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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

Besedo ‘ilustracijo’ v današnjem času uporabljajo na mnogo različnih področjih – od 

arhitekture do znanosti in mode. Diplomska naloga Lastnosti kakovostne pripovedne 

ilustracije je nastala z namenom, da raziščem ilustracijo v svoji prvobitni vlogi, v vlogi 

pripovedovanja zgodbe oz. besedila, ki ga spremlja, t.j. knjižno ilustracijo.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretskem delu se 

sprva poglobim v zgodovino knjižne ilustracije in v njen razvoj tekom stoletij, cilj pa je 

opredeliti pripovedno ilustracijo kot zvrst umetnosti. Izpostavim ključne osebe, obdobja, 

iznajdbe in tehnološke novosti, ki so pustile svoj pečat tako na praktični izdelavi ilustracij, 

kot na razumevanju in dojemanju ilustracij s strani beročega občinstva.  

 

V naslednjem poglavju opredelim pomen in vpliv ilustracij na otrokov razvoj, saj so 

ilustracije prva likovna dela, s katerimi imajo otroci stik. Ogledovanje ilustracij in listanje po 

slikanicah je pomemben del otroštva, saj otroci preko ogledovanja likovnih del razvijajo 

svojo domišljijo in ustvarjalnost, poleg tega ilustracije vplivajo tudi na njihov čut za likovno 

estetiko, ki ga je potrebno privzgojiti, pa tudi na njihov čustveni in kognitivni razvoj. Zato je 

kakovost ilustracij, katerim so otroci izpostavljeni, bistvenega pomena.  

Sledi poglavje, v katerem raziščem mnenja različnih strokovnjakov o lastnostih, ki vplivajo na 

kakovost ilustracij. Te lastnosti se najprej delijo na likovno in vsebinsko raven, sama pa se 

dodatno poglobim zgolj v likovni del in razčlenim kriterije in lastnosti, ki naredijo ilustracijo 

kot likovno delo kakovostno. 

 

V osrednjem delu analiziram ilustracije dveh avtorjev, ki sta za svoje delo prejela 

mednarodno nagrado na področju otroške in mladinske knjižne ilustracije v zadnjih dveh 

letih. Namen analiz je preveriti ugotovitve o lastnostih kakovostnih ilustracij iz teoretičnega 

dela v praktični uporabi sodobnih ilustratorjev.  

Analizo potem razširim tudi na svoje avtorske ilustracije, ki so nastale v praktičnem delu 

diplomske naloge. Preverim lastno rabo likovnega jezika in primernost ilustracij za starostno 

stopnjo otrok, katerim je izhodiščno besedilo namenjeno.  



  

Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti lastnosti, ki naredijo ilustracijo kakovostno in te 

iste lastnosti aplicirati na lastno slikarsko prakso pri ustvarjanju avtorskih ilustracij.   

 

 

Ključne besede: pripovedna ilustracija, kakovostna ilustracija, likovni razvoj, likovni jezik 

  



  

ABSTRACT WITH KEY WORDS 

 

Nowadays, the word ‘illustration’ is used in many different fields – from architecture to 

science to fashion. This Bachelor thesis, The Attributes of Quality Narrative Illustrations, was 

created with the aim of exploring illustrations in their primary role, the role of narrating 

stories or other written texts, e.g. literary illustrations. 

 

The thesis is composed of a theoretical and practical part. The theoretical part starts with an 

in-depth overview of the history of literary illustration and its development over the 

centuries, the aim of which is to define narrative illustration as its own genre of art. I 

highlight key figures, periods, inventions and technological innovations that contributed 

both to the practical development of creating illustrations and to the understanding of 

illustrations by the general literary public. 

 

The next chapter focuses on the meaning and influence of narrative illustrations on child 

development, since literary illustrations are the first works of art that children have contact 

with. Observing illustration and thumbing through picture books are an important part of 

childhood, as this helps children develop their imagination and creativity. Illustrations also 

influence the development of aesthetic sensibility, which isn’t innate, as well as emotional 

and cognitive development. This is why it is so important that the illustrations children are 

in contact with are high quality.  

I continue with a chapter in which I explore the opinions of different professionals about the 

attributes that influence the quality of illustrations. These attributes are firstly 

distinguishable on an artistic level and on a level of content, although I focus solely on the 

artistic part and further examine the criteria and attributes that lead to high quality 

illustrations. 

 

In the middle part of the thesis I analyse the illustrations of two authors who received 

international awards for their work in the field of children’s literary illustrations in the last 

two years. The aim is to compare my conclusions about the attributes of quality illustrations 

from the theoretical part with the practical use of contemporary artists.  



  

I then widen the analysis to include my own original illustrations that were created in the 

practical part of this thesis. I examine my own use of artistic expression and the suitability of 

the illustrations based on the age group of the target audience of the initial text.  

 

The main purpose of this thesis is to discern the attributes that make qualitative illustrations 

and to apply these same attributes to my own work while painting original illustrations. 

 

Key words: narrative illustrations, quality illustrations, artistic development, artistic 

expression 
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1 UVOD  
 

Namen diplomske naloge je v prvi vrsti raziskati ilustracijo v svoji pripovedni vlogi in 

definirati značilnosti, ki vplivajo na njeno kakovost.  

Ilustracija je posebna zvrst umetnosti, katere bogata zgodovina v svoji osnovi sega v 

najzgodnejša obdobja človeštva. Zgodovinska obdobja je preživela pod okriljem različnih 

naročnikov in doživela je mnogo sprememb tako v njenem dojemanju s strani beročega 

občinstva, kot v zmožnostih tehnične izvedbe in tudi v svoji pripovedni funkciji (Krivec 

Dragan, 2009). 

Skozi zgodovino pa se ni razvijala le njena uporabnost, razvijala se je tudi njena definicija. V 

času antike se je pomen besede omejil na ''slikovni material, ki razlaga, spremlja in krasi 

besedilo.'' (Pregl Kobe, 1998, str. 16). Beseda, kot jo danes poznamo, pa izvira iz latinske 

besede 'illustrare', ki pomeni osvetliti, pojasniti, in 'illustratio' - nazorno prikazovanje 

omejeno na jezikovno pojasnjevanje ali osvetljevanje. Komaj po letu 1840 je 'ilustracija' 

prevzela novi pomen, kot ga poznamo danes – ''sleherno likovno upodobitev, ki nazorno 

dopolnjuje besedilo'' (prav tam, str. 70), če pa preverimo SSKJ (ilustracija, b.d.) za definicijo 

besede, najdemo tako likovno kot jezikovno definicijo: 

1.) Risba, slika kot pojansilo, okras (tiskanega) besedila 

2.) Kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, 
ponazoritev  

 

Knjižna ilustracija je bila vedno vpeta v dogajanje časa, a za razliko od historičnih umetniških 

slogov, nikoli ni bila avtonomna, saj po svoji definiciji potrebuje literarno podlago. Njeno 

prvobitno spremljevalno vlogo so izkoriščali različni pokrovitelji, zaradi tega pa je danes 

ilustracija pomembna na mnogo različnih področjih. Krivec Dragan (2009) tudi izpostavi, da 

je ilustracija, zaradi svoje narave, zvrst likovne umetnosti, ki je javnosti najbolj dostopna. 

Danes zagotovo ni človeka, ki ne bi kdaj v življenju v roko prijel knjige, revije, časopisa, si 

ogledal plakata na ulici itn.  

Strokovno se z njo ukvarjajo tako poznavalci likovne umetnosti in umetnostne zgodovine, 

kot literarni kritiki, založniki, knjižnji zgodovinarji, psihologi, pedagogi, komunikologi in drugi. 

Zato je celostna obravnava ilustracije kompleksnejša naloga kot se sprva zdi, saj imajo vsa 

prej navedena področja svoje pristope za njeno vrednotenje (Grenby, 2014). 
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V tej diplomski nalogi bom ilustracijo umestila v področje likovne pedagogike in se poglobila 

v njene likovne ter didaktične aspekte, ki se dotaknejo tudi otrokovega razvoja. Iz likovnega 

stališča me zanima, kako lahko kakovostna ilustracija doprinese k otrokovemu likovnemu in 

tudi celostnemu razvoju. Zato je primarna vrsta ilustracije, ki je tema obravnave v tej 

diplomski nalogi otroška in mladinska knjižna ilustracija. 

 

 

2 OPREDELITEV ILUSTRACIJE KOT UMETNIŠKE ZVRSTI SKOZI 
ZGODOVINSKI PREGLED KNJIŽNE ILUSTRACIJE V SVETOVNEM 
PROSTORU 

 
 

2.1  ILUSTRACIJA PRED 19. STOLETJEM 
 

Ilustracija in zlasti knjižna ilustracija je skozi celotno zgodovino povezana z razvojem pisave, 

knjig in posledično tudi tiska. Vse to skupaj izvira iz povsem človeške želje po trajnem 

shranjevanju idej, zamisli in pripovedi. Najstarejši primeri slikovne pripovedi segajo nazaj v 

čas prazgodovine, saj lahko še danes vidimo ohranjene jamske poslikave (Salisbury in Styles, 

2012). 

Najstarejše knjige izvirajo iz Vzhoda – iz Egipta in Kitajske. V Egiptu so pisali na zvitke iz 

papirusa, na Kitajskem pa na bambusovih deskah in kasneje na zvitkih svile. Najstarejša 

ohranjena ilustrirana knjiga je iz leta 1980 pr. n. št., najdena v Egiptu. Egipčanskega izvora je 

tudi jasno ilustrirana Knjiga mrtvih iz 16. stol. pr. n. št., ki je ročno napisana in narisana na 

papirusu. Prva tiskana ilustrirana knjiga pa je Kitajskega izvora, saj je bil razvoj tiska na 

Kitajskem zelo napreden. Knjiga je tam nastala že leta 868 našega štetja – več kot petsto let 

pred vzhodnim svetom (Pregl-Kobe, 1998). 

 

Razvoja ni bila deležna le ilustracija kot slikovno gradivo, temveč tudi razumevanje pojma 

samega. Danes pojem razumemo kot ''risbo, sliko kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila'' 

(Ilustracija, b.d.), ta definicija pa se je razvila v času antike. V antičnih rokopisih in zvitkih, kot 
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sta Vatikanski Vergil in Homer iz 4. in 5. stoletja, najdemo izjemno ohranjene primere 

antičnih ilustracij, ki spremljajo in razlagajo besedilo. 

V 2. stoletju je v Rimu nastal Trajanov steber, ki ga Salisbury in Styles (2012) predstavita kot 

nastarejši primer vizualne naracije, čeprav delo ni slikarske narave. Slavoločni steber je 

namreč prekrit s kiparskim reliefom, ki se v frizah vije okoli stebra in natančno pripoveduje o 

Trajanovih zmagah v dačanskih vojnah. 

 

V srednjem veku se je knjiga izjemno razvila in dobila obliko kot jo poznamo danes, s 

podobno vezavo. Ilustraciji pa je bila dodeljena povsem dekorativna vloga, ker je bila vezana 

na okraševanje platnic, inicialk in drugih detajlov. Tako nastopi pojem iluminacija, kar 

pomeni ''slikarski okras rokopisa'' (Iluminacija, b.d.), ki s svojo ornamentalno vlogo niti ne 

podpira niti ne razlaga besedila. Takratne knjige so se imenovale kodexi in le pismeno 

prebivalstvo jih je uporabljalo – to so bili duhovščina, učenjaki iz univerz in premožni 

dvorjani. Kodeksi so bili v celoti rokopisi in tudi ornamentika je bila ročno naslikana, kar je 

na vsakem kodeksu pustilo individualno noto pisca (in ilustratorja, če sta bili dve različni 

osebi prisotni pri nastajanju določenega kodeksa). Zaradi dolgega postopka izdelave so bile 

izjemno drage. Izum tiska je kasneje omogočil večji ter cenejši dostop, pri tem pa na svoj 

način odstranil to individualno noto avtorja (Pregl-Kobe, 1998). 

 

Z izumom tiska je bilo povezano izpopolnjevanje ilustracije kot grafične umetniške zvrsti, 

skupaj pa je bilo vezano na izum in uporabo papirja. Papir so uporabljali na Kitajskem že več 

sto let, v Evropo pa je prispel komaj v 13. stoletju. Prvi lesorezi so se začeli pojavljati okoli 

leta 1400 in prav kmalu so začeli spremljati besedila, saj so lahko besedilo in sliko združili v 

eno matrico. Prva ilustrirana tiskana knjiga v Evropi je bila Biblija, ki je izšla leta 1450, 

vsebovala je pa kar 55 lesoreznih ilustracij (prav tam). 

 

V humanizmu in renesansi je Gutenberg izumil tisk s premičnimi črkami, kar je privedlo do  

čisto novega dojemanja knjige – kot surovine za množično izdelovanje in prodajo, t.j. več kot 

predmet premoženja in elitizma. Ker so knjige postale dostopnejše, se je s tem spremenila 

tudi tipografija knjige – postala je manjša in intimnejša kot so bili srednjeveški kodeksi, s tem 

pa vizualno privlačnejša. Z dostopnostjo je naraščala tudi pismenost, čeprav so v prostem 

času brali večinoma samo izobraženi bogataši višjih slojev (prav tam). 
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Knjižna ilustracija je sledila toku razvoja teh tehničnih dosežkov, sledila je pa tudi razvoju 

likovne umetnosti. Albrecht Dürer, nemški renesančni umetnik, matematik in teoretik, je bil 

eden najboljših bakrorezcev svojega časa. Njegove grafične ilustracije so se širile po Evropi v 

obliki grafičnih listov in pod njegovim vplivom je grafika postala samostojno likovno 

področje. Jedkanica se je pridužila takrat poznanim grafičnim tehnikam in omogočila večji 

tonski razpon, s čimer so umetniki lahko dosegali večjo prostorsko globino znotraj ilustracij. 

Grafika je bila tako zapečatena kot najučinkovitejša tehnika za ilustracijo, saj zaradi svoje 

narave omogoči enostavno reproduktivnost.  

Seveda sta razvoj knjige in razvoj ilustracije, likovne interpretacije besed, združena. Če je 

Dürer bil najpomembnejši ilustrator 16. stoletja, je Hans Holbein mlajši bil najpomembnejši 

knjižni ilustrator – med drugim je ustvaril 58 lesoreznih ilustracij za Ples smrti (Pregl-Kobe, 

1998). 

V času renesanse so določeni ilustratorji želeli bogato prikazati psihološko noto besedila - 

primer tega je Sandro Botticelli, ki je za Dantejevo Božansko komedijo ustvaril 94 perorisb 

po tem principu. V času racionalizma, ki je nastopil v prvi polovici 18. stoletja, pa so bile 

ilustracije zgolj praktično realistične – tako kot takratna literatura. Stroga razumnost se je s 

prihodom romantike v drugi polovici istega stoletja prelevila v pretirano čustvovanje. 

Knjigotrštvo je doživelo razcvet, v modo so prišle knjige polne ilustracij in želja po branju je 

naraščala. Velika količina knjig, polne naivnih romantičnih in lažno-zgodovinskih zgodb pa je 

privedla do nižje ravni zahtevnosti ilustracije. Seveda pa ne v vseh, saj je bila vsebina 

ilustracij odvisna od besedila, katero je opremljala. Kakovostni primeri iz tega časa so 

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

in drugi (Pregl-Kobe, 1998, str. 43), ki so jih večinoma uspešno likovno opremljali različni 

ilustratorji za različne prevode.  

Leta 1796 je nastopil izum litografije kot nove grafične tehnike – veliko je pripomogla k tisku, 

saj je omogočila več kvalitetnih odtisov, ne samo črnih ampak tudi barvnih. Umetniki 

ilustratorji so s sopostavljanjem primarnih barv lahko ustvarili barvne ilustracije, saj se toni v 

vizualni zaznavi združijo in prepletejo. Vendar je bil ta postopek ločevanja odtenkov zelo 

dolg in zahteval je veliko natančnost, saj je bilo treba pripraviti drugo matrico za vsako barvo 

– in vsako matrico natisniti na isto mesto na papir (Pregl-Kobe, 1998). 

Na področju ilustracije je bilo v tem času pomembnih kar nekaj umetnikov, med njimi 

angleška slikarja in grafika William Hogarth in William Blake, ter španec Francisco Goya. 



 5 

Hogarthove grafike in ilustracije so bile satirično naravnane, saj so kritizirale socialno in 

politično dogajanje tistega časa, zlasti življenje aristokracije in meščanstva. Grafični cikli 

Goye so tudi pogosto nosili močno kritiko takratnega dogajanja (prav tam). 

William Blake pa je bil med prvimi, ki je eksperimentiral z odnosom med besedo in sliko, kar 

je vidno v njegovem delu Songs of Innocence iz leta 1789. Ker je bil avtor tako besedila kot 

ilustracij, delo celo velja za prvo avtorsko slikanico. Blake se ni zanimal za umeniške sloge 

svojega časa, zanimal ga je celosten odnos med prikazano in zapisano besedo (Salisbury, 

Styles, 2012). 

 

V 19. stoletju je začelo prihajati do sprememb v socialni ureditvi evropskega prostora in s 

prodorom meščanstva in kapitalizma se je razvilo tudi časnikarstvo. Ob tem se je razvila tudi 

časopisna ilustracija, vendar zaradi potrebe po hitrem nastajanju in hitrem reproduciranju 

so pogosto bile nekvalitetne (Pregl-Kobe, 1998). 

Med najpomembnejšimi ilustratorji in grafiki tega časa je bil Honoré Daumier, ki je svoje 

satirične in ostro kritične litografske ilustracije objavljal v časopisih. Najpogostejše tarče 

njegove kritike so bili korupcija in podkupljivost med politiki in sodstvom, hinavščina 

malomeščanstva, lažen blišč višjih razredov in podobno (prav tam).  

V okviru časnikarstva je bila ilustracija politično orodje, knjižna ilustracija pa je bila 

podvržena okusu in želji vse bolj razširjenega bralnega občinstva. Ilustratorji so morali 

upoštevati naročilo založnikov – kljub temu pa je nastalo nekaj izjemnih ilustracij, saj so se z 

ilustracijo ukvarjali nekateri znani in cenjeni umetniki. Litografije Delacroixa so krasile 

Geothejev Faust (1828), Daumier je opremil Les mysters de Paris, delo Eugene Suea (1844), 

ilustracije Doreja spremljajo knjigo Dostojevskega Bratov Karamazovih, francoski prevod in 

izdajo pesmi E.A. Poea pa je ilustriral Manet (1888) (Pregl-Kobe, 1998, str. 52). 

19. stoletje je tudi čas premikov v historičnih umetniških slogih. Sijaju, čustvenosti in 

poliveličevanju sanj in preteklosti romantike sta sledila mračnejši in resnejši obdobji 

realizma in naturalizma. 

 

Ilustracija je doživela vzpon in razvoj v novo smer, ko se je v tem času razvila evropska 

pravljična pripovednost z avtorji kot so Hans Christian Anderson ter brata Grimm.  Skupaj s 

Schopenhauerjevim pojmovanjem otroštva, ki naj bi bil po njegovem mnenju čas 

nedolžnosti, sreče in čas brezskrbnega prvinskega dojemanja sveta, je to privedlo v  ponovni 
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razcvet pravljic in z njimi tudi ilustracije. Misel časa je bila v 'prvinskosti, iskanju globine za 

pojavi vidnega sveta' in pravljice so bile temu podvržene. 'Iskali so zamišljeno, melanholično 

in skrivnostno pravljično razpoloženje', razpoloženje, ki se je odražalo tudi v ilustraciji (Pregl 

Kobe, 1998, str. 69). 

Ilustracija, ki je bila do sedaj precej omejena in enoznačna v svoji pripovedni funkciji, se je 

začela v času 18. in 19. stoletja cepiti na mnogo področij, ki so grafiko in njene ilustrativne 

možnosti peljali v različne smeri. Knjižna ilustracija se je razvejala glede na podzvrsti 

literature, od revij in časopisov, do otroških knjig in pravljic, stripov in klasičnih romanov za 

odrasle; televizija, film in animirane risanke so tudi uporabljale ilustracijo in jo ponovno 

prikazale v drugačni luči (Pregl-Kobe, 1998). 

Ena izmed novih smeri je plakat in z njim plakatna ilustracija. Danes plakat velja za posebno 

vejo grafične umetnosti, njen razvoj pa je ravno tako prepleten z razvojem tiska kot knjižna 

ilustracija. Plakat je bil za razvoj ilustracije pomemben, ker je privedel do enostavnejšega in 

hitrejšega večbarvnega tiska. Jules Chéret je postal pionir večbarvnega plakata, po tem, ko 

je izpopolnil tehniko večbarvne litografije (prav tam). 

Henri de Toulouse-Lautrec je ustvaril veliko večbarvnih plakatov, navdih za svoje ilustracije 

pa je našel pri francoskih risarjih 18. stoletja in japonskih lesorezih. Izvirnost njegovih 

ilustracij je vplivala na nadaljnji razvoj ilustracije v modernizmu. Impresionizem, kot prva 

izmed smeri modernizma, žal ni odmeval v knjižni ilustraciji, kljub temu, da je zelo 

pomemben in prebojen historični slog. Glavni komponenti impresionizma sta svetloba in 

barva, vendar ju je bilo pretežko kakovostno prevesti v knjižni tisk. Kasnejše smeri 

modernizma, kot so kubizem in futurizem, pa so se veliko lažje izražale tudi preko grafike 

(prav tam). 

 

Sledilo je obdobje secesije, umetniškega gibanja med leti 1890 - 1910, ki je bil v svojih 

principih enak po celi srednji Evropi. Pred vsem je zagovarjala umetnine kot celote – pa naj 

bo to arhitektura, slika ali knjiga. Zaradi stremenja po celostnosti je bila likovna oprema 

visoko cenjena. ''Celostno podobo knjige so ustvarjali skrbna izdelava ovoja, vezave, barvni 

odtenki listov pred naslovno stranjo, naslovne strani v novi secesijski pisavi, prava izbira črk 

za besedilo, lična izdelava vinjet, inicialk in seveda ustrezno kakovostna ilustracija.'' (Pregl-

Kobe, 1998, str. 72).  Kakovost je bila najvišjega pomena, ker je bila secesijska umetnost 

namenjena buržoaziji, na vrhuncu kapitalističnega obdobja. Vzporedno s tem pa je potekala 
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globalna modernizacija tehnologije in izpoponjevanje strojev, zato je bil trg preplavljen z 

zahtevo po masovni pridelavi. Kvaliteta knjig in njenih ilustracij je začela upadati na račun 

kvantitete.Vendar je kljub temu na prehodu stoletja nastalo veliko kvalitetnih ilustracij. Eden 

izmed pobudnikov za ohranjanje kakovostnih ilustrativnih del je bil francoz Ambroise 

Vollard, ki je spodbudil svoje sodobnike in nastajajočo generacijo evropskih modernističnih 

umetnikov, kot so Cezanne, Picasso, Chagall, Rouault in drugi, da likovno opremijo sodobno 

literaturo (Pregl-Kobe, 1998). 

Istočasno se je v ZDA množično odseljevalo ogromno število ljudi, med drugimi tudi evropski 

umetniki s svojimi družinami. Veliko knjižnih ilustratorjev, ki so bili večinoma slikarji, so 

delali najprej za časopisne hiše in revije. Razvijala sta se tudi televizija in film, risanke za 

otroke in stripi – nove vrste umetnosti modernega in dinamičnega 20. stoletja, ki so 

spremenili način gledalčevega gledanja. Stripi nizajo sličice eno za drugo in so ilustriran 

odsev sodobnega življenja, film in televizija pa v hitrem postopku nizata tako kadre kot 

informacije – gledalec se je navadil pridobivati informacije hitro in brez napora. Ta nov način 

gledanja je vplival tudi na bralce in knjižno publiko, saj smo razvili pričakovanje (in 

sposobnost) pridobivati informacije iz teksta, tako da ga naš pogled samo prešine (Pregl 

Kobe, 1998). 

Najvidnejše tendence 20. stoletja so bile v Evropi zares vidne komaj po drugi svetovni vojni. 

Takrat je svet potreboval spremembe in novosti. Umetnostni slogi modernizma so se z vsako 

novostjo odmikali od družbe in od človeka, saj je bila sama sebi glavni predmet obravnave. 

Tudi grafika se je v tem času osamosvojila vloge množične reprodukcije in podrejenosti 

knjigam, časopisom, brošuram; postala je avtonomna umetniška tehnika, osvobojena 

sporočilnih predlog. V te namene so se pojavile nove grafične tehnike – fotolitografija in 

reprodukcijska fotografija ter kasneje še drugi načini tiskanja v ofset tehniki. Razvil se je tudi 

sitotisk, ki ga Pregl Kobe (1998) imenuje ''grafična tehnika naše dobe'' (str. 83). Knjižne 

ilustracije pa so pogosto koristili barvno jedkanico, saj so na majhnih in srednjih formatih 

barve učinkovale lazurno in nežno – kot akvarel (prav tam). 

 

Če bi želela opredeliti vse aspekte razvoja v knjižni ilustraciji zadnjega stoletja in pol, bi to 

zahtevalo samostojno diplomsko nalogo. Zato se bom vrnila v že prej omenjeni čas na koncu 

18. stoletja, ko se je začelo odvijati največ sprememb. Po splošni opredelitvi grafike, 
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ilustracije in tiskarskih zmožnosti zadnjih stoletij, sledi bolj poglobljen pogled na razvoj 

ilustracije v otroški literaturi. 

 

 

2.2 OD ZLATE DOBE OTROŠKE KNJIŽNE ILUSTRACIJE DO DANES 
 

V 18. in zlasti v 19. stoletju so se začele dogajati spremembe in premiki na različnih ravneh, 

skupaj pa so privedle do razcveta knjižne ilustracije v otroški literaturi. Sociološki razvoj in 

razmah t.i. moderne družine, v kateri je razumevanje otroka in časa otroštva postalo precej 

drugačno kot v srednjem veku (Aries, 1991), tehnološki razvoj je omogočil mnogo 

kvalitetnejši in hitrejši tisk kot v prejšnjih stoletjih, razvoj umetnosti pa se je odražal tako v 

likovni umetnosti kot v literaturi in na sceno je stopila nova generacija umetnikov, ki so se 

primarno ukvarjali z ilustracijo (Salisbury in Styles, 2012). Skupek tega je privedlo do 

razcveta otroške literature in začetek otroške slikanice, v kateri se je vloga ilustracije 

naenkrat izenačila s pomembnostjo besedila. Kljub temu, da osrednja tema te diplomske 

naloge ni slikanica, je ravno slikanica privedla do največjega razvoja ilustracije v (otroški) 

knjižni literaturi. Slikanica je po svoji najpogostejši definiciji multimodalno delo, v katerem se 

pomen besedila enači z vlogo ilustracije glede na njuno pripovedno vrednost in niso le 

otroške knjigice z lepimi spremnimi slikami.  Je ''likovno-tekstovna celota'', v kateri celostno 

razumevanje zgodbe ni možno brez branja likovnih in besedilnih informacij (Batič, Haramija, 

2014, str. 5-6). Tretji vidik slikanic, kateremu se do sedaj v ilustriranih knjigah niso posvečali, 

je odnos med sliko in besedilom oz. njuna interakcija (termin uporabita Nikolajeva in Scott v 

monografiji How Picture Books Work iz leta 2001). Seveda, tako kot se je pojmovanje in 

razumevanje besede ilustracija spreminjala skozi stoletja, se je razvila tudi definicija 

slikanice. Saksida (2000, str. 69, v Batič in Haramija, 2014, str. 5) je podal dve možnosti 

razumevanja pojma slikanice, saj je med njo in ilustrirano knjigo tanka, včasih celo nevidna, 

meja. Njegova strožja definicija opredeli slikanico kot knjigo, v kateri besedilo ne more 

obstajati brez ilustracij, po širši definiciji pa je to otroška knjiga, v kateri sta si besedilo in 

njegova likovna upodobitev dovolj enakovredni, da bi lahko obstajali samostojno. Danes 

Batič in Haramija (2014) poimenujeta ti dve vrsti slikanic kot postmodernična slikanica (po 

strožji definiciji) in klasična slikanica (po širši definiciji), njun razvoj pa se je odvijal tekom 

zadnjih nekaj stoletij.  
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Že leta 1790 je pisateljica Mary Wollstonecraft nenehno poudarjala pomembnost ilustracij v 

svojih otroških pripovedih. Verjela je, da besede same ne zadostujejo za prenos pomena, ki 

ga je želela posredovati otrokom v svojih zgodbah. Za celostno razumevanje so potrebne 

ilustracije. Njen založnik Joseph Johnson je namesto poceni in manj kvalitetnih lesorezov 

investiral v kvalitetnejše grafike, ki jih je naročil pri Williamu Blakeu. To je bilo rojstvo 

novega obdobja v otroški literaturi, v kateri je začela prevladovati slika (Grenby, 2014). 

Anglež William Blake je bil že prej omenjen zaradi svoje zbirke Songs of Innocence, ki velja 

kot prva avtorska slikanica, izdal je pa še mnogo drugih avtorskih besedil, ki jih je tudi 

opremil z lastnimi ilustracijami. Pregl Kobe (1998) opiše njegov opus kot ''mračne, genialne 

in hkrati otroško ganljive risbe, ki so jih občudovali zaradi pretresljive, plastično prikazane 

minljivosti sveta in hkrati – za tisti čas – pogumnega oblikovanja podob'' (str. 122). Njegovi 

dosežki so bili med drugim možni zaradi tiskarskih napredkov ter založnikov in knjigarnarjev 

kot je bil John Newberry, ki je pospeševal in spodbujal razvoj otroške literature. Tako se je že 

v 18. stoletju v Angliji otroška ilustrirana knjiga pridružila bogati ilustratorski tradiciji, ki je 

bila povsem drugačna tako od evropske kot ameriške (Pregl Kobe, 1998).  

Tehnološki premiki proti kvalitetnejši knjižni ilustraciji in slikanici so bili torej novosti v tisku. 

Thomas Bewick je v poznem 18. stoletju občutno izboljšal grafično tehniko lesoreza, leta 

1830 pa sta George Baxter in Charles Knight izumila lažji in hitrejši način barvnega tiska, saj 

so pred tem ilustratorji najpogosteje barvo ilustraciji dodajali ročno (Salisbury in Styles, 

2012). Ilustracija je tako 'premagala' tiskano besedo in naenkrat so bili bralci pripravljeni 

kupiti knjigo, v katerem avtor besedila ni bil naveden – če je knjiga le vsebovala izjemne 

ilustracije (Grenby, 2014). Za Bewicka je delal vajenec po imenu Edmund Evans, ki je kasneje 

združil največja imena v viktorijanskem obdobju ilustracije. Med njimi so bili Randolph 

Caldecott, Walter Crane, Kate Greenway in Beatrix Potter (prav tam). 

V času 19. stoletja je s temi ilustratorji nastopilo t.i. rojstvo moderne slikanice, za njenega 

začetnika pa največkrat imenujejo ravno Randolpha Caldecotta, po kateremu se tudi 

imenuje najprestižnejša ameriška nagrada za otroško ilustracijo (Haramija, Batič, 2013). 

Caldecott je bil v prvi vrsti izjemen risar, zanimala ga je otroška književnost in celostna 

podoba ilustriranih knjig. Prvi se je resno začel ukvarjati s prepletanjem in medsebojnim 

dopolnjevanjem slike in besedila za pripovedovanje zgodb. Po njegovem mnenju besedilo ne 
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bi smelo več prevladovati nad ilustracijo – namesto, da se borita za bralčevo pozornost, sta 

se ta dva elementa začela podpirati (Salisbury in Styles, 2012). 

Walter Crane in Kate Greenway (po slednji se imenuje najprestižnejša britanska nagrada za 

otroško ilustracijo), sta tudi bila pionirja na področju otroške ilustracije, vsak s svojim 

izrazitim slogom. Edmund Evans je z novimi postopki tiskanja, v katerih je fotografske 

postopke apliciral na proces visokega tiska, pripomogel k masovnemu tisku njihovih del, pri 

katerem se je kvaliteta ilustracij ohranila (Salisbury in Styles, 2012). 

Leta 1865 so izšle še zgodbe o Alici v čudežni deželi Lewisa Carolla, ki jih je ilustriral Sir John 

Tenniel in skupaj so napovedale razvoj v tej novi tehnološko podkovani smeri ilustracije. 

Drugi priznani angleški ilustratorji, ki so izkoristili potencial novih tehnoloških možnosti so 

bili Arthur Rackham (Pravljice bratov Grimm, 1900; Alica v čudežni deželi, 1907), Edmund 

Dulac (Arabske noči, 1907) in E. H. Shepard (A. A. Milnove knjige o dečku Christopher Robinu 

in o njegovem medvedku Pooh, iz leta 1924) (Grenby, 2014). Zgodbe o medvedku Winnie-

the-Pooh so še danes izjemno priljubljene in ostajajo lep spomin na otroštvo za mnogo 

generacij. ''Poleg celostranskih akvareliranih risb tudi ritmično vpletene celostranske 

perorisbe likovno nazorno spremljajo besedilo, ki ga ves čas prepletajo krhke vinjete: 

njegove ilustracije praviloma neločljivo spremljajo ponatise teh po vsem svetu prevajanih in 

priljubljenih zgodb.'' (Pregl Kobe, 1998, str. 94-95).	

 

V začetku 20. stoletja se je v Franciji močno razvijala likovna plat knjig. Sinteza litografije in  

pochoir tehnike v grafičnem tisku se je tam razvila in uporabljala celo desetletje prej kot v 

Angliji in ZDA.  Salisbury in Styles (2012) pochoir tehniko opišeta kot ročno vnašanje barve 

skozi šablono, kar razumem kot vrsto šablonskega tiska.  

Francoska dediščina na področju slikanic in ilustrirane otroške literature, ki svojo pot 

nadaljuje krepko v 21. stoletje, so zgodbe o Slončku Barbaru (ang: Barbar the Elephant). 

Zgodbe so se pojavile leta 1931 in so stvaritev francoskega slikarja Jean de Brunhoffa, čigar 

oče je bil založnik. Knjige so bile pionirske zaradi nove tipografije dvostranskih ilustracij, t.i. 

'double-spread', ki dopušča samostojno vnašanje besedila. Njegove velike barvne ilustracije 

so se torej raztezale čez 2 strani, besedilo pa je bilo dodano ročno. Ista tipografija se je 

pojavila v Ameriki nekaj let kasneje, kjer jo je uvedel Warren Chapel (Pregl Kobe, 1998). 

Postala je množično uporabljena.  
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Jean de Brunoff je ustvarjal Barbarove zgodbe vse do svoje predčasne smrti leta 1937. Po 

drugi svetovni vojni je tradicijo nadaljeval njegov sin Laurent in zgodbe o Slončku Barbaru so 

se nadaljevale v 21.stoletje. Še vedno so zelo priljubljene in priznane – prodalo se je že več 

milijonov izdaj ter prevedene so bile v številne svetovne jezike. Slikanice o Slončku Barbaru 

od vsega začetka veljajo za izjemno kakovostne, vendar o zgodnjih delih obstajajo mešane 

kritike glede socialno-političnega konteksta zgodb – nekateri pravijo, da so sporočila sporna 

in neprimerna zaradi neokoloniolističnih aspektov, ki jih pripoved nosi, drugi pa pravijo, da 

glavno sporočilo nosi močne etične prvine o utopijskem socialnem okolju. Kritike glede 

likovne plati slikanic o Slončku Barbaru pa so enotne in obstojne – Sendak je izjavil, da je 

Laurent slikanico pretvoril v pravo umetniško delo. Stilsko je ostal zvest očetu, besedilo in 

sporočilo pa je prilagodil svojemu času (Salisbury in Styles, 2012). 

 

V svetovnem prostoru pred prvo svetovno vojno je bil med pomembnimi ilustratorji tudi 

Edvard Ardizzone, ki je slikovno opremil mnogo vrst besedil, od odraslih do znanstvenih 

tekstov in tudi otroško literaturo. Najvplivnejše delo v žanru otroške literature so zgodbe o 

malemu Timu (Little Tim and the Brave Sea Captain, 1936). Tipografija otroških knjig se je 

čez čas razvila in postala manjša. Velike barvne ilustracije pa so ostale in dodale so se jim še 

črne perorisbe. Njegov postopek barvnega tiska ni bil litografski, temveč je kombiniral črno 

obrobno risbo z akvarelnimi nanosi (Salisbury in Styles, 2012). 

Omembe vredna je tudi avtorica in ilustratorka Kathleen Hale, s svojimi zgodbami o mačku 

Orlandu, ki jih je izdala priznana založba za otroške knjige Puffin Picture Books. Noel 

Carrington, znan londonski založnik, oblikovalec in urednik, je dobil idejo, da bi začel izdajati 

poučne slikanice za otroke po dostopni ceni. Sodeloval je skupaj s prijateljem Allen Laneom, 

ki je bil vodja lastne založniške hiše Penguin Books, ki se je večinoma ukvarjala z literaturo za 

odrasle. Skupaj sta zagotovila cenovno dostopnost knjig s cenejšim načinom tiskanja 

kvalitetnih barvnih ilustracij – s postopkom avtolitografije, pri katerem so umetniki risali 

neposredno na litografske plošče, drugo risbo za drugo barvo – tako so prihranili na dragih 

postopkih fotografskega ločevanja barv. Tudi format in tipografija knjige sta pripomogla k 

cenovni ugodnosti. Celotna knjiga, ki je obsegala 32 strani, je bila natisnjena na enem 

velikem kosu papirja – črno bela na eni strani in barvna na drugi. Potem se je zložila in knjiga 

je bila končana (Salisbury in Styles, 2012). 
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Puffin Picture Books knjige so bile izjemno popularne in izvodi se tiskajo še danes. 

Najvplivnejši ilustratorji, ki so delovali v tehniki avtolitografije so bili Stanley Badmin, Clarke 

Hutton, Edward Bawden in že prej omenjena Kathleen Hale. Bila je samouk in postala je 

pravi mojster v tehniki avtolitografije. Poleg tega je bila tudi ena izmed prvih, ki so razumeli 

in aktivno delali na tem, da se mora knjiga prikupiti tudi odrasli publiki in ne samo otrokom. 

V svoje zgodbe je vključila tako besedilne kot slikovne humoristične detajle, ki so bili 

namenjene tisti odrasli osebi, ki bo morala zgodbo vsakič znova prebirati svojemu otroku 

(Salisbury in Styles, 2012).  

 

O kontinuiranem razvoju sodobne otroške slikanice lahko govorimo v časovnem okviru, ki 

sledi drugi svetovni vojni (Pregl Kobe, 1998). V letih po vojni so se slikanice in ilustrirane 

knjige za otroke še naprej razvijale po celem svetu. Nuja po nizkocenovnem tisku je ostala 

visoka in razširjena uporaba avtolitografskega postopka je pomenila razširjen vpliv 

Carringtona v Angliji. 

Kljub pomanjkanju kvalitetnega papirja in splošnega pomanjkanja v povojnih letih je svet (in 

tudi umetnike) zajela želja po barvi in pobegu. Iz tega se je rodilo umetniško gibanje 

neoromanitke, ki je s svojimi pripovednimi krajinskimi slikami vplivalo tako na splošno 

umetnost kot na ilustracijo. Čeprav je bilo obdobje kratko in so mu hitro sledili nadaljnji 

'izmi' modernizma kot je abstraktni ekspresionizem, je pustilo močan pečat na ilustraciji 

(prav tam).   

V 50ih letih prejšnega stoletja se je spremenil odnos med grafičimi oblikovalci, ilustratorji in 

slikarji. Področja so naenkrat postala močneje povezana in tudi v umetniških šolah so se ta 

področja združevala in sodelovala. Iz tega se je razvilo močno vizualno mišljenje. Naenkrat 

sta otroška ilustrirana knjiga in slikanica bila deležna celostnega premisleka teh treh področij 

naenkrat, saj so se oblikovalci šolali tudi v risbi in tipografiji, ter so pogosto sami bili avtorji 

besedila (Salisbury in Styles, 2012).  

Razvoj slikanice kot samostojen medij je bil občuten v teh letih v ZDA in v Angliji, med 

drugim tudi zaradi vojnih imigrantov umetnikov iz Evrope. 

 V ZDA so se začela razvijati edukacijske in psihološke slikanice, med drugim See and Say 

delo Antonia Frasconia, s katero se je otrok lahko naučil enostavne besede v štirih jezikih. 

Leo Lionni pa je z enostavnim kolažem v slikanici Little Blue and Little Yellow prikazal 

kompleksnejšo sporočilo: modri in rumeni koščki so prijatelji, a ne morejo biti skupaj, ker jih 



 13 

druge oblike ločujejo. Ko so končno ponovno združeni, se objamejo ob tem pa se prelevijo v 

zelene oblike. Sporočilo slikanice poteka na več ravneh – na likovnem, saj prikazuje uvod v 

oblike in barve ter na socialno-psihološkem, saj spodbuja medsebojno in rasno sprejemanje, 

sprejemanje drugačnosti (Salisbury in Styles, 2012). 

 

Razcvet slikanic kot žanr v otroški literaturi se je zgodil v 60ih letih. K temu je pripomoglo 

mnogo dejavnikov in posameznikov, kot so Brian Wildsmith, Charles Keeping, Raymond 

Briggs in John Burningham. Wildsmith je ilustracijo povezal s slikarstvom in njegova dela so 

manifestacija vseh radosti slikarstva – od tekstur do potez čopiča in brezmejno igranje z 

barvo, za katere je prejel tudi mnogo nagrad (prav tam). 

V 60ih letih je tudi deloval najpomembnejši ilustrator otroške literature vseh časov  – 

Maurice Sendak. Njegov vpliv je segel od pedagogov in edukacije, do otrok in staršev ter tudi 

na umetniški in likovni razvoj časa. Tja, kjer so zverine doma (ang: Where the Wild Things 

Are) iz leta 1963 je bila ena njegovih najrazvpitnejših slikanic. Z dovršeno uporabo 

elementov likovnega jezika, se je spopadel s prikazovanjem težkih vsebin, kot so jeza in 

sovraštvo, obsedenost, varnost, razmerje moči med odraslim in otrokom, neukrotljiva 

domišljija itd. (Salisbury in Styles, 2012). 

 

Sredi 80ih let prejšnjega stoletja so ponovne novosti v tehnologiji (tokrat izum računalnikov, 

skenerjev in industrijskih tiskalnikov) omogočile še večjo svobodo barvnega ilustriranja. 

Večina ilustratorjev je prej še vedno ločevala barve v offset grafični tehniki (kar je zahtevalo 

čas, denar in veliko spretnost s strani ilustratorja), ta spretnost pa je bila sedaj vse manj 

pomembna. Večja svoboda izražanja (risanje, slikarstvo in mešane tehnike so prišle na svoj 

račun) je mnogim umetnikom odprla pot do ilustriranja, tudi tistim, ki se niso primarno 

ukvarjali z grafičnim področjem umetnosti (Horning, 2010). 

Razvoj knjižne ilustracije v otroški književnosti se je (in se še vedno) kontinuirano nadaljuje; 

na njo pa seveda močno vplivajo vsi tehnološki dosežki in novosti, psihologija in 

razumevanje otrokovega razvoja, edukacijske znanosti in splošna likovna umentost.  

Globalizacija, ki je zajela večino aspektov razvijajoče se sodobne umetnosti vpliva tudi na 

knjižno ilustracijo. Morda ena izmed najočitnejših sledi tega je recipročen odnos med 

globalizacijo in tehnologijo, ki je privedla do razvoja eKnjig. Ta nova podoba knjige pa je 
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pustila močan pečat na beroče občinstvo, zlasti pa na knjige, v katerih ni pomembno le 

besedilo temveč tudi slika (Horning 2010). 

Zaradi divergentnosti, ki jih vsi likovni mediji in tehnike omogočajo, so kritiki knjižnih 

ilustracij v zadnjih desetletjih veliko pozornosti namenili ravno uporabi različnih medijev. 

Vsaka tehnika (od klasične risbe s črnilom ali ogljem do barvnih kolažev ali oljnih slik) ima 

svojo in sebi lastno izrazno zmožnost. Potencial teh zmožnosti je potrebno izkoristiti, saj je v 

preteklosti izražanje slonelo le na grafiki. 

V drugi polovici 20. stoletja se je začela razvijati računalniška grafika, ki je danes izjemno 

uporabljena tehnika, tako na področju knjižnih ilustracij, kot grafičnega oblikovanja  

plakatov, internetnih strani, računalniških igric, revij itd. Tovrstna računalniška grafika 

prinaša tako pluse kot minuse za knjižno ilustracijo. Med pozitivnimi lastnosti definitivno 

spada potencial za neomejeno število odtisov, lahko in hitro dodajanje, odvzemanje ali 

spreminjanje ilustracije, spreminjanje velikosti formata, itd. Med negativnimi lastnostmi pa 

je najpogostejši umanjkanje individualne note avtorja – kar onemogoči doživljanje ilustracije 

in gledalca pusti praznega. Tržno usmerjeni ilustratorji se pogosto poslužujejo uporabi pred-

ustvarjenih podob, ki jih v ilustracijo samo nanizajo in tako hitro prekršijo določene 

zakonitosti kakovostne ilustracije.  Z rastjo nekakovostnih knjižnih ilustracij se je razvila 

potreba po poučevanju otrok o kritični obravnavi umetnosti – otrokom je potrebno 

privzgojiti spodobnost presojanja o kvaliteti umetniškega dela (med katere seveda spada 

tudi ilustracija), saj ta čut za likovno estetske vrednosti ni prirojen (Frelih 2009; Zupančič, 

2012). 

 

 

3 VPLIV ILUSTRACIJE NA OTROKOV RAZVOJ 
 

 
Vloga ilustracij v literarnem svetu je za otrokov razvoj bistvena in nosi večplasten pomen. V 

prvem planu spodbujajo razvoj domišljije in ustvarjalnosti otrok, zlasti v predbralnem času, 

saj so slike tiste, ki pripovedujejo zgodbo. Istočasno pa ilustracije likovno vzgajajo mladega 

posameznika, saj se med 'branjem' podob v knjigah nauči tudi o likovnem jeziku (Krivec 

Dragan, 2009). Od prvih kartonk, ki jih primejo v roke predšolski otroci, do prvih pravljic, ki 

jih otroci že sami prebirajo, so ilustracije torej bistvenega pomena. Prva in tako očitna vloga, 
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da njen pomen pogosto pozabimo artikulirati, je motivacijska – knjiga in zlasti njena slikovna 

oprema mora biti otroku privlačna, zato da jo sploh prime v roke. Med listanjem pa mora 

ohraniti otrokovo pozornost in zanimanje, zlasti v predbralnem obdobju, ko so slike otrokov 

glavni vir informacij o zgodbi. Grenby (2014) opisuje prizor otroka, ki lista po slikanici: 

navdušenje in radovednost, ki otroka prevzameta, skrivnostna narava še ne-obrnjenih strani 

in veliko začudenje ob odkritju nove vsebine (str. 201). In že na tej stopnji postane očitno, 

kako nujno je, da so ilustracije, s katerimi otroci odraščajo, kvalitetne (Frelih, 2009; 

Zupančič, 2012). 

Druga vloga ilustracije je njen vpliv na čustveni razvoj otroka. Kvalitetna ilustracija to lahko 

doseže preko barvne ravni likovnega jezika, saj barve izmed vseh likovnih prvin nosijo 

''največjo čustveno valenco oziroma naboj'' (Trstenjak, 1978 v Zupančič, 2012, str. 6). Otrok 

med listanjem po otroških knjigah preko slik ponotranja vzdušje, ki ga je ilustrator ustvaril s 

pomočjo likovnih elementov. Odnosi in prepletanja svetlo-temnega, linij in točk, barv in 

kontrastov, ritma in kompozicije, omogoča vsakič znova drugačen likovni svet, ki subtilno 

vpliva na otrokovo afektivno plat.  

Tretja funkcija ilustracije je razvoj kognitivne plati otroka, saj ob ogledovanju slik natančno 

preučuje podbrobnosti in iz nje lušči različne pomene. Različne teme v otroških knjigah 

ponujajo možnosti za spoznavanje sveta (živalski svet, izražanje čustev, vzgoja, osnovno 

besedišče itd.) Vsi zgoraj našteti likovni elementi in drugi, so orodja ilustratorja, da gradi 

likovni svet. Glavne kognitivne sposobnosti se razvijajo in uporabljajo pri razumevanju 

upodobitve likovnega prostora. To od otroka zahteva dekodiranje prostorskega iluzionizma, 

kar je razvojni proces v otroštvu in viden pri opazovanju likovnih del, ki jih otroci sami 

ustvarjajo v različnih odbobjih (Frelih, 2009; Zupančič, 2012). 

Pomembnost kakovostnih ilustracij ni moč dovolj poudariti. Žal pa je trenutni trg preplavljen 

z ilustracijami zelo nizke kakovosti, ki so prenatrpane s podrobnostmi, prežete z bliščem in 

iznekaženimi ter pretiranimi elementi. Tovrstne potrošniško usmerjene ilustracije ne služijo 

ničemur poleg površinske 'privlačnosti' za kupce, v resnici pa vodijo v  poneumljanje bralca 

(Frelih, 2009; Zupančič, 2012).  

 

Četrta pomembna vloga, ki jo ilustracija igra v otrokovem razvoju je njena estetska vloga in  

pomeni, da se otrokov čut za likovno estetiko razvija z opazovanjem likovno kakovostnih del. 

Ilustracija v tej situaciji ni nič drugačna kot literatura ali glasba – če je otrok izpostavljen 
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kakovosti, se jo bo naučil prepoznavati in ceniti, ter jo kasneje v življenju razlikoval od 

nekakovostnih del (Zupančič, 2012). 

Kakovostna ilustracija pomaga razvijati otrokov čut za likovno estetske vrednosti, pri čemer 

je pomemben tako otrokov prirojen čut za likovni red kot njegov privzgojen čut za lepo. 

Občutek za likovni red je torej nekaj, kar je človeku prirojeno: občutek za ravnotežje v 

formatu, za ritem in simetrijo, odnos med liki in ozadjem (avtomatsko rišemo na sredini 

papirja, premete postavljamo na sredino mize, težke stvari so spodaj itd.). 

Za pojasnitev razvoja čuta za likovno estetiko pa se je potrebno opreti na šolski kontekst in 

likovno didaktiko, zlasti na dve načeli: načelo ustvarjalnost in načelo kakovosti (prav tam). 

 

Ti dve načeli delujeta kot glavno vodilo likovne didaktike – ustvarjalnost in kakovost likovnih 

del otrok sta cilja, k čemer likovni pouk stremi.  

Načelo ustvarjalnosti skrbi za ''razvijanje otrokovih ustvarjalnih potencialov na različnih 

področjih'' (Zupančič, 2012, str. 6). V skladu s tem načelom je potrebno spodbujati otroke 

pri razvijajnju lastnih idej, jim pomagati, da vidijo detajle in posebnosti (kjer jih na prvi 

pogled ni), sprejemati (in ne kritizirati) njihove izdelke, jih spodbujati k raziskovanju in 

svobodnemu izražanju z različnimi materiali itd. 

Načelo kakovosti pa narekuje, da je otrok vreden le najboljšega kar mu lahko ponudimo, ta 

kakovost pa mora izhajati iz otrokovega okolja. Na likovnem področju lahko to razumemo 

kot ''skrb za uporabo kakovostnih materialov, pripomočkov in orodji'' (prav tam, str. 7), skrb 

za primernost otrokove neposredne okolice (šolski prostor, učilnice, okrasi, vizualne 

aplikacije, kot so vabila, plakati, oglasi ipd.) in kreiranje le tega z mislijo na otroka in vplivom 

na njega. V sklopu tega načela likovna didaktika za otroke izvaja oglede razstav in obiske 

galerij (s kakovostnimi deli), ogledovanje katalogov in reprodukcij, ilustriranih knjižnih del 

itn. Samo ob neposrednem stiku s kvalitetno umetnostjo lahko pride do estetskega 

transferja, ki je potreben za to, da otrok razvije čut za lepo. Estetski transfer pomeni, da se 

preko likovnega jezika, uporabo materialov in tehnik, estetska sporočila v umetniškem delu 

vtisnejo na zavest otroka. Teh estetskih vrednosti ni možno opisati ali razumsko razčleniti, 

zato jih ni možno naučiti v klasičnem smislu - lahko jih le začutimo, zato jih je treba otroku 

privzgojiti (Zupančič, 2012).   

Žal posameznike in zlasti otroke, ki tega čuta nimajo razvitega, privlačijo bleščičaste in 

osladne zunanje podobe, ki so prazne vseh globljih pomenov. Tovrstni elementi so v naši 
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potrošniški dobi vedno na vidiku (plakati in reklamni zasloni po mestu, spletne strani in 

nakupovalna središča) – v resnici se jim je težko umakniti. Ker so postali del vsakdanjega 

življenja, je načelo kakovosti in skrb za otrokovo okolje še toliko bolj pomembna, kot se na 

začetku zdi. V nekaterih primerih samo še pedagogi otroka izpostavljajo kakovosti, tako v 

okolici kot v umetnosti (prav tam). 

Sedaj lahko razumemo, zakaj igrajo kvalitetne knjižne ilustracije tako pomembno vlogo.  

Zupančič (2012) dobro povzame, ko reče, da je ''dobra ilustracija kakovostno umetniško 

delo, ki se s svojo ikonografsko platjo priklanja otroku, njegovim zanimanjem, dojemljivosti 

in predstavljivosti'' (str. 7). 

 

Odrasel posameznik, ki razume likovno govorico in prepoznava njene skrite vidne simbole, 

pa čeprav se poklicno ne ukvarja z umetnostjo, lahko doseže bolj kakovosten standard 

življenja. Preko umetnosti lahko zadovolji svoje potrebe po oblikovanju in spreminjanju 

svojega življenjskega okolja, ta samoaktualizacija pa je združena z ustrezno samozavestjo, ki 

jo sodobni človek nujno potrebuje za udobnejše življenje. Te ugotovitve Judite Krivec Dragan 

(2009) lahko podprem z Maslowo teorijo o hierarhiji potreb, ki stremijo ravno k 

samoaktualizaciji – k izpolnjevanju vseh svojih potencialov. Glede na piramido mora 

posameznik zadovoljiti najprej estetske potrebe, ki jih lahko med drugim zadovolji preko 

likovnega izražanja ali zgolj z razumevanjem umetnosti, preden lahko napreduje v 

samoaktualizacijo (Maslow, 1968). Estetski transfer, ki se mora zgoditi, da posameznik 

razvije čut za estetske vrednosti je torej pomemben dejavnik za posameznika, ki stremi k 

izpopolnjenemu življenju. 

 

 

4 ZNAČILNOSTI KAKOVOSTNE ILUSTRACIJE 
 

Ker je ilustracija v prvi vrsti likovno delo, jo lahko analiziramo na enak način kot druga 

umetniška dela – s formalno likovno analizo in z ikonografsko analizo. Ampak ilustracija nosi 

dodaten element, ki ga klasična umetnost nima, to je pa njeno simbiotično razmerje z 

besedilom. Zato je potrebno opredeliti in analizirati tudi vsebinski del ilustracije. Uspešna 
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ilustracija je namreč kakovostna na obeh področjih. Tega se Zupančič (2012) v svojem članku 

sistematično loti in opredeli lastnosti kakovostne knjižne ilustracije. 

 

 
DOBRA ILUSTRACIJA 

 
 SLABA ILUSTRACIJA 

 
jasno, 

likovno urejeno 
 

LIKOVNI KRITERIJI 

 
prenasičeno, 

likovno neurejeno 

 
poudarjeno likovno bistvo, 
odsotnost nepotrebnega 

 

 
likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotno 
nebistveno 

 

 
anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi 
 

enovito upodobljen prostor 
 

 
anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 
nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 
nelogično upodobljen 

prostor 
 

 
prisotna indvidualna nota 

avtorja 
 

 
neosebna upodobitev 

 
namenu ustrezna 

upodobitev (humorna, 
karikaturna, tragična, 
zlovešča, žalobna …), 

brez vsebinskih 
nepotrebnosti 

 VSEBINSKI KRITERIJI 

 
kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 
idealizirano ...), 

banalni vsebinski dodatki 

 
ustrezna vsebina: didaktično 

premišljena, poučna, 
razumljiva 

 

 
sporna vsebina: poudarjanje 

družbeni, spolni, estetski 
stereotipi, 

žaljiva vsebina 
 

 

Tabela 1: Likovni in vsebinski kriteriji ilustracije 
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Kakovostna ilustracija v prvi vrsti zahteva poznavanje likovnega jezika in likovne teorije – od 

zakonitosti fotološke in morfološke ravni likovnega jezika do kompleksnejših vsebin likovne 

sintakse in semantike. ''Likovno kakovostna ilustracija spretno uporablja načela likovne 

gradnje. Kompozicije, likovni ritmi, ravnovesja, sorazmerja in kontrasti delujejo skladno, 

celostno. Barve so urbane, barvni skladi temeljijo na kontrastih ali harmoniji.'' (Itten 1987, v 

Zupančič 2012, str.8). To pomeni, da poznavanje likovnega jezika pokriva vsa področja 

likovne kakovosti in ostaja osnovno izhodišče za ustvarjanje ali vrednotenje ilustracije.  

Ker ilustracija izvira iz slikarstva, mora biti likovno samozadostna in dovolj močno 

podkovana, da jo uvidimo kot samostojno umetnino, tudi brez besedila (Frelih, 2012). Kot 

kakovostna umetnina mora biti tudi premišljena in prečiščena!  

Potrebno je vzpostaviti pomen vsebinskega vidika ilustracije, saj je vsebina zgodbe 

pomembna za uspešen prenos pomena besedila v sliko. ''Vse, kar ne pripomore k 

razumevanju narisanega, postane skozi ustvarjalni proces obsolentno in slej kot prej 

odpade.''  (Zupančič, 2012, str. 8).  

Poudarjanje likovnega bistva zahteva razlikovanje med pojmoma kompleksnost in 

kompliciranost, saj se ta pojma močno razlikujeta. Prvi v gledalcu izzove vklop razuma, 

slednji pa razum zavira, saj je ''gostobesednost naporna tako v besednem kot likovnem 

pogledu.'' (Frelih, 2012, str. 82). Če za razumevanje opisanega prizora niso potrebni detajli 

(na osebah so to lahko oblačila, čevlji, frizure; v prostoru pa slike na stenah, rože na travi, 

splošni nered ipd.) potem ne pripomorejo h kvaliteti ilustracije. Tako lahko podpremo 

poenostavljenost oblačil likov v ilustraciji, če je bistvo vsebine v njihovem čustvovanju. 

Odsotnost nepotrebnega ali princip 'manj je več' je torej tisto načelo kakovostne ilustracije, 

ki zagotavlja osredotočanje na bistvo vsebine pri prenosu v likovni jezik. Ta večinoma zajema 

zunanji videz likov in njihovih izrazov v zavestno doživljajski ravni zgodbe. Na prostorski 

ravni, ki je tudi bolj objektivna raven zgodbe, mora ilustrator tudi izkoristiti to načelo, 

vendar s kontrastom polno-prazno. Zakonitosti tega razmerja so izjemno pomembne za 

nezavedno doživljanje zgodbe in za razvoj otrokovih kognitivnih sposobnosti, ki so povezani 

z razumevanjem iluzije prostora (Frelih, 2012; Zupančič, 2012). Slikovni prostor je lahko 

poenostavljen na njene bistvene elemente in tako izkoristi zakonitost razmerja prazno-

polno. Slikovno polje, ki je napolnjeno do roba z detajli, izgubi svojo vrednost, saj slika ne 

diha; poda občutek tesnobnosti in zmede, saj avtor očitno ne ve, kaj je bilo bistvo vsebine. 

''Prazni deli likovne ploskve so nujni, na njih si oko odpočije med prebijanjem skozi likovne 
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podrobnosti, obenem pa praznina dodatno poudarja likovno členjene površine, ki jih 

oklepa.'' (Zupančič, 2012, str. 11). Praznina na slikovnem polju deluje kot prazne stene 

galerije med razstavljenimi slikami – omogočijo 'čiščenje' vidnih palet.  

Kljub vsem težnjam po poenostavljanju pa je pomembno, da so ilustracije likovno ali 

slikarsko izpopolnjene celote. Njihova odprta struktura naj bi pomagala bralcem (zlasti 

otrokom) pri lastni interpretaciji prikazanega, spodbudila njihovo domišljijo, da sami 

zapolnijo praznine, ki jih je avtor ravno s tem namenom pustil. Tako se bralec lahko bolj 

pristno uživi v ilustracijo (Frelih, 2012).  

 

Risarske sposobnosti ilustratorja so ravno tako ključne za kakovostno ilustracijo, kot je 

poznavanje likovnega jezika. Brez gradbenega materiala še tako priznan gradbenik ne more 

sezidati hiše, rezultat hiše, ki bi ga postavil laik, pa tudi če bi imel na voljo še tako prestižen 

material, bi najverjetneje bil poraz. Risarske sposobnosti so ključne tako za risanje likov in 

oblik, kot za risanje prostora. Ker ilustracijo skoraj vedno umestimo v figurativno umetnost, 

je dobra risba vedno njeno izhodišče. Liki so lahko povsem resnični ali pa izmišljeni – za vse 

veljajo risarske zakonitosti o anatomiji in konstrukciji (Zupančič, 2012). Pomembni so 

proporci in sorazmerja, skrajšave, ki se podrejajo perspektivi, anatomsko pravilne okončine 

in telesa ... Seveda pa pride velikokrat do izjem in do kršenja teh pravil – pravljična bitja so 

vendarle sad domišljije in ilustracija naj bi to izražala. Igranje s proporci delov teles in 

nepravilnosti v anatomiji so lahko nosilec izraza zgodbe. Zupančič (2012) poudarja tudi, da 

lahko umetnik risarska pravila krši samo, če jih prvotno že obvladuje; nikakor pa ni 

sprejemljivo, če ilustrator s pačenjem anatomije prikriva svoje neznanje, risarske 

nespretnosti in nepoznavanje likovno teoretičnih zakonitosti. 

 

Podobna pravila, kot veljajo za upodabljanje likov, veljajo tudi za upodabljanje prostora. 

Prostor je lahko realen, lahko pa popolnoma izmišljen, vendar ne glede na zgodbo, mora 

ilustrator upoštevati pravila gradnje prostora. Prostorskih ključev je mnogo in razvili so se 

počasi tekom zgodovine do razcveta linearne perspektive v renesansi in se potem še naprej 

izpopolnjevali. Z njimi se veliko ukvarjajo likovni teoretiki, ki so jih sistematično opredelili. Po 

Butini (2002, str. 92, v Zupančič, 2012, str. 10) so to: 

- Nagnjenost linij, ploskev in oblik, (ki se ravna po eno ali dvo očiščni linearni 

perspektivi) 
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- Velikost (se manjša z oddaljevanjem predmetov) 

- Prekrivanje (je ena najpogostejših, najenostavnjših prostorskih ključev) 

- Tekstura (bledi in postaja vse bolj enotna, neopazna z oddaljevanjem) 

- Zračna perspektiva (pri kateri oddaljeni predmeti delujejo svetlo, sivkasto, z ubitimi 

toni, saj plast zraka med gledalcem in oddaljenim predmetom barvi odvzame 

nasičenost) 

- Barvna perspektiva (upošteva zakonitosti toplih in hladnih barv – tople delujejo 

bližje, hladne pa bolj oddaljene; ponavadi deluje istočasno z zračno perspektivo) 

- Ostrina prikazovanja (bledi z oddaljevanjem) 

- Svetlost (pri katerem svetlejši predmeti delujejo bližji)  

 

Prikazovanje prostora mora biti realno, prepričati je treba gledalce, da lahko likovni prostor 

v resnici obstaja, čeprav je lahko izmišljen. Načini doseganja prostorskih efektov so lahko 

enostavni ali pa zelo zapleteni, odvisno od tendenc ilustratorja. Ne glede na individualno 

noto avtorja je pomembna končna enovitost, sistematičnost in celostna podoba vseh 

ilustracij skupaj, ne pa samo posamične. Kompleksnosti likovnega prostora ilustracije se 

mora ilustrator premišljeno lotiti in premisliti o ciljni publiki ilustracije. Najbolj pomembno 

je, da so ilustracije in slikanice, ki so namenjene najmlajšim, usklajene s stopnjo otrokovega 

likovnega razvoja in sposobnostjo dojemanja iluzije prostora. Frelih (2009) nadaljuje z 

opisom predšolskega otroka, ki v tem starostnem obdobju še ne more razlikovati med 

kompleksnimi barvnimi površinami in oblikami, ki se prekrivajo in prepletajo. Najbolj 

primerna ilustracija za tako mladega otroka je torej sestavljena iz jasnih in ploskovitih oblik v 

čistih barvah, ki se ne prekrivajo. Otrok še ne razume prekrivanja kot prostorski ključ, zato 

ga samo zmede. Velja načelo ''vsakemu predmetu svoj prostor'' (prav tam, str. 75). Najlažje 

razumljivi pogledi na te predmete ali like so iz strani (profil) ali od spredaj (en face).  

Tekom odraščanja se v otroku razvija radovednost, domišljija in želja po lastnem izražanju in 

primerno je, da ilustracije v slikanicah in knjigah postanejo kompleksnejše. Začnejo se 

pojavljati druge podrobnosti, večje število junakov, med katerimi interakcija lahko postane 

bolj dinamična.  

Delno prekrivanje je eden prvih globinskih vodil, ki jih otrok razume kot prostorski pojav, 

sledijo pa manjšanje velikosti z oddaljevanjem, zvračanje, zračna in barvna perspektiva. Po 

10 - 12 letih starosti otroke večinoma prevzema zanimanje za oblikovanje prostora, nad 
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zanimanjem za barve in oblike. Senčenje, modelacija in bolj skrajne oblike prostorskega 

oblikovanja z manj čistimi in jasnimi barvami postanejo najprivlačnejše prvine ilustracije. 

''Interes za ogledovanje tovrstnih del pa se pojavi že prej, saj otrokova radovednost vedno 

prehiteva njegove (likovno izrazne) sposobnosti.'' (Frelih, 2009, str. 78).  

S kompleksnostjo prostora mora sodelovati tudi perspektiva. Če mora biti ta za najmlajše 

otroke omejena na profil in en face, z njihovim odraščanjem tudi perspektiva postane bolj 

zapletena in bolj zanimiva. Zupančič (2012) pove, da kakovostna ilustracija vsebuje tudi 

zanimive kote gledanja, t.j. vsebuje zanimive perspektive. Žabja in ptičja perspektiva sta 

najbolj skrajni obliki zornih kotov in ilustracijo popestrita. Pri tem je pa pomembno 

razumeti, da mora prostorska logika izbrane perspektive zaobjeti vse elemente znotraj 

prizora. Če se predmeti na sliki ne ravnajo po enaki prostorski logiki, potem otrok ne bo 

zmogel razviti spretnosti za razumevanje zakonitosti prostora. Ker se v ilustracijo ne bo 

mogel vživeti, prostora in dogajanja v njem ne bo začutil. 

Tako kot pri anatomiji se lahko zavoljo izraznih možnosti pravila o grajenju prostora in 

perspektive krši. Vendar ponovno – kršitve morajo biti premišljene, namerne in služiti 

morajo prevladujočemu izrazu vsebine; ne smejo služiti kot mehanizem prekrivanja 

pomanjkanja znanja in spretnosti ilustratorja.  

 

Individualna nota avtorja je pomembna prvina vsake kakovostne ilustracije, ki se izraža z 

avtorjevim občutkom za likovno gradnjo, oblikovanjem pravljičnih likov, izbiro perspektive in 

kompozicijskimi pravili. Svojo individualnost lahko izrazi tudi preko razpoloženja in sloga v 

ilustraciji. 

Tukaj pride do izraza simbiotsko razmerje oz. sožitje med besedilom in ilustracijo, med 

vsebino in izvedbo. Če želi ilustrator dobro prikazati osrednjo čustveno, ambientalno temo 

zgodbe, prevladujoče razpoloženje in vzdušje, mora premišljeno izbrati likovno tehniko, 

material in druge izrazne stile (Horning, 2010).  

Danes je možno uporabiti kup različnih tehnik in materialov, od risbe do računalniške 

grafike. Zaradi pestrega izbora, ki ga imajo ilustratorji na voljo, pa je še toliko bolj 

pomembno, da izkoristijo izrazne zmožnosti izbrane tehnike.  

Med opisovanjem svojega ustvarjalnega procesa Alenka Sotler (2000) omeni pomen 

avtorjeve izbire. ''Material je vse,'' pravi (str. 63), ''njegove lastnosti so zakon, iz njih raste 

ideja.'' Vsako besedilo si je različno in zato gre razumeti, da mora izbira tehnike in materiala 
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skladno dopolnjevati duh zgodbe. Ilustrator mora izluščiti osrednjo temo zgodbe in jo 

likovno podpreti. Sotler (2000) tudi navaja svoje primere uporabe različnih tehnik: za  

pesniško zbirko, katere osrednja tema je minljivost, je ilustracije ustvarila v zemeljskih tonih 

posušene gline in saj, ter tudi z uporabo frotaž je namigovala na minevanje časa; uspavanko 

je ilustrirala s pomočjo glavnika, indigo papirja in tempere – modre črte na belem ozadju 

spominjajo na ritem noči; za pravljico o kralju, katere osrednja tema sta čas in ritem, pa je 

upodobila s tempero, saj tempera sama zaradi svoje zgodovine poda občutek starosti, 

črtkane poteze čopiča pa spominjajo na videz tapiserij. Izbira medija torej močno vpliva na 

doživljanje zgodbe.  

Perry Nodelman (1985, v Haramija in Batič, 2014) opiše primere pomanjkljivosti različnih 

tehnik: oglje, tuš, svinčnik, grafit in ostale monokromne tehnike ne zmorejo prikazati 

enakega čustvenega naboja, kot akvarel, olje, tempera in ostali barvni mediji. Imajo pa 

druge pozitivne lastnosti, kot so prikazovanje teksture, velikih detajlov in nežnih svetlostnih 

prehodov. V primerjavi s tem, določene grafične tehnike, kot so lesorez ali (v sodobnejšem 

času) linorez, veliko težje prikažejo raznolike teksture in imajo močno zavirano tonsko 

lestvico. Kolaž je enkraten za velika barvna polja, vendar ne dopušča globine. Največjo 

globino dosežejo tisti mediji, ki premorejo večji tonski razpon, pa naj bo ta barvna ali pa ne. 

Akvarel, recimo, je v svojem bistvu lazurna, polna svetlobe in omogoča izjemno delikatne 

prehode in prekrivanja, je kot medij sanjskega sveta – ne zmore pa biti tako bogat in težak 

kot olje ali akril. Če ilustrator torej dobro pozna tehnike in medije, ki jih ima na voljo, lahko 

močno obogati bralčevo izkušnjo z ilustracijo.  

 

 

4.1 GLAVNE ZNAČILNOSTI NEKVALITETNE ILUSTRACIJE  
 

Predvidevati gre, da so lastnosti nekvalitetnih ilustracij tiste, pred katerimi svarijo načela 

kakovostnih ilustracij. Zupančič (2012), jih je vseeno dodatno izpostavil: 

- Ilustracija nastane brez individualne note avtorja in s pomanjkanjem likovnega 

občutka, s pomanjkanjem razumevanja značilnosti likovne gradnje. Takšne ilustracije 

gledalec ne more začutiti ali se povezati z njo na globlji ravni. 

- Odnos med praznim in polnim prostorom ni upoštevan. 
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- Barve so uporabljene brez pomisleka na njihovo prostorsko učinkovanje; avtor ne 

upošteva niti barvne niti zračne perspektive. 

- Liki so upodobljeni brez poznavanja anatomije in s porušenimi razmerji med deli 

telesa, ti deli pa niso v perspektivi ali pa so skrajšave napačne. Izjeme so karikatura 

ali zavestna popačenost lika – če je sistematična in del ilustratorjevega sloga, 

individualne note, je to drugo kot prekrivanje neznanja z izkrivljanjem realnosti. 

- Prostor je nedefiniran kot posledica pomanjkanja znanja; praznine, ki niso moteče, 

če so pravilno upodobljene, nevešči ilustratorji zapolnijo s praznim packanjem, ki ne 

definira prostora. Principi gradnje prostora so pomešani in ne podajo celovitega 

sporočila, kakšen je likovni prostor. Vešč ilustrator zna z minimalnimi poudarki in 

potezami nakazati trden prepričljiv likovni prostor. Prostor lahko celo nakažejo samo 

liki, če so sami dosledno prostorsko oblikovani in postavljeni v likovni prostor. 

- Prostor se ne konča na način, ki je likovno smiseln. Tako rekoč smiselni načini 

zaključevanja prostora so izginevanje v daljavi, iztekanje čez rob formata, ali pa 

zaključenost zaradi motiva, npr. notranja soba. Prostor v nekakovostne ilustracije se 

pogosto nenaravno zaključi v nesmiselnem dekorativnem stilu, npr. z uporabo 

okroglih ali ovalnih vinjet. 

 

Banalni elementi in družbeni stereotipi sta zadnji dve točki, ki sta potrebni omembe v tem 

poglavju. Takšni elementi se preveč pogosto znajdejo v ilustracijah otroške literature in 

veliko prispevajo k umanjkanju kakovosti. Lahko se izrazijo na likovnem ali vsebinskem 

področju. 

Pogost element, ki se znajde zlasti v slikanicah za najmlajše, so nenaravane barve, ki se 

kovinsko svetlikajo, dodajanje bleščic in uporaba drugih podobnih efektov. Tovrstni dodatki 

delujejo v ilustraciji vsiljivo in moteče – kot tujek, ki onemogoča celostno doživljanje 

ilustracije. Če želi ilustrator doseči učinek barvnega migotanja ali vibracij, se mora samo 

poglobiti v barvno sistematiko, saj le-ta ponuja ogromno rešitev za doseganje različnih 

efektov s sopostavljanjem barvih odtenkov glede na njihove izrazne zmožnosti.  

Banalni elementi, ki se pojavljajo pri figuraliki in kvarijo verodostojnost lika samega, so 

nepotrebni in kičasti dodatki k njihovi zunanji podobi. Primer tega so 3 trepalnice, šopek las 

na živalih, ki nimajo grive ali dolge dlake, zardela lica, pentljice in srčki, pretirano velike oči 

ali usta itd.) (Zupančič, 2012). 
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''Vsebinsko sporni elementi pa so negativno poudarjanje družbenih stereotipov,'' pravi 

Zupančič (2012, str. 13). Nadaljuje z analizo Barbie pobarvanke in knjigice ter ugotovitve 

poda kot primer tega negativnega izpostavljanja družbenih stereotipov. V nobeni od slik se 

Barbie ne ukvarja s kulturo ali miselno-zahtevnejšimi nalogami – nikjer ne bere, raziskuje na 

računalniku, piše, riše ali si ogleduje kulturne spomenike. Veliko se lepotiči, vedno je 

prikazana v razkošju, vsi njeni hobiji in aktivnosti, v katerih je prikazana, tudi kažejo na 

prestiž. Ukvarja se z modo in nakupovanjem, dragimi športi kot so jahanje in golf, ter povsod 

je obkrožena z dragimi stvarmi. Mlade bralke, ki so ciljna skupina Barbie produktov, pa lahko 

doživijo hude frustracije, če se želijo z Barbie poistovetiti. Frustracije lahko nastanejo, ker 

same ne morejo izkusiti vseh prikazanih stvari, morda zaradi socialno-ekonomskega statusa 

svoje družine. Tovrstne frustracije, ki lahko v skrajnih primerih privedejo do hujših oblik 

duševnih motenj, so povsem izogibne in nepotrebne, če bi Barbie le prikazovala dekliškost 

na primernejši način. Sporočilo deklicam, ki berejo in barvajo Barbie je: ''vaša vloga kot 

punca ali ženska na tem svetu je biti lepa in neumna.'' (Zupančič, 2012, str. 14). Žal pa se 

tovrstni ilustrirani knjižni izdelki zelo prodajajo.  

Sottler (2000) med drugim omeni ravno to tržno tendenco med današnjimi ilustracijami, ki 

so narejeni po vzoru ''politične korektnosti'' in nikakor ne smejo vsebovati 'grdih' ali 

'zlohotnih' besed in asociacij. Pričakuje se, da bodo ilustracije vedre, polne nežnih in toplih 

barv, prepovedano pa je nakazovanje na žalost ali jezo, verige, palice, kazni, smrt in konflikti 

so tabuji in ne sodijo v otroške knjige. Nekritične, nekonfliktne in povsem povprečne 

ilustracije so masovno izdelane po željah večinske publike, katere denarnice poganjajo 

knjižni trg.  

 

Lastnosti kakovostne ilustracije je torej mnogo in ravno tako veliko je elementov, o katerih 

mora ilustrator razmišljati in se jim izogibati, če ne želi, da mu ilustracija spodleti. Povzemam 

glavne značilnosti na likovnem področju: 

- Poznavanje likovnega jezika; 

- Poznavanje kompozicijskih pravil; 

- Občutek za likovno gradnjo; 

- Risarske sposobnosti ilustratorja; 

- Poznavanje anatomije; 

- Poznavanje pravil upodabljanja prostora. 
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- Upoštevanje likovnega kontrasta polno-prazno 

Pri vsem tem pa je pomembna še jasna individualna nota avtorja in osredotočenje na 

likovno bistvo (Zupančič, 2012). 

 

 

5 ANALITIČNI DEL 

 

Kot sem tekom diplomske naloge že večkrat poudarila, so pripovedne knjižne ilustracije 

zvrst umetnosti, ki združujejo literarni in likovni jezik. Po celem svetu se zato prirejajo 

razstave, bienale, tekmovanja in natečaji, ki so namenjeni zgolj ilustracijam. Skoraj vsaka 

država prireja svoje kulturne dogodke povezane z ilustratorskimi sekcijami likovnih društev, 

na katerih se tudi podelijo nagrade in priznanja, nekaj takih pa poteka tudi na svetovni ravni. 

V začetnem delu bom najprej predstavila najpomembnejše nagrade na področju ilustracije. 

Odločila sem se narediti analize, da preverim raziskano teorijo v praktični uporabi sodobnih 

ilustratorjev. Glede na to, kako je trg preplavljen tudi z nekakovostnimi deli, sem za analizo 

izbrala dela, ki so prejela mednarodne nagrade v zadnjih letih.  

Prvotni namen analitičnega dela je bil preveriti, katere likovne zakonitosti upodabljanja 

prostora so uporabljene v nagrajenih ilustracijah in če le te sovpadajo s stopnjo otrokovega 

razvoja glede na starost otrok, katerim so ilustracije namenjene. Prej obravnavana in 

raziskana teorija o značilnostih kakovostne ilustracije, pa je posvetila luč tudi na druge 

ključne elemente likovnega jezika, ki jih mora kakovostna ilustracija vsebovati. Analizo sem 

zato razširila, da bi preverila še ostale ključne elemente - kako nagrajeni avtorji izražajo 

pripoved preko likovnega jezika in na kakšen način, torej preko katerih elementov likovnega 

jezika, so se tega lotili. 

 

 

5.1 MEDNARODNE NAGRADE NA PODROČJU ILUSTRACIJE 
 

5.1.1 Bienale ilustracije Bratislava (BIB) 
 
Bienale ilustracije v Bratislavi (BIB) je bil prvič prirejen leta 1967 in danes velja za enega 

najpomembnejših dogodkov na področju knjižne ilustracije. Organizatorji so ustanovili 



 27 

bienale z namenom, da se združijo različne države sveta v skupnem imenovalcu umetnosti, 

knjižne tradicije in kulture. Ilustratorji vseh narodnosti imajo tako možnost, da predstavijo 

svoje delo različnim strokovnjakom, založnikom in pisateljem. Najpomembnejši razlog za 

ustavnovitev bienala pa je bila želja otrokom približati umetnost in knjige. V zadnjih 50ih 

letih je BIB priredilo 25 razstav in gostilo 7580 ilustratorjev iz 110 držav in 59,860 avtorskih 

ilustracij v več kot 9500 knjigah. 

BIB je najpomembnejši dogodek, ki ga BIBIANA (International House of Art for Children) 

organizira. Dogodek se odvija pod okriljem UNESCA in IBBY (The International Board of 

Books for Young People ali Mednarodni odbor knjig za mladostnike) (History, b.d.). 

BIB se odvija vsako drugo leto v septembru ali oktobru. Naslednji bienale bo leta 2021. BIB 

priredi tudi ločeno razstavo za tiste umetnike, ki so že kdaj prejeli Hans Christian Andersen 

nagrado za literaturo in ilustracijo. Tako imajo bolj in manj izkušeni ilustratorji podobne 

možnosti za prejem nagrade. Mednarodna komisija, katero sestavlja 6 do 12 članov iz 

različnih področji: likovni teoretiki, ilustratorji, založniki in knjižnjičarji iz različnih držav, 

kontinentov in kulturnih ozadij, ocenijo kakovost ilustracij. Na podlagi ugotovitev podelijo 11 

nagrad: glavna nagrada je Grand Prix BIB, potem podelijo 5 BIB zlatih jabolk in 5 BIB plošč. 

Prejemnik Grand Prixa dobi tudi možnost samostojne razstave na naslednjem bienalu in 

postane član BIB mednarodne žirije (Awards Archive, b.d.). 

 

Glavno nagrado Grand Prix BIB je na zadnjem bienalu (leta 2019) prejel iranski ilustrator 

Hassan Mousavi za svojo avtorsko slikanico Boksar (BIB 2019 Awards, b.d.). V nadljevanju 

naloge bom analizirala njegova nagrajena dela. 

 
 

5.1.2 Bolonjski knjižni sejem  
 
Bolonjski knjižni sejem je vodilni svetovni dogodek na področju otroškega knjižnega 

založništva, zato se vsako leto dogodka udeleži na tisoče obiskovalcev. To so založniki, 

ilustratorji, grafični oblikovalci, pisatelji, prevajalci, razvijalci mobilnih iger, distributerji, 

knjigarnarji in drugi prodajalci, strokovnjaki za avdioknjige, knjižničarji, učitelji in drugi, ki se 

množično udeležujejo dogodka. Sejem se odvija vsako pomlad (z izjemo letošnje pomadi), 

knjige in multimedijski produkti pa so postavljeni na ogled na tistočih stojnicah v šestih 

ogromnih dvoranah (Bologna Children's Bookfair, b.d.). 
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Na področju ilustracije vsako leto priredijo Razstavo ilustratorjev (ang: The Illustrators 

Exhibition), kjer se predstavijo najnovejši trendi na področju ilustracije in obetajoči se novi 

talenti. Razstavo so prvič priredili leta 1967, razstavijo pa vedno širok izbor del različnih 

mednarodnih avtorjev. Tako mladim in ne znanim avtorjem ponudijo priložnost, da se 

predstavijo. Letos so predvideli 15000 ilustracij avtorjev iz 80 različnih držav. 

Vsako leto izzide tudi katalog razstave, knjižna publikacija The Illustrators Annual, v katerem 

so zbrane vse ilustracije iz tistega leta. Naslovnico pa oblikuje prejemnik nagrade Hans 

Christian Andersen ali pa prejemnik Grand Prix BIB v prejšnjem letu) (Illustrators, b.d.) 

 

Bolonjski knjižni sejem vsako leto podeli več nagrad: 

- Za oblikovanje in uredništvo podelijo BolognaRagazzi Award za 4 glavne žanre: 

leposlovje, neleposlovje, Opera Prima (še ne izdani avtorji in ilustratorji) in stripi. 

- BOP (Bologna Prize for the Best Children's Publisher of the Year) je priznanje za 

najboljšega založnika ali založniško hišo za otroško literaturo na svetovni ravni. 

- BolognaRagazzi Digital Award podelijo na področju digitalnega založništva (Awards, 

b.d.). 

 

Na področju ilustracije pa podelijo 2 nagradi: 

- Mednarodna nagrada za ilustracijo na Bolonjskem otroškem knjižnem sejmu se 

uradno imenuje Fundacion SM International Award in velja kot najbolj prestižna. 

Prvič so jo podelili leta 2009, da bi spodbudili razvoj otroške literature in branja, 

namen pa je odkriti, spodbuditi, in podpreti nove talente na področju ilustracije. 

Posvečen je mladim umetnikom (pod 35 let), ki so že bili izbrani za Razstavo 

Ilustratorjev. Zmagovalec prejme $15,000, možnost ilustriranja še neizdane otroške 

knjige, ki bo predstavljena na naslednjem Sejmu in samostojno razstavo. 

Vsak, ki želi pristopiti mora oddati 5 avtorskih ilustracij na podlagi otroške zgodbe. 

Leta 2019 je zmagala Sarah Mazzetti (International Award for Illustration – BCBF / 

FUNDACION SM, b.d.). 

 

- drugo nagrado, ki jo na sejmu podelijo je pa ARS IN FABULA – Grant Award, 

namenjen je pa umetnikom, ki se še uveljavljajo na svojem področju. Podeli se 
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umetnikom mlajšim od 30 let na Razstavi Ilustratorjev (ARS IN FABULA Grant Award, 

b.d.). 

Leta 2019 zmagala Olga Shtonda.  

 
Za analizo sem izbrala avtorico Sarah Mazzetti, ker je prejela glavno nagrado za avtorske 

ilustracije in je že uveljavljena na svojem področju. Ilustracije, ki so bile nagrajene so del 

njene avtorske slikanice Elsini dragulji.  

 
 

5.1.3 Nagrada Hans Christian Andersen 
 
Glavni organizator dogodka je IBBY (the International Board on Books for Young People) in 

vsako drugo leto podelijo dve Hans Christian Andersen nagradi – enega za pisatelje in enega 

za ilustratorje. To je med najbolj priznanimi mednarodnimi nagradami na področju otroške 

literature. Nagrado za pisatelja podeljujejo od leta 1955, nagrado za ilustratorja pa od 1966. 

Je nagrada za njihovo življenjsko delo in dobi jo posameznik, ki je s svojim delom pomembno 

vplival na otroško literaturo (Hans Christian Andersen Awards, b.d.). 

IBBY je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1953 v Švici, danes pa zastopa 75 

držav po vsem svetu. Njihov skupni cilj je spodbujati mednarodno razumevanje in 

sodelovanje na področju otroške literature, omogočiti vsem otrokom po svetu knjige, ki so 

kakovostne in za njih primerne, zvišati svetovno raven kakovosti otroške literature, itn. IBBY 

podeli celo vrsto nagrad za vsa področja otroške literature in sodeluje pri mnogo projektih, 

od skladov pomoči za otroke v krizi do ustanavljanja knjižnih zbirk na področju otrok s 

posebnimi potrebami (What is IBBY, b.d.). 

 

 

5.2 KLJUČ ZA ANALIZO DEL 
 
Analizirala bom dela prejemnikov glavnih nagrad na BIB in na Bolonjskem knjižnem sejmu, ki 

so nagrado prejeli v zadnjih dveh letih, ker te nagrade temeljijo na enem avtorjevem delu 

oz. na omejenem številu ilustracij.  

Izhajam iz predpostavke, da so ilustracije kakovostne, zato ne preverjam, če so (t.j. 

predpostavljam, da imajo ilustratorji dovršene risarske sposobnosti, da sta anatomija in 

prostor upodobljena z znanjem in da so morebitne iznakaženosti namenske). Preverjam, 
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kakšen je likovni jezik izbranih nagrajenih ilustracij in na kakšen način so povezali vsebino 

zgodbe oz. besedni jezik, z likovnim jezikom ilustracije.  

Zanima me, kakšne semantične vsebine so izrazili s pomočjo katerih likovno izraznih 

sredstev. Kako različni elementi likovnega jezika in njihovo kombiniranje pripomorejo k 

pripovednosti ilustracij.  

 

Ključ sem sestavila po značilnostih, ki sem jih opredelila v poglavju Značilnosti kakovostne 

ilustracije. Zupančičeve glavne točke sem povezala s Serafinijevimi vprašanji, ki jih je sestavil 

za analizo posamezne ilustracije, saj se vsebinsko dopolnjujeta. Vprašanja sem strukturirala 

v tri sklope:  

 

1.) Likovna urejenost in jasnost 

Urejenost na fotološki ravni likovnega jezika, torej pregled in primerjava uporabljenih 

temeljnih likovnih prvin. 

 

2.) Likovno bistvo in odsotnost nepotrebnega 

Pregled morfološke ravni likovnega jezika. Katere likovne spremenljivke prevladujejo, kaj 

sporočajo in ali podpirajo pripovednost besedila? 

Odsotnost nepotrebnega pomeni vključitev tudi negativnega oz. belega prostora in kako to 

vpliva na celostnost ilustracije. 

 

3.) Enovitost upodobljenega prostora 

Opredelitev sintaktične ravni likovnega jezika. Kateri prostorski ključi so uporabljeni in ali je 

njihova raba konsistentna znotraj vseh ilustracij? 

 

Teorijo o likovnem jeziku, ki sem ga uporabljala v analizah sem povzela po Butini (1984, 

2000): 

Likovne spremenljivke so tisti del likovnega jezika, ki omogočijo pripovedovalnost, saj ima 

vsaka sebi lastne doživljajske karatkeristike. ''Relativnost oblik orisujemo z uporabo likovnih 

lastnosti, ki pri isti obliki povzročajo nastajanje drugačnih občutkov, doživetij in zato tudi 

drugačnih čustvenih odmevov, kot jih sproža oblika sama po sebi'', pravi Butina (2000, str. 

62).  
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Poznamo velikost, položaj, težo, smer, število, gostoto, teksturo in tudi barvo. Barva ima v 

likovnem jeziku dvojno fukncijo – prostorsko-členitveno, pa tudi ekspresivno in simbolno. Ko 

barvo obravnavamo kot lastnost oblike, potem jo obravnavamo kot likovno spremenljivko 

(Butina, 2000). 

Likovne spremenljivke ponavadi obravnavamo v sklopih, saj se ena na drugo navezujejo. Prvi 

sklop zajema velikost, položaj, smer in težo, drugi sklop pa število, gostoto in teksturo (prav 

tam). 

Velikost ima na človeka najmočnejši doživljajski vpliv, saj izhajamo iz sebe med njenim 

doživljanjem – primerjava z našo lastno velikostjo je merilo za njeno doživljanje. S 

spreminjanjem velikosti oblik lahko izzovemo občutke glede pomembnosti oblik – simbolna 

oz. statusna razmerja. Ko je en predmet večji od drugega, gledalec dobi občutek da je tudi 

pomembnejši. Z večanjem in manjšanjem oblik izzovemo tudi občutek intimnosti ali pa 

sublimnosti, saj se kot gledalci vživimo in občutimo ekspresivni pomen velikosti. Velikost 

tudi vpliva na naše doživljanje prostora, saj stopnjevanje velikosti zaznavamo kot globino. 

Obstajajo štiri razmerja velikosti, ki vplivajo na naše doživljanje. Med obravnavanjem 

ilustracij so pomembna razmerja med gledalcem in velikostjo oblik na sliki, velikost oblik v 

ramerju do velikosti formata in razmerja med velikostjo oblik znotraj formata.  

V slednjem razmerju (odnos med oblikami samimi) lahko dodamo še položaj, ki skupaj  

vplivata na doživljanje teže oblik v formatu (prav tam). 

 

Položaj tudi temelji na lastnem doživljanju predmetov v naši vsakdanji okolici. V gledalcu je 

vrojena prostorska shema, doživljanje karakteristik obik na podlagi prostorskega križa. 

Frontalna ravnina določa položaj spredaj/zadaj, medialna ravnina določa levo/desno, očesna 

ravnina pa določa zgoraj/spodaj. Vsak od teh položajev v gledalcu izzove različna občutja. 

Položaj določamo tudi na podlagi silnic, ki jih vsebuje vsak format, pri katerem dominirata 

vertikalni in horizontalni položaj. Prvega občutimo kot aktivnega, energijskega in 

dinamičnega, slednjega pa kot pasivnega, mirujočega in stabilnega. Med njima obstaja tudi 

poševni položaj, ki pa je najbolj občuten v povezavi s smerjo, saj izraža gibanje in 

nestabilnost (prav tam). 

  

Smer je povezana s položajem in opredeljuje navidezno gibanje oblik. Tudi potencira 

doživljajske karakteristike položaja. Smer naprej doživljamo kot akcijo, napredovanje, smer 
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nazaj pa kot umik ali beg, smer na desno kot da se premika naprej, smer na levo pa kot da 

gre oblika nazaj, navzgor kot rast ali osvoboditev, navzdol kot padanje, pritisk ali grozo. 

Smer izhaja iz sidrnih centrov, torej iz težkih oblik, ki privlačijo gledalčevo pozornost in 

zaznamujejo začetek gibanja. 

  

Teža oblike je vezana tako na njen položaj, kot tudi na smer in velikost. Oblika pridobiva na 

občutku teže, bolj kot je oddaljena iz središča formata. Če se oblika ne nahaja na silnici, je 

tudi težja, zgoraj je težje kot spodaj in desna je težja kot leva. Oblike na levi so za nas 

pomembnejše, ker zaradi kulturnega vpliva branja naš pogled vedno zaide najprej na levo 

stran, potem pa se premika proti desni. Zato so oblike na desni strani težje v naši zaznavi, so 

manj predvidljive (prav tam). 

 

Število, gostoto in teksturo navadno obravnavamo skupaj saj ena drugo dopolnjujeta. 

Gostoto razumemo kot povezanost med številom in teksturo. Število elementov ali oblik je 

pogoj za gostoto, tekstura pa je njen vizualni odraz. 

Veliko število enot ali elementov pomeni velika gostota (ekstrem je zapolnjenost formata), 

malo število enot pa majhna gostota oz. praznina. Prevelika gostota lahko privede do 

občutka klavstrofobičnosti, utesnjenosti, prevelika praznina pa do občutka osamljenosti in 

zapuščenosti (prav tam). 

 

 

5.3 ANALIZA 1: Hassan Mousavi, Boksar 

 

Tehnika: z akrilom na platnu. 

Dimenzije originalov niso znane 

Ciljna publika: otroci med 6 in 12 let starosti 

 

Vsebina zgodbe: zgodba govori o profesionalnem boksarju, ki je rad boksal, ker mu je to 

dajalo občutek moči. Močnejši in silovitejši kot so bili njegovi udarci, manjši je postajal 

njegov svet. Pride pa tudi konec njegovih zlatih dni, nihče mu ni več ploskal, ga spodbujal ali 

hvalil in nihče ga ni več prihajal gledat. Začel je razmišljati o svoji osamljenosti, o tem, zakaj 
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ga boks ne veseli več in o tem, zakaj drugih ljudi ne veseli več njegovo boksanje. Zaradi svoje 

jeze je izgubil vse prijatelje. 

Na koncu zgodbe boksar svoje stare rokavice zapusti otroku, ki bo zgradil svet prihodnosti. 

Boksar ga nauči, da mora dobro premisliti o svojih ciljih.  

Zgodba opisuje kontradiktornost med človekovo dobroto in besom, pomembnost 

uravnavanja jeze in uporabo moči za grajenje dobrega, ne pa zlega. 

 

 

1. Likovna urejenost in jasnost 

 

 

 

Slika 1:  Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 

Slika 2:  Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 
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Slika 3:  Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 

Slika 4:  Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 

Slika 5: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 
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Slika 6: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 
Slika 7: Primer ilustracij iz knjige Boksar v črno-beli različici 
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Temeljna likovna prvina, ki jo je umetnik uporabil pri slikanju ilustracij je nedvomno barva. 

Ko ilustracijam odvzamemo barvno nasičenost in ostanejo le svetlostni toni, vidimo da je 

svetlo-temni kontrast mnogo šibkejši od ostalih barvnih kontrastov. 

Prehajanje med polji različnih svetlosti je diskontinuirano, svetlostni valuerski ključ je mehek 

(molovski) in ima majhen razpon, ki je srednje svetel. 

 

 
Slika 8: Svetlostni valuerski ključ: srednji mol 

 
Z izjemo prizora mesta so ilustracije naslikane torej v srednjem molu, kjer je majhen razpon 

in veliko korakov. Izjema je vidna na sliki 9, kjer je uporabljen srednji dur. Ta ključ je trd, 

razpon je velik, večje ploskve stavb in ozadja so v srednjih vrednostih in korakov je malo. 

 

 
Slika 9: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

Barvni razpon, ki ga je umetnik uporabil, je mnogo širši od svetlostnega razpona. Zelo malo 

je absolutnih svetlostnih poudarkov.  

Barvna lestvica, ki jo jo umetnik uporabil, je široka in zajema tako tople kot hladne barve v 

različnih stopnjah relativne barve svetlosti.  
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Barve so večinoma nasičene, kontrasti med njimi pa so uporabljeni za razlikovanje med 

figuro boksarja in ostalimi elementi na ilustracijah. Njegove rdeče rokavice žarijo in privlačijo 

pozornost na ozadju iz hladnih barv. 

Barvni valuerski ključ, ki ga je avtor uporabil je srednje svetel, ima velik razpon in veliko 

korakov, sopostavljene ploskve pa so večinoma kontrastne svetlosti, kar pomeni, da je 

uporabljen trdi ključ. Ilustracije so naslikane v valuerskem ključu srednjega dura (primer je 

slika 11).  

 

 
Slika 10: Barvni valuerski ključ: srednji dur 

 
 

 
Slika 11: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 
 

 
Slika 12: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 
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Druga glavna uporabljena likovna prvina je linija. V vseh ilustracijah je moč zaznati gibanje in 

nemir (nazorno prikazano na sliki 12), tudi kjer skupek likovnih spremenljivk nakazuje na 

statičnost znotraj slikovnega polja.  

 

 

 
Slika 13: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 
 
Na sliki 13 je viden primer uporabe likovnih spremenljivk velikosti, položaja in teže boksarja, 

ki delujejo stabilno in statično, a poteze so hitre in njihova aktivna modaliteta vzbudi 

občutek nemira. 

Zaradi slikarskega stila ilustratorja so izstopajoče linije na ilustracijah aktivne. Te aktivne 

linije so hitre poteze, zaradi katerih začutimo gibanje in nemir. Seveda je prisotna tudi linija 

v svoji pasivni modaliteti, zaradi številčnosti oblik na ilustracijah in zaradi jasnih prehodov 

med njimi, a če približamo vidimo, da so posamične poteze čopiča še vidne in zaradi teh 

vidnih in hitrih potez aktivne linije nosijo večji izrazni naboj. Klee je opredelil tudi medialno 

linijo, ki je zaradi številčnosti orisanih ploskev tudi močno prisotna.  

Linija je v sodelovanju s tonom aktivne narave, v sodelovanju z barvo pa večinoma pasivna.  
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Slika 14: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 
Slika 15: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

Na sliki 14 je vidna pasivna linija v sodelovanju z barvo, na sliki 15 pa aktivna linija v 

sodelovanju s tonom. 
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2. Likovno bistvo in odsotnost nepotrebnega 

 

VELIKOST, POLOŽAJ, SMER IN TEŽA 

 

 
Slika 16: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

Na sliki 16 je boksar nadnaravno velik, proporci njegovega telesa so popačeni. Širok hrbet in 

velike rokavice nam govorijo o njegovi velikanski moči. Ob pogledu na njega dobi gledalec 

občutek, da je on sam manjši in šibkejši od boksarja, kar izzove občutek spoštovanja in/ali 

strahu. 

Njegov položaj v formatu je centralen in horizontalen – deluje stabilen in neomajen. Ne 

glede na polje silnic, nosi njegova podoba največjo težo, tudi zaradi svoje velikosti in toplo-

hladnega barvnega kontrasta z okolico.  

Boksar je obrnjen s hrbtom proti gledalcu, kar nakazuje na smer naprej – to je smer akcije in 

napada.  
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Slika 17: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018), z dodano mrežo silnic 

 
Zaradi velikosti figure v primerjavi z ozadjem, na sliki 17 boksar ne deluje več tako mogočen. 

Položaj boksarja je desno in spodaj. Ker je avtor figuro osamil, je boksar na tej ilustraciji 

edina točka, ki privlači gledačevo pozornost – to ji poveča težo in pomen, kljub temu da je 

levi položaj v naši zaznavi vedno pomembnejši. Desni položaj je manj stabilen, nepredvidljiv 

in posledično težji. 

Zaradi svoje dinamične postavitve izraža močno smer iz leve proti desni, kar doživljamo, kot 

da se figura premika naprej, napreduje. Naše doživljanje smeri levo/desno je vezano 

predvsem na kulturni vpliv smeri branja.  

 

ŠTEVILO, GOSTOTA IN TEKSTURA 

 
Slika 18: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018), z dodano mrežo silnic 
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Število elementov na sliki 18 je tako veliko, da boksarja najprej niti ne opazimo. Njegova 

podoba je relativno majhna v primerjavi z okoliškimi elementi mesta, njegov položaj je levo 

spodaj in diagonale njegovih okončin sovpadajo z diagonalnimi silnicami formata – njegova 

podoba ne predstavlja velike teže. Težje ga opazimo kot v večini drugih ilustracij tudi zaradi 

odsotnosti  barvnega kontrasta med njegovo figuro in okoljem. Deluje majhen, neopazen in 

nepomemben. Njegova smer, ki gre iz desne proti levi, tudi nakazuje na nazadovanje, umik 

oziroma pot nazaj.  

Gostota elementov na sliki je zelo velika, elementi sami pa so polni drugih detajlov in 

barvnih kontrastov, ki same po sebi delujejo kot sidrni centri. Gledalčeva pozornost leti od 

ene točke do druge. Zapolnjenost formata ima na gledalca utesnjujoč, klavstrofobičen 

učinek. 

 

 
Slika 19: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 
Na zgornji ilustraciji (slika 19) lahko navedem podobne lastnosti kot pri ilustraciji mesta. 

Število elementov in posledično gostota sta zelo velika. Elementi so različne velikosti in 

različne svetlosti, zato po svoje tudi delujejo kot sidrni centri in gledalčevo pozornost 

nenehno preusmerjajo od figure boksarja. Ta je ponovno majhen v primerjavi z okoljem, 

vendar zaradi svojega položaja, ki je skrajno desno in ne leži na silnici formata, zaradi svoje 

(nenavadno) pokončne drže in zaradi svojega barvnega kontrasta z okoljem, njegova figura v 

formatu nosi večjo težo. Gostota pa ponovno privede do občutkov utesnjenosti. 
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Slika 20: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

 
Slika 21: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

Na zgornjih dveh ilustracijah (sliki 20 in 21) je ponovno veliko število elementov, kar privede 

do velike gostote, vendar se razlikujeta od ostalih po barvnem kontrastu med boksarjem in 

okoljem, saj ponovno nastopi toplo-hladni kontrast. Kljub veliki gostoti boskar deluje 

osamljen, ne pa utesnjen. V obeh primerih je nakazana smer po diagonali spodaj levo-zgoraj 

desno, ker je pa položaj figure ponovno na silnicah formata, ne nosi velike teže. 
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Slika 22: Iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 

Ilustracija, na kateri boskar deluje najbolj osamljen, je slika 22.  Za razliko od ostalih 

obravnavanih ilustracij, je tukaj boksar edini veliki element in edini sidrni center pozornosti. 

Ob bližjem pogledu pa belega oz. negativnega prostora vseeno ni, saj je format v celoti 

napolnjen z velikim številom majhnih elementov – s padajočim snegom. Gostota je torej 

vseeno velika, vendar figura v svojem navidezno praznem okolju zadiha.  

 

Belega oz. negativnega prostora je torej zelo malo v ilustracijah Boksar. Ampak glede na 

vsebino zgodbe je to primerno. Rdeča nit pripovedi je polno akcije, besa, jeze, boja, iskanja, 

nemira in hitrih gibov. Skupek likovnih spremenljivk in njihove interakcije močno podpira 

besedilo, na katerem sloni. 

 

 

3. Enovitost upodobjenega prostora 

 

Ker je temeljna likovna prvina ilustracij barva, rabe katere se je avtor poslužil na ploskovit 

način, je prostor grajen ploskovito in ne iluzionistično. Najočitnejši prostorski ključi, ki 

sodelujejo v obravnavanih slikah, so prekrivanje oblik, stopnjevanje velikosti, pri kateri so 

manjši predmeti bolj oddaljeni, barvna perspektiva, pri kateri so tople barve v ospredju, 

hladne pa v ozadju, tekstura, ki postaja manj očitna z oddaljevanjem in položaj likovnih enot, 
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kar pomeni, da so elementi zgoraj bolj oddaljeni kot elementi spodaj, tudi če se njihova 

velikost ni spremenila. 

 

 
Slika 23: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018     

 
 

 
Slika 24: Dva detajla iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 
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Slika 25: Detajl iz knjige Boksar, ilustracija Hassana Mousavija (2018) 

 
Barvna modulacija je prisotna le v figuri boksarja (vidno na slikah 23, 24 in 25), kjer so sence 

konsistentno naslikane v modrih tonih, svetlostni poudarki pa z rumeno. V ploskovitem in 

močno barvitem svetu Boksarja, je le on plastično upodobljen. 

 

 

 

 

SKLEP: 

Likovni jezik učinkovito in konsistentno podpira rdečo nit pripovedi in izrazni potenciali 

likovnih spremenljivk so strokovno izkoriščeni. Likovne spremenljivke, ki so največ 

doprinesle k pripovedi in duhu zgodbe, so poigravanje z velikostjo boksarja in gostota, preko 

katere se dobro izražata napetost in utesnjenost občutkov jeze in agresije, kasneje pa 

praznino osamljenosti. Gostota določa energijsko napetost na sliki, ki je v Boksarju visoka. 

Ponekod je toliko elementov na sliki, da se lik boksarja kar skrije v neobvladljivem okolju. 

Upodobitev likovnega prostora je primerna za starost otrok, katerim je slikanica namenjena. 

Slikanico naj bi prebirali otroci stari med 6 in 12 let. Ker to niso več predšolski otroci, naj bi 

bila njihova senzibilnost do likovnega jezika do te starosti že nekoliko razvita. Frelih (2009, 

str. 78) navaja, da se v otrocih vzpostavi razmerje med čustvenim in razumskim dojemanjem 

likovnih del nekako med 5. in 6. razredom (to je približno med 11. in 13. letom). Barvitost 

sveta Boksarja nedvomno pusti močan čustveni vtis na bralca in ploskovite oblike čistih barv 

razvojno ustrezajo nekoliko mlajšim bralcem. Stopnjevanje in preplet različno kompleksnih 
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prostorskih ključev pa ustreza tako mlajšim bralcem, pri katerih interes za ogledovanje 

kompleksnejših del in radovednost prehitevata njihove likovnoizrazne zmožnosti, kot tudi 

nekoliko starejšim otrokom, saj ta dvojnost ploskovitega in iluzionističnega prostora 

spodbuja in krepi njihov razumsko-prostorski interes. 

Zaradi prepleta prostorskih ključev in bogastva likovnega jezika sem prepričana, da bodo 

otroci različnih starosti videli in se osredotočali na različne aspekte ilustracij, ki se bodo čez 

čas in tekom njihovega odraščanja spreminjali in dopolnjevali v celostno sliko. 

 

 

5.4 ANALIZA 2: Sarah Mazzetti, Elsini dragulji 

 

Tehnika: sitotisk in perorisba. Pisava in nekaj detajlov je ročno dodanih. 

Dimenzije originalov niso znane 

Leto: 2017 

Ciljna publika: otroci stari okoli 9 let 

 

 

Vsebina zgodbe:  

Zgodba se začne z Elso, ki s svojim psom Karlom deli ogromen panettone (italijanska torta, 

okrašena s kandiranim sadjem). Kandirane češnje razdeli med Karlom in svojo škrinjico, kjer 

shranjuje ta zaklad, te kandirane dragulje. Nekega dne jo prešine ideja, da bi iz teh draguljev 

začela ustvarjati lasten nakit in tako začne ustvarjati ogrlice in zapestnice. Kmalu njen talent 

opazi slaven francoski oblikovalec nakita JJA, ki naroči njeno prvo kolekcijo. Doletita jo slava 

in bogastvo in tako Elsa živi svoje sanje, dokler se nekega dne ne vrne v svoj atelje in odkrije, 

da ji je nekdo ukradel vse češnje – edini izvor njene produkcije. Tako njena dejavnost 

propade, obubožana tava po ulicah, dokler ne sreča plastične vrečke, ki ji ponudi pomoč pri 

iskanju svojih draguljev.  

Zgodba govori o uspehih in padcih in o simboličnem potovanju, kjer Elsa ponovno odkrije 

sebe in otroka v sebi. 
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Slika 26: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracije Sarah Mazzetti (2017) 

 

 

 

Slika 27: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 
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Slika 28: iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
 

 

Slika 29: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 
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Slika 30: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 

 

1. Likovna urejenost in jasnost 

 

 
Slika 31: Primer ilustracij Sarah Mazzetti iz knjige Elsini dragulji,  (2017), v črno-beli različici 

 

Ilustracije so ustvarjene v grafični tehniki sitotiska, oblikovno pa nastopijo kot strip. Na vsaki 

strani so sopostavljeni kadri, ki pripovedujejo zgodbo. Pri stripu mora biti likovni jezik 
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uporabljen na drugačen način, na bolj izrazit način, saj ilustracije nosijo glavno pripovedno 

funkcijo – besedilo je navadno prisotno le v obliki dialogov med liki (Batič in Haramija, 2014). 

 

Likovni prvini barva in svetlo-temna sta enako pomemebni v obravnavanih ilustracijah, saj 

obe orisujeta ploskve, na katerih ilustracije temeljijo. Ploskve različnih svetlosti in različnih 

barv ustvarjajo likovni svet, kar je vidno na sliki 31. 

Uporabljeni sta samo dve barvi – rdeča in zelena, ki sta tudi v komplementarnem kontrastu. 

Zato ker imata enako svetlostno vrednost oz. sta kromatsko nevtralizirani, v ilustracijah 

nastopi še vmesni srednje svetel ton poleg bele in črne.  

Valuerski svetlostni ključi se iz prizora v prizor malo spreminjajo, povsod pa je uporabljen 

trdi (durovski) ključ, pri katerem je razpon velik, korakov pa malo. V dnevnih prizorih je 

uporabljen srednji dur, ki deluje bogato, v nočnih pa nizki dur, ki deluje težko in udarno. 

Sopostavljeni kadri na posamičnih straneh so upodobljeni v istem svetlostnem ključu, kar 

privede do velike enovitosti in celostnosti.  

 

 

 
Slika 32: Valuerski ključ nizki dur 

 

 

 
Slika 33: Valuerski ključ srednji dur 
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Likovna prvina svetlo-temno skozi ploskve v svetlostnem kontrastu gradi prostor. Toplo-

hladni kontrast med rdečo in zeleno pa služi za privlak pozornosti na posamične in specifične 

ploskve in oblike, preko katerih se pripoveduje zgodba. Vse obravnavane ilustracije temeljijo 

na komplementarni igri oblik različnih barv in svetlosti.  

Kot sem že omenila, je barvni razpon omejen na zeleno in rdečo. Skupaj privedeta do 

komplementarnega kontrasta, ki mora biti upodobljen v razmerju 1 : 1, zato da delujeta 

harmonično. Ob pogledu na vse ilustracije hkrati je ta kontrast barvne kvantitete (odnos 

med velikostjo oblik in površin, ki jih zaseda določena barva) uspešno dosežen. 

 

 
Slika 34: Detajl mesta iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 

Velike barvne in svetlo-temne ploskve, ki so odraz grafične tehnike, privedejo do izrazitih 

pasivnih linij, to so linije, ki nastanejo na stičišču oblik in ploskev različnih svetlosti, ''kot 

zunanje in notranje obrise predmetov in prostora ali kot obrise ploskovitih vzorcev.'' (Butina, 

2000, str. 44). Vseeno pa nakazujejo na gibanje, saj gledalčevo pozornost usmerjajo skozi 

prostor. Prisotni sta tudi aktivna in medialna linija, ki sta ponekod tako debeli, da delujeta 

kot lastni obliki (primer slika 34: okna, avtomobili in drugi detajli). Aktivna linija je tudi 

izkoriščena pri ročnem dodajanju besedila in drugih manjših detajlih (slika 35). 
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Slika 35: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 

 
Slika 36: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
Ilustracija zgoraj (slika 36) najbolje prikaže avtoričino rabo linij – prikazuje najbolj dinamično 

rabo vseh modalitet linije. Pasivne linije so prisotne pri velikih barvnih ploskvah, ki 

nakazujejo prostor in privlačijo gledalčev pogled, aktivne in medialne linije pa nastopajo pri 

prikazovanju figur, njihovih obrazov, obraznih elementov, frizur, oblačil itn.  

 

 

2. Likovno bistvo in odsotnost nepotrebnega 

 

Stripi se močno razlikujejo od slikanic in ilustriranih knjig, saj je v stripih lahko zelo malo (ali 

pa celo nič) besedila in ilustracije pripovedujejo večinski del zgodbe. Lahko bi rekli, da v 

stripu besedni jezik le dopolnjuje likovni jezik, na katerem pripoved skoraj v celoti temelji. 

Definicija stripa po Batič in Haramija (2014) je ''zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, s 
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stališča besedila je prisoten dialog med liki; uporabljena pa so posebna izrazna sredstva 

(vrste oblačkov, znaki ...)'' (str. 24). McCloud (2011) pa definira strip kot ''negibne slikovne in 

druge podobe, sopostavljene v namensko zaporedje, namenjene podajanju informacij ali 

vzbujanju estetskih občutkov pri gledalcu'' (str. 9). Ker so stripi lahko tudi brez besed, je 

dovršena uporaba elementov likovnega jezika, zlasti likovnih spremenljivk, bistvenega 

pomena. 

Stripovski kadri se med seboj razlikujejo po svoji pripovedni funkciji in morajo biti usklajeni s 

potekom zgodbe. Večji uvodni kadri (kot so vidni na levi polovici slik 26 in 27), ki so ponavadi 

postavljeni na začetku vsakega novega prizora, vsebujejo veliko več podrobnosti, da v bralcu 

ustvarijo močan občutek za kraj dogajanja. Običajno sledijo manjši kadri, v katerih nastopajo 

posamezni liki v srednjem in velikem planu (McCloud, 2011). V teh manjših sličicah pridejo 

do izraza posamezne likovne spremenljivke, perspektiva in prostor, saj je njihov namen ta, 

da v kratkih sekvencah pripovedujejo potek in nadaljevanje zgodbe.   

 

VELIKOST, POLOŽAJ, SMER IN TEŽA 

Velikost je uporabljena v svoji simbolni, ekspresivni in prostorski semantični vrednosti. 

Velikost torte v razmerju do Else in okoliških predmetov (vrata, predalnik) poudari 

mogočnost in pomembnost torte. Deluje skoraj nadnaravna v svoji monumentalnosti. Tako 

je velikost najbolj izstopajoča likovna spremenljivka v tem velikem uvodnem kadru (leva 

polovica, slika 37).  

Na večini uvodnih kadrov sta horizont in očišče postavljena precej visoko, zato na kader 

gledamo od zgoraj navzdol, kar gledalcu ponudi veliko informacij o prizorišču in hkrati 

ustvari občutek čustvene oddaljenosti oziroma objektivnosti (slike 28, 34). 

Zaradi teh zanimivih zornih kotov,  je poudarjen vertikalen položaj, kar nakazuje na aktivnost 

in gibanje.  
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Slika 37: Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 

Če si bližje ogledamo posamične manjše kadre, ki prikazujejo potek zgodbe, vidimo, da je 

položaj pomembnejših likov (npr. Elsa) pretežno centralen glede na polje silnic (vidno na 

slikah 38, 39). 

 

 
Slika 38: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017), z dodano mrežo 
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Slika 39: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017), z dodano mrežo 

 
 

 
Slika 40: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017), z izpostavljeno smerjo branja 
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Postavitev posamičnih kadrov na strani pa mora sovpadati z našo smerjo branja (slika 40). 

Kadri pripovedujejo zgodbo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Likovni jezik poteka 

tukaj na dveh vzporednih ravneh – na ravni vsakega kadra posebej in na ravni celotne strani. 

 

Smeri v posameznih kadrih, ki dodatno poudarijo pripovednosti, so diagonalna smer gozdne 

poti, po kateri se Elsa in Karl sprehajata – smer levo spodaj, navzgor proti desni je smer 

aktivnosti. Isti prizor je upodobljen še na enem kadru, kjer pa je očitna smer naprej, ki je 

ravno tako smer akcije, napada in poguma – Elsa odhaja v neznano (slike 41, 42, 43). 

 

 
Slika 41: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
 

  
Slika 42: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
 
Smer naprej se ponovi v prizoru, kjer Elsa pade v mravljišče, na sliki 43.  
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Slika 43: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
 

 
Slika 44: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
K nazornemu občutku padanja na sliki 44 pripomorejo ne samo smer navzdol, ampak tudi 

črke 'AAAAHHH', na katere vpliva neresnična gravitacija in črke padajo z njo. 

 

ŠTEVILO, GOSTOTA IN TEKSTURA 

 

 
Slika 45:  Iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 
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Zgoraj je ilustracija (slika 45), ki najbolje prikaže avtoričino uporabo teh treh likovnih 

spremenljivk. Število enot je zelo veliko in posledično je tudi gostota velika, vendar je 

vseeno vključen bel prostor. V središču dogajanja je gostota tako velika, da posamezne 

figure niso takoj razločljive ena od druge in gledalec občuti norost in utesnjenost sveta 

visoke mode.  

Tekstura je uporabljena le za nekaj detajlov, kot so frizure, prikaz drvenja avtomobilov in 

mravljišče (slika 46). 

 

 
Slika 46: Dva detajla iz knjige Elsini dragulji, ilustracije Sarah Mazzetti (2017) 

 
 

 
Slika 47: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017) 

 
Na sliki 47 je tudi vidna dobra sinteza med gostoto številnih elementov (na ulici je občuten 

vrvež in živahno življenje), ter majhno gostoto elementov na velikih praznih ploskvah v 

Elsinem ateljeju. Smeri gibanja so jasne, saj rdeča barva poudari fokusne elemente. 
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Slika 48: Detajl iz knjige Elsini dragulji, ilustracija Sarah Mazzetti (2017), z dodano mrežo 

 

V zgornjih treh kadrih (slika 48) je s pomočjo položaja dobro prikazano gibanje osrednjega 

predmeta (Else). V vsakem kadru vidimo jasen odstop od središča (in posledičnega občutka 

gibanja), ne le Else, amapak tudi dveh pešcev, ki se sprehajata na drugi strani ceste. V prvem 

kadru je Elsa prikazana na levi polovici, pešca pa na desni; v drugem kadru sta se Elsa in Karl 

ustavila, pešca pa sta se že premaknila iz desne na levo polovico; v tretjem kadru Karla in 

pešcev v resnici ne vidimo več (vidimo le povodec in en čevelj, ki nakazujeta na njihovo 

prisotnost), Elsa pa se je že premaknila čez središče na desno polovico in se jasno premika v 

smeri naprej. 

 

 

3. Enovitost upodobjenega prostora 

 

Prostorski ključi, ki so uporabljeni v ilustracijah, temeljijo na ploskovitosti, ki ga določa 

grafična tehnika. V prizorih, ki se odvijajo v urbanem okolju, so linije, ploskve in oblike 

nagnjene, da sovpadajo z eno in dvobežiščno perspektivo. Konvergenca vzporednih linij je 

uporabljena tudi v prizorih, kjer se Elsa in Karl sprehajata po gozdu.  

Za doseganje prostorskega učinka so uporabljeni tudi prostorski ključi manjšanje velikosti 

oblik z oddaljevanjem in prekrivanje, deloma pa tudi barvna perspektiva – avtorica je 

izkoristila rdečo za prikazovanje bližjih predmetov in zeleno za ozadje oz. oddaljene 

predmete.  

Ponovno je potrebno omeniti tudi raznoliko in pripovedno uporabo perspektive v kadrih. 

Kadri, v katerih je veliko število elementov in velika gostota so večinoma prikazane v 
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pretirano ptičji perspektivi – tako gledalec sceno opazuje z odstopom in učinkuje kot 

vmesna naracija v tretji osebi, ki povezuje dogajanja oz. razlaga ozadje zgodbe.  

Drugi kadri so prikazani tako, da je očišče na horizontu – v teh kadrih je potek zgodbe bolj 

napet, saj ima gledalec občutek, da zgodba zdaj poteka v prvi osebi. 

 

 

SKLEP: 

Likovni jezik učinkovito in konsistentno podpira rdečo nit pripovedi in izrazni potenciali 

likovnih spremenljivk so strokovno izkoriščeni, saj brez tega znanja in teh veščin strip ne bi 

uspel. Nikoli prej se nisem ukvarjala z analizo stripa in kompleksnostjo likovnega jezika ter 

prepleta uporabljenih elementov na taki ravni.  

Strip resnično popelje spretno uporabno likovnega jezika na nov nivo. Pri analizi stripa 

naenkrat nastane dvojnost, ker moramo obravnavati tako posamezne kadre, kot celo stran. 

Vsi elementi morajo skupaj učinkovati, da omogočijo jasno posredovanje zgodbe bralcu. 

McCloud (2011) je izpostavil pet vrst odločitev, preko katerih naj bi avtor lažje omogočil 

jasno komuniciranje z bralcem – jasno komuniciranje v njegovih besedah pomeni ''postaviti 

bralčevo razumevanje za svoj najvišji cilj'' (str. 37).  

Za večjo jasnost je potrebno razmisliti o: 

- izbiri trenutkov, ki bodo zgodbo povezali;  

- izbiri kadrov, pri čemer nastopi razmislek o velikosti in obliki posameznih kadrov, o 

zornih kotih, ravnotežju, središču in ostalih likovnih spremenljivkah, preko katerih 

avtor usmerja gledalčevo pozornost, pričara občutek prostora, položaja in žarišča 

dogajanja;  

- izbiri slike, pri kateri nastopijo avtorjeve risarske sposobnosti, da zna hitro in jasno 

nakazati na predmet, osebo, čustvo in da zna izkoriščati gledalčeve zaznavne 

konstance; 

- izbiri besed, preko katerih naj bi avtor učinkovito sporočal ideje in zvoke v sožitju s 

sliko;  

- izbiri poteka, kar pomeni celostna obravnava vseh kadrov in sličic – da so le te 

smiselno razvrščeni, kot posamezni elementi zgodbe, preko katerih se bere zgodba in 

da so tudi elementi znotraj sličic jasno in smiselno razvrščeni (prav tam). 

Večji del analize je potekal na ravni 'izbire kadrov' in 'izbire poteka'. 
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Strip je bil napisan za otroke, ki so stari okoli 9 let. To je tik pred obdobjem v otrokovem 

razvoju, ko razumsko-prostorski interes otroka prevlada nad čustvenim, torej se v tem času 

ta dva interesa počasi enačita. Velike barvne ploskve so lahko privlačne tudi za mlajše 

bralce, gradnja prostora pa je v določenih prizorih zaradi velikega števila elementov na videz 

bolj zapletena, v drugih malo manj in tako ostaja zanimivo tudi za starostno stopnjo otrok, 

katerim je bil strip prvotno namenjen.  

Grafična tehnika, v kateri je strip narejen, sama po sebi ne dopušča iluzionizma (ki je 

primeren za starejše otroke) z modelacijo ali modulacijo in prostorski ključi vsi temeljijo na 

ploskvi in liniji. Prostor je v resnici zgrajen le s prekrivanjem, stopnjevanjem velikosti z 

oddaljevanjem predmetov in z zvračanjem oblik (ploskev) in konvergenco vzporednih linij. 

Glede na opisano, se mi zdi, da gradnja prostora sovpada s stopnjo otrokovega razvoja. 

 

 

6 PRAKTIČNI DEL IN AVTORSKE ILUSTRACIJE 
 
 

6.1 UVOD 
 

Za praktični del sem se odločila, da se še sama preizkusim v vlogi ilustratorke. Najprej sem se 

morala odločiti glede literarne podlage – katero besedilo si želim ilustrirati? Ali si želim 

ustvariti slikanico za mlajše otroke, ali bi rada bila tudi avtorica besedila, ali pa bi rada samo 

ustvarila svoje ilustracije za delo, ki že obstaja, itd.  

Ko sem bila še otrok, mi je oče vsako leto za rojstni dan posvetil eno avtorsko zgodbico, ki jo 

je potem prebral na moji rojstnodnevni zabavi. Med lanskim poletjem sem si zadala, da vse 

njegove zgodbe pretipkam (saj so v originalu ročno napisane) in takrat sem se odločila, da bi 

rada njegove zgodbe tudi slikovno opremila.  

Avtorski projekt gre za ilustrirano knjigo in ne slikanico že zaradi same količine besedila. Po 

definiciji v Batič in Haramija (2014) slikanica ''vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 

1800 besed, ilustracija je povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo'' (str. 24). To je 

občutno manj besed, kot v moji izbrani zgodbi. Ilustrirana knjiga pa ''vsebuje več kot 
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polovico besedila, ki po dolžini ni omejeno, ilustrirani so posamezni prizori in ne zgodba'' 

(prav tam). 

Eno izmed raziskovalnih vprašanj diplomske naloge je bilo, kako izpeljati lastne ilustracije, da 

sovpadajo z likovnim razvojem otrok. Izhodiščno besedilo, ki sem ga izbrala za ilustracije, je 

namenjeno otrokom, ki so stari med 8 in 12 let. To je čas v otrokovem razvoju, med katerim 

pride do preobrata med čustvenim in razumskim dojemanjem sveta – v ilustracijah so še 

vedno pomembne barve in čustveni naboj, ki jih le te nosijo; pomemben pa je tudi 

kompleksnejši prostorski iluzionizem, ki poganja otrokovo radovednost in spodbuja njihov 

kognitivni razvoj (Frelih, 2009; Zupančič, 2012). 

 

Zgodbica, ki sem jo izbrala se imenuje Giant Winter and the Spring Princess, oz. Velikan Zima 

in princesa pomladi.  

Glavna junakinja je mlada deklica, katere imena ter vizualne podobe se v besedilu nikoli ne 

razkrije. Razlog za to je, da si jo lahko vsak otrok predstavlja popolnoma po svoje 

(najverjetneje po lastni podobi), lahko bi bila celo mladi deček. To je namerno in sicer 

povzeto po ideji Rudolf Steinerja, ki je zagovarjal, da se otrokova domišljija bolje razvija na 

tak način – namesto, da otroku ponudimo vse zaključene oblike in podobe (tako v zgodbah 

kot v igračah), mu pustimo odprto pot, da si predstavlja stvari po svoje. Najbolj značilna 

Steiner igrača, ki temelji na tem principu, so igrače punčk, ki nimajo jasnih elementov na 

obrazu – oči, nos in usta so le nakazani s šivom. 

 Že tukaj sem imela pomisleke, kako bom mlado deklico vključila v ilustracije, ker so 

ponavadi ilustracije v otroških knjigah polne figuralnih uprizoritev glavnih in stranskih likov v 

središču dogajanja. Odločila sem se za drugačen pristop. Namesto da je deklica središče 

vsake ilustracije, je vidna le tu in tam. Ilustracije pa sem oblikovala okoli občutkov, ki jih je 

besedni jezik izzval v meni, saj je jezik zelo bogat in vzbudi močna občutja, v upanju, da 

besedilo izzove podobne občutke tudi za ostale bralce.   

 

Ker se skoraj celotna zgodba odvija v začarani večni zimi, v kateri je skoraj vedno tema, sem 

se odločila slikati na črn papir, namesto na običajen svetli. Želela sem doseči različne učinke 

s svetlobo in njenim žarenjem oz. prosevanjem skozi temo. Tudi z barvo in teksturo snega 

sem se veliko poigravala – v temi je tudi sneg temen, prevzema barvo in odtenke okolice. 
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Velik izziv mi je predstavljala tudi aktivna raba likovnih spremenljivk za pomoč pri 

pripovedovanju zgodbe skozi slike. Nekaj zelo drugačnega je analizirati tuja dela, kot pa 

vključiti smiselne aspekte likovnega jezika v svoja dela s točnim namenom pripovedovanja.  

Odločila sem se za tehniko akrila, čeprav sem se poigravala z idejami o kombinacijah s 

kolažem in o akvarelu (preden sem se odločila za temno podlago). Zavrgla sem idejo 

akvarela ravno zaradi odločitve glede podlage, kolaž pa je izrazito dvodimenzionalna in 

ploskovita tehnika, preko katere bi veliko težje izrazila slikarski prostor, ki je primeren za 

starost bralcev. S tehniko kolaža bi tudi težko izrazila zimo, tako kot jo jaz doživljam -  

migotanje snežink, nenehno poigravanje senc v kupih snega, gosti in temni oblaki, mrzel 

veter, ki brije ... Akril je tehnika, ki omogoča tako lazurne kot pastozne nanose, ki omogoča 

prekrivanje svetlejših barv čez temnejše in preslikave. 

V določenih prizorih sem kombinirala akril s pasteli in si tako pomagala pri svetlostnih 

poudarkih.  

 

Povzetek zgodbe:  

Zgodba se začne z začetkom zime, ko začne snežiti in vsi otroci so snega izjemno veseli. 

Božične počitnice in prazniki kmalu minejo in snega kar ni konec, tudi Velika noč je bela in 

nikakor ne neha snežiti. Mlada deklica posumi, da se dogajajo nenaravne stvari, zato se 

odloči, da bo pomoč poiskala pri svoji prijateljici Elbereth, vilinski princesi, s katero sta že 

imeli kar nekaj skupnih dogodivščin.  

Odpravi se čez mavrični most v deželo vilincev, kjer tudi vlada zima, čeprav je tam vedno 

poletje. Tako deklica ve, da je nekaj resnično narobe.  

Ko se končno sreča z Elbereth, ji vilinka pove, da je Velikan Zima ugrabil princeso pomladi in 

brez njenega petja in pomladne topline, se zima ne bo nikoli končala. Vilinci pa so ljudstvo, 

ki potrebuje naravo in sonce za preživetje, zato morajo rešiti princeso, preden bo za vse 

prepozno.  

Zgodba je pustolovske narave in govori o pogumu, sočutju, požrtvovalnosti in o tem, kako 

pomembna so naša prijateljstva in vezi, ki nas združujejo. 
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6.2 ANALIZA 
 

 

1. Likovna urejenost in jasnost 

 

 
Slika 49: Isabella Clara Riley, zimska krajina, 15 x 42 cm, 2020 

 

 
Slika 50: Isabella Clara Riley, božični interier, 30 x 21 cm, 2020 

 

Slikarski slog, ki sem ga oblikovala v času svojega dodiplomskega študija, je viden v 

ilustracijah, ki so nastale v sklopu avtorskega dela te diplomske naloge. Na prvem mestu je 

barva, ki zažari v svoji kromatičnosti in močno izkoriščam absolutne svetlosti posameznih 

barv. Izžarevanje barv še bolj pride do izraza, zaradi temnega ozadja. Barva v mojih 

ilustracijah opravlja tako eskpresivno funkcijo kot prostorsko členitveno, saj z njo oblikujem 

točke pozornosti (sidrne centre) in tako razporejam pozornost po slikarskem prostoru.  
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Slika 51: barvna skala 

 

Zgoraj so barvni odtenki, ki se v ilustracijah ponavljajo. Svoje slike večinoma gradim na 

podlagi absolutnih barvnih svetlosti in izkoriščam svetlo-temni barvni kontrast. Praviloma so 

ozadja temnejša in iz hladnih odtenkov, figure in elementi na njem pa so svetlejši in v toplih 

barvah. Znotraj ozadja je načeloma uporabljenih veliko različnih odtenkov v temnem ali 

srednjem razponu, kar nakazuje na nizek in mehek valuerski ključ. Različni odtenki nastanejo 

z mešanjem in sopostavljanjem čistih barv na papirju, oblike pa modeliram s pomočjo bele, 

modre in rjave barve (namesto s črno). Tudi znotraj figur je uporabljenih veliko odtenkov, le 

da so te v svetlejšem razponu. Veliko število stopenj in svetel razpon pomenita visok in 

mehek valuerski ključ, oblike pa so modelirane na enak način kot v ozadju – svetlostni 

poudarki so narejeni s pomočjo bele barve, sence pa so terciarni odtenki, ki so nastali s 

primešanjem modrih ali rjavih odtenkov. Celostno gledano je v nastalih ilustracijah velik 

kontrast med figurami in ozadjem, tako v svetlostnem kot v toplo-hladnem učinkovanju, 

zaradi temnega ozadja pa prevladujejo temne površine, kar je vidno na slikah 52, 53 in 54. 
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Slika 52: Isabella Clara Riley, Beltane kres, 15 x 21 cm, 2020 

 
 

   
Slika 53: Isabella Clara Riley, princesina ječa, 21 x 30 cm, 2020 
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Slika 54: Isabella Clara Riley, fontana v sanjah, 21 x 30 cm, 2020 

 
Svetlo temno je tudi izjemno pomembna prvina v mojem delu, saj me svetloba in močan 

iluzionizem, ki ga premišljeni svetlobni poudarki omogočajo, fascinira že dolgo. Način, kako 

lahko samo svetloba iz očitno neresničnega okolja ali prostora, naenkrat ustvari prepričanje 

– ta prostor bi lahko obstajal. V določenih ilustracijah sem izkoriščala svetlo temne ekrane za 

gradnjo prostora, pri katerih je vir svetlobe v ozadju in ustvarja močne sence oziroma 

silhuete bližnjih figur (slika 54). Kot sem že prej omenila, svetlo-temna prvina se v mojih 

delih izraža tudi preko barv. V najsvetlejših delih predmetov je primešana bela barva, sence 

pa so spoj temnih terciarnih odtenkov, ki so nastale s primešanjem modrih in rjavih barv.  

 

Tretji element mojega ustvarjanja, ki je močno viden v avtorskih ilustracijah in tudi 

nasplošno v mojih slikarskih delih, so poteze čopiča in njegove sledi, ki se odražajo tako v 

linijah kot točkah. Barve mešam na papirju, ne pa predhodno na paleti in tako so povsod 

vidne sledi različnih prehodnih odtenkov, ki so nastale kot spontan odraz čopiča in moje 

roke. Poteze so hitre, saj se akril hitro suši in na mestih, kjer sem odtenke mešala sem slikala 

zelo hitro. Po mojem mnenju slika tako ostaja živa, saj je v potezah čopiča občutna 

spontanost in aktivnost. Velike enobarvne ploskve niso moj stil, niti močne konture ali druge 

obrobne linije, ki lahko delujejo omejujoče. Edine velike enobarvne ploskve, ki jih 

uporabljam, so silhuete, pa še tukaj prihaja do poigravanja z obrobno svetlobo. 
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2. Likovno bistvo in odsotnost nepotrebnega 

 

 
Slika 55: Isabella Clara Riley, zimska krajina, 15 x 42 cm, 2020 

 

Zgoraj (slika 55) je prvi prizor na začektu knjige. Število elementov je veliko in tudi gostota je 

velika – elementi podobnih velikosti (padajoči sneg, luči v hišah, snežaki, sunki vetra) se 

prekrivajo in polnijo prostor. Energijska napetost je zaradi gostote precej visoka – 

pustolovščina se začenja. V snegu so vidne sledi sankanja in snežaki so odraz zimske radosti 

in otroške igre. Velikost snežink v primerjavi z velikostjo ostalih oblik znotraj formata 

(snežaki, hiše in okna) poudari njen ekspresivni pomen.  

 

 

 
Slika 56: Isabella Clara Riley, deklica čaka Cadorja, 21 x 30 cm, 2020, z dodano prostorsko shemo 
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Slika 57: Isabella Clara Riley, Elbereth leti na orlu, 21 x 30 cm, 2020, z dodanimi smermi 

 

Zgoraj (sliki 56, 57) sta dva primera, kjer sem preko likovnih spremenljivk želela prikazati 

napredovanje v zgodbi, akcija naprej, odhajanje v neznano. Na sliki 57 je deklica ravnokar 

prečkala mavrični most v deželo vilincev in čaka na prihod medveda Cadorja, da jo odpelje k 

Elbereth. Na sliki 58 pa je Elbereth na hrbtu orla, ki skupaj letita čez Južne hribe v iskanju 

poletnega kralja. 

V obeh primerih je največji element, ki tudi zaradi barvnih (rdečih) poudarkov deluje kot 

sidrni center, v položaju na levi strani, ki je s hrbtom obrnjen proti gledalcu in gleda naprej 

oz. naprej in desno. To je smer akcije.  

Na sliki 56 sem ilustraciji dodala prostorsko shemo, v kateri se še lažje vidi položaj deklice v 

odnosu do svoje okolice. Ona stoji v prvem planu in gleda naprej v zadnji plan.  
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Slika 58: Isabella Clara Riley, poraženi poletni kralj, 21 x 30 cm, 2020, z dodano prostorsko shemo 

 
Prizor starega poletnega kralja, ki je ravno izgubil v bitki (slika 58) naj bi izražal brezup in 

umik. Kralj se je v tem trenutku zavedal, da svoji hčerki ne more rešiti in da je najverjetneje 

nikoli več ne bo videl. 

Poletni kralj je edini element na sliki. Umanjkanje drugih elementov (majhna gostota) poda 

občutek osamljenosti, on sam pa je prišel iz ozadja oziroma iz zadnjega plana, preden je 

pokleknil v snegu. Ta smer nazaj (iz ozadja naprej) izraža umik in beg.  

 

 
Slika 59: Isabella Clara Riley, Beltane kres, 15 x 21 cm, 2020, z dodano smerjo 
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Kres (slika 59) predstavlja njihovo zadnje upanje, je ogenj, ki so ga zakurili v najtemnejšem 

delu noči pred usodnim jutrom proti koncu zgodbe. Ogenj je povezan tudi s starodavnim 

praznikom, katerega se vilinci v zgodbi še spominjajo in ga slavijo, zato ima ta kres tudi 

'religiozne' konotacije. Smer desno spodaj - navzgor levo, oz. spodaj-navzgor izražata 

religioznost in osvoboditev.  

 

 
Slika 60: Isabella Clara Riley, grad velikana Zime, 21 x 30 cm, 2020, z dodano prostorsko shemo 

    

Prizor ledenega gradu (slika 60), ki je dom velikana Zime, je v tem delu zgodbe prvič 

omenjen. Druščina stoji v temi na robu gozda v krajini večnega ledu in naenkrat udari strela, 

ki razsvetli prizor – mogočni ledeni grad, ki žari, kot da je prekrit z ledenim modrim ognjem. 

Velikost in masivnost gradu kažeta na njegovo neomajnost in nepremagljivost. Stoji  v 

ozadju in zapira pot naprej. Smer strele pa namiguje na smer navzdol, poudarja pritisk in 

občutek groze, ki ga grad predstavlja. 

 

Ob pregledu nad celoto, ni veliko belega oz. negativnega prostora, vendar je v vsakem 

prizoru samo en (v večini primerov) glavni element, ki pritegne pozornosti in nosi bistvo 

tistega prizora. Ilustracije niso polne poudarjenih a nepomembnih elementov, ki ne bi 

doprinesle k pomenu zgodbe.  
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3. Enovitost upodobljenega prostora 

 

V avtorskih ilustracijah je prostor naslikan v skladu z linearno perspektivo. Konvergenca linij, 

ki se z oddaljevanjem približujejo ena drugi, dokler ne izginejo v eni točki na horizontu. Po 

Butini (1997) je to najpomembnejši primer gradienta in je osnova za centralno linearno 

perspektivo. Neposredno povezano s tem je likovna spremenljivka velikost in njena funkcija 

v gradnji prostora (prav tam), ki sem jo tudi sama izkoristila v avtorskih ilustracijah – z 

oddaljevanjem se velikost predmetov manjša. 

Slikarski prostor v ilustracijah je oblikovan iluzionistično, ne le z uporabo perspektive, ampak 

tudi z iluzionistično rabo barve in svetlo-temnega kontrasta. Figure in oblike so modelirane 

oz. ''senčene'', kar ''izpodrine ploskovito uporabo barve ter jo s svetlenjem in temnenjem na 

robovih predmetov izboči v navidezni prostor'' (Frelih, 2012, str. 78). 

Do izraza prideta tudi prostorska ključa prekrivanje in delno prekrivanje, ki nastopita iz 

dražljajske situacije problema 'figure in ozadja'. Izmed vseh prostorskih ključev je ta 

najmočneje zasidran v naši zavesti (Butina, 1997), ampak najbolj izstopi pri ploskoviti rabi 

barve. Moja raba barve je iluzionistična, zato igra ta prostorski ključ sekundarno vlogo. 

Uporaba vseh zgoraj navedenih prostorskih ključev ni primerna za otroke v predbralnem 

obdobju, temveč za otroke, ki so starejši in ki že imajo dovolj izkušenj tako z vsakdanjo 

okolico in stvarnostjo, kot tudi z likovno umetnostjo, da imajo razvite zaznavne konstance, 

na podlagi katerih večina prostorskih ključev temelji. Zaznavne konstance so pojav, ki 

razlagajo naše dojemanje prostora na ravnem formatu, omogočajo pa jih določeni zaznavni 

in psihični procesi, ki se tekom odraščanja razvijajo. Pogoj za delovanje zaznavnih konstanc 

je poznavanje predmetov v vsakdanjem kontekstu, zato majhni otroci v predbralnem 

obdobju, ki še nimajo dovolj življenjskih izkušenj, ne razumejo prekrivanja, kot da sta to res 

dva predmeta, ki se samo pokrivata, ali manjšanja velikosti z oddaljevanjem, kot da so vsa 

drevesa v resnici enako velika, čeprav so tisti spredaj veliko večji kot tisti zadaj (Butina, 

1984). 

Kompleksnost prostorskih ključev, ki sem jih uporabila v svojih avtorskih ilustracijah je 

primerna za otroke med 8 in 12 let starosti, saj v tem času začenja nastopati močno 

zanimanje za prostorski iluzionizem. Uporaba relativno čistih barv in razgibani barvni 

kontrasti pa tudi še vedno ustrezajo tej starostni stopnji otrok. 
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7 ZAKLJUČEK IN REFLEKSIJA 
 

Tekom te diplomske naloge sem bližje spoznala otroško in mladinsko knjižno ilustracijo, ki 

me spremlja že od otroštva in je bila del mojega vsakdana, saj sem od nekdaj rada poslušala 

pravljice in listala po slikanicah, kasneje pa tudi sama brala. Morda ravno zaradi tega, ker 

sem bila nenehno obkrožena s sijano ilustriranimi otroškimi knjigami, so mi ilustracije 

postale samoumevne – seveda so moje knjige polne slik, ki me navdihujejo, seveda ne more 

obstajati otroška knjiga brez njih, seveda so slike tako narejene, da lahko zgodbo iz njih 

razberem. In ker se potem kasneje v življenju, ko nisem več prebirala knjig z ilustracijami, 

nisem ukvarjala s tako izrazito pripovednim likovnim jezikom, so mi ilustracije ostale 

neznanka.  

Knjižno ilustracijo sem najprej bližje spoznala skozi njen razvoj in zgodovino; tako kot vsako 

umetniško področje je bila podvržena duhu časa, takratnih umetnikov, njihovega 

razmišljanja in tehnoloških zmožnosti ter se z njimi razvijala. Knjižna ilustracija je bila morda 

izmed vseh umetniških področji najmanj avtonomna, njena veljava kot pripovedni 

pripomoček v otroški in mladinski književnosti pa je močno začela naraščati približno 200 let 

nazaj in danes si ne moremo predstavljati sveta brez ilustrirane otroške literature.  

V sodobnem svetu imamo literature na pretek, saj je tehnologija že tako napredna, da lahko 

vsak izda knjigo, če si tega želi. Na enak način lahko vsak, ki 'lepo riše' postane ilustrator in 

slikovno opremlja brezmejno otroško in mladinsko literaturo. Problem sodobnega časa je v 

tem, da je trg preplavljen z nekakovostnimi deli, ker kakovostna ilustracija igra večjo vlogo 

kot ji večina ljudi pripiše. 

Ilustracije pripomorejo k otrokovemu celostnemu razvoju, pomagajo mu razumeti likovni 

jezik, ponotranjiti in razviti čut za likovno estetiko, pa tudi razviti svojo čustveno in 

kognitivno plat preko barv in razumevanja gradnje likovnega prostora. Zato je pomembno, 

da so otroci izpostavljeni kakovostnim ilustracijam.  

Ampak kaj pa je kakovostna ilustracija? Njeni glavni elementi temeljijo tako na likovnem kot 

na vsebinskem delu in vključujejo jasnost in urejenost na ravni likovnega jezika, poudarjeno 

likovno bistvo in odsotnost nepotrebnega, dovršene risarske spodobnosti, enovito 

upodobljen likovni prostor in prisotnost individualne note avtorja.  
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Da bi preverila te teoretične ugotovitve, sem se odločila analizirati dela dveh avtorjev, ki sta 

v zadnjih dveh letih prejela mednarodne nagrade na področju otroške ilustracije. Prišla sem 

do zaključka, da sta oba na drugačen in sebi lasten način spretno uporabila likovni jezik in 

izkoristila njegove pripovedne potenciale za poudarjanje besedila in rdeče niti zgodbe. 

 

V likovno-praktičnem delu naloge sem se tudi sama preizkusila v vlogi ilustratorke. Odločila 

sem se ilustrirati zgodbo, ki jo je napisal moj oče, zato sem imela pri delu popolno svobodo. 

Še preden sem se zares odločila za temo diplomske naloge sem vedela, da bo likovno-

praktični del temeljil na slikarstvu, saj je to področje, v katerem najbolj uživam in v katerem 

sem najbolj samozavestna. Ampak hitro sem spoznala, da bo veliko težje uresničiti praktični 

del, kot sem naprej mislila. Prvič sem se lotila takšnega projekta – v celoti slikovno opremiti 

besedilo, s ciljem, da bo končano delo kakovostno in primerno za starost otrok, katerim je 

besedilo namenjeno. Študij literature in teoretični del, ki je nastal preden sem se lotila 

svojega praktičnega dela, mi je zelo pomagal, saj prej v resnici nisem poznala vseh 

komponent kakovostne ilustracije in k čemu vsemu lahko ilustracija pripomore v likovnem 

(in tudi celostnem) otrokovem razvoju. Tudi analize tujih del so pripomogle k širšemu 

premisleku o lastnem delu, o izraznih potencialih likovnega jezika in o tem, kako jih lahko 

izkoristim sebi v prid. Vendar je bilo kljub poznavanju teorije težko praktično izpeljati svoje 

zastavljene cilje. Kateri prizor želim prikazati? Zakaj ravno tega? Kakšna je pripoved za njo, 

katera čustva so izražena, kako lahko to likovno upodobim? Koliko detajlov vključiti, kateri 

bodo najbolj učinkoviti zorni koti? Ali so moje slikarske sposobnosti sploh dovolj dobre, da 

na papir prenesem idejo, ki sem jo zasnovala v glavi?  

Besedni jezik v zgodbi je tako bogat in (v meni) vzbudi resnično močna čustva in upodobitev 

teh čustvenih odzivov oz. občutkov ob opisanih prizorih je postala zame pomembnejši cilj 

kot zgolj vizualna naracija karakterjevega premikanja skozi zgodbo. 

Iz spoja analitičnega in praktičnega dela sem ugotovila, kako pomembno je, da se 

premišljeno in celostno lotimo projekta ilustriranja določenega besedila. Med analizo tujih 

del sem bila prisiljena veliko več premišljevati o praktični aplikaciji likovne teorije v izvedbo 

posamezne ilustracije, kot pa v teoretičnem delu, kjer sem samo okvirno govorila o 

premišljeni in dovršeni rabi likovnega jezika. V analitičnem delu sem spoznala, kako 

pomembno je predhodno načrtovanje.  



 76 

Ker je bilo prvič, je bilo še posebaj težko, ampak preko praktičnega dela sem se veliko 

naučila o sebi in svojih slikarskih zmožnostih in sem resnično uživala v iskanju vzporednic v 

likovnem in besednem jeziku. S svojimi ilustracijami sem nasplošno zadovoljna, čeprav je 

definitivno še prostor za napredek. V prihodnosti, ko se bom lotila podobnega projekta, bom 

več časa namenila načrtovanju dela, razmisleku o celoti in poteku zgodbe na ravni vseh 

ilustracij skupaj, ne pa samo na ravni posameznih prizorov.  

Med pisanjem diplomske naloge sem se res poglobila v otroško in mladinsko knjižno 

ilustracijo, v njen razvoj in njen namen. Lastnosti, ki ilustracije naredijo kakovostne, so 

številčnejše in bolj raznolike, kot bi si človek najprej mislil in vpliv ilustracije na otrokov 

razvoj igra tudi večjo vlogo, kot se sprva zdi. Zdi se mi pomembno, da se pedagogi, starši in 

ostali ljudje, ki delajo z otroki, tega zavedajo in da bi bil diskurz o kakovostnih otroških 

knjižnih ilustracijah bolj razširjen, a verjamem, da bo s časom in razvojem, tako v likovnem 

kot literarnem svetu, tudi pripovedna knjižna ilustracija postala tema razprave ne le med 

strokovnjaki ampak med vsemi.   



 77 

8 VIRI IN LITERATURA 
 

1. Aries, P. (1991). Otrok in družinsko življenje v starem režimu. Ljubljana: ŠKUC: 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 

 

2. Batič, J., Haramija, D. (2014). Teorija slikanice. Otrok in knjiga: revija za vprašanja 

mladinske književnosti, književne vzgoje in z knjigo povezanih medijev. 41(89), 5-19 

 

3. Butina, M. (1984). Slikarsko mišljenje: od vizualnega k likovnemu. Ljubljana: 

Cankarjeva založba 

 

4. Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana: Debora 

 

5. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora 

 

6. Frelih, Č. (2012). Iz prazgodovinskih votlin k zlatim hruškam: o ilustraciji v knjigah za 

mlade. Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in 

z knjigo povezanih medijev. 39(84), 81-83 

 

7. Frelih, Č.(2009). Kaj odlikuje kakovostno ilustracijo. V L. Knaflič in N. Bucik (ur.). 

Branje za znanje in branje za zabavo: priročnik za spodbujanje družinske pismenosti 

(str. 75-82). Ljubljana: Andragoški center Slovenije 

 
8. Grenby, M. O. (2014). Children's Literature. Edinburgh: Edinburg University Press 

 

9. Hermanija, D., Batič, J. (2013). Poetika slikanice. Murska sobota: Podjetje za 

promocijo kulture Franc-Franc 

 
10. Horning, K. T. (2010). From Cover to Cover: Evaluating and Reviewing Children's 

Books. New York: Harper Collins Publishers Inc. 

 



 78 

11. Krivec Dragan, J. (2009). Zakaj je ilustracija tako pomembna. V L. Knaflič in N. Bucik 

(ur.). Branje za znanje in branje za zabavo: priročnik za spodbujanje družinske 

pismenosti (str. 71-74). Ljubljana: Andragoški center Slovenije 

 

12. Maslow, A. H. (1968). Towards a Psychology of Being. New York: Van Nonstrand 

 
 

13. McCloud, S. (2011). Kako razumeti strip: o nevidni umetnosti. Ljubljana: Cankarjeva 

založba 

 

14. Muhovič, J. (2018). Vidno in nevidno: uvod v formalno likovno analizo: teorija, 

primeri, metode. Ljubljana: NUK 

 

15. Nikolajeva, M. (2003). Verbalno in vizualno: slikanica kot medij. Otrok in Knjiga: 

revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in z knjigo povezanih 

medijev. 58, 5-26 

 

16. Pregl Kobe, T. (1998). Upodobljene besede: razvoj ilustrirane knjige. Grosuplje: 

Modena 

 

17. Salisbury, M., Styles, M. (2012). Children's Picturebooks: The Art of Visual 

Storytelling. London: Laurence King Publishing Ltd.  

 
18. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC  

 

19. Sottler, A. (2000). O ilustraciji. Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske 

književnosti, književne vzgoje in z knjigo povezanih medijev. 27(49), 62-64 

 

20. Zupančič, T. (2012). Kakovostna književna ilustracija za otroke. Otrok in Knjiga: revija 

za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in z knjigo povezanih medijev. 

39(85), 5-16 

 



 79 

21. Serafini, F. (2011). Expanding Perspectives for Comprehending Visual Images in 

Multimodal Texts. Journal for Adolescent & Adult Literacy. 54(5), 342-350 

 

 
8.1 ELEKTRONSKI VIRI 

 
 
ARS IN FABULA Grant Award. (b.d.). Pridobljeno s: 
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/awards/ars-in-fabula-grant-
award/1048.html 
 
 
Awards. (b.d.). Pridobljeno s: 
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/awards/5661.html 
 
 
Awards Archive. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.bibiana.sk/en/archive/awards-archive  
 
 
BIB 2019 Awards. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.bibiana.sk/en/events/bib-2019-awards 
 
 
Bologna Children's Bookfair. (b.d.). Pridobljeno s: 
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/about/bologna-childrens-book-fair/5656.html  
 
 
Illustrators. (b.d.). Pridobljeno s: 
http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/illustrators/1032.html 
 
 
Iluminacija. (b.d.). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s: 
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=iluminacija  
 
 
Ilustracija. (b.d.). V Slovar slovenskega knjižnega jezika. Pridobljeno s: 
https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-
jezika/3547178/ilustracija?View=1&Query=ilustracija&hs=1&AllNoHeadword=ilustracija&Fil
teredDictionaryIds=130  
 
International Award for Illustration – BCBF / FUNDACION SM. (b.d.). Pridobljeno s: 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/awards/international-award-for-

illustration-bcbf-fundacion-sm/1047.html  

 
 



 80 

Hans Christian Andersen Awards. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.ibby.org/awards-

activities/awards/hans-christian-andersen-awards  

 
 
History. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.bibiana.sk/en/biennial-illustrations-
bratislava/history  
 
 
What is IBBY. (b.d.). Pridobljeno s: https://www.ibby.org/about/what-is-ibby   
 
 

 

 

  



 81 

8.2 VIRI SLIK IN TABEL 

 

Slika 1 in 21: https://www.bibiana.sk/en/events/bib-2019-awards  

Slika 2 in 20: https://cdn.tutibooks.ir/catalogs/2018/TUTI-Books-Catalog-Fall-2018.pdf 

Slika 3: https://www.bibiana.sk/en/events/bib-2019-awards 

Slika 4 in 22: https://galleries.bolognachildrensbookfair.com/hassan-mousavi/hasan-

moosavi-17-jpg 

Slika 5 in 19: https://cdn.tutibooks.ir/catalogs/2018/TUTI-Books-Catalog-Fall-2018.pdf 

Slika 6, 13 in 16: https://cdn.tutibooks.ir/catalogs/2018/TUTI-Books-Catalog-Fall-2018.pdf 

Slika 7 – 12: osebni arhiv 

Slika 14, 15: osebni arhiv 

Slika 17, 18: osebni arhiv 

Slika 23 – 25: osebni arhiv 

Slika 26 – 30: http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/awards/international-

award-for-illustration-bcbf-fundacion-sm/2019-winner/9417.html 

Slika 31 – 35: osebni arhiv 

Slika 36, 37 in 45: http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/highlights/awards/international-

award-for-illustration-bcbf-fundacion-sm/2019-winner/9417.html 

Slika 38 – 44: osebni arhiv 

Slika 46 – 48: osebni arhiv 

Slika 49 – 60: osebni arhiv 

 

 

Tabela 1: Zupančič (2012), str. 14 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

9 PRILOGA: AVTORSKE ILUSTRACIJE 
 
 
Vse avtorske ilustracije so nastale v istem letu in v isti tehniki. 
Tehnika: akril in pasteli na papirju 
Leto nastanka: 2020 
 
 

 
 

Priloga 1: Začetek zime in sledi veselja na snegu, 15 x 42 cm 

 
 

 
 

Priloga 2: Utrinek božiča in prazničnega vzdušja, 21 x 30 cm 
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Priloga 3: Mlada deklica čaka medveda v vilinski deželi, 21 x 30 cm 

 
 
 

 
Priloga 4: Ledeni grad – dom velikana Zime, 21 x 30 cm 
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Priloga 5: detajl ječe, kjer je ujeta princesa pomladi, 21 x 30 cm 

 
 

 
Priloga 6: Elbereth na orlu, v iskanju poletnega kralja, 21 x 30 cm 
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Priloga 7: stopinje poletnega kralja, 21 x 60 cm 

 
 

 
Priloga 8: Poletni kralj je poražen 
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Priloga 9: Fontana v sanjah, 21 x 30 cm 

 
Priloga 10: Deklica sanja, 15 x 21 cm 
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Priloga 11: Samorogi prihajajo na pomoč, 21 x 30 cm 

 

 

 
Priloga 12: Elbereth, mlada deklica in medvedji kralj Bruno ob kresu, 15 x 21 cm 
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Priloga 13: Baltane kres, 15 x 21 cm 

 

 
Priloga 14: Princesa pomladi je rešena, 21 x 30 cm 
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Priloga 15: Podoba velikana Zime v nevihti, 21 x 30 cm 

 

 

 
Priloga 16: Slovo Elbereth in mlade deklice, 21 x 30 

 


