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IZVLEČEK
Grafični izdelki se pojavljajo kot spremljevalni predmeti vsakodnevnega življenja. Vsak
izdelek se od drugega razlikuje po namenu uporabe, fizični in grafični obliki. Poleg
kakovosti storitve, ki ga izdelek ponuja, je pomembna tudi grafična oblika oz. vizualna
podoba. Vključevanje ilustracij prav gotovo lahko pripomore k prepoznavnosti in
unikatnosti vizualne grafične podobe.
Namen diplomskega dela je predstaviti široko uporabo ilustracije, pomen ter vpliv
ilustrativnega oblikovanja na grafičnih izdelkih ter z vključitvijo realističnih ilustracij
oblikovati grafično podobo izobraževalnega izdelka. Dobre ilustracije morajo gledalca
prepričati, da so le-te bolj informativne kot uporaba fotografije. Raziskovalni del naloge
temelji na teoriji ilustracije, predstavljene so njene značilnosti in široke možnosti
uporabe. Pomembno je na kratko opisati razvoj ilustracije na slovenskem ter omeniti
vplivnejše slovenske ilustratorje. V nadaljevanju smo raziskali pomen uporabe ilustracij
v grafičnih izdelkih in polje raziskave zožaii na uporabo ilustracij realističnega približka.
Realistične ilustracije se poleg pojavljanja v izobraževalnih vsebinah lahko pojavljajo
tudi na različnih trgih v oglaševalski vlogi. Največkrat jih lahko najdemo na embalažah
predvsem živilskih izdelkov. Blagovna znamka pa je tista, ki producira vizualnost svojih
izdelkov, zato lahko pogosto vidimo, da fotografijo nadomesti realistična ilustracija. Na
koncu je ilustracija kateregakoli že stila tista, ki lahko izdelek estetsko izboljša in mu
doda prepoznavnost. V nadaljevanju je kot primer zvrsti ilustracij izobraževalnih vsebin
predstavljena tudi znanstvena ilustracija.
Eksperimentalni del zajema proces izdelave prototipa table kot interaktivnega
grafičnega izdelka za naročnika Živalski vrt Ljubljana z vključenimi ilustracijami
izobraževalne funkcije izbrane živali. Opisan je sam proces od zasnove koncepta do
končnega izdelka. Za točne in dobre ilustracije je bilo treba izbrano žival dobro
raziskati.
Končni rezultat je tako grafična podoba izdelka z vključitvijo realističnih ilustracij
izbrane živali ter izdelava interaktivnega prototipa iz valovitega kartona.
Ključne besede: ilustrativno oblikovanje, ilustracija, grafični izdelek, grafično
oblikovanje, uporaba ilustracije.
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ABSTRACT
Graphic products appear as accompanying objects in our every day life, each
differentiates from another in purpose of usage, physical and graphic design. Beside
the product's quality services, graphic design or visual appearance also play a very
important role. Addition of illustrations in graphic image can most certainly provide or
enhance it's uniqueness and recognisability.
The purpose of this degree paper was to present the wide usage of illustration,
meaning and influence of ilustrative design in graphic products and design a graphic
image presented on an educational product, with the addition of realistic illustrations.
Quality illustrations are meant to convince the spectator in this case that they are more
informative and articulative than photographs.
The theoretical part is based on the definition of illustration and presentation of it's
characteristics and wide range of usage are presented. It was important to briefly
describe the development of illustration in Slovenian space and to mention it's most
influential illustrators. The wide usage of illustrations in graphic products was
researched and was later narrowed down to usage of only realistic illustrations.
Realistic illustrations are often found on products for educational purposes, but can
also appear in the role of advertisement on products in various markets. That can often
appear on packagings, mostly on packagings of food industry products. Because the
brand creates the visual presentation of their products or services, we can witness
realistic illustrations being a better choice, compared to photographic material. In
conclusion, illustrations of diverse styles can drastically improve the aesthetic look and
recognisability of the product. In continuation, scientific illustrations as an example of
educational content, are defined. The practical part covers the process of designing a
board prototype as an interactive graphic product for client ZOO Ljubljana, with the
addition of illustration with an educational role for a selected animal. The process from
the design of concept up to final prototype product version is described. An extensive
research regarding the selected animal was neccessary for accurate illustrations.
The end result of this paper is a graphic image product with the addition of realistic
illustrations of a selected animal as well as an interactive prototype design.
Key Words: illustrative design, illustration, graphic product, graphic design, illustration
usage
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1 UVOD
V današnjem času ni omejitve, kje vse se ilustracija lahko pojavlja. Ilustracija se ne
pojavlja samo ob besedilih, ampak je njena uporabnost praktično neomejena. V
grafičnih izdelkih je vključitev ilustrativnega oblikovanja pogost sestavni del celostnega
grafičnega dizajna. Pomembno pa je, da so ilustracije ustrezne namenu, ki ga ponuja
grafični izdelek.
V teoretičnem delu smo najprej definirali ilustracijo, njen pomen in uporabo. Na kratko
smo pregledali razvoj ilustracije na slovenskem ter izpostavili nekaj vplivnejših
slovenskih ilustratorjev. V nadaljevanju smo raziskali vključevanje ilustracij ter njeno
vlogo v grafičnih izdelkih, namenili pozornost tistim izdelkom, kjer so ilustracije
realističnega približka ključnega pomena. Primerjali smo vključitev ilustrativnega
oblikovanja v izdelke promocij na trgu in izdelke, ki služijo izobraževanju in ne prodaji.
Tako je v nadaljevanju opisana znanstvena ilustracija kot specifični primer zvrsti
ilustracij, ki služi izobraževanju in se pojavlja na grafičnih izdelkih izobraževanja.
V sodelovanju z naročnikom Živalski vrt Ljubljana smo v eksperimentalnem delu
zasnovali koncept grafičnega izdelka, kjer bi imele vključene ilustracije poglavit pomen
za izobraževanje. Namen dela je kot grafični izdelek izdelati prototip interaktivne table,
ki bi jo Živalski vrt Ljubljana potreboval za severne jelene, ki jih bodo v svoje okolje
pridobili letos. Sprva je bilo treba zasnovati in se dogovoriti o idejnem konceptu table,
ki bi publiki ponujal interaktivnost ter informacije izobraževalne narave. Tradicionalno
risanje je obsegalo največji del. Izdelati je bilo treba vrsto ilustracij, dokler nismo prišli
do tistih ustreznih za uporabo. Ilustracije je bilo treba digitalizirati ter jih računalniško
obdelati za ustrezno uporabo na samem grafičnem izdelku. Končni del naloge je
zavzemal še grafično oblikovanje celotnega izdelka, ki poleg ilustracij vsebuje še
potrebne grafične elemente, ki izdelku dajejo celoto.
Namen diplomske naloge je bil raziskati pomen ilustracije, njen pomen na grafičnih
izdelkih nasploh ter izdelkih izobraževalnih vsebin. Izdelati je bilo treba prototip table,
ki bi obiskovalcem institucije, kot je živalski vrt nudil izobraževanje, interaktivnost ter
tako vzbudil zanimanje za njihovo žival. Poleg samega estetskega vidika je pomembna
1

tudi uporabnost izdelka, zato je bilo treba ugotoviti pravi sistem delovanja. Za konec
pa je bil pomemben tudi izbor materiala, ki bi izdelek ščitil pred poškodbami.
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2 TEORETIČNI DEL/STANJE RAZISKAV
2.1

ILUSTRACIJA

Ilustracija je široko področje enih najpomembnejših zvrsti likovne umetnosti, ki jo
najdemo tako v gospodarstvu, v znanosti kot tudi v umetnosti. (1)
Za začetek si poglejmo pomen besede ilustracija, kot je definirana v Slovarju
slovenskega knjižnega jezika:
ilustrácija -e ž (á) 1. risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila: izdelati,
narediti ilustracije; knjižna ilustracija; ilustracija povesti; ilustracija k pesmim; knjiga
z ilustracijami / slikar je razstavil svoje ilustracije // redko ilustrirana revija: brala je stare
ilustracije 2. glagolnik od ilustrirati: ukvarjal se je z ilustracijo knjig 3. kar zaradi svoje
nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, ponazoritev: ta
dogodek je dobra ilustracija razmer; služiti kot ilustracija; kot ilustracijo svojih misli je
navajal njegove besede / v ilustracijo, za ilustracijo kaj navesti, povedati; elipt. razvoj
matematike je velikanski — samo primer za ilustracijo / njegove slike so
sugestivna ilustracija tistega časa / glasbena ilustracija glasba, ki spremlja, dopolnjuje
uprizoritev ali nastop; odlomek glasbenega dela, ki predstavlja posameznega
skladatelja, celo dobo ♪ (2)
Sicer beseda ilustrirati, iz latinščine ilustrare, izvorno pomeni osvetliti. (3) Bistvena
vloga ilustracije pa je, da odraža neko vizualno sporočilo.
Ilustracija se je razvijala vzporedno s knjigo in tako ob besedi ilustracije mnogi
pomislimo na knjižno ilustracijo, vendar je uporaba ilustracije danes zelo široka.
Še vedno pa definicije ilustracije, ki jih je moč zaslediti v literaturi, največkrat razlagajo
kot likovno delo, vezano izključno na literarno podlago, pri čemer je ključna naloga
ilustracije ponazarjanje ali razlaga besedila. Ilustracija je torej pretvorba verbalnega
jezika v likovni jezik. Vendar lahko poleg svoje sicer poglavitne ponazoritvene funkcije
(kjer je njeno mesto pod, za ali ob besedilu) dobra ilustracija deluje kot samostojno
umetniško delo, neodvisno od pisane besede. (4)

3

Danes je ilustracija množična tako v literaturi kot tudi v perodiki, v znanosti in
umetnosti, pri reklamnih in oglaševalskih predstavitvah ter ni več zgolj knjižna
ilustracija, saj se pojavlja v različnih interktivnih in drugih elektronskih medijih. S tem
spreminja tudi ustvarjalne postopke in tehnologije ter področja delovanja in
predstavljanja. (1)
Tako kot pri drugih oblikah slikarstva ali umetnosti so tudi pri ilustraciji pomembni
likovni elementi: linija, barva, svetloba in sence, oblike, struktura, tipografija ter
kompozicija. Kakovostna ilustracija je lahko zelo enostavna ali pa zapletena, risarska
ali slikarska, realistična ali abstraktno obarvana. (5)
Vsaka ilustracija nekega avtorja pa se seveda razlikuje od ilustracij drugih avtorjev, pa
čeprav so enakega motiva in področja. Zato je pomembno, da omenimo tudi definicijo
in pomen ilustratorja:
Ilustrator je grafični mojster − umetnik, ki se ukvarja z zapletenim opisovanjem in
vizualnim opremljanjem tekstovne vsebine. Ilustracija je lahko namenjena za prikaz
kompliciranih konceptov ter objektov, ki jih je težko opisati zgolj s tekstom, lahko pa je
uporabljena tudi v zabaven namen, npr. na razglednicah, čestitkah, kot notranja
(grafična) oprema knjig, revij in časopisov – stripi, karikature ter tudi v oglaševalski
industriji, na postrih in raznih plakatih, animacijah, risankah. (6)
Naloga ilustratorja je, da gledalcu iz namenjene ciljne skupine prikaže potrebno
sporočilo.
Gledalec mora biti pozoren na to, kaj želi ilustracija izraziti. S podrobnim raziskovanjem
likovnih elementov lahko ugotovi, katere je umetnik poudaril (barvo, črto, površino,
obliko, kompozicijo …). Posebnost ustvarjalnega procesa se kaže v izbiranju,
razporejanju in sestavljanju teh elementov, ki potem kot celotna ilustracija izražajo
notranjo zasnovo slikanice – tako lahko razumemo umetnikov (p)osebni slog. (7)
Obstaja več različnih vrst ilustracij, ki jih lako razdelimo glede na namen uporabe in stil
ilustracije.
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»Nekatere so namenjene blagovnim znamkam, embalažam in oglaševanju, druge
knjigam za otroke, nekatere so specializirane za tehnične, biološke ali zgodovinske
ilustracije, nekateri ilustratorji raje delajo za revije, drugi spet iščejo nove podlage za
ilustracijo: oblačila, zavese, predmete, hotelske zidove, kulise.« (8)
Tako poznamo od otroških slikanic in knjižne ilustracije, do časopisne in vse do
znanstvene ilustracije. Posebno vejo predstavlja tudi ilustracija, iz katere se je razvil
animirani film. Ker ima vsaka ilustracija določeno nalogo, ki je vezana na kontekst,
lahko ilustracijo naprej razlikujemo glede stilov, in sicer od (foto)realističnih, otroških,
stripovskih, karikaturnih vse do abstraktnih.
Zaključek poglavja lahko sklenemo z dejstvom, da se ilustracija ne pojavlja samo ob
besedilih, ampak je lahko tudi pomemben del proizvoda oziroma grafičnega izdelka.

2.2

SLOVENSKI ILUSTRATORJI

Čeprav začetki ilustracije segajo že iz obdobja jamskega človeka, ko so na stene jam
upodabljali trenutke iz svojega življenja, začetke razvoja ilustracije označujemo s časi,
ko se je vzporedno razvijala knjiga. Zato je pomembno, da se na kratko dotaknemo
tudi razvoja knjižne ilustracije na Slovenskem in njenem delovanju danes.
Slovenska knjižna ilustracija se je začela razvijati vse od protestanstkih knjig (časa
prve slovenske knjige) do razcveta te zvrsti ob koncu 19. stoletja in do izjemnih
upodobitev modernistov. Ilustracija tudi v času druge svetovne vojne ni zamrla, po vojni
pa se je bogata tradicija nadaljevala in razvijala naprej ob razmahu razvejane
založniške dejavnosti ter uveljavila prepoznavnost slovenske ilustracije v širšem
kulturnem prostoru.(6)
Dalmatinova Biblija iz leta 1584, obdobja reformacije, je z lesorezi ena izmed prvih
ilustriranih slovenskih knjig. V tistem času Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je imel
odlične mojstre bakroreza, se je v njegovi zapuščini ohranila obsežna zbirka
upodobitev krajev nekdanje Kranjske, Koroške, Istre, njihovih noš in običajev ter
mitičnih bitij. Ob razcvetu ilustracije ob koncu 19. stoletja je med pomembnimi
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ilustratorji treba omeniti Maksima Gasparija in Gvidona Birolle z ilustriranjem prvih
slovenskih pravljic za otroke, Pravljice Frana Miličinskega. (6)
V istem letu (1910) je Ivan Vavpotič ilustriral Jurčičevega Desetega brata, malo kasneje
pa še Hinko Smrekar Martina Krpana. Pomembni ilustratorji v prvi polovici 20. stoletja
so bili tudi Miha Maleš, Nikolaj Pirnat, France Mihelič, Tone Kralj, Marij Pregelj, Božidar
Jakac, Ive Šubic. V času druge svetovne vojne so ilustratorji največkrat uporabljali kar
svinčnik, založniška dejavnost s tiskanjem knjig, revij za otroke in mladino (Ciciban,
Čebelica) pa se je razvila po vojni. Mnogo ilustratorjev je prihajalo iz vrst akademskih
slikarjev. Za slikarke se je uveljavil izraz »pravljičarke«; te so vnesle poseben slog v
slovensko mladinsko in otroško literaturo. Čeprav je na tem področju prevlada
pripadala moškim, med nekatere znane umetnice v začetku 20. stoletja uvrščamo
Ivano Kobilico, Roso Strnen Klein in Maro Kralj. Njihova dela so bila namenjena
predvsem odrasli publiki. Po drugi svetovni vojni pa je bila ilustracija namenjen
predvsem otrokom. To je spodbudilo premik k specializiranemu poklicu ilustratorja in
ilustratorke ter močan porast števila žensk, ki so se s tem poklicem tudi ukvarjale. (6)

Prav je, da poleg že navedenih omenimo nekaj najbolj znanih slovenskih ilustratorjev,
ki so delovali, in tiste, ki delujejo še danes. Ti so: Zvonko Čoh, Marjan Manček, Miki
Muster, Matjaž Schmidt, Ančka Gošnik Godec, Marlenka Stupica, Marjanca Jemec
Božič, Jelka Reichman, Marija Lucija Stupica in še bi lahko naštevali.
Od omenjenih je v nadaljevanju izbranih tistih pet, ki so najverjetneje najbolj vplivali na
slovensko ilustracijo in njen razvoj.
MAKSIM GASPARI (1883–1980)
Gasparijeva umetnost je bila vseskozi oprta na domače folklorno izročilo. Za njegova
znana dela so bile značilne kontrastne barve in lirično razpoloženje, kasneje pa je
njegova poteza postala slikovitejša, barvni toni pa umirjeni. V njegovem opusu so
glavni motivi slovenske folklore, portreti in krajine. (9)
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Slika 1: Maksim Gaspari − podoba slovenskega dedka mraza (10)
Posebno poglavje Gasparijeve umetnosti tvorijo njegove razglednice, ki so kot drobne
likovne lastovke dosegle vsak slovenski dom in prispevale k umetnostni preobrazbi
ljudi na deželi in v mestu. (6)

Slika 2: Gasparijeva slika slanika za reklamne namene trgovca (10 )
TONE KRALJ (1900–1975)
Poleg družinksih portretov je ustvarjal tudi zgodovinske prizore kmečkih uporov in vojn,
kmečko in delavsko življenje ter biblijske prizore. (6)
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Slika 3: Ilustracija Toneta Kralja k ponatisu Martina Krpana (6)

ZVONKO ČOH
Najbolj znan kot knjižnji ilustrator, v zadnjem času so najpogostejše otroške likovne
pripovedi. (11) Ukvarja se tudi z risanim filmom, za katerega pravi, da je imel vpliv, da
so njegove risbe postale karikarne. (15)

Slika 4: Ilustracija Zvonka Čoha v tehniki akrila, tempere za revijo Kekec (1)
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MARJAN MANČEK
Znan filmski animator, stripar in ilustrator in zadnji prejemnik nagrade Hinka Smrekarja
za življenjsko delo na 12. bienalu ilustracije. (12) Ilustriral je nad 200 knjig, ustvaril
nekaj risanih junakov, zasnoval je nekaj likovnih predstav ipd. (13) Like si najpogosteje
izmisli sam, najbolj priljubni motivi so živali, njegova tehnika ustavarjanja pa so mu tuši.
Poleg otroške duše in risarskega daru pravi, da »naj bi ilustrator imel široko obzorje
znanja, veliko domišljije in sposobnost vživljanja v raznolike svetove, stvarne in
izmišljene.« (15)

Slika 5: Mančkova ilustracija tehnike perorisbe v knjigi Sedem mičnih, jezičnih,
junaških (1)

ANČKA GOŠNIK GODEC
Znana ilustratorka − »pravljičarka«, ki je s svojimi ilustracijami obogatila marsikatero
pravljico. Z njenimi slikami stopamo tako v območje realnosti kot na teren domišljije,
duhovnosti, čudežev in skrivnosti. (14) Umetnost je najpogosteje povezovala z
ljubeznijo do narave. Pravi, da ji »narava vrača mir, me uči, me pozdravi. Vedno jo
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lahko občudujem: oblake, gore, svet, ko strmim v drevesa, ob vsakem letnem času.
Moje delo je zelo povezano z naravo.« (15)

Slika 6: Ilustracija Ančke Gošnik Godec knjige Lučka Regrat (15)

2.3

POMEN ILUSTRACIJ NA RAZLIČNIH GRAFIČNIH IZDELKIH

V svetu, nasičenem z mediji in vizualnimi sporočili, so grafični izdelki naši vsakdanji
spremljevalci, pa se tega pogosto ne zavedamo. Neka grafika se pojavlja praktično na
vsakem produktu. Z grafičnimi izdelki tiskanih in digitalnih medijev se danes srečujemo
v vsakdanjem življenju najpogosteje pri izvedbi različnih promocij, oglaševanj,
predstavitev, izobraževanj, na javnih mestih in doma. Ne smemo pa pozabiti, da je
veliko produktov, ki jih uporabljamo vsak dan, grafičnih izdelkov.
Ker je okrog nas več 'oceanov' možnih grafičnih izdelkov, se tu polje raziskave zooža
na izdelke, kjer so na grafičnih izdelkih ključnega pomena ilustracije.
Ilustracije ali infografike, tako pri tiskanih kot pri spletnih vsebinah, igrajo popolnoma
enako vlogo: razbijajo monotonost besedila in dajo učečim več možnosti za pomnjenje.
Pravilna uporaba ilustracij ali infografik poveča možnost pomnjenja za kar 400
odstotkov. (16)
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Ilustracije, ki jim je namenjana pozornost v diplomski nalogi, so ilustrirane v stilu
približka realnosti, zato se tu polje raziskave zooža, in sicer na katerih vseh grafičnih
izdelkih in v kakšni vlogi se lahko pojavljajo.
Realistične ilustracije se pogosto pojavljajo v funkciji izobraževanja. Najdemo jih lahko
v različnih oblikah učnega gradiva, učbenikih, revijah ter digitalnih oblikah gradiv,
predvsem animacijah, kjer ilustracije omogočajo lažje razumevanje procesov. Več o
sami znanstveni ilustraciji, ki služi izobraževalnemu pomenu, v poglavju »Znanstvena
ilustracija«.
Ilustracije realistične predstavitve pa se lahko pojavljajo tudi na ostalih grafičnih
izdelkih, predvsem na trgu, v prodaji. Najdemo jih lahko na različnih vrstah embalaž,
največkrat gre za živilske produkte. Te kot osrednji motiv na grafičnem dizajnu
embalaže služijo prodajni kot tudi informacijski vlogi. Ilustracija, skupaj z ostalimi
grafičnimi elementi, tvori grafični dizajn, ki vizualno bolj privlači in pritegne kupčevo
pozornost. Ilustracija tako nudi možnost, da izboljša vizualnost, hkrati pa kupcu daje
takojšnjo informacijo o vsebini izdelka. Seveda je tu pogosto prisoten računalniški
trend obdelave, tako da je sama ilustracija v skladju s celotnim grafičnim dizajnom. V
digitalno pretvorjenih ilustracijah s pomočjo pogramske opreme še dodajajo
»plastične« hiperrealistične detajle in kontrastna izstopanja. Čeprav na nekih motivih
živali ni detajlov ali natančnih barvnih vzorcev, so oblike in forme realistične in je sam
pristop še vedno realističen in prepoznaven. Takrat govorimo o vektorskih grafičnih
ilustracijah, ki s sploščenimi vzorci poenostavljajo motiv.
Primere takih ilustracij lahko opazimo na živilskih izdelkih, kot so izdelki zelenjave,
sadja, zelišč, raznih napitkih, pogosto na mesnih izdelkih, na izdelkih že pripravljene
hrane ipd.
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Slika 7: Realistične ilustracije embalaž živilskih izdelkov kolekcije ColesFinest (17)

Slika 8: Ilustracije botanike embalaž izdelkov prehranskih dopolnil podjetja Dr.
Harvey's za domače živali (18)
Ilustracije, kot na primer sadje in botanika, lahko seveda nastopajo tudi na neživilskih
izdelkih, na primer kozmetičnih ali farmacevtskih, kjer pozornost izdelka lahko
namenjajo okusu ali vonju, ki je osrednja značilna sestavina določenega produkta.
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Slika 9: Embalaže lotiona podjetja kozmetike SavonStories. (19)

Slika 10: Vključevanje hiperrealističnih ilustracij na embalaže olj družbe Moro (20)
Seveda pa se lahko velikokrat zgodi, da se realistične ilustracije pojavljajo brez
povezave z vsebino izdelka, temveč se povezujejo z imenom izdelka ali katerokoli
drugo značilnostjo blagovne znamke. Embalaže so pri dražjih in bolj prestižnih
blagovnih znamkah kakovostnejše in bolj dovršene iz estetskega vidika. Tam ilustracije
prispevajo še k boljši estetiki ter eleganci. Kupci takih izdelkov lepo in elegantno
oblikovano embalažo le-to obdržijo za nadaljnjo uporabo ali pa jo celo zbirajo.
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Slika 11: Ilustracije embalaže slovenskega vina teran Vina Kras (21)

Pri pogosto nepravilni umestitvi ilustracij z ostalimi grafičnimi elementi pride do
prenasičenosti, kar prispeva k negativnemu efektu odvračanju gledalca. Včasih je
dobro stopiti nazaj in se držati misli »manj je več«.
Raziskali smo, kako in kje se določen stil oblikovanja in ilustracij navadno pojavlja na
embalažah živilskih izdelkov, čeprav tu ni omejitev, saj je blagovna znamka tista, ki
določa pravila, da bi njihovi izdelki izstopali na trgu.
Kakorkoli, ilustracije pa naj bodo realistične ali otroške, na grafičnih izdelkih pritegnejo
gledalčevo pozornost, omogočajo lažjo prepoznavnost in pomnjenje, hkrati pa izdelku
dajejo likovno prvino.
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2.4 POMEN ILUSTRACIJ NA GRAFIČNIH IZDELKIH
IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN
Vizualne predstavitve problemov in njihov vpliv na učenje so velikega pomena in vsi,
ki so se kdaj znašli v vlogi poučevalcev, se tega zavedajo. Suhoparna vsebina je z
ilustracijami kot tudi z infografikami in fotografijami lahko bistveno bolj zanimiva in
pomnljiva. Ilustracije ali infografike dajejo globlji pomen znanju. (16)
Uporaba ilustracij ali infografik tako izboljša branje med daljšimi sklopi besedila, saj
prekine monotost besedila in učečim ponudi možnost, da si spočijejo oči ali se še
dodatno poglobijo v vsebino. Seveda to ne pomeni, da lahko ilustracije prikrijejo slabo
pripravljeno vsebino. So le eden od pripomočkov, s katerimi lahko oplemenitimo učne
vsebine. (16)
Uporaba ilustracij in infografik v učnih gradivih znatno poveča možnost pomnjenja, saj
se slike hranijo v dolgoročnem spominu, v nasprotju z besedilom, ki večkrat ostane v
kratkotrajnem spominu. (16)

2.3.1 ZNANSTVENA ILUSTRACIJA

V diplomski nalogi bomo posebno pozornost namenili bolj realističnim ilustracijam, ki
se pojavljajo v izobraževalni vlogi, primer specifične zvrsti take ilustracije je prav gotovo
tudi znanstvena ilustracija.
Kadar odpremo znanstveni učbenik ali revijo, so pogosto slike tiste, ki pritegnejo našo
pozornost. Nekatere slike nam pomagajo vizualizirati tematike, medtem ko druge – kot
so diagrami – lahko ključno pomagajo pri razumevanju težkih konceptov. (22)
Večina znanstvenih ponazoritev v obliki ilustracije je znana pod imenom informacijska
grafika. Med največjimi specialisti informacijske grafike so ilustratorji, ki delajo za
medicino in ilustrirajo človeško anatomijo, njihovo delo pa ponavadi odraža večleten
študij risbe v umetnostnem in medicinskem smislu. (6)
Risba kot ilustracija predstavi natančnejše detajle, ki jih fotografija ne more, ker
dokumentira tudi okolje in je pod nenehnim vplivom svetlobe. Risba ustvarja iluzijo
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prostora, lahko simulira svetlobo in izloči nezaželeno, torej odmisli obremenjajoče
vplive, ki nas ovirajo pri opazovanju predmeta, in se imaginarno posveti prikazu
zastavljenega. Tehnološke informacije je izredno težko osvojiti, razumeti in spremljati
samo z branjem. Vizualna predstavitev lahko poudari ključne probleme ter razloži
povezave dokaj jasno in preprosto, hkrati pa ustvarja enotno dinamično podobo, saj
bralec dojema risbo z besedilom kot celoto. (1)

Slika 12: Ilustracija Žarka Vrezca objavljena v National Geographic (akril, barvni
svinčnik) (1)
Kot primer nekega modrega hrošča določene vrste ne moremo opisati z besedami.
Kakšen odtenek modre? Kakšno obliko ima krilo? Kako izgleda njegov barvni vzorec?
Zaradi teh pomanjkljivosti tudi v besedilni komunikaciji je ilustracija že od nekdaj
potrebna.
Znanstvena ilustracija popelje gledalca do pogosto neopaznega – od molekul in
virusov do vesolja, od upodobitev notranje anatomije členonožcev in rastlin do
geoloških križanih sekcij in rekonstrukcije izumrlih življenjskih oblik, od realističnih do
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abstraktnih podob. Oblike, anatomija, detajli in koncepti, ki ne morejo biti izraženi z
besedami, tvorijo bistvo te umetnosti. Dokončana dela se pojavljajo na printih,
razstavah, CD-jih, na svetovnem spletu, video vsebinah in stenskih poslikavah. (23)
Danes se zahteve po znanstveni ilustraciji pojavljajo na mnogo področjih: ilustrativna
dela za muzeje, založnike, privatna podjetja, ki se ukvarjajo z znanstvenimi
raziskavami, filmska industrija, razvijalci iger, vladne agencije, parki ter naravni centri
in seznam se lahko še nadaljuje. (24)
Ustvarjanje znanstvenih ilustracij lahko zahteva veliko sodelovanja med znanstveniki
(ljudi s stroke) in ilustratorji. Pravi znanstveni ilustrator je opredeljen kot ilustrator, ki
služi znanosti. Uporablja znanstvena opazovanja, kombinirana s tehničnimi in
estetskimi sposobnostmi, da natančno upodobi objekt. (22)
Znanstveni ilustratorji so ključnega pomena za razlikovanje vrst: na primer komarji, ki
nosijo prenosljive bolezni; povodne živali ekonomskega pomena; semena rastlin, ki so
obravnavane kot plevel; ali rastline poljedelskega in medicinskega pomena. Za vojsko
je bila ilustrirana tudi igra kart, z uprizorjenimi užitnimi in strupenimi rastlinami in živali,
ki jih lahko uporablja osebje izgubljeno v tropskem okolju. Medicinske ilustracije
pojasnjujejo, kako se izvajajo nove operacije ali pa anatomijo domačih živali kot tudi
ljudi. Čeprav je večina znanstvenih ilustracij naklonjena za precizno delo in ima veliko
toleranco za detajlno delo, obstajajo tudi zahteve za bolj ekspresionistična dela, ki
predstavljajo znanstvene koncepte in ideje. (23)
Točnost v povezavi z obliko in povezanimi deli je bistvenega pomena, ne glede na
količino detajlov, o tem pa obstaja več različic. V primeru hrošča morajo biti noge
pravilne velikosti v primerjavi s telesom. Količine površinskih detajlov, vzorcev, telesnih
znamenj so lahko razmeroma enostavne ali pa zahtevnejše, odvisno od same
predstavitve. Z enostavno črno črto, z liki, se lahko definira vzorec, tehnika stipplinga
(tehnika risanja, kjer se za ton in teksturo nanašajo drobne pikice) pa lahko definira
oblike, ton in formo predmeta. (22)
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Normalni proces oblikovanja primerka hrošča je, da se skozi mikroskop pogleda
najmanjše detajle hrošča in nato začne risati. Točnost in podrobnosti so preverjene s
strani znanstvenika, preden se lahko začne oblikovanje končne ilustracije. (22)

Slika 13: Ilustracija Marije Prelog: Ptice, skrite v papirju (svinčnik) (1)
Primer dobre znanstvene ilustracije ptiča je tak, ki prikaže detajle sploščeno, tako da
je identifikacija enostavna. Ko so za okrasitev, polepšanje ptiča, uporabljene
standardne umetniške tehnike, to ne velja več strogo kot znanstvena ilustracija, pa
čeprav je lahko dobra umetnina. To je zato, ker sence, ki opisujejo obliko objekta, niso
pomembne za identifikacijo vrste ptic, zato je to lahko moteč faktor. (22)
Za znanstvenika je pomembno, da ilustracija ali diagram prikazuje vse potrebne dele
jasno, točno in v pravem merilu, da pove informacijo, s katero skušajo komunicirati.
Parameter, po katerem je likovno delo ocenjeno, ni vedno dobro opredeljen. Kaj je
razumljeno kot dobra ilustracijo, se lahko razlikuje med mnenjem znanstvenika in
ilustratorja. Zdi se, da je znanstvenik odprt več različicam interpretacij. (22)
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Včasih se zgodi, da isti znanstvenik, ki napiše knjigo, naredi tudi ilustracije. V večini
primerov se zgodi, da te ilustracije iz likovnega vidika niso dovršene. Lahko pa
domnevamo, da ilustracije znanstveniku pomenijo kot točne in vredne objave. Kaj je
dobro in kaj je slabo, je bila problematika že od nekdaj. Tako bo delo dobrih
znanstvenih ilustracij ostala kot sporazum med posameznim umetnikom in
znanstvenikom, s katerim sodeluje. (22)
2.5 OPREDELITEV INSTITUCIJE ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Ker smo se osredotočili na ilustracije realističnega stila, ki bi imele uporabno vlogo in
tako dopolnjevale grafične izdelke, smo se obrnili na institucije ali podjetja, ki bi takšne
izdelke potrebovale. Motivi naravoslovja, in sicer živali ter botanike, so tisti, ki so
vzbudili največ interesa.
Motivi živali in prav tako rastlin se seveda lahko uporabljajo na različnih grafičnih
izdelkih, kot opisano v prejšnjem poglavju, vendar to na trgu prodaje ni strogo pravilo.
Kjer pa v svojih grafičnih izdelkih navadno potrebujejo natančnejše ilustracije
realističnega približka, pa so to prav gotovo institicuje z živalmi in naravo.
Živalski vrt Ljubljana je največja institucija z živalmi v Sloveniji, ki za oglaševanje svojih
živali in prav tako za izobraževanje interesnih skupin potrebuje vključitev ilustracij na
svojih grafičnih izdelkih.
Živalski vrt (tudi zoološki vrt ali ZOO) je območje, kjer se gojijo živali, zlasti divje, tako
da jih lahko ljudje gledajo ali preučujejo. (25)
Kot ostala podjetja mora tudi živalski vrt privabljati ljudi z oglaševanjem svojih živali,
njihovih posebnosti, z dogodki, predstavami, delavnicami itd. Njihovi grafični izdelki
oglaševanja in informiranja pa vključujejo ilustracije kot tudi fotografije.
Grafični izdelki se pojavljajo skozi celoten živalski vrt, ljudi, predvsem mlajšo publiko,
skušajo privabiti s storitvami, ki jih nudijo z njihovimi živalmi. To so razna doživetja,
predstave živali, dogodki za otroke, rojstni dnevi itd. Izdelki oglaševanja so prisotni ob
samem vhodu vrta, medtem ko se razne table in plakati o zanimivostih in značilnostih
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živali pojavljajo skozi celoten živalski vrt. Fotografije motivov živali se pojavljajo tudi v
grafičnih izdelkih obveščanja in opozoranjanja (npr.: opozorilo o parkiranju).

Slika 14: Primer oglaševalnega plakata Živalskega vrta Ljubljana (arhiv avtorja)

Slika 15: Priročni zemljevid Živalskega vrta Ljubljana (arhiv avtorja)
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Ilustracije in infografike so pogosto vključene na način, ki pritegne mlado občinstvo.

Slika 16: Zgibanka o storitvah Živalskega vrta Ljubljana (arhiv avtorja)

Slika 17: Primer grafične table Živalskega vrta Ljubljana (arhiv avtorja)
V Živalskem vrtu Ljubljana se grafični izdelki v obliki tabl in plakatov pojavljajo
vsepovsod, ni pa neke rdeče niti oziroma povezanosti med njimi. Lahko so vključene
ilustracije ali pa ne, pomembno je pritegniti občinstvo, predvsem tisto mlajše. Edini
izdelki, ki imajo neko rdečo nit in oblikovno povezanost, so informativne table vsake
živali. Tam so poleg fotografij kot ilustracije vključene infografike s piktogrami.
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Slika 18: Info table Živalskega vrta Ljubljana (arhiv avtorja)
Večkrat pa se posebnosti določene živali ne morejo predstaviti s fotografijami. Takrat
so za izobraževanje potrebne realistične ilustracije. Take ilustracije so v Živalskem vrtu
Ljubljana vključili do sedaj za šimpanze in volke.
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Slika 19: Izobraževalna tabla Živalskega vrta Ljubljana o govorici volkov (arhiv
avtorja)

Slika 20: Izobraževalna tabla Živalskega vrta Ljubljana o obrazni govorici šimpanzov
(arhiv avtorja)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Naročnik Živalski vrt Ljubljana bo jeseni pridobil nove živali, za katere potrebuje
informacijske in interaktivne table. Naša naloga je bila oblikovati prototip za
izobraževalno interaktivno tablo severnega jelena. Naročnik je želel, da grafični izdelek
z ilustracijami prikaže posebnost rogovja pri severnem jelenu.
Treba je bilo prikazati cikel rogovja, kako se to skozi leto spreminja. Pri samcu namreč
pozimi rogovje odpade in do poletja ponovno zraste do maksimalne velikosti. Naročnik
je želel predstaviti to posebnost severnih jelenov, pri katerih ni samec tisti, ki ima
rogovja pozimi ( 'jelenček Rudolf'), ampak samica.
Za risanje ilustracij v tradiconalnem načinu je bil za material končnih ilustracij
uporabljen barvni fotokarton, tehnika risanja pa so bile barvice Faber Castell.
Pri nadaljnji izdelavi izdelka smo v diplomskem delu uporabili materiale, računalniške
programe in tehnike tiska, predstavljene v nadaljevanju.
Uporabljeni materiali:
− karton (prototip bo tiskan na valoviti karton debeline 3,5 mm),
− nalepka/papir (uporabljena za kaširanje na valoviti karton).
Uporabljen optični čitalnik in pogoji:
− optični čitalnik Cruse st185,
− način LR, 300ppi.
Uporabljeni računalniški programi:
− Adobe Lightroom (za urejanje ilustracij – kontrastov, ostrin, tonov),
− Adobe Photoshop (za nadaljno urejanje ilustracij, sestavljanje ilustracij),
− Adobe Illustrator (za postavitev in grafično oblikovanje izdelka).
Uporabljena tehnika tiska ter rezanja:
− digitalni tisk − elektrofotografija (za tisk na papir/nalepko za nadaljnje kaširanje),
− lasersko rezanje − Kongsberg X20 (za razrez kartona z oscilacijskim orodjem).
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3.1 IDEJNA ZASNOVA KONCEPTA
Treba je bilo sestaviti izdelek, kjer bi v krogu z vključitvijo ilustracij predstavili cikel
rogovja severnega jelena skozi leto. Krog je namreč oblika, s katerim je najbolj
ustrezno predstaviti cikel, da se nekaj ne konča, ampak se ponavlja.
Tako smo vse zamisli o ostalih oblikah, na primer ilustracije, prikazane v vrsti, opustili.
Naročnik je za prvo idejo izhajal iz predloge v tujini. (slika 21)

Slika 21: Primer predloge z živalskega vrta v tujini (vir-lastnik: ZOO Ljubljana)
Predloga iz tujine likovno ni dobro rešena; tudi z vidika interaktivnosti je izdelek
nedovršen. Krog je prenasičen z ilustracijami, ki niso kakovostne. Zaradi velikosti
rogovja je krog prostorsko slabo rešen, rogovja so namreč slabo vidna, glave pri
največjih rogovjih niso opazne. Tako je bilo treba na podlagi predloge iz tujine izdelati
boljšo rešitev. Da bi prostorsko rešili problem, je bila zamisel, da bi bile ilustracije glav
v krogu različno usmerjene, kot je prikazano na skici (slika 22) za prve 4 ilustracije
prvih 4 mesecev.
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Slika 22: Skica ovržene ideje
Vendar je bilo že iz prvih 4 skic ilustracij razvidno, da bo še vedno za ilustracije, kjer
so rogovja največja, premalo prostora, celostni izdelek pa bi bil prenasičen.
Spoznali smo, da je treba zmanjšati število ilustracij in tako izdelek ne bi vseboval
ilustracije vsakega meseca. Za boljšo zamisel smo z naročnikom izhajali iz predloge,
najdene v tuji literaturi o severnih jelenih (slika 23). V literaturi je prikazan cikel samca
kot tudi samice. Vendar smo morali izpustiti cikel samice, ker bi še vedno prišlo do
prostorske težave, majhnih ilustracij pa ne želimo. Z več manjših ilustracij bi ilustracije
izgubile gledalčev fokus, izdelek pa bi bil prenasičen z informacijami. Ilustracije morajo
biti dovolj jasne, opazne in morajo jasno predstaviti razliko med rogovji.
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Slika 23: Cikel rogovja severnega jelena za samca in samico (27)
Za končni koncept smo se odločili za izdelek, kjer bi bil prikazan krog na kvadratni
podlagi, razdeljen na enake dele, četrtine, vsak del pa bi vseboval 2 ilustraciji, torej 8
ilustracij vseh skupaj. Da bi izdelek ponujal interaktivnost in uporabo obiskovalcu, bi
na kvadratno podlago skozi središče spodnjega narisanega kroga namestili okroglo
ploščo z izrezano četrtino, ki bi imela možnost vrtenja. Tako bi izdelek z izrezano
četrtino okrogle plošče prikazoval dve ilustraciji hkrati, obiskovalec pa bi jo lahko rotiral
in se pomikal po obdobjih. S prikazom le dveh ilustracij hkrati bi se tako tudi izognili
prenasičenosti in zmanjšanju vrednosti posamezne ilustracije. V diplomskem delu je
končni izdelek prototip iz valovitega dovolj trdnega kartona, medtem ko bo naročnik
izdelek v realni velikosti lahko realiziral z materialom iz lesa.
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3.2 ŠTUDIJA IN ZASNOVE ILUSTRACIJ SEVERNEGA JELENA
Severni jelen (znanstveno ime Rangifer tarandus) je vrsta jelenov, živečih v arktični
tundri in sosednjih borealnih gozdovih Grenlandije, Skandinavije, Rusije, Aljaske in
Kanade. (26)
Poznamo več vrst severnih jelenov, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, razmerju
trupa in nog, obliki glave, barvnemu vzorcu in rogovju. V sami posamezni vrsti pa
severni jelen menja barvo dlake glede na letni čas, vsak posameznik pa ima vedno
rahlo drugačne detajle rogovij.

Slika 24: Primer severnega jelena s prevladujočo rjavo dlako (28)

Slika 25: Primer nižjega severnega jelena v bolj arktičnem podnebju (29)
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Glede na to, da informacije o tem, kakšne severne jelene bo Živalski vrt Ljubljana
pridobil, ni bilo, je bila naloga ilustriranja prepoznavnega severnega jelena zahtevna.
Preiskati je bilo treba ogromno fotografske literature severnih jelenov in tako potegniti
skupne imenovalce vseh različnih severnih jelenov ter na koncu ilustrirati takšnega, ki
bo imel dovolj prepoznaven karakter.

Slika 26: Primer odpadanja žameta iz rogovij severnega jelena (30)
Ob risanju je bilo treba razumeti tudi anatomijo, zato je bilo prej treba zrisati več
ilustracij, dokler nismo prišli do najbolj ustrezujoče.
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Slika 27: Prvi trening ilustracije severnega jelena s tehniko barvic; format A4

Slika 28: Ilustracija glave s tehniko akvarela in barvic; format A4
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Slika 29: Ilustracija tehnike akvarela in barvic; format A4

3.3 KONČNA IDEJNA ZASNOVA CELE GRAFIČNE PODOBE
Čeprav smo koncept že zasnovali, je bilo treba ugotoviti, kakšne bodo ilustracije glav
z rogovji severnih jelenov, se pravi pod kakšnim kotom bodo glave, iz katerega pogleda
bodo ilustrirane, skratka kakšne in kako bodo ilustracije vključene.
Odločili smo se, da bodo glave iste in prikazane iz profila, rogovja pa bi bila element
spremenljivke. Treba bi bilo ilustrirati eno glavo brez rogovij in na isto glavo
računalniško vstavljati rogovja.
Skica na naslednji strani (slika 30) je zgolj simbolična za lažjo predstavo koncepta
samega izdelka.
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Slika 30: Skica končne podobe

32

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Končni izdelek je prototip table o zanimivosti rogovja severnega jelena. V grafičnem
izdelku so vključene ilustracije, celotno podobo pa podajajo grafični elementi, ki
sestavljajo celoto.
4.1 SKENIRANE ILUSTRACIJE
Za končne ilustracije smo se odločili za tehniko s Faber Castellovimi polikromnimi
barvicami na rjavkast odtenek fotokartonskega papirja. Umirjeno in čisto ozadje bi bilo
namreč tudi ustrezno na samem izdelku z ilustracijami, kjer bi bela dlaka prišla bolj do
izraza. Zato je bilo idealno izbrati odtenek ozadja že v prvem koraku in si s tem olajšati
delo v post produkciji. Končane risbe je bilo treba najprej skenirati, preden se jih je
digitalno obdelalo v Adobe Lightroomu in Adobe Photoshopu.
Pri spoznavanju živali severnega jelena je tako najprej nastala ilustracija celotnega
jelena (slika 31). Razumeti je bilo treba proporce ter jelena pravilno rešiti z vidika
anatomije. Z barvicami je bilo treba jelenu dati ustrezne teksture dlake ter na koncu
opaziti razliko med ostrejšimi rogovji ter mehkejšo figuro jelena.
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Slika 31: Ilustracija celega severnega jelena
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Slika 32: Risba glave brez rogovja
Ilustracija (slika 32) prikazuje glavo severnega jelena brez rogovij in z močnim vratom
značilne bele dlake. Samcu severnega jelena namreč pozimi okoli decembra odpade
rogovje in je brez njih do približno meseca marca. Glava je narisana po predlogi samca
iz tundrskega okolja, kjer so severni jeleni večji in bolj rjavkaste dlake. Poleg pravilne
strukture glave je bilo treba z ustrezno teksturo poudariti dlako.
V nadaljevanju so risbe posameznih rogovij (slike 33–37), ki jih je bilo treba digitalno
vstavljati na glavo (slika 32). Čeprav je narisana glava večinsko v pogledu iz profila,
pa je še vedno rahlo vidna veka levega očesa, kar daje majhen podatek o prostoru.
Zato smo pri rogovju dodali tudi levi rog, ki ilustraciji poda prostorsko informacijo.
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Slika 33: Risba najmanjšega rogovja

Slika 34: Risba rogovja druge stopnje
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Slika 35: Risba rogovja tretje stopnje
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Slika 36: Risba največjega rogovja
Risbe (slike 33–36) prikazujejo rogovja od najmanjše do največje velikosti v obdobju
od marca do avgusta. Rogovja nimajo tipične ostrine oziroma ostrih potez kot pri
ilustraciji (slika 31) celotnega jelena. Z zaobljenimi potezami je bilo namreč treba
prikazati učinek žameta, ki raste na kosti rogovja. Na risbah je prikazan tanjši žamet,
nekatere ostre poteze po površini rogovja pa še vedno dajejo informacijo o trdem
materialu.
38

Slika 37: Risba, ko rogovju odpada žamet in ima krvav material
V mesecu avgustu samcu severnega jelena začne odpadati žamet iz rogovja (slika
37). Takoj po odluščenem delu žameta spodnji del žameta močno krvavi, in ko
večina rogovja nima več žameta, je le-to prekrito s krvjo, ki se suši in strdi. Sken je
prikazal rdeč odtenek preveč medlo, ton je premalo živo rdeč, zato je bilo treba ta
rogovja v nadaljevanju digitalno dobro urediti. Za razliko od prejšnjih rogovij ta (slika
37) in naslednja ilustracija (slika 38) prikazujeta oster material in ostre robove.
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Slika 38: Risba rogovja brez žameta, zadnjega v ciklu
Kot zadnja v ciklu so rogovja (slika 38) v obdobju jesenskega časa, prikazana brez
žameta in krvi, torej svetle barve, ki prikazujejo kosti rogovja. S takšnimi rogovji se
cikel zaključuje ter se ob odpadanju le-teh in ponovni rasti zopet ponavlja.
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4.2 KONČNE ILUSTRACIJE
Ker skeni pogosto izgubijo intenzivnost tonov in kontrastov, ki jih vidimo na risbi, je bila
nujno potrebna ustrezna postprodukcija, da so bile ilustracije ustrezne za tisk na
grafični izdelek. V Adobe Lightroomu so bili skeniranim ilustracijam najprej poudarjeni
kontrasti in tekstura dlake. Še vedno je bilo treba ohraniti podatke risbe, zato je bil malo
povečan parameter ostrine.
Pri ilustraciji glave je bilo treba nekaj rumenega odtenka nadomestiti s sivim,
nadaljevanje postprodukcjie pa je potekalo v Adobe Photoshopu. Ker sken ozadja
papirja nima v celoti istega odtenka, je bilo treba ozadje zamenjati z ozadjem enega
odtenka. Z ustreznim orodjem čopiča je bilo treba za malenkost skrajšati še vrat, da je
imel lepši zaključek.

Slika 39: Končna ilustracija glave
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Slika 40: Končna ilustracija glave z najmanjšim rogovjem
Vsako rogovje, urejeno v Adobe Lightroomu je bilo treba nato v Adobe Photoshopu še
obrezati z orodjem peresa in jih vstaviti na glavo. Da so se rogovja kontrastno in tonsko
ujemala z glavo, je bilo potrebnih še nekaj dodatnih modifikacij tona. Z majhnimi čopiči
je bilo treba urediti še sam stik med rogovji in glavo.
Pri prvih štirih ilustracijah z rogovji (slike 40–43) je bilo treba ujeti podoben ton, da je
edina spremenljivka le velikost rogovja in se tako prikaže njegov razvoj.
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Slika 41: Končna ilustracija glave z rogovjem okoli meseca maja
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Slika 42: Končna ilustracija glave z rogovjem v mesecu juniju

Ker pri ilustracijah večjih rogovij (slike 42−45) rogovja zasedejo več prostora v krogu
končnega izdelka, je bilo za pridobitev na prostoru treba rahlo skrajšati vrat.
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Slika 43: Končna ilustracija glave z največjim rogovjem okoli meseca avgusta
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Slika 44: Končna ilustracija glave z rogovjem, ki mu odpada žamet
Pri rogovju, kjer odpada žamet (slika 44), je bilo treba popraviti sam ton rdečega
odtenka, da ta bolj spominja na krvavo teksturo.
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Slika 45: Končna ilustracija glave z zadnjim rogovjem v ciklu
Zadnja ilustracija v ciklu (slika 45) prikazuje rogovja v svetlem odtenku, zato je bilo
treba na določenih delih omiliti kontrast, da ne bi prišlo do prevelike razlike med glavo
in rogovji.
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4.3 KONČNA GRAFIČNA PODOBA IZDELKA
Končni izdelek je prototip table, sestavljene iz dveh kartonskih plošč. Kvadratna
podlaga meri 93 x 93 cm, zgornja vrteča okrogla plošča z izrezano eno četrtino pa ima
premer 79 cm. Skozi skupno središče obeh plošč je nameščen vijak, okoli katerega se
rotira zgornja plošča in tako gledalcu nudi interaktivnost.
Končno sestavljanje grafične podobe z ilustracijami se je oblikovalo v programu Adobe
Illustratorju. Krog z ilustracijami (slika 46) je razdeljen na četrtine, vsaka četrtina ima
dve ilustraciji. Simetričnost izdelku daje tudi vertikalna polovica kroga, saj so ilustracije
glav na desni polovici usmerjene v desno in na levi polovici v levo. Ker so ilustracije
razvrščene v obdobja, na dano strukturo kroga mesecev ni bilo možno enakomerno
razporediti. Tako ima desna četrtina štiri mesece, spodnja pa medtem samo dva. Zato
je bilo na spodnji četrtini dovolj prostora, da se med mesec julij in junij v vertikalno
sredino vstavi še logotip naročnika. Cilj izdelka je bil, da je dovolj enostaven in jasen,
zato poleg naslova ter mesecev okoli kroga kot tipografskih elementov drugih grafičnih
elementov ni bilo treba dodajati. Tudi za tekstovni del je izbrana preprosta tipografija,
ki je čista in lahko berljiva. V naslovu je uporabljena serifna pisava Tahoma. Ker ima
naslov 6 besed, so tri besede, ki dajejo pomembnejšo informacijo, v krepkem.
Tipografija mesecev v krogu pa je v nasprotju z naslovom neserifne pisave, in sicer
Arial.
Celotni izdelek dopolnjuje okrogla plošča z izrezano četrtino (slika 47), ki jo je bilo treba
ustrezno grafično rešiti. Ker plošča prekriva veliko površine, bi dodatek z neustrezno
rešitvijo lahko kvaril izdelek ali odvrnil pozornost od ilustracij spodnje plošče. Ker se
plošča rotira, je bila edina opcija, da plošča ne bi bila pusta, uporabiti nek vzorec. Da
bi takoj začutili ločeno površino, je med ploščama rahel kontrast barv. Oblikovan
vzorec je namreč v medlem modrem in rjavem odtenku, dovolj, da poda rahel kontrast
v primerjavi s spodnjo ploščo. Vzorec na plošči je posledično krožnih oblik, za
dopolnitev izdelka pa je dodana še puščica, ki podaja informacijo o rotaciji in njeni
smeri kot smeri urinega kazalca. Obliko plošče je bilo treba lasersko izrezati po konturi.
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Slika 46: Grafična podoba podlage − spodnje plošče
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Slika 47: Grafična podoba zgornje plošče
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Slika 48: Prikaz predstave obeh plošč
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Vključitev ilustracij grafičnemu izdelku doda vrednost, hkrati pa pritegne gledalčevo
pozornost. Čeprav so ilustracije glavna vsebina izdelka, sta bila pravilna umestitev leteh in grafična rešitev tisti, ki daje izdelku celoto ter uporabno vlogo.
Da bi prikazali razvoj in spremembe rogovja, je konstanta na vseh ilustracijah ista
glava, rogovja pa so spremenljivka velikosti ter kontrasta. Da ni preveč informacij in
nasičenosti, ki bi posledično povzročile zmedo, krog vsebuje le 8 ilustracij in tako
ohranja čistost. Rotirajoča se plošča pa dopolnjuje grafični izdelek, estetsko ga
popestri ter izdelku podaja informacijo o uporabni vlogi.
Realistične ilustracije vsekakor izdelku povečajo vrednost, ustrezna grafika pa je tista,
ki jim poda uporabno vlogo na grafičnem izdelku.
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5 ZAKLJUČEK
Da bo grafični izdelek izstopal iz povprečja, je poleg kakovosti oglaševane storitve
potrebna tudi dobro rešena vizualna podoba, ki bo pritegnila gledalca. K vizualni
podobi lahko velikokrat bistveno pripomore vključevanje ilustracij, ki izdelek izboljša iz
estetskega vidika ter mu poda unikatnost in prepoznavnost.
Ilustracija je ena najpomembnejših zvrsti likovne umetnosti, ki verbalni jezik pretvarja
v likovnega. Ilustracija ne sme izgubiti primata, saj je pogostokrat tista, ki boljše
nadomesti fotografijo. Primeri takih ilustracij so prav gotovo tisti, ki služijo namenu
izobraževanja. Za bolše razumevanje ilustracija kjučno predstavi pomembne detajle
ter izključi moteče vplive svetlobe in senc.
Za naročnika ZOO Ljubljana smo izdelali prototip izobraževalno interaktivne table, ki
bo njihovim obiskovalcem nudila informativno izobraževanje o njihovi živali. Ker je
ilustracija zvrst likovne umetnosti, z vključitvijo realističnih ilustracij izbrane živali
izdelku podaja višjo vrednost. Z naročnikom smo za celotni koncept izdelka izhajali iz
predloge v tuji literaturi in izdelali prototip, kjer grafični elementi dopolnjujejo izdelek,
mu dajejo interaktivnost in ilustracijam pripomorejo k uporabnosti. Prototip izdelka je
izdelan iz valovitega kartona, grafična podoba pa je kot nalepka kaširana na podlago.
Oblikovan prototip table nas je iz estetskega ter uporabnega vidika prepričal, z
naročnikom pa bomo kasneje nadaljevali sodelovanje, če bodo potrebni popravki na
ilustracijah iz samega biološko strokovnega vidika. Upamo, da bo delo projekta te
diplomske naloge vidno v Živalskem vrtu Ljubljana do konca leta 2017.
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