 

intcrmedialncga prevoda iz likovne v literarno umetnost. Citira Thomasa 
Prischllcha, ki je opisal videz in značaj ter dejanja Barbare Celjske. Eden 
izmed prestižnih primerovekfraze, slikarske moči jezika, je pravljica 
Oscarja Wilda lnfantilljin rojstni dan. Manj znano dejstvo je, da je ta avtor
ska pravljica nastala ob mojst rovini španskega slikarja Diega Rodrigueza 
de Silve y Velazqueza z naslovom Las Meninas - gre za olje na platnu veli
kih dimenzij (318 x 276 cm). Infantinja, osrednja oseba na sliki, je rudi 
naslovna junaki nja pravljice, ki pa je napisana s stališča upodobljenega 
pritlikavca. Primerjalna analiza obeh umetnin - likovne in literarne -
predstavlja priložnost, da v šolski praksi z otroki drugega in/aJi tretjega 
triletja (pravlj ice Oscarja Wilda so namreč pred lagune v učnem načrtu za 
slovenščino) povežemo sliko in pravljico, likovno in 1itemrno umetnost, 
slikarsko moč pripovedi in pripoved no moč slike. 

Tudi v slovenski "mladinski" književnosti poznamo nekaj primerov 
ekfraze, na primer slike Arjana Pregia, na katere je Tomaž Šalamun napisal 
pesmi Modro ne bo, ali ilustracije Alenke Sottler in pozneje nastale pesmi 
Nika Grafenauerja Prividi - ko je namreč pesnik videl umetniška dela 
Alenke Sottler, se je od ločil, da bo na osnovi prvotnega koncepta napisal 

nove pesmi. 
Ker živimo v času hibridnih žanrov (Marko Juvan), ni naključje, da je 

vodilna nacionalna ustanova Narodna galerija leta 2.QlS zasnovala odličen 
koncept pisanja besedil ob umetniških slikah iz zbirke, namenjenih učen 
cem drugega in tretjega triletja. Dvaindvajset zapisov Andreja Rozman'l 
Roze je bilo že ohjavljen ih v revij i PIL (letnika '1.015/2016 in 2016/2017), 
preostale p .. 1 je avtor n'lpi~'11 p<ls('hcj za pričujočo knjižno Izdajo l>t'smi L 
Ra/trije. V IIjl'jjt.' ·"hmlllh l~ Sli k, 11;1 osn(lvi katt'rih Jt' mlst.llc) ,V. JX'Sl1l1 sliki 
Ptitar 111 Pn ·,tllt 1·'wl llll.l\.1 11I ' IJ.:,Itt1it !i lil zdru z('1I1 v t' IlIIIlt'SI'IlI , po dohno 
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kakor tri slike Avtoportret, Slikarjeva žena Roza Kan·ngo· in Pes Antona 
Karingerja. 

Ob analizi pesniške zbirke Pesmi iz galerije, ki je izšla ob too-letnici 
Narodne galerije leta 2018, se na dveh ravneh pokaže strukturni manka. 
Predvsem umanjka postavitev pesmi in projekta v kontekst, poleg tega bra~ 
lee zelo pogreša kazalo pesmi, ki je conditioll sinequa nOll, še posebej, ker je 
delo opremljeno s Slikavnim kazalom z osnovnimi podatki o slikah. Tretje 
vprašanje se tiče fo rme in vsebine besedilncgadela knjige. Imamo dve mv~ 
ni komunikacije: pIVaje pesemska, v kateri pesnik tematizim in v pesniški 
jezik prevaja slikovne zgodbe. Čeprav nekateri komentarji, ki naj bi bili 
duhoviti, zgrcšijo svoj namen in izzven ijo zunaj konteksta nacionalne usta
nove in visoke umetnostni (npr. raba neknjižnih besed, kot so "Purnpaj, 
pumpaj!"), so očitni avtorjev pesniški talent, humornost, subverzivnost, 
tudi socioccntri zcm in zavedanje starosti naslovnikov (Obglavljenje Janeza 
Krstnika: "Najprej moje iskreno opravičilo, / upam, dačim manjšemu števi
lu I bmlk in bm\cev, / ki jih od klVavega prizom / Iahko ponoči tlač i mora."). 
Avtorjevi opisi slik, ki opisujejo čustvena stanja, so razl ičn i ,od enostavn ih 
("zloben pogled") do kompleksnih (" In tud i Prestarjev in Ptičarjev pogled 
sta šc kako živa." ali "A glavna moč te slike je zamišljeni izraz, / s katerim 
ženska gleda otožno mimo nas") in metaforičn ih ("In ko natančno pogle
damo sliko, / vidimo odsevov naenkmt presneto veliko./ Vidimo tudi, ako 
natančno je naslikano vse, / čipke, čajnik, zlat nakit in zlate ribice, I ki so 
ujt·te v stekleni posodi, / katje bilo takrat v modi ." Ali "A vas zanima kdo 
'Ol jc izmislil takšen red, / da namesto, da se igrate, v šoli morate sed~t?"). 
NIl osnovi portreta vladarice Cesan·ce Manje Tere..-jje zapiše "Zato Marija 
T(' r(.'zlja I jezi otrok navkljub zame velja / za cesarico, ki je imela pogum, / 
d.1 Jl' verjela v znanje in razum, / brez česar bi naš današnji svet / ne vedel 
nHI, k.lj je kino, niti, kaj je internet." 

Po tlnlgi Strani pa za spremljevalno besedi lo tC'~e trdimo, da ima v mislih 
111I ,ldq.;a naslovnika. Ta druga raven besednega komuniciranja prinaša 
Llhl. ikt lzadjo s stalnimi rubrikami ler l>Odrubrikami, ki tematizirajo motiv 
lIk III ck naslova (SLiaiec, Sveti Jurij jn zmaj) ali oddaljenih asociacij (Po-

1",/111 kll/lJitkl) , pri čeme r bralec pogrcša koncept pluralizma interpretacij. 
I'ti IU'k. llt'lIh sliki.u)ih manjka posIavitev v kontekst, npr. Zomn Mušič in 
II~ ,1 KI/njil'ki IZ IN.I ]9·19. ko se jt' VTlul iz t .. bori šča Dachau,je spomin č lo

.. tV.I Iri ('Iowkillla I1cznansko trpljl'IlJl"Jc kok'ktivn i kulturni spomin in 
,ji rIlIlIlo Pli'd!it.IVIJ.HI )o;posllJ lvo, prl'dvsl'lIl v ku rikul<ITlll' lll kont(.'kstll. 

V l'II'Il1I)t'v'lhwlllll('~t'lhlu pokf.\ t l').;'I II'ljd t'llltl tnl(hdtlllil!iZI1I(" ki hiJih 
1'll<llldl.IIIlI'~I·~'Hl ( Ilpt " HI').;iUlIlli l ):1'11. 1", " 1'ntlilHtJI'rlk<l v JlOltl' IWIII " III 
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generiranje stereotipov, na primer Julija in pesnik). za razliko od te ravni 
besedila, napisane v knjižnem jeziku, Rozman Roza ostaja zvest subver'.liv
nemu slogu, raba neknjižnih in slogovno zaznamovanih besedje slogovno 
utemeljena in pri bralcih spodbuja pluralizem interpretacij. Najpogosteje 
v pesniški mani ri na kratko opiše kontekst slike, ki razkriva, da ima avtor 
poleg talenta tudi znanje - v pesmih Rozmana Roze odkrivamo številne 
intertekstualne reference na antično in slovensko književnost. Izbrane 
slike večinoma predstavljajo eliro, meščanski sloj, le nekaj slik prikazuje 
socialno raznolikost (np r. Doma, Slepe mih). 

Če se dotaknemo še vizualne plati zbirke, so v spremljevalnem besedi
lu naslovi posameznih rubrik (teh je od tri do pet) težko berlj ivi, ker so 
napisani v rokopisni pisavi. Detajli slik so slabo vidni, težko je videti do
ločeno podrobnost v želenem fokusu . Tako vrhunski projekt bi potrebo
val trinivojski recenzentski postopek (likovni, literarni in analizo sinteze 
knjige) na višji ravni in z večjo subtilnostjo pri različnih kontekstih: lite
rarnem in spremljevalnem. Odličen primer t. i. muzejske pedagogike, kjer 
je spremljevalno besedilo napisano v strokovnem jeziku, brez subjektiv
nih prvin, sta monografij! Lidije Tavčar: Galerija v vrtcu, v šoli in doma ter 
Otroci, mladostniki in odrasli v galeriji. Priročnik za kustose, pedagoge, uWe/je 
in starše (Narodna galerija, 2001). 

Ne glede na morebitne popravljive pomanjkljivosti zbirke Pesmi izgale
rije, ki so vz ročno-posledično rezultirdle v dveh različnih ravneh dialo
ga oziroma pedagoškega govora, odnosnem (spremljevalno besedilo) in 
spoznavnem (pesmi), knjiga uvaja odličen koncept, vreden posnemanja in 
poustvarjanja v kurikularnem kontekstu. 

Projekt je vsekakor vreden nadaljevanja, morebiti z novimi slikarskimi 
motivi, ki ne bi bili le meščanski, ampak tudi bolj demokratični, da se bodo 
mladi naslovniki laže poisrovetili in hkrati distancirali. Pričujoča knjiga je 
meddisciplinarno delo ene naših vodilnih umetniških ustanov in enega 
vodilnih mladinskih avtorjev Andreja Rozmana Roze. Projekt torej poso
dablja slikarsko klasiko in klasicizira sodobnika (Andrej Rozman Roza), ki 
je likovna dela ubesedil odlično in hkrati subvcrzivno. 

Likovno-literarna pobuda Narodne galerije pa je vključila tudi učen
ce - njihove pesmi so bile objavljane na spletni stran i ustanove. Otroci 
in učenc i so poustvarjali ob slikah ali ob Rozmanovih pesmih in ob pre
biranju njihovih stvari (Cv lahko rečemo, da so ustvarjalno pristopili k 
pisanju, skladno s konceptom plllr.l lizm~ interpretacij, ki pa žal ni nakazan 
v spremljevalnem h('s('dihl urednice. (";c postuvilJlo Pesmi iz j!akrijc v slo
ve nski lileralllozAodovll1 Sk l konll'kst, hi lahko dl'J'lh, dn je ddo podohno 
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konceptu pesniških oblik Oblike sveta, Oblike srca in Obliki' dliii, II 
časa, mil v sliki in besedi Borisa A. Novaka, čeprav se od nj('~,. 1·1 IIlo.uJ 
koncepta pa sta odlična. 

Lidija Tavčar, Nataša Golob idr. so začetniki meddisl' il lllllll ll 
zovanja galerij, muzejev s pedagoškimi pristopi (Uvod l' tlOI .} 

giko, Gal v Galeriji, Strahec v Galeriji; Kaj nam govonjo /11111 ., It/ 

za izbirni predmer Umetnostna zgodovina v7., 8. in 9. Ii IIII ,11111 

slika ima svojo zgodbo ipd.). Pričujoči projekt z di:lllI!iklltll liti II 
Jakoba Klemenčiča je odličen primer meddisci plil1l11ll1l '. 
v evropskem letu kulrurne dediščine. 


