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Izvleček
Raziskovanje fenomena “crossover” slikanic na podlagi izbranih slovenskih in čeških
slikanic
Spremembe koncepta otroka, otroštva in otroškega bralca so v osemnajstem stoletju prinesle
drastičen premik v razumevanju literature, saj je prišlo do delitve bralcev glede na njihovo
starost in posledično do rojstva mladinske literature. Pred tem so si otroci in odrasli delili iste
knjige. Pojav in uspeh serij o Harryju Potterju je v devetdesetih letih ponovno odprl vprašanja o
starostnih mejah bralcev, ki je rezultiral v pojav izraza »crossover« literatura. Izraz opisuje
naslovniško odprto literaturo, ki je namenjena otrokom in odraslim. »Crossover« literatura preči
tudi meje tradicionalnega dojemanja literarnih ţanrov, zvrsti in oblik. Nekateri trdijo, da
naslovniška odprtost povzroča infantilizacijo druţbe, izginjanje otroštva ter mladinske literature
ter menijo, da je ta proces simptom postmodernizma. Teoretiki kot sta Sandra Beckett in Rachel
Falconer te ideje zavračata in opominjata, da so meje med knjigami za odrasle in knjigami za
otroke umetno tvorjene in da je skupna literarna dediščina vedno obstajala. »Crossover«
fenomen se kaţe tudi v slikaniški produkciji, ki je tradicionalno gledano primarno namenjena
predbralnim otrokom in je ţe zaradi konstantne interakcije med otrokom in odraslim v procesu
branja »crossover« format. Hkrati pa zaradi svoje narave, ki teţi k povezovanju med literaturo in
vizualnimi umetnostmi, ponuja veliko svobodo in moţnosti za eksperimentiranje. Izbrane
slovenske in češke slikanice, ki bi jih lahko brali skozi »crossover« perspektivo, kaţejo na teţave
pri klasifikaciji in iskanju skupnih značilnosti. Skupno jim je prestopanje tematskih ter idejnih
zakonitosti slikanice ali pa prestopanje meja znotraj same zvrsti, skozi likovno podobo ali celo z
odtegnitvijo besedila, ki spodbuja kreativen pristop k branju ter omogoča naslovniško odprtost.
Ključne besede: koncept otroškega bralca, »crossover« literatura, »crossover« slikanice,
naslovniška odprtost, slovenske slikanice, češke slikanice
Abstract
Research of the crossover picture books phenomenon based on selected Slovene and Czech
picture books
Changes in the concept of child, childhood and child reader in the 18th century brought a drastic
shift in literature, leading to the division of readers based on their age and consequently to the
birth of children's literature. Before that children and adults shared the same books. With the
success of Harry Potter series in the 1990s, questions arose regarding age boundaries and that led
to the idea of crossover literature. The expression describes literature written for a dual audience
that can be both children and adults. Crossover literature also crosses the boundaries of
traditional ideas of literary genre and form. Some say this is a symptom of postmodernism and
that these changes cause infantilisation of adult world, disappearance of childhood and children's
literature. Scholars like Sandra Beckett and Rachel Falconer deny these theories and say that the
borders between books for children and books for adults were artificially formed and that books
for children and books for adults have always had a common literary history. Crossover
phenomenon is also present in the literary production of picture books that have traditionally
been intended for pre-readers. Since picture books require constant interaction between a child
and an adult in the reading process, a picture book is already a crossover form in its primary idea.
At the same time the relation between the text and the visual images in picture books presents a

lot of possibilities for new and innovative approaches. Selected Slovene and Czech picture books
that allow for reading from the crossover perspective show how difficult it is to create a solid
system of classification and find common characteristics in works that are part of the crossover
phenomenon. What they all share is crossing traditional borders in themes and ideas that they are
trying to portray. These picture books also cross genre boundaries through the visual aspects of
the books or even through complete disappearance of text, which encourages a creative approach
to reading and opens the age boundaries of the addressee.
Key words: concept of the child reader, crossover literature, crossover picture books, dual
audience, Slovene picture books, Czech picture books
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UVOD
S pričujočim magistrskim delom poskušamo osvetliti »crossover« slikanice kot del
»crossover« literarnega fenomena. Gre za naslovniško odprto literaturo, namenjeno otrokom
in odraslim, ki ne preči samo starostne meje bralcev, ampak hkrati kljubuje tudi ţanrskim,
zvrstnim in vrstnim mejam. Pri orisu te literature se v teoretičnem delu naslanjamo tako na
slovenske kot na tuje strokovnjake, v analitičnem delu pa apliciramo omenjene teorije na
izbrane slovenske in češke »crossover« slikanice. Metoda dela je torej povezana z zbiranjem
strokovnega in leposlovnega gradiva, s katerim ţelimo osvetliti pojav »crossover« slikanic.
Izraz »crossover« literatura v magistrskem delu ni uporabljen v slovenskih različicah, saj so
te preveč opisne in se preteţno naslanjajo predvsem na recepcijsko funkcijo takšnih literarnih
del, pri tem pa zanemarjajo dejstvo, da te knjige prečijo tudi oblikovne in tematske meje, če
jih obravnavamo v kontekstu tradicionalne mladinske knjiţevnosti.
Ker je »crossover« literatura v svojem bistvu povezana z naslovniško odprtostjo, ki briše
starostne meje med bralci, je jedro prvega poglavja razvoj in zgodovina koncepta otroka,
otroštva in otroškega bralca. Razloţeni so razlogi in ozadja, ki so pripomogla k razvoju
mladinske literature. Pri tem je izraz mladinska literatura skozi celotno magistrsko delo
uporabljen kot krovni izraz, ki zajema vso literaturo, namenjeno otrokom, torej osebam do
osemnajstega leta starosti. Zaradi širjenja meja mladinske literature predstavimo tudi nekaj
poglavitnih teorij, ki to oznako zanikajo ali pa jo poskušajo na novo premisliti, med drugim
razmišljanja Perryja Nodelmana, ki govori o strahu pred mladinsko literaturo v odraslem
svetu in pri tem poskuša zavreči nekatere teorije Paula Hazarda. Nadalje se magistrsko delo
osredotoči na predlog Katharine Jones o vzpostavitvi nove krovne oznake, v kateri bi bili
vključeni tudi odrasli bralci, ki posegajo po mladinskih knjigah. V sklopu teh idej se
naslonimo še na Sandro Beckett, ki govori o literaturi za vse starosti, preden se v naslednjem
poglavju neposredno dotaknemo pojma »crossover« literature.
Drugo poglavje je namenjeno prikazu širšega dojemanja »crossover« literarnega pojava, ki se
nanaša na področje mladinske literature. Uvodno je predstavljen esej pisatelja C. S. Lewisa iz
leta 1952, v katerem je še pred pojavom »crossover« izraza govoril o dejstvu, da so starostne
meje bralcev nesmiselne in umetno tvorjene. V nadaljevanju nato sledi pojasnilo, zakaj se je
oznaka »crossover« literatura v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sploh pričela pojavljati
in kakšen je njen pomen. Nadalje izpostavimo nekaj poglavitnih značilnosti ter problematiko
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»crossover« literature in na koncu poglavja na kratko predstavimo še rabo te oznake v drugih
medijih in drugih strokah. Pri tem v glavnem izhajamo iz teorij Sandre Beckett in Rachel
Falconer.
Tretje poglavje se ukvarja z bralsko recepcijo naslovniško odprtih del in pri tem poskuša
razloţiti še koncept dvojnega naslovnika. Pri tem navajamo slovenski teoretičarki Mileno
Blaţić in Anjo Štefan, ki omenjata mladinska dela, primerna za otroke in odrasle.
Izpostavljata tudi dejstvo, da je nasploh v sklopu mladinske literature teţko govoriti o
enotnem naslovniku. Nadalje se naslanjamo še na izsledke Maije-Liise Harju, ki se v svoji
doktorski disertaciji posveča odzivom bralcev na »crossover« literaturo.
Naslednje poglavje se omeji na »crossover« slikanice in poskuša pojasniti, zakaj je ravno
slikaniška oblika nadvse primerna za večnaslovniško občinstvo. Predstavljen je članek Judith
Rose, ki izpostavlja nekatere ključne avtorje slikanic, katerih dela posegajo na območje
naslovniško odprtih knjig. Sledi izpostavitev razlik oz. podobnosti med »crossover« in
postmodernimi slikanicami, nato pa okvirni zgodovinski pregled in klasifikacija »crossover«
slikanic. Pri tem primarno izhajamo iz monografije Sandre Beckett, posvečene obravnavi
»crossover« slikanic. Beckettova »crossover« slikanice razdeli na knjige umetnikov ter na
slikanice brez besedila. Njena klasifikacija ni popolna, zato se pri poskusu klasifikacije
naslanjamo še na slovensko teoretičarko in kritičarko Kristino Picco, ki slikanice z odprtim
naslovnikom razdeli na problemske slikanice, slikaniške predelave, simbolne slikanice, »art«
slikanice in darilne slikanice.
Sledi analitični del, v katerem na podlagi izbranih slovenskih in čeških slikanic praktično
predstavimo omenjene teorije. Pri izboru in klasifikaciji se nanašamo na lastno raziskovalno
delo v Sloveniji in na Češkem, ki je potekalo v sklopu študijske izmenjave, nadalje pa v
zaključku poskušamo celostno ovrednotiti predstavljeno gradivo in prikaţemo moţne razlike
ter podobnosti med češko in slovensko produkcijo »crossover« slikanic. Pri tem je potrebno
poudariti, da je izbor subjektiven in poskuša osvetliti teorije, ki so predstavljene v prvem delu
magistrske naloge. Zaradi omejenega dostopa do celotne produkcije slikanic v Sloveniji in na
Češkem, so slikanice subjektivno izbrane in se naslanjajo na sodobnejše ustvarjalce. Vsi
prevodi uporabljeni v magistrskem delu so avtorski. Vključeno slikovno gradivo je rezultat
lastnega raziskovalnega dela in je del osebnega arhiva avtorice pričujoče magistrske naloge.
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1 RAZVOJ KONCEPTA OTROKA, OTROŠTVA IN OTROŠKEGA BRALCA
V tradicionalnem smislu dojemanja bralca se literatura glede na starost deli na literaturo za
odrasle in literaturo za otroke. Spremembe v mladinski literaturi so sproţile polemike okrog
smiselnosti razdelitve bralcev na starostne skupine; te meje pred osemnajstim stoletjem
namreč sploh niso obstajale. Obstajal pa ni niti koncept otroštva kot ga poznamo danes. Pred
tem so bili otroci obravnavani kot »mali odrasli«, ki so se tudi druţili z odraslimi kot
enakovredni. Prvič se je koncept otroka pojavil nekje okrog leta 1600 in se počasi trdneje
usidral v druţbo, saj so otroke začeli vedno bolj razlikovati od odraslih – tudi po načinu
oblačenja in normah obnašanja. Koncept otroka se je sočasno razvijal tudi z razvojem šolstva.
Odraslost je medtem postala nekakšen koncept, ki ga je šele potrebno doseči: čas posebnega
znanja in skrivnosti, za katerega se morajo otroci primerno pripraviti, da lahko vanj vstopijo.
To se ni zgodilo naenkrat in nikakor ne hkrati po celem svetu. Če je koncept otroštva
relativno mlad, pa je koncept mladinske literature še mlajši (Griswold, 1997: 35–36).
Pred osemnajstim stoletjem namreč ni bilo jasne ločnice med literaturo, namenjeno odraslim
bralcem, in literaturo, namenjeno otrokom. To dejstvo je bilo pogojeno z različnimi
dejavniki. Eden izmed razlogov je bila zagotovo slaba pismenost; večinoma so brali samo
najbolj izobraţeni in premoţni, le-ti so si lahko privoščili nakup knjig, ki so bile takrat dojete
kot dragocene dobrine. Zaradi tega je bilo v interesu zaloţnikov in pisateljev, da so si
omogočili čim širše bralsko občinstvo z izdajo naslovniško odprtih knjig. Poleg tega pa je bil
popolnoma drugačen tudi sam koncept otroštva in otroka, ki je imel v takratni socialni shemi,
v času pred razsvetljenstvom, popolnoma drugačen status v druţbi. V osemnajstem stoletju se
je koncept otroka začel spreminjati, raven pismenosti se je pričela višati, tudi stroški tiskanja
knjig so se zniţali in posledično so pričele izhajati knjige, ki so bile usmerjene neposredno na
otroškega bralca, razlika med mladinsko literaturo in literaturo za odrasle pa se je povečala
(Harju, 2012: 24). Teoretiki izpostavljajo dejstvo, da so si otroci in odrasli prvotno delili isti
»kulturni bazen« folklornih pripovedi, pravljic ter ţivalskih in religioznih pripovedi, v
osemnajstem stoletju pa se je zgodil preobrat, ki je ločil bralske skupine. »Izumitev«
mladinske literature lahko dojemamo kot evropski fenomen, ki je popolnoma spremenil
razumevanje literature nasploh. Otroci so postali bralci, ki potrebujejo svoje knjige, ker so
drugačni od odraslih, in s tem se je rodilo razlikovanje med starostnimi skupinami bralcev
(prav tam: 18–23).
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Tudi Lilijana Burcar v knjigi Novi val nedolţnosti v otroški literaturi govori o tem, kako se je
podoba otroka in otroštva skozi čas zaradi kulturnih, druţbenih, političnih in drugih
dejavnikov spreminjala (Burcar, 2007: 9). »Te spremembe so v zadnjih 400 letih porodile
premik od gledanja na otroka kot izprijenega in preţetega z izvirnim grehom k racionalni
zasnovi otroka in kasneje k romantičnemu idealu nedolţnega otroka« (prav tam: 9). Ideal
nedolţnega otroka pa je po njenem mnenju še danes prisoten v tradicionalnem pogledu na
otroka (prav tam: 9).
Koncepti razumevanja otroka in otroštva so vedno pogojeni z druţbeno, politično in socialno
klimo določenega časa in okolja. Tako je na primer čas razsvetljenstva izpodrinil
srednjeveške poglede na otroke, ki so do takrat veljali za grešne in nagnjene k slabim
dejanjem, ter prinesel nov koncept »nevtralnega racionalnega otroštva« in ideal »otroka, ki je
z grehom nezaznamovan ter učljiv in razsoden« (prav tam: 12–13). Prišlo je do razumevanja
otroka, ki je predstavljen kot nepopisan list papirja in je zmoţen racionalnega razmišljanja, s
predpostavljanjem, da so mu posredovane pravilne moralne vrednote. V skladu s tem
razmišljanjem so se pojavile Lockove učne metode, ki so v Anglijo leta 1744 prinesle
tiskanje prvih knjig, namenjenim otrokom. Burcarjeva se naslanja na teoretike, ki kot
začetnika tiskanja otroških knjig navajajo Johna Newberryja. Te knjige so bile zasnovane kot
neke vrste poučna literatura, ki je spodbujala k dialogu med otroki in odraslimi ter poudarjala
vzgojo meščanskih vrednot. Posledično so torej prve knjige, namenjene izključno otrokom,
povezane z vzponom meščanskega razreda in so predstavljale tudi močan statusni simbol. »V
tej literaturi racionalni otrok nastopa kot nekoliko svojeglavo, a trezno razmišljujoče bitje, ki
se pod skrbnim vodstvom odraslih uči iz svojih napak / ... /« (prav tam: 14). Hkrati pa je
vsebina teh knjig učila tudi podrejanje druţbenim normam. Dejstvo pa je, da je v tem
razumevanju otrok tesno povezan z odraslim svetom, saj so odrasli poglavitni za njegov
razvoj razmišljanja in čustvovanja (prav tam: 13–14).
Skozi čas so se glavni elementi in tendence mladinske literature spreminjale v skladu s
predvidevanji odraslih, da so otroci nedolţni in ranljivi, in zato mora biti otroška literatura
preprosta, prijetna, primerna in mora vsebovati nekatere didaktične elemente. Rousseaujeva
filozofija je prinesla koncept otroka, ki je nedolţen in pozitivno vpliva na svet odraslih, ki pa
je nasprotno razumljen kot pokvarjen. Koncept otroštva kot časa nedolţnosti se je pričel
uveljavljati ob koncu osemnajstega stoletja in se dokončno uveljavil do druge polovice
devetnajstega stoletja (prav tam: 14). »Na podlagi Rousseaujevih idejnih izhodišč so podobo
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idealnega otroka zasnovali tako, da so ga sicer označili za izvorno nedolţnega, a hkrati tudi
samozadostnega posameznika, ki je pogreznjen v poseben in sebi lasten, domišljijsko
produktiven in ustvarjalen svet narave« (prav tam: 15). Čas romantike je otroka izoliral, ga
postavil v območje narave in ga razumel kot precej statično bitje, ki obstaja zunaj druţbe in
njenih določil. Ravno zaradi tega je prišlo do posebnega poudarka in enačenja z naravo, saj
naj bi, podobno kot otrok, tudi narava predstavljala pristnost in nezaznamovanost.
Romantično razumevanje je otroka tako umaknilo iz druţbenega, zgodovinskega in
kulturnega prostora v območje popolne moralne čistosti. Ta ideologija pa je problematična na
mnogih ravneh, predvsem pa zato, ker zanika otrokovo identiteto, kompleksnost in
nespregledljivo vključenost v različne sisteme ter mu posledično namerno odvzema poloţaj v
druţbi. Tipičen primer načrtnega zanikanja realnega sveta otroka je bil na primer načrtni
spregled problematike otroškega dela s strani romantičnih pesnikov. Delavskemu otroku, ki
nikakor ni spadal v okvir nedolţnega otroka, so tako odvzeli status otroka zaradi njegove
prevelike vključenosti v druţbo. Romantično dojemanje otroka je namreč poudarjalo njegovo
samozadostnost, čustvenost in domišljijsko naravnanost, ki pa se lahko razvije samo stran od
njegove vpletenosti v različne socialne sisteme. Le tako lahko nedolţni otrok spozna
skrivnosti narave, ki jih odrasla oseba ne more več zaznavati. Nezaznamovani otroci so tako
dobili poseben status »preroka« in posledično tudi ikoniziran status (prav tam: 14–18).
»Romantična ideologija nedolţnega otroštva je, kot vidimo, s seboj prinesla konstrukcijo
transcendentalnega in izoliranega otroka, ki lebdi zunaj druţbenih vplivov in vpisov« (prav
tam: 18). To razumevanje pa je romantičnim pesnikom sluţilo tudi za identifikacijo s tem
konceptom, zaradi katerega so sebe lahko postavili na prestol ustvarjalnega genija
sposobnega avtonomnih misli (prav tam: 18–20).
Nove druţbene ureditve druge polovice devetnajstega stoletja so v literaturi in nasploh utrdile
idejo o nedolţnem in druţbeno izoliranem otroku, ki lahko odreši pogubljen svet odraslih in
lahko odrasle uči dobrega in zglednega ţivljenja. Do tridesetih let dvajsetega stoletja se je
romantična ideja o nedolţnem otroku ţe zelo razmahnila po svetu, predvsem v industrijsko
močnih drţavah. Hkrati pa se je spremenilo tudi dojemanje spola in spolnih vlog, saj je moški
v kapitalizmu prevzel glavno vlogo v druţini, ţenske in otroci pa so postali druţbeno in
ekonomsko odvisne osebe (prav tam: 20–23). »Ta preobrazba patriarhalnega druţbenega reda
pa s seboj ni prinesla le redukcije ţenske in kulta materinstva, ampak tudi z njim neposredno
povezano in dokončno predrugačitev pomena in vsebine otroštva. Uspeh te fraternalistične
druţbenospolne pogodbe je namreč zavisel ne le od zaprtja ţensk za stene kuhinj in doma,
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ampak tudi od podobne »podomačitve« otrok in njihove vzporedne sentimentalizacije ter s
tem povezane istočasne preusmeritve otrok iz javne sfere v obvezno in podaljšano šolanje«
(prav tam: 24). S tem so se lahko znebili otroškega dela, ki je postajalo vedno večji problem,
saj so otroci predstavljali konkurenco moškim na delovnem trţišču. Otroke so prestavili v
okolje doma in prišlo je do sentimentalizacije ter nenazadnje do še večje izoliranosti otroka,
ki je postal še bolj podvrţen nadzoru odraslih. Prišlo je tudi do uvedbe obveznega šolanja ter
do odstranitve otrok iz delovnega sektorja – do izločitve otrok iz javnega prostora. Poleg tega
pa se je pričelo tudi strukturiranje otrok na podlagi starosti. Nekateri teoretiki temu procesu
pravijo institucionalizacija otroštva, v kateri je prišlo do popredmetenja otroka: otrok je bil
odstranjen iz druţbe, hkrati pa spremenjen v pasivnega potrošnika ter predmet trţenja
kapitalistične ureditve. Zanimivo je, da se je to odraţalo tudi v literaturi, saj so v slikanicah iz
konca devetnajstega stoletja otroci upodobljeni brez realnih teles; druţbena breztelesnost se
je torej preselila tudi v literaturo (prav tam: 24–28). Po letu 1850 so se počasi pričele umikati
moralistične knjige, ki so bile primarno namenjene vzgajanju in niso imele statusa
leposlovnih knjig. To se je zgodilo s pojavom avtorjev kot so Lewis Carroll, Louisa May
Alcott, Mark Twain, Jules Verne in Robert Louis Stevenson (Griswold, 1997: 36).
1.1 Perry Nodelman o strahu pred mladinsko literaturo
Kot ugotavlja ameriški teoretik Nodelman, se je v današnjem času zgodil drastičen preskok v
miselnosti od časa Paula Hazarda. Dandanes si je teţko zamisliti, da bi ljudje še vedno
ohranili idejo o nedolţnosti otroštva ter o preprosti, modri in direktni mladinski literaturi, o
kateri je govoril Hazard. Premik se je hkrati zgodil tudi v smer strahu pred literaturo, ki je
lahko nevarna in lahko izpridi mlade bralce, če ne prenaša in uči »pravih« vrednot. Mladinska
literatura je tako postajala vedno bolj razumljena kot prostor, v katerem odrasli izvajajo
represijo nad otroci, nad njimi izkazujejo svojo moč in jih s tem prisilijo, da sprejemajo ideje
odraslih o tem, kdo so kot osebe. Nodelman zanika idejo Hazarda, da so otroci diametralno
nasprotje odraslih, da spadajo v drugačen svet. Ta ideja bi lahko hkrati sovpadala tudi s
prepričanji, da moški in ţenske spadajo v drugačne svetove – tako kot belci, črnci itd.
Hazardovo pojmovanje otroštva pogosto sovpada z nekaterimi idejami seksizma in rasizma.
Nodelman navaja teorije Jacqueline Rose, ki trdi, da prava narava otroštva straši odrasle.
Odrasli se zavarujejo pred zmedo in kaosom, ki ga še kot otroci občutimo, tako da si
zgradimo podobo o otroštvu, ki izloči vse, kar bi naj bilo ogroţajoče, in tako si zgradimo
nekakšno idejo o otroštvu kot nečem čistem in nedolţnem. Te podobe odrasli nato skozi
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mladinsko literaturo prenesejo naprej na otroke zato, da bi jih prepričali, da so njihova
ţivljenja takšna, kot si odrasli predstavljajo da so, ter jim posledično vzbujajo občutek krivde,
če ne ustrezajo modelu, ki so si ga odrasli o njih zgradili. Hazard je trdil, da imajo otroci sicer
domišljijo, ampak da potrebujejo pomoč odraslih, da uporabijo to domišljijo; da potrebujejo
prave knjige, ki hranijo to domišljijo in prave vrste odraslih, ki pišejo pravo literaturo za
otroke. Pri tem pride do paradoksa, saj je Hazard hkrati tudi trdil, da odrasli ne morejo
razmišljati tako, kot razmišljajo otroci. Odrasli si morejo torej predstavljati in izmisliti, kako
razmišljajo in čutijo otroci, in otrokom vsiliti svojo odraslo perspektivo. Vsa mladinska
literatura v bistvu bazira na ideji, da so otroci tako drugačni od odraslih, da potrebujejo svojo
specifično literaturo. Vse otroške knjige torej posledično predstavljajo in vsiljujejo ideje
odraslih o otrocih in o konceptu otroštva. Nodelman trdi, da glavna nevarnost otroške
literature ni, da bi otroškim bralcem ustvarila deljeno podobo o samemu sebi, ampak ravno
nasprotno: da bi otroke prepričala v obstoj ene same popolne resnice. Nodelman najde rešitev
v poznavanju teorije in teoretskih izhodišč in v tem, da je potrebno otroke seznaniti z
dejstvom, da ni samo ene resnice; da se lahko sami zavedajo subjektivnosti določenih podob,
ki so jim predstavljene skozi literaturo. Po njegovem je potrebno otroke naučiti, da kot bralci
postanejo razdeljeni subjekti; da so vodeni bralci, ki pa so hkrati zmoţni tudi kritičnega
pristopa do teksta. Takšno razumevanje pa posledično prinese idejo razdeljenega subjekta, ki
je kritičen in hkrati dovzeten (Nodelman, 1997: 4–12).
1.2 Katharina Jones o potrebi po novem definiranju mladinske literature
Nekateri literarni teoretiki tako menijo, da bi bilo potrebno na novo definirati meje mladinske
literature, saj tradicionalni pogledi ne zajemajo več kompleksnosti zvrsti in se še vedno
naslanjajo na koncept otroštva, ki so ga konstruirali odrasli. S pojavom izraza »crossover«
literatura, tj. naslovniško odprta literatura, stare zvrstne oznake namreč ne zajemajo več
različnega bralstva, ki posega po teh knjigah. Katharine Jones v članku Znebimo se otroške
literature (Getting Rid of Children's Literature, 2006) izpostavlja probleme okrog mladinske
literature, ki ima v literarni vedi pogosto degradiran status. Predlaga razmislek o sami oznaki
otroška in mladinska literatura ter o kritičnem pristopu do te zvrsti tudi skozi luč
feministične, postkolonialne, poststrukturalistične in kulturološke teorije. V prispevku navaja
dve vrsti kritičnih pristopov do mladinske literature oz. do odnosa med bralcem in besedilom,
ki sta se pojavili nekje okrog leta 1960 in vztrajali do sredine osemdesetih let. J. R.
Townsend, Peter Hunt in Eleanor Cameron so glavni predstavniki »knjigocentričnega« (ang.
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»book-centered«) pristopa, saj zagovarjajo idejo, da je potrebno knjige za otroke obravnavati
v širšem literarnem smislu in po enakih standardih kot literaturo za odrasle. Margaret Meek
in Elaine Moss pa, poleg še nekaterih drugih, pripadata »otrokocentričnem« pristopu (ang.
»child-centered«) v skladu s katerim trdita, da se je potrebno osredotočiti na otroško izkušnjo
knjig in branja, saj otroci v sebi nosijo drugačen svet kot odrasli bralci in posledično
literaturo dojemajo drugače kot odrasli. Kasneje so se meje teh dveh pristopov pričele vedno
bolj brisati z nastopom bolj metafikcijskih in postmodernističnih pogledov Johna Stephensa
in Marie Nikolajeve. Jones poudarja, da je potrebno razmisliti o tem, ali je otrok samo
posledica nekakšne strukture – pa naj bo to lingvistična, tekstualna, institucionalna, kulturna
ali zgodovinska struktura. Poglavitna izhodišča, ki so jih prinesle nekatere sodobne teorije,
odpirajo pomembna vprašanja o tem, ali se lahko odrasla oseba sploh postavi v subjektiven
poloţaj otroka in njegovega dojemanja – ne samo dojemanja literature, ampak dojemanja
sveta nasploh. Problematična pa je tudi sama ideja otroškega bralca. Glavna ideja, ki jo lahko
izluščimo iz njenega članka, je, da je potrebno na novo premisliti sam termin mladinska
literatura. Nenazadnje mladinsko literaturo pišejo odrasli, odrasli jo ocenjujejo in tudi
kupujejo. So torej ustvarjalci, proizvajalci in potrošniki. Po njenem mnenju se je potemtakem
potrebno znebiti izraza mladinska literatura (ang. »children's literature«), zato predlaga
uveljavitev novega termina »child literature«, ki bi ga lahko prevedli kot literatura za otroke.
Tako bi bolj jasno zastavili, da gre za literaturo, ki je napisana s strani odraslih in je običajno
namenjena otroškim bralcem. Termin naj bi spodbudil avtorje, bralce in kritike k premisleku
o starostnih mejah in vlogi starosti bralca v procesu branja. Vseskozi pa poudarja, da to
nikakor ne pomeni, da ne obstajajo razlike, ampak z uveljavitvijo novega termina v diskurz
poskuša vključiti še odrasle bralce. Drugi termin, ki ga predlaga, je »generational literature«
ali generacijska literatura, ki naj bi odraţal dejstvo, da gre za literaturo, ki je napisana,
kupljena in ocenjena s strani generacije odraslih, ki so bili nekoč otroci, in naj bi nagovarjala
generacijo otrok, ki bodo nekoč postali odrasli. Jones navaja še termin literatura otroštva, ki
ga predlaga Roni Natov, in ki sovpada z idejo, da ta literatura pripada tako odraslim kot
otroškim bralcem zaradi skupne izkušnje otroštva (Jones: 2006: 287–315).
1.3 Sandra Beckett o literaturi za vse starosti
Podobno razmišlja tudi Sandra Beckett v uvodu zbirke prispevkov na temo sprememb v
otroški in mladinski literaturi od leta 1945 naprej z naslovom Refleksije o spremembah od
leta 1945 (Reflections of Change Since 1945, 1997). Ugotavlja, da je bila mladinska literatura
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na začetku dvajsetega stoletja še podcenjena, marginalizirana in izločena iz ―mainstream‖
literature. Tako kot literatura ostalih manjšin, mladinska literatura po njenem mnenju veliko
dolguje pojavu postmodernizma, ki je prekinil s hierarhičnim označevanjem kanonske
literature, ki naj bi bila večvredna od preostale literature. Pojav postmodernizma je imel
osvobajajoč vpliv tudi na mladinsko literaturo. Spremenjen status mladinske literature pa je
pripomogel tudi k rasti teoretičnih pristopov in raziskav na to temo. Od leta 1970 je strokovna
obravnava mladinske literature pričela pridobivati vedno bolj pomemben status v akademskih
krogih. Na začetku si je teorija in kritika mladinske literature v akademski sferi prizadevala
za dokazovanje pomembnosti lastnega obstoja in resnosti. To pa je pomenilo, da so se vsaj na
začetku posluţevali bolj konzervativnih pristopov, ki niso vedno upoštevali njenih
posebnosti. Demarginalizacija in emancipacija mladinske literature je prispevala k širjenju
horizontov tako v kontekstu kot v formi. V zadnjih desetletjih se mladinska literatura vedno
bolj osvobaja tradicionalnih zamejitev, moralnih kod in tabujev. Meje mladinske literature pa
se s tem vedno bolj spreminjajo in širijo. Mladinsko literaturo je bilo vedno teţko opredeliti
in zamejiti, zdi pa se, da se hkrati s širjenjem meja poraja tudi strah in moţnost, da bi
mladinska literatura s tem, ko bi jo vključili v ―mainstream‖ literaturo, tudi izginila. Nekateri
kritiki in teoretiki so tako ţe napovedali moţnost izginotja pojma otroštva in mladinske
literature, ker so tabuji začeli izginjati in se je svobodno izraţanje pričelo premikati v smer
eksperimentiranja s temami in formo. V nekaterih literaturah je po pojavu postmodernizma
mladinska literatura postala pomemben del literarne avantgarde, ki je vodila v
postmodernistično stilistično eksperimentiranje. Meje med literaturo za otroke in odrasle se
vedno bolj pomikajo v smer literature za vse starosti. Beckettova predvideva, da sicer otroška
literatura ne bo nikoli povsem izginila, da pa bo vedno več literature namenjene vsem
starostim. Pojav kompleksnih narativnih tehnik kot so fokalizacija, polifonija, ţanrska
raznovrstnost, fragmentarnost, odsotnost jasnega konca, metafikcija, intertekstualnost,
ironija, metaforičnost, karnevalizacija itd., vedno bolj brišejo meje literature za otroke in
literature za odrasle. Paradigme se vedno bolj spreminjajo in zamenjujejo, saj se spreminjajo
tudi tradicionalni narativni postopki. Literarni ţanri vedno bolj prelamljajo s konvencijami, se
razvijajo, spreminjajo ter prevzemajo nove vloge in funkcije. To pa hkrati kaţe tudi na
socialne in druţbene spremembe v vrednotah in vzorcih. Knjige so postale bolj
eksperimentalne, bolj simbolne in z večimi ravnmi pomenov. S tem pa so se pojavile tudi
večje zahteve za otroškega bralca, ki je soočen s kontradikcijami in ambivalenco ter hkrati
povabljen, da kritično pristopi do teksta in igra aktivno vlogo v razvoju zgodbe. Zaradi teh
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sprememb je mladinska literatura postala bolj kompleksna, večpomenska, hkrati pa tudi bolj
zanimiva, bolj barvita in bolj raznolika (Beckett, 1997: i–xi).
1.4 Strah pred infantilizacijo druţbe in pred izginjanjem otroštva
Mnogi dandanes torej svarijo pred infantilizacijo druţbe in pred izginjanjem otroštva ter
mladinske literature. Osvoboditev otroka je po mnenju nekaterih namreč prinesla tudi
nekatere negativne posledice, saj bi naj bili otroci vedno bolj soočeni s skepticizmom in
drugimi kodami ter tabuji, ki so bile prej rezervirane izključno za odrasle. Teme obravnavane
v mladinski literaturi so se drastično spremenile. Ni več poudarka na vsakdanjih temah kot so
šola, druţina in prijateljstvo; zamenjale so jih teme o političnih, socialnih in ekonomskih
vprašanjih, vedno bolj pa so prisotne tudi teme bolezni, ekologije in homofobije. Zaradi tega
nekateri teoretiki menijo, da so otroci prisiljeni hitreje odrasti (Metcalf, 1997: 52–54).
Potrebno pa je poudariti, da so se ţe v osemdesetih letih pričeli pojavljati teksti, v katerih
kritiki in teoretiki pišejo o izginjanju otroštva (Neil Postman: Izginjanje otroštva (The
Disappearance of Childhood), Marie Winn: Otroci brez otroštva (Children Without
Childhood), David Elkind: Preganjan otrok (The Hurried Child)). Ti teoretiki so predvideli
vrnitev k stanju, v katerem otroci še niso bili ločeni od odraslih. Kot dokaz so navedli več
dejstev, med drugimi tudi, da je Aries v svoji znameniti knjigi o zgodovini otroštva iz leta
1962 trdil, da se je koncept otroštva razvil tudi zaradi pojavov različnih tabujev, kot je npr.
spolnost; dandanes pa televizijski programi tudi v dnevnem programu prikazujejo občutljive
spolne tematike. Paradoksalno je, da nekateri kritiki kaţejo na izginjanje mladinske literature,
saj smo hkrati na drugi strani soočeni tudi z velikim porastom zanimanja za otroške knjige:
ne samo v prodaji, ampak tudi med literarnimi teoretiki in študenti. Griswold meni, da bi
lahko pojasnilo tega paradoksa tičalo v dejstvu, da če koncept otroštva res izginja, povečano
zanimanje za otroške knjige morda reflektira nostalgijo odraslih po nečem, kar je tik pred
izginotjem. Zanimivo je namreč, da se je prodaja otroških knjig drastično povečala ravno v
času, ko število rojstev upada. Torej lahko logično sklepamo, da se je prodaja teh knjig
povečala zaradi povečanega zanimanja odraslih za mladinsko literaturo. Pozitivno pa je, da v
nobenem drugem stoletju ni bilo toliko študij posvečenim otrokom in mladinski literaturi, kot
se je to zgodilo v dvajsetem stoletju (Griswold, 1997: 35–49).
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2 »CROSSOVER« LITERATURA
Pisatelj C. S. Lewis, znan predvsem po seriji Zgodbe iz Narnije (The Chronicles of Narnia,
1950–1956), je leta 1952 napisal znameniti esej O treh načinih pisanja za otroke (On Three
Ways of Writing for Children), v katerem izrazi svoje poglede na mladinsko literaturo, ki
delno sovpadajo s teorijami o »crossover« knjigah. Prvi način pisanja za otroke izhaja iz
ideje, da so otroci posebna publika, zato je potrebno ugotoviti, kaj jim je všeč, in na podlagi
tega napisati knjige, ki pa niso nujno povšeči avtorjem samim. Drugi način se naslanja na
določen tip otroka, zato takšne knjige zanikajo enakovrednost vseh otrok. Ta dva načina sta
po njegovem mnenju slaba, zato ponudi tretjega, ki sovpada z njegovo lastno pisateljsko
etiko. Pravi, da on sam piše zgodbe za otroke, ker je to najboljša forma za izraţanje tega, kar
ţeli povedati. Poudarja namreč, da se odrasla oseba nikoli ne more popolnoma poistovetiti z
otroškim bralcem in predvidevati, kaj ta ţeli. Če pa postane ta forma edina moţna za izraz
avtorjeve ideje, jo bodo brali vsi, ne glede na njihovo starost. Dejstvo je, da se odraslost v
sodobnem času smatra kot doba, v kateri ni primerno brati mladinske literature, kar C. S.
Lewis jasno obsodi in ponosno pove, da je kot odrasel moški pozabil na vse otročje stvari;
torej je zanemaril strah pred otročjostjo, strah pred tem, da bi ga drugi dojemali kot otročjega,
in ţeljo po popolni odraslosti. Sodobni čas tako promovira napačen način individualne rasti,
saj odrasle, ki posegajo po otroških knjigah, obtoţi, da imajo napako v razvoju. C. S. Lewis
meni, da, nasprotno, mladinska literatura predstavlja bogatenje in da jo lahko razume na
drugačen način in do nje pristopi z drugačnim znanjem. Tako kot teoretiki, ki so se leta
kasneje pričeli ukvarjati s »crossover« fenomenom, tudi Lewis poudarja, da npr. pravljice
nikoli niso bile namenjene izključno otrokom. Za zamejitev v bralske skupine glede na starost
so po njegovem mnenju krivi predvsem zaloţniki, saj te omejitve pravzaprav nimajo nič
skupnega z realnimi bralskimi navadami ljudi. Nadalje trdi, da je mladinsko literaturo
potrebno opremiti tudi s tabu tematikami, kot so smrt, nasilje ali zlo, saj so mladim bralcem
lahko le na tak način prikazane vse plasti resničnega sveta. Zaključi z nasprotovanjem
moralizaciji v mladinski literaturi in pravi, da so otroški bralci enakovredni odraslim bralcem,
zato jih ne smemo ne podcenjevati in ne idealizirati (Lewis, 1952: 1–6). Desetletja pred
pojavom izraza »crossover« literatura je Lewis v svojem eseju izpostavil nekatere bistvene
temelje, na katerih bazira celotna ideja o naslovniško odprti literaturi, ki se bori ravno proti
hierarhični razdelitvi bralcev in izvira iz ideje o skupni literaturi.

19

2.1 Pomen in pojav izraza »crossover« literatura
Rachel Falconer v prispevku za Mednarodno enciklopedijo mladinske literature
(International Companion Encyclopedia of Children's Literature), »crossover« literaturo
razume v kontekstu mladinske literature, kjer se izraz uporablja za označevanje prehajanja
med različnimi bralskimi skupinami. Še oţje pa se lahko navezuje na odnos med avtorji in
tekstom, na notranje značilnosti teksta ali na razmerje med tekstom in bralci (Falconer, 2004:
557–558). Podobno tudi Sandra L. Beckett oznako »crossover« obravnava v navezavi na
literaturo, ki prehaja med otroškim in odraslim bralcem ter tako prehaja med različnimi
starostnimi skupinami.
Pojav sam ni nov, se je pa izraz za tovrstno knjiţevnost pričel uveljavljati šele v poznih
devetdesetih s pojavom in uspehom knjig o Harryju Potterju avtorice J. K. Rowling in prišel
v širšo rabo po letu 2000 (Beckett, 2011: 58). Članek v britanskem časopisu The Guardian
celo predlaga letnico 2001 kot letnico rojstva »crossover« literature, zaradi katere so se
pričeli rahljati tradicionalni pogledi na mladinsko literaturo. Nekateri teoretiki datirajo
začetke »crossover« literature nekje v petdeseta leta, ko je izšel Tolkienov roman Gospodar
prstanov (The Lord of the Rings, 1954–55) ali Carrollova Alica v Čudeţni deţeli (Alice's
Adventures in Wonderland, 1865). Beckettova poudarja, da temu ni tako, saj gre pravzaprav
za veliko starejši pojav – po njenem mnenju star toliko kot literatura sama. Knjige so skozi
čas same našle svoje naslovnike, kot se je to zgodilo ob izidu Swiftovega romana Guliverjeva
potovanja (Gulliver's Travels, 1726), knjiţnem izidu basni Jean de la Fontainea leta 1668 in
še pred tem Ezopovih basni. Tudi pravljice in orientalske zgodbe so bile vseskozi brane in
napisane za otroke in odrasle. Pravljice finsko-švedskega pisatelja Zachariasa Topeliusa so
tako na primer postale del finske nacionalne in kanonizirane literature. Podoben status se je
oprijel tudi Puškinovih pravljic. Nenazadnje so bile tudi folklorne pripovedke, miti in zgodbe,
ki so se ustno prenašale iz generacije v generacijo, brez jasno določenega bralskega
naslovnika. V obdobju, ko so se zgodbe prenašale ustno, so jih namreč pripovedovali vsem
starostnim skupinam (Beckett, 2009: 1–4).
V devetdesetih so se s povečanim pojavom knjig, še posebej romanov, ki so apelirali tako na
otroške kot na odrasle bralce, v kritiških in teoretskih ter zaloţniških krogih pričeli pojavljati
izrazi, kot so »crossover« literatura ali naslovniško odprta literatura, in »kidult« ali
»adultlescent«. Zadnja izraza sta sestavljenki iz besed »kid« (otrok) in »adult« (odrasel) oz.
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»adult« (odrasel) in »adolescent« (mladostnik) ter tako poskušata označiti odprtost take vrste
literature za bralstvo različnih starostnih skupin. Nekateri so »crossover« literaturo opredelili
precej enosmerno kot mladinsko literaturo, ki nagovarja tudi odrasle bralce. Dejstvo je, da gre
za bolj kompleksen pojav prehajanja literature med bralskimi skupinami, ki ima širše
razseţnosti (prav tam: 5).
Pred uveljavitvijo izraza »crossover« sta se tudi izven angleško govorečega območja pogosto
uporabljala termina »crosswriting« ali »cross-writing«. Na tem mestu je potrebno poudariti,
da izraza »crosswriting« in »crossover« nista sinonima, saj prvi označuje avtorje, ki pišejo
tako za otroke kot za odrasle, ampak v ločenih delih, medtem ko drugi izraz označuje dela, ki
simultano nagovarjajo obe bralski skupini (Beckett, 2011: 59). Galef avtorje, ki pišejo knjige
tako za odrasle kot za otroke, razdeli v tri skupine: prva skupina avtorjev piše knjige za
odrasle, a so zaradi nekega razloga začeli pisati tudi knjige za otroke (npr. Roald Dahl); druga
skupina predstavlja avtorje, ki so pisali knjige za otroke, a so kasneje začeli pisati knjige za
odrasle (npr. Russell Hoban); in tretja skupina so avtorji, ki so vedno pisali tako za otroke,
kot za odrasle (npr. A. A. Milne) (Lierop-Debrauwer, 1999: 4). »Crossover« knjige berejo
tako otroci kot odrasli, ampak ni nujno, da so bile namerno napisane in prodajane s tem
namenom. Te oznake so se sicer pričele najprej pojavljati v medijih in časopisih, ampak kljub
vsemu so teoretiki dolgo časa z zadrţkom govorili o moţnosti tovrstnega označevanja. Za
razliko od devetdesetih let, ko so se tovrstne razprave šele pričele pojavljati, je v novem
tisočletju, še posebej v Veliki Britaniji, »crossover« literatura doţivela velik odmev v medijih
in zaloţništvu in postala tudi nova trţna niša (Beckett, 2011: 59).
Pomemben aspekt te vrste literature je zagotovo tudi stališče bralca in bralski proces, za
katerega se je v stroki uveljavil izraz »cross-reading«; ta proces je poleg »cross-writinga«
temelj za izgradnjo in razumevanje naslovniško odprte literature. Kritiki in teoretiki pogosto
izpostavljajo dvojno občinstvo, dvojno bralstvo ali dvojnega naslovnika, ki se tvori pri
»crossover« pojavih in odpira moţnosti medgeneracijske povezave; gre za neke vrste
vsestarostno občinstvo (prav tam: 59).
»Crossover« fenomen je kompleksen pojav in izrazje, ki se je uveljavilo okrog njega, je prav
tako pogosto neenotno in ohlapno. Zaloţba Hyperion je na primer ţe leta 1997 pričela
uporabljati oznako »multipurposed books« ali večnamenske knjige. Poleg angleško govorečih
knjiţnih trgov so se tudi drugod po svetu pojavljale podobne razprave o tem, kako pravilno
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poimenovati in definirati ta pojav. Na Norveškem in kmalu zatem tudi na Švedskem se je ţe
leta 1986 pojavil termin »allalderslitteratur« (angleška enačica je »all-ages literature«) ali
literatura za vse starosti. Podoben pomen ima tudi španska oznaka »libros para todos las
edades« in nemške skovanke »All-Age-Buch«, »All-Age-Literatur« in »All-Age-Titel«, ki v
svojem označevanju poudarjajo odprtost takih knjig za različne starosti. V Nemčiji je bil pred
tem od leta 1979 v rabi termin »Brückenliteratur«, ki ima podoben pomen kot angleška
verzija »bridge literature« ali »bridge-books« in ohranja idejo o literaturi kot mostu med
dvema bralskima skupinama. Zanimiv je tudi nizozemski termin »literatuur zonder leeftijd«
(»literature without age«) ali literatura brez let, ki je prišla v rabo okrog leta 1993. Za razliko
od ekonomičnega angleškega izraza »crossover« se večina drugih jezikov zateka k bolj opisni
oznaki. Obstoj različnih terminov v toliko različnih jezikih pa samo dokazuje, kako razširjen
in globalen trend je postala »crossover« literatura (prav tam: 60). V slovenskem prostoru se
pojavljajo predvsem oznake »crossover« literatura, literatura za otroke in odrasle,
naslovniško odprta literatura in večnaslovniška literatura.
Kljub vsemu Beckettova izpostavlja, da je tudi »crossover« precej izmuzljiva oznaka, saj se
uporablja tudi na drugih področjih. Tudi v sklopu literature je še vedno precej neoprijemljiva,
saj imajo različni teoretiki različna mnenja o širini oznake. Nekateri »crossover« uporabljajo
samo v kontekstu mladinskih romanov, ki jih berejo tudi odrasli, drugi ga dojemajo širše, v
okviru vse literature z dvojnim bralskim občinstvom. Dejstvo je, da lahko pravzaprav vsak
ţanr nagovarja tako otroke kot odrasle. Prav tako pa lahko izraz označuje tudi literaturo za
odrasle, ki je primerna za otroke, in ima v tem pomenu zagotovo daljšo tradicijo (prav tam:
61).
2.2 Značilnosti »crossover« literature
Poleg oznake je problematična tudi sama klasifikacija »crossover« literature in iskanje
skupnih značilnosti tovrstnih del, saj so lahko naslovniško odprti številni različni ţanri:
ţivalske zgodbe, misteriji in grozljivke, znanstvena fantastika, fantastika, gotske romance,
pustolovski romani, napisani v različnih leposlovnih ali neleposlovnih ţanrih (Harju, 2012:
29). Zaradi te raznolikosti je teţko vzpostaviti točne kriterije, po katerih bi lahko knjige
uvrščali pod to oznako. Rachel Falconer trdi, da so pri teoretičnem pristopu do »crossover«
literature, ki bi lahko izluščil glavne značilnosti take literature, pomembne tri Bahtinove
teorije. Prvo predstavlja njegova ideja, da je identiteta ustvarjena dialoško in je posledično
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vedno produkt različnih glasov. Druga je njegov koncept heteroglosije, ki reprezentira govor
drugega in ponuja moţne povezave med otroškim in odraslim diskurzom. Tretja pomembna
Bahtinova teorija je materializacija prostora in časa v narativnosti; ta nam lahko pomaga
razumeti, kako teksti prehajajo med različnimi bralskimi skupinami, kako sta se koncepta
otroka in odraslega spreminjala skozi čas in kako so bralci oblikovani iz različnih začasnih in
spreminjajočih se perspektiv (Falconer, 2004: 560).
Na področju »crossover« fikcije (in filmov) Falconer izpostavlja, da so najbolj prisotni
fantazijski ţanri, znanstvena fantastika, gotski ter zgodovinski romani in zgodovinske
legende. Nadaljuje, da je »crossover« aspekt viden tudi v sodobnih slikanicah, stripih,
grafičnih romanih in, na poseben način, tudi v socialnem realizmu. Velika večina »crossover«
ţanrov
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iz

antičnih

mitov,

tradicionalnih
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in

legend,

medtem

ko

znanstvenofantastične knjige in fantazijske knjige poustvarjajo elemente klasičnih epskih
narativnih oblik. Veliko »crossover« knjig pripada več kot enemu samemu ţanru – govorimo
lahko o hibridizaciji. Nekateri ţanri, ki so v preteklosti prehajali med različnimi starostnimi
skupinami bralcev, so še: religiozne alegorije, duhovna pisanja, disotopije, druţinske in
šolske zgodbe ter literatura nonsensa. Zagotovo pa je ţanr, ki dandanes najbolj pogosto
prehaja med različnimi bralskimi skupinami, fantazijsko leposlovje, prehod pa je navadno od
otroškega do odraslega bralca (prav tam: 560–562).

Harju se zgleduje po Beckettovi in Falconerjevi in po njunih izsledkih izpostavi tri glavne
elemente »crossover« literature: naslovniška odprtost knjig, ki je lahko namerna ali
nenamerna, kompleksnost teme ali forme in splošna sprejetost tako s strani odraslih kot
mlajših bralcev. Bralski odziv pa je po njenem mnenju najmočnejši indikator uspeha
»crossover« knjig (Harju, 2012: 30–35).
2.3 »Crossover« v drugih medijih, umetnostih in panogah
Falconer izpostavlja, da je izraz »crossover« sam po sebi precej nekonkreten, zato se ga
uporablja za označevanje različnih pojavov. V postkolonialnih študijah termin »crossover«
označuje tekste, ki v tematiki in stilu prehajajo med različnimi kulturami ali predstavljajo
kulturne zamenjave, predvsem v narativnem smislu. V študijih spola je oznaka npr. v uporabi
za prehajanja med različnimi spolnimi perspektivami.
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Sandra Beckett navaja definicijo s spletne strani crossoverguide.com, ki je posvečena
tovrstnim pojavom in »crossover« definira širše kot vsako knjigo, film ali televizijski
program, ki nagovarja tako odrasle kot otroke. Kot primer »crossover« pojavov v vizualnih
medijih izpostavi televizijske serije Star Trek in Simpsonove (The Simpsons), animirana filma
E.T. in Svet igrač (Toy Story), strip Charlie Brown in računalniško igrico Super Mario. Po
njenem mnenju so bili nekateri najboljši »crossover« filmi posneti ravno po knjiţnih
predlogah, npr. Harry Potter filmi, Gospodar prstanov (The Lord of the Rings) in Čarovnik iz
Oza (Wizard of Oz) (Beckett, 2011: 58–59).
Termin se od sedemdesetih let prejšnjega stoletja uporablja tudi v glasbi, ampak bolj v
kontekstu glasbe, ki nagovarja poslušalce izven njenega primarnega ciljnega občinstva, in ne
toliko v smislu glasbe, ki prestopa starostne meje.
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3 BRALSKI PROCES IN ODZIV OB BRANJU »CROSSOVER« LITERATURE
V knjigarnah, knjiţnicah in raznih priročnikih se bralci vedno srečujemo z razdelitvijo knjig
po starostnih skupinah. Otroška in mladinska literatura je vedno ločena od literature za
odrasle in navadno tudi označena s starostno mejo. Tudi v Priročniku za branje kakovostnih
mladinskih knjig, ki ga vsako leto izda Pionirska – center za mladinsko knjiţevnost in
knjiţničarstvo, letno knjiţno produkcijo razdelijo po razdelkih v različne stopnje. A-stopnja
so knjige, primerne za starost do treh let; B-stopnja knjige, primerne za starost od treh do
šestih let; 1. stopnja so knjige, primerne za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole; 2. stopnja
so knjige, primerne za četrti, peti in šesti razred osnovne šole; 3. stopnja knjige, primerne za
sedmi, osmi in deveti razred osnovne šole; ter 4. stopnja knjige, primerne za srednješolce.
Poseben razdelek v priročniku je namenjen še leposlovju. C je oznaka za leposlovje,
primerno za bralce od devetega leta naprej, P leposlovje za bralce od desetega leta naprej in
M oznaka za leposlovje, primerno za bralce od trinajstega leta naprej (Vrabec Lavrenčič,
Mlakar, 2014: 72). Klasifikacija knjig po starostnih skupinah ima poleg pozitivnih zagotovo
tudi negativne plati. Po eni strani je koristno orodje, ki hiperprodukcijo knjig vsaj delno
zajezi in staršem ter pedagogom omogoča laţje gibanje in usmeritev po knjiţnem trgu. Hkrati
pa so te klasifikacije pogosto precej subjektivno sestavljene in posledično predvidevajo, da
odrasli in mlajši bralci nimajo podobnih bralnih interesov. Mnogo teoretikov trdi, da poskusi
kontroliranja bralnih praks omejujejo domišljijo in omejujejo bralca, da se išče in najde skozi
proces branja.
Pri nas sta se z mejami mladinskega in odraslega branja ukvarjali Milena Blaţić in Anja
Štefan, ki v članku Branja in pripovedovanja mladinske knjiţevnosti poskušata posodobiti
definicijo mladinske knjiţevnosti skozi recepcijo naslovnika. Izraz mladinska knjiţevnost
jemljeta kot nadpomenko za dve področji: »Prvo je področje literarnega ustvarjanja za otroke
(od rojstva do približno 12. leta) in mladostnike (od 12. do 18. leta), drugo za knjiţevnost, ki
je sčasoma postala primerna za mlade bralce , čeprav je bila prvotno napisan a za odrasle in
ima status klasik« (Blaţić, Štefan, 2011: 123). Prva definicija se naslanja na literarno vedo,
druga pa na naslovnika. V nadaljevanju takoj pojasnita, da enotnega naslovnika v sklopu
mladinske knjiţevnosti pravzaprav ni; ţe sama oseba kot bralec je večnaslovniško odprta.
Tretja definicija, ki se v članku pojavi, pa je s stališča recepcije in pravi, da »v mladinsko
knjiţevnost sodijo tudi besedila, ki so namensko napisana za odrasle . V literarni zgodovini so
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znani številni primeri knjiţevnih besedil, prvotno napisanih za odraslega naslovnika, ki so v
procesu literarne recepcije postopoma postajala mladinsko branje« (prav tam: 123). Nadalje
omenjata tudi besedila, ki so namenjena mlademu naslovniku, ampak jih berejo tudi odrasli.
Takšna dela avtorici uvrščata tako med mladinsko kot odraslo branje. Nazadnje pa izpostavita
še mladinska besedila, ki so jih napisali otroci, torej avtorji stari do osemnajst let. Definicije
jasno kaţejo na pojavljanje dvojnega naslovnika v mladinski knjiţevnosti pri čemer se Blaţić
in Štefan naslanjata na teorije Sandre Beckett in pravita

, da »mladi in odrasli bralci iz

različnih zornih kotov in z različno motivacijo berejo iste knjige . / ... / Najsodobnejše teorije
mladinske književnosti nadgrajujejo termin dvojn ega naslovnika z večnaslovniško mladinsko
knjiţevnostjo« (prav tam: 129–130). Gre za dela, ki so recepcijsko in naslovniško odprta ter
tako primerna za otroka, mladega bralca ter hkrati tudi za odraslega bralca (prav tam: 121–
130).
O tem govori tudi Maija-Liisa Harju v svoji doktorski disertaciji, kjer se posveča odzivu
bralcev na »crossover« literaturo. Pri tem se naslanja na teoretike kot so Weber, Dixon,
Beckett in Falconer, ki v svojih raziskavah izpostavljajo brisanje meja med otrokom in
odraslim in med otroštvom ter odraslostjo. Otroci in odrasli vedno bolj posegajo po istih
filmih, glasbi, serijah in knjigah. V literarnih študijah se je pojavil izraz »cross-reading«, ki
označuje transgresijo meja branja. Odrasli prečkajo to mejo s tem, ko berejo otroške in
mladinske knjige za lasten uţitek in obratno. Govorimo lahko o fenomenu infantilizacije
odrasle kulture. Nekateri celo govorijo o smrti otroške literature, o koncu otroštva in o deljeni
kulturi (Harju, 2012: 10). Pri branju »crossover« knjig prihaja do prestopanja socialno in
druţbenih ustvarjenih bralnih meja, ki so izolirale različne bralske skupine. Harju navaja
teoretika Jenksa in Finea, ki trdita, da se je na Zahodu pojavil konstrukt otroka kot nekoga, ki
je drugačen, manj razvit in potrebuje več pojasnil, in na tak način odraslim omogočil
nadvlado in avtoriteto skozi dojemanje sebe kot osebe z znanjem in izkušnjami, kar otroka
degradira na stopnjo Drugega. Posledica te ideje je tudi degradacija otroškega znanja in
izkušenj – ne samo v smislu večvrednosti literature za odrasle, ampak tudi v smislu
večvrednosti odraslih v socialnih sistemih (prav tam: 21).
Harju zagovarja idejo, da »cross-reading« ustvarja bralsko izkušnjo, v kateri se poveţeta dva
svetova: svet otroka in svet odraslega. Te knjige spodkopavajo tradicionalne bralske navade
in bralca povabijo v unikaten in večpomenski prostor zgodbe. Gre za raziskovanje zgodbe in
sebe skozi različne bralske identitete. Ta proces pa prinese izkušnjo razumevanja različnih
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ţivljenjskih obdobij in empatijo do tistih iz druge starostne skupine. Tradicionalno
razumevanje branja ločuje bralce na različne razdelke glede na njihovo starost. Narativnost v
»crossover« literaturi pa nasprotno odpira zgodbo in ponuja bralcem moţnost, da izmenjujejo
izkušnje odraslosti in otroštva. Na tak način te knjige delujejo kot neke vrste potni list, ki
dovoljuje bralcem, da potujejo med otroštvom in odraslostjo (prav tam: 13–17).
Pri premikanju ali prečkanju bralnih meja pri »crossover« literaturi lahko sodeluje več
akterjev. Včasih so to avtorji sami, ki lahko ţe v osnovi svoje delo zastavijo naslovniško
odprto; lahko so zaloţniki, ki knjigo promovirajo na določen način; lahko so tudi bralci, ki
sami posegajo po literaturi izven njihove starostne skupine (prav tam: 27). Pomembno
vprašanje okrog »crossover« fenomena je, zakaj bralci sploh posegajo po »crossover«
knjigah. Harju meni, da jih privlači moţnost kontinuitete, ki jih taka literatura ponuja. S tem
ne namiguje na to, da se srečujemo z istostjo identitete skozi proces staranja, ampak da so
izkušnje v različnih starostnih etapah med seboj vseskozi povezane in enako pomembne.
Zaradi odprtega naslovniškega prostora pri »crossover« knjigah Harju trdi, da se ustvarja
nekakšen unikaten in starostno nevtralen zgodbeni prostor, ki ga poimenuje »crossover
sfera«. V tem konceptualnem in liminalnem prostoru med otroštvom in odraslostjo so
socialno in druţbeno zgrajene meje zabrisane, saj bralec dojema zgodbo skozi različne
bralske identitete. To pri bralcu sproţa večno empatijo in razumevanje do ljudi izven svoje
starostne skupine in povečuje smisel za skupnost. Vzpostavi se neke vrste zavezništvo, saj
člani te skupnosti priznajo pomembnost drugega v tej skupni izkušnji zgodbe, ne glede na
njihovo starost. Ta izkušnja skupnosti se lahko zgodi v metafizičnem smislu z zavedanjem,
da so del različnega bralstva, in v dejanskem smislu, ko delijo svoje odzive na »crossover«
knjige. Deljenje zgodb in mnenj podaljšuje bralsko sodelovanje v svetu zgodb in vpliva na
bralčevo razumevanje literature. Vse to pa spodbuja medgeneracijsko komunikacijo, v kateri
lahko vsak udeleţenec zavzame določeno distanco, izrazi sočutje do izkušenj drugega in
pretehta kontekst situacije, kar posledično vodi do bolj odprtih in iskrenih pogovorov (prav
tam: 41–46).
»Crossover« knjige so s svojo odprtostjo hkrati tudi varen prostor za soočanje in pogovor o
teţkih temah, ki so sicer pred tem veljale za tabu teme v mladinski literaturi. Z detabuizacijo
te vrste literature so se teme, ki so bile pred tem rezervirane samo za odrasle bralce,
pomaknile tudi v sfero mlajše starostne skupine. Spremenil se je status in dojemanje otroka,
ki se v teh knjigah kaţe kot enakovreden bralec, ki ga ni potrebno podcenjevati.
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3.1 Odrasli kot bralci »crossover« literature
Harju v svoji doktorski disertaciji torej odpira pomembno temo o bralskem odzivu na
naslovniško odprte knjige, ki je v območju »crossover« literature še vedno precej
neraziskana. Skozi samoanalizo in študijo ciljne bralske skupine (štirimesečna skupinska
analiza, v kateri sta sodelovali mati in njena enajstletna hčerka) je raziskovala na kakšen
način se »crossover« zgodbe shranjujejo v bralčevem spominu in kako te knjige vplivajo na
samega bralca. Svojo analizo je bazirala na tezi, da se ne rodimo kot bralci, ampak zrastemo
v bralce, zato ţe literatura, ki jo beremo v otroštvu, močno vpliva na bralske prakse odraslih.
Te zgodbe postanejo sestavni del našega jaza in del naše bralske zgodovine. Harju povzame
izraz »kontaktno območje« (ang. »contact zone«) po teoretičarki Tatar, da bi pojasnila
prostor, ki se ustvari, ko se bralci različnih starostnih skupin zdruţijo ob isti knjigi.
Razlogi, zakaj odrasli bralci posegajo po »crossover« knjigah, so torej različni. Harju navaja
Falconerjevo, ki meni, da se odrasli pogosto vračajo k svoji najljubši otroški knjigi. Drugi
iščejo ponovno oţivitev izkušnje čudenja, kot so jo doţivljali v svojih zgodnjih bralskih
izkušnjah, ali pa iščejo nove s tem, da posegajo po literaturi izven svoje starostne skupine.
Bralci tako doţivijo izkušnjo raznih bralskih identitet, se spominjajo svojega otroštva skozi
lasten odziv na zgodbo in se identificirajo z liki skozi lastne izkušnje iz preteklosti. Posledica
tega je tudi selekcioniranje spominov iz otroštva. Falconer poudarja dialoškost bralskega
procesa »crossover« knjig, ne samo zaradi dvojnega naslovnika, ampak tudi zaradi odziva na
tekst, ki je razdvojen med prejšnjim branjem iz otroštva in sedanjim branjem iz zrelejše
perspektive. S tem ko bralec prehaja med spominjanjem na svoj otroški bralski odziv in med
sedanjo odraslo perspektivo na zgodbo, lahko vidimo kako bralec konstruira svojo notranjo
pokrajino skozi odziv na literaturo. Harju se naslanja še na Tatar, ki trdi, da so občutki,
sproţeni ob branju fikcije, ravno tako pomembni pri formiranju identitete kot občutki in
izkušnja realnosti. Strong-Wilson to poimenuje »uzgodbena identiteta«. Ta se formira skozi
bazo slišanih in prebranih zgodb ter spominov na zgodbe, ki postanejo temelj te
fenomenološke pokrajine. Proces identifikacije skozi branje ni samo zaprt individualen
proces ene osebe, ampak je hkrati tudi skupen in odprt proces različnih skupnosti in
medsebojnih odnosov, ki bazirajo na kulturni in zgodovinski dediščini (prav tam: 35–40).
Ena najpopularnejših oblik »crossover« literature po kateri odrasli pogosto posegajo, je
zagotovo fantastika in pravljice. Razlogi so verjetno različni, ampak vsi bazirajo na odprtosti
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tega literarnega ţanra, na zgodbah, ki poudarjajo ţeljo po spremembah in samostojnosti.
Pomemben element pravljic in fantastike je bil v preteklosti razumevanje nepojasnljivih
naravnih in drugih pojavov, danes pa te zgodbe prinašajo in ustvarjajo nekakšen varen prostor
upanja in pobega iz navidez brezupne resničnosti. Ne gre pa nujno za eskapizem, ampak bolj
za črpanje iz zgodb, ki naslovniku pomagajo, da se laţje sooči s svojo ţivljenjsko situacijo.
Drug razlog je zagotovo element čudenja, ki ga te zgodbe vsebujejo in sproţi v bralcu
občudovanje, strah ali strahospoštovanje in posledično nekakšen katarzičen občutek (prav
tam: 110–113). »Crossover« fenomen pa se ne pojavlja samo v fantazijskih ţanrih in
romanih, ampak tudi na področju slikaniške produkcije.
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4 »CROSSOVER« SLIKANICE
Znanstvena monografija »Crossover« slikanice: zvrst za vsa leta (Crossover Picturebooks: A
Genre for All Ages, 2013) Sandre Beckett je eden redkih kompleksnih in znanstvenih
pristopov do fenomena »crossover« slikanic. Tudi sama ţe na začetku izpostavlja, da se
dolgo časa slikanic ni obravnavalo kot del »crossover« fenomena, čeprav so se »crossover«
slikanice pojavile ţe pred letom 1997, pred t.i. »crossover vrhuncem«, ki se je zgodil z izdajo
knjig o čarovniku Harryju Potterju. To je presenetljivo, saj so slikanice še bolj kot druge
literarne zvrsti format, ki je s svojo odprtostjo lahko primeren za različne starosti. Eden prvih
člankov, ki se ne ukvarja samo s »crossover« mladinsko fikcijo, ampak tudi s »crossover«
slikanicami angleško govorečega območja, je članek Judith Rosen z naslovom Rušenje
starostnih mej (Breaking the Age Barrier) iz leta 1997 (Beckett, 2013:1).
V omenjenem članku Judith Rosen ugotavlja, da mnogo otroških knjig, kot so npr. Milnejev
Medved Pu (Winnie-the-Pooh, 1926), Alica v čudeţni deţeli (Alice in Wonderland, 1865)
Lewisa Carrolla in Dr. Seussova slikanica Oh, kraji, ki jih boš obiskal (Oh, the Places You'll
Go, 1990), ţe leta navdušuje tudi odrasle bralce. Omenjena slikanica priljubljenega
ameriškega avtorja Dr. Seussa je tako na primer postala zelo priljubljeno darilo za študente
ob zaključku fakultete. Po njenem mnenju mladinska literatura vedno bolj pridobiva na
kvaliteti in globini ter tako posledično postaja vedno bolj privlačna za širše bralsko občinstvo.
Kot primer del, ki so popularna tudi med odraslimi bralci, omenja še dela Shela Silversteina,
Philipa Paullmana in Stephena Biestyja. Rosen poudarja, da je včasih teţko določiti, ali gre v
teh primerih za otroške knjige, ki so privlačne tudi za odrasle bralce, ali gre pravzaprav za
literaturo, ki je namerno napisana za odrasle. Pri tem klasificiranju imajo zagotovo
pomembno vlogo zaloţniki, prodajalci knjig in knjiţničarji, ki knjige opredeljujejo in
katalogizirajo. Rosen navaja tudi mnenje Regine Hayes, predsednice zaloţbe Viking
Children's Books, kjer so objavili dela inovativnih avtorjev kot so J. Otto Siebold, Jon
Scieszka, Maira Kalman in Istvan Banyai. Hayes slikanice z odprtim naslovnikom namreč
imenuje »most-knjige« (ang. »bridge books«), saj povezujejo tradicionalne forme slikanic s
sodobnimi pristopi. Hayes trdi, da ni nobene potrebe po tem, da bi bile slikanice namenjene
izključno otrokom. Slikanica je po njenem samo oblika, format izraza. Tisto kar je
pomembno, je vsebina. Ta je tista, ki vzpostavlja različne ravni in odpira moţnost različnega
branja. Nadalje med drugimi navaja še izjavo Linde Zuckerman, redakcijske direktorice
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zaloţbe Browndeer Press, ki izpostavi pomembno dejstvo, da so ravno odrasli tisti, ki
kupujejo, pregledujejo in ocenjujejo otroške knjige, in so s tem pomemben in vseskozi
prisoten mehanizem cenzure ter most, ki povezuje več bralskih skupin. Meje se tako vedno
bolj brišejo in s tem knjigotrţci iščejo nove načine, kako te vrste knjig pribliţati širšemu
občinstvu. V zadnjem delu članka Rosen izpostavi še problem klasifikacije takih knjig ter
dileme pri polaganju knjig na police v različne sekcije, s katerimi se zaloţniki in knjiţničarji
soočajo (Rosen, 1997).
Slikanice so zelo specifična vrsta literature, ki se razlikuje od drugih zaradi zelo izrazite
prepletenosti besedila in slike, skozi katero poteka hkratna verbalna in vizualna
komunikacija. Crossover« slikanice so večravninska, večplastna, večpomenska dela, ki so
primerna za vse starosti, ker odpirajo različne vrste in načine branja, ki so odvisna od starosti
in izkušenj tistega, ki jih bere. Kimberley Reynolds v svoji študiji Radikalna mladinska
literatura (Radical Children's Literature) odprtost in inovativnost mladinske literature pripiše
zmoţnosti otrok, da lahko hkrati operirajo z dvema semiotičnima sistema: vizualnim in
besednim. Odprta narava te literarne zvrsti omogoča tudi eksperimentiranje in radikalnost.
Zaradi tega pa so lahko privlačne tako za otroke kot za odrasle. V procesu branja nastopi
deljena, skupna bralna izkušnja med odraslimi in otroci, saj pride do enakosti v branju
(otroci, ki še ne znajo brati lahko tako npr. gledajo ilustracije, medtem ko odrasli berejo
besedilo). Pogosto imajo otroci tudi boljšo vizualno pismenost kot odrasli, poleg tega pa so
tudi bolj dovzetni za ilustracijske detajle in bolj odprti do netradicionalne vizualne in
verbalne narativnosti kot odrasli. Inovativne likovne podobe in pogosto precej kompleksen
dialog med tekstom in podobo ustvarja večplastne ravni pomenov in ponuja moţnost
različnih interpretacij ter branj na različnih ravneh. Sodobne slikanice tako pogosto izzivajo
tradicionalne konvencije ter norme. Vsebine vedno bolj pridobivajo na globini, pogosto so
tudi kontroverzne, ukvarjajo se s tabuji in avtorji tudi vedno bolj uporabljajo kompleksne
narativne strategije. Pojavljajo se hibridni ţanri, polifokalizacija, metafikcijski diskurz,
intertekstualnost, parodija, ironija in drugi pristopi značilni za kanonsko literaturo; tako na
ravni teksta kot tudi v sliki. Pogosto najbolj napredne slikanice označijo za
postmodernistične, ne da bi pred tem pomislili, da jih lahko dojemamo tudi v kontekstu
»crossover« fenomena (Beckett, 2013: 1–2).

V sklopu tradicionalne literarne teorije se je slikanico vedno obravnavalo kot del mladinske
literature. Beckettova navaja citat kritičarke Barbare Bader iz leta 1976, kjer je slikanico
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označila kot nekaj, kar je značilno za obdobje otroštva. Leta 1988 je to potrdil še teoretik
Perry Nodelman in leta 1993 dodal, da je bila slikanica od svojega nastanka naprej
namenjena otrokom in da bo, kljub nekaterim spremembam, potrebno še veliko
prepričevanja, da se bo to dojemanje spremenilo. Vendar je potrebno poudariti, da je
slikanica v očeh sodobnih avtorjev in ilustratorjev razumljena predvsem kot forma, ki lahko
nagovarja katerokoli bralsko skupino. Ti avtorji kljubujejo zaloţniškim zahtevam po
kategorizaciji knjig glede na starost. Vedno bolj pa tudi zaloţniki sami prevprašujejo te meje,
saj so nekatere zaloţniške hiše ţe začele izdajati serije knjig namenjene vsem starostim. V
nekaterih drţavah se razumevanje in recepcija slikanic spreminja hitreje kot drugod. Kot ţe
omenjeno, so na Norveškem naprimer ţe v osemdesetih pričeli uporabljati izraz
»allalderslitteratur« ali literatura za vse starosti. Zanimivo je tudi, da je ţe eden najbolj znanih
ustvarjalcev slikanic, Maurice Sendak, trdil, da smo sami ustvarili nekakšno arbitrarno
razliko, mejo med knjigami za odrasle in za otroke, ki v resnici sploh ne obstaja. Hkrati pa je
poudarjal, da so njegova dela enako pomembna kot dela tistih avtorjev, ki pišejo izključno
literaturo za odrasle (prav tam: 3).
4.1 Razlika med postmodernimi in »crossover« slikanicami
Eksperimentiranje s slikaniško formo je v teoretičnem prostoru prineslo mnogo razprav.
Nekateri trdijo, da so za to zasluţne spremembe, ki jih je po drugi svetovni vojni prinesel
postmodernizem, ki se je zoperstavil tradicionalnim razumevanjem literature nasploh. V
drugi polovici dvajsetega stoletja naj bi se tako prvič pojavile tudi postmoderne slikanice. Ta
zvrst pa je v literarni produkciji ostala močno prisotna tudi po umiku postmodernizma vse do
današnjega časa . Teoretiki kot so Marija Nikolajeva , Michèle Anstey in Bette P . Goldstone
ter mnogi drugi namreč poudarjajo, da ne gre samo za slikanice, ki so nastale v času
postmodernizma, ampak za slikanice s posebno vrsto estetike, ki se zoperstavlja
tradicionalnim normam in zapovedim slikaniške oblike ter lahko zato posledično ustvarjajo
tudi širšo bralsko skupino. Zaradi skupnih značilnosti je meje med »crossover« slikanicami in
postmodernimi slikanicami teţko postaviti. Vprašanje pa je ali je med slikanicami, ki jih ti
izrazi poskušajo zajeti, sploh kakšna večja razlika.
Bette P. Goldstone v članku Kaj je z našimi knjigami: spreminjanje slikaniških kodov in
pristopi k razumevanju (Whaz up with our books? Changing Picture book codes and teaching
implications, 2002) in Postmoderna slikanica: nov podţanr (The Postmodern Picture Book:
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A New Subgenre, 2004) navaja, da pri postmodernih slikanicah prihaja do nelinearnosti, do
različnih ravni narativnosti, ki tečejo skozi več pripovednih perspektiv in do igrivosti, ki
pogosto meji na absurd ter ironizacijo. Te slikanice so pogosto samonanašalne, metafikcijske
in zahtevajo aktivno sodelovanje med bralcem in avtorjem. Navidezno sicer delujejo
neprimerne za otroške bralce, ampak jih pravzaprav spodbujajo k razmišljanju in razvijanju
kognitivnih, emocionalnih in drugih zmoţnosti. Kot take pa so močne tudi kot
sociolingvističen pripomoček, ki temelji na posnemanju sveta v katerem ţivimo. Zaradi tega
Goldstoneova in drugi menijo, da bi lahko postmoderne slikanice predstavljale pomemben
podţanr v mladinski literaturi (Goldstone, 2004: 196–204). Znotraj same definicije slikanice
je prišlo do reorganizacije nekaterih elementov, ki so sproţili nove lingvistične in vizualne
kode. Nelinearnost v postmodernih slikanicah se ne ozira na tradicionalno zgradbo zgodbe z
začetkom, predstavitvijo glavnega lika in problema, njegovim odzivom na problem in
razrešitvijo tega problema. Nekateri deli te dramaturške zasnove lahko umanjkajo, bralec je
soočen z razpršenim lokom dogajanja, lahko pa se celo pojavi več različnih zgodb v eni sami
zgodbi. Za primer uporabe nelinearnosti v slikanici Goldstoneova navaja delo Sneţinka
(Snowflake, 1998) Jacqueline Briggs Martin; Teţave s troli (Trouble With Trolls, 1992),
Medved Berlioz (Berlioz the Bear, 1991) in Kometovih devet ţivljenj (Comet's Nine Lives,
1996) avtorice Jan Brett; ter slikanico Dan v taboru (A Day at Damp Camp, 1996) Georgea
Ella Lyona. Samonanašalnost in posledično metafikcijskost je druga značilnost postmodernih
slikanic, ki se kaţe v slikanicah Zgodba majhne miške ujete v knjigi (The Story of a Little
Mouse Trapped in a Book, 1980) Monique Felix, Knjiga Benjamin (Benjamin Book, 1980)
Alana Bakerja, Lov na medvede (Bear Hunt, 1979) Anthonyja Brownea, Poreden očka na
Riverbendu (Bad Dad at Riverbend, 1995) Chrisa Van Allsburga, Kaj je narobe s to knjigo?
(What's Wrong With This Book?, 1997) Richarda McGuirea in Teta Isabel pove eno dobro
(Aunt Isabel Tells a Good One, 1992) Kate Duke. Pomemben element je lahko tudi
sarkastičen ton ali ironija, kar lahko vidimo v slikanicah Pepelkina podgana (Cinderella's
Rat, 1997) Susan Meddaugh, Zgodba treh majhnih pujskov (The Story of the 3 Little Pigs,
1989) Jona Scieszka in Lanea Smitha, Pazi, za tabo je (Look Out, He's Behind You, 1988)
Tonyja Bradmana in Margaret Chamberlain ter Iktome in race (Iktome and the Ducks, 1990)
Paula Goblea. Postmoderne slikanice pogosto vsebujejo še antiavtoriterialno besedilo, ki
bralcu da vedeti, da tudi on lahko nastopi kot soustvarjalec. To je prisotno v slikanicah Pojdi
stran od vode, Shirley (Come Away from the Water, Shirley, 1977) Johna Burninghama,
Stellaluna (1993) Janell Cannon, David gre v šolo (David Goes to School, 1999) Davida
Shannona, Charlie Parker je igral Be Pop (Charlie Parker Played Be Bop, 1992) in
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Skrivnostni Thelonious (Mysterious Thelonious, 1997) Chrisa Raschka. Goldstoneova kot
primer postmoderne slikanice izpostavi še kultno slikanico Smrdljivi sirček-moţ in ostale
neumne pripovedi (The Stinky Cheese Man and Other Stupid Tales, 1992) Jona Scieszka in
ilustratorja Lanea Smitha, avtorsko slikanico Črno in belo (Black and White, 1991) Davida
Macaulaya in slikanico Odpri me...pes sem (Open Me...I'm a Dog, 1997) Arta Spiegelmana in
druge (Goldstone, 2002: 362–370). Zanimivo je, da se mnogi primeri, ki jih Goldstone
navaja, pojavljajo tudi na seznamih naslovov »crossover« slikanic.
O postmodernih slikanicah v slovenskem literarnoteoretičnem krogu razmišljata tudi Dragica
Haramija in Janja Batič v članku Recepcija postmodernih slikanic, kjer se nanašata na ţe
obstoječe teorije o postmodernih slikanicah. Eden izmed elementov postmodernih slikanic je
netradicionalnost podajanja zgodbe; kot primer navajata slovensko obojestransko slikanico
Nace in Rudi/Lipe (2012) Majde Koren in ilustratorke Tine Brinovar, v kateri je bralec
soočen z dvema zornima kotoma iste zgodbe. Drug element, ki se v takšnih slikanicah lahko
pojavlja, je tudi nelinearnost. Primer je slikanica Lile Prap 1001 pravljica (2005), ki deluje
kot sestavljanka in zaradi take strukture omogoča tvorjenje vedno novih zgodb. Nelinearnost
pa se lahko kaţe tudi s prisotnostjo intraikoničnega besedila v ilustracijah in ne v glavnem
delu besedila, kot lahko to vidimo v slikanici Svetlane Makarovič Coprniški muc (2008) z
ilustracijami Andreje Peklar. Avtorji pogosto eksperimentirajo tudi z zornim kotom
dogajanja, kar počneta Peter Svetina in Damijan Stepančič v slikanici Čudeţni prstan (2011).
Inovativnost pa se kaţe tudi na področju likovne podobe. Haramija in Batič kot primer
navajata tehniko kolaţa likovnih govoric, kjer ilustrator uporablja različne likovne pristope,
kar lahko vidimo v slikanici Dedkovo kolo (2008) Vesne Radanovič in ilustratorke Ane
Razpotnik Donati. Pogosto je tudi igranje s samo obliko knjige in s postavitvami ilustracij ter
besedila. Primer slikanice z nenavadno obliko v slovenskem prostoru je knjiga Cufek
modrijan (1989) Ferija Lainščka in ilustratorja Marjana Mančka, ki jo Haramija in Batič
izpostavita kot primer premične knjige oz. »model SLIK-SLIK«, ki bi ga naj pri nas uvedel
Lainšček. Ena glavnih značilnosti postmodernih slikanic je zagotovo intenzivna interakcija
med tekstovnim in likovnim delom, ki je npr. prisotna v še eni avtorski slikanici Lile Prap
Kam gredo sanje (2008). Potrebno je omeniti še medbesedilnost, ki je navadno prav tako
prisotna na obeh ravneh. Nazadnje avtorici prispevka kot moţni značilnosti postmodernih
slikanic omenita še večpomenskost in posmehovalni ton. Posmehovalni ton v slikanicah na
ravni besedila ali na ravni ilustracij se navezuje na igrivost in vedno večjo drznost avtorjev
ter navadno nastane zaradi medbesedilnih navezav. Haramija in Batič v zaključku izpostavita
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dva temeljni značilnosti postmodernih slikanic; interakcija med besedilnim in likovnim
delom ter medbesedilnost. Kakovostna postmoderna slikanica lahko zaradi omenjenih
elementov ustvari širok prostor recepcije in je posledično primerna tudi za odraslega bralca
(Haramija, Batič, 2014: 145–151).
Nekateri teoretiki nasploh zanikajo obstoj »crossover« fenomena in pri definiranju
netradicionalnih slikanic raje posegajo po oznaki postmoderna slikanica. Vendar pa je
potrebno poudariti, da so značilnosti postmodernih slikanic pravzaprav hkrati lahko tudi
značilnosti »crossover« slikanic. Izraz in nasploh celotna ideja o postmodernih slikanicah je
problematična zaradi tega, ker naj bi se pričele pojavljati šele kot simptom postmodernizma v
literaturi in kot simptom postmodernega časa. Vendar se je, kot trdijo Beckettova,
Falconerjeva in drugi, raziskovanje mej slikaniškega formata pojavilo ţe pred
postmodernizmom. Druga razlika se kaţe v razumevanju recepcije takšnih slikanic in
bralskega občinstva. Pri postmodernih slikanicah je naslovniška odprtost razumljena bolj kot
moţna posledica elementov in značilnosti specifičnega koda postmoderne slikanice, otrok pa
je še vedno razumljen kot primarni bralec, kateremu je slikanica namenjena. Goldstoneova in
tudi Ansteyeva tako navajata nekaj navodil, kako otroke soočiti s takimi deli, in ponujata
nekatere načine, kako jih lahko berejo. Obče gledano je otrok v tem pojmovanju še vedno
razumljen kot Drugi in kot nekdo, ki brez pomoči odraslih ne more popolnoma zaobjeti tako
kompleksne slikanice. Na drugi strani pa teorije »crossover« slikanic bazirajo ravno na ideji o
nekakšnem univerzalnem bralcu, osvobojenem starostnih mej, ki sega nazaj na začetke same
literature. »Crossover« slikanica je torej predvsem širša časovna oznaka za netradicionalne
slikanice, ki pa so se nedvomno pojavljale tudi pred obdobjem postmodernizma, in hkrati
zajemajo tudi dela, ki so lahko označena kot postmoderne slikanice.
4.2 Pomembni pionirji na mednarodnem področju »crossover« slikanic (Beckett, 2013: 4–
16)
Kljub temu, da se je izraz »crossover« literatura pojavil šele v devetdesetih letih dvajsetega
stoletja, so naslovniško odprte slikanice izhajale ţe veliko prej. Ţe v štiridesetih letih
dvajsetega stoletja se je pojavila bogata tradicija »crossover« slikanic. Pomemben je japonski
zaloţnik Yasoo Takeuchi, ki je leta 1949 ustanovil zaloţniško hišo Shiko-sha. Njegova
vodilna misel je bila, da je slikanica ţe sama po sebi umetniško delo in da posledično ni
namenjena samo otrokom. Slaven je po umetniških slikanicah, ki so jih tiskali na izjemno
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kvalitetnem papirju. Ena najbolj znanih zaloţniških hiš, Harlin Quist Books, ki je izdajala
inovativne slikanice, se je pojavila leta 1968. Zaloţnik Harlin Quist je izdajal drzne knjige
znanih evropskih ustvarjalcev kot so Nicole Claveloux, Étienne Delessert in Henri Galeron.
Ena najbolj znanih in odmevnih Quist knjig je bila slikanica Geranium na okenski polici
ravnokar umrl ampak učitelj ti si kar nadaljeval (The Geranium on the Windowsill Just Died
but Teacher You Went Right On, 1971). Kasneje se je povezal še z Françoisem Ruy-Vidalom
in ta je prepričal nekatera velika imena francoske literature, kot sta bila Ionesco in Marguerite
Duras, da so pričeli ustvarjati tudi besedila za slikanice. Vidalova filozofija pri izdajanju
knjig je bila, da nikoli ni sodeloval z avtorji in ilustratorji, ki so pred tem ustvarjali knjige za
otroke. Skozi šestdeseta in sedemdeseta je Vidal sodeloval z različnimi zaloţniki in je
pomemben tudi zaradi dejstva, da je zanikal specifičnost mladinske literature. Po mnenju
Beckettove so njegove teorije pomembne za mnoge »crossover« ustvarjalce, saj je trdil, da ni
umetnosti za otroke, da je samo umetnost, da ni grafik za otroke, so samo grafike, da ni barv
za otroke, so samo barve. Po njegovem tudi ni literature za otroke, je samo literatura. Na
podlagi tega je menil, da je knjiga za otroke dobra, ko je dobra tudi za odrasle. Pomemben
pionir na tem področju je še Christian Bruel, katerega knjige so bile deleţne precej
kontroverznih odzivov. Med leti 1976 in 1996 je bil vodja eksperimentalne zaloţniške hiše
Le Sourire qui mord, v kateri so izdajali umetniki, ki so se zavzemali za nove forme, nove
oblike otroških slikanic in za nov premislek o njihovi vlogi v literaturi nasploh. Zaloţniška
hiša je bila ustanovljena z namenom, da se zabrišejo meje med otroškimi in odraslimi bralci
in se odpravijo stereotipi in tabuji v otroški literaturi. Kar nekaj eksperimentalnih zaloţniških
hiš se je specializiralo za izdajo knjig, ki poudarjajo pomen podobe in vizualnega
pripovedovanja. Ena izmed takšnih je tudi zaloţba Éditions du Rouergue, ki jo je leta 1986
ustanovila Danielle Dastugue. S sodelovanjem umetnika Oliviera Douzouja je zaloţba izdala
nekaj slikanic, ki so po mnenju kritikov med najbolj inovativnimi francoskimi slikanicami
poznih osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja in so doţivele mednarodno slavo.
Te slikanice so naredile prelom s tradicijo prejšnjih slikanic in prinesle nov odnos do
otroštva, odprtost do novih načinov ekspresije in kritičen pogled na svet. Tudi zaloţba
Ipomee, ki jo je leta 1973 v sodelovanju s tiskarjem Dominique Beaufilsom ustanovila Nicole
Maymat, se je specializirala za izdajo estetsko dovršenih, nekomercialnih slikanic, ki so
ponujale nov pogled na odnos med besedilom in sliko. Pomembna je še francoska zaloţba
Grandir ter Editions Etre.
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Kot primere slikanic, ki so primerne za bralce vseh starosti, Beckettova izpostavi naslednje
naslove: Lahko noč luna (Goodnight Moon, 1947) avtorice Margaret Wise Brown z
ilustracijami Clementa Hurda; avtorsko slikanico Sylvester in čarobni kamenček (Sylvester
and the Magic Pebble, 1969) in Doktor de Soto (Doctor De Soto, 1982) Williama Steiga;
Tam, kjer so zverine doma (Where the Wild Things Are, 1963) Maurica Sendaka; pomembna
je tudi serija Radovedni George (The Curious George, 1941–1966) Hansa Augusta Reya in
Margaret Rey; serija knjig Pettson in Findus (Pettson och Findus, 1984–) Svena Nordqvista;
slikanice Maxa Velthuijsa; slikanica Legenda o Wani-kunu (Wani-kun no mukashi-banashi,
1994) japonskega avtorja Hirokazuja Miyazakija; serije slikanic Miki Takahashija o
Kogebanu; slikanica Rad te imam za vedno (Love you Forever, 1986) Roberta Munscha; Ti si
velik in jaz majhen (Toi grand et moi petit, 2004) avtorja Grégoirea Solotareffa; slikanice Dr.
Seussa; Madonnina Angleška vrtnica (The English Rose, 2003) z ilustracijami Jeffreyja
Fulvimarija; slikanica O malem krtu, ki je vedel, da se ga ne tiče (Vom kleinen Maulwurf, der
wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, 1989) Wernerja Holzwartha z ilustracijami
Wolfa Erlbrucha; Drugačen (Something Else, 1994) Kathryn Cave z ilustracijami Chrisa
Riddella itd.
4.3 Klasifikacija »crossover« slikanic
4.3.1 Klasifikacija »crossover« slikanic po Sandri Beckett
4.3.1.1 Umetniške knjige ali knjige umetnika
Najbolj inovativne slikanice najpogosteje padejo pod kategorijo umetniških knjig (ang.
»artists' books«) za otroke. Drugi pogosti izrazi ob označevanju takšnih slikanic so še: ang.
»book art«, »bookworks«, »book objects«. Kritiško in znanstveno so te knjige zelo teţko
opredeljive, ampak po mnenju Beckettove predstavljajo eno najbolj vplivnih področij
»crossover« literature, saj kljubujejo ne samo starostnim mejam, ampak prevprašujejo tudi
meje knjige kot objekta. Inovativni pristopi in eksperimentiranje s formatom ter dizajnom je
doprineslo k nastanku knjig, ki so hkrati tudi umetniški artefakti, ang. »book-objects« (it.
»libro-oggetto«, fr. »livres-objets«). V teh knjigah je narativnost sproţena tako iz fizične
oblike knjige kot tudi s tekstom in ilustracijami. Za te umetnike knjiga ni samo shramba za
besedilo in sliko, ampak konkreten tridimenzionalen objekt. Raziskujejo vse aspekte knjige in
izkoriščajo vse njene elemente kot so tipografija, papir in vezava, da z njimi ustvarijo
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zgodbo. Negativna plat izdaje takšnih knjig je, da so pogosto drage in zato precej nedostopne
širši bralski publiki in po mnenju nekaterih spadajo samo v galerijo ali muzej.
Splošno velja, da so se te knjige prvič začele pojavljati v šestdesetih, ampak v resnici so se
pojavile še veliko prej. Konec devetnajstega in začetek dvajsetega stoletja so umetniki
dunajske secesije in skupine Wiener Werkstätte na novo premislili format slikanice. Imeli so
delavnice, katerih namen je bil ustvariti lepo oblikovane objekte, tudi knjige. Ta dela so
pokazala širok spekter tehnik, ki so mogoča v »book art«. Uporabljali so tako tehniko
litografije kot tudi lesorez, šablone in mnoge druge likovne pristope. Posebnega pomena je
Gerlachs Jugendbücherei, ki je med leti 1910 in 1920 izdala znano serijo knjig, vsako izmed
njih pa je ilustriral drug umetnik. Dober primer so ilustracije Carla Otta Czeschka v slikanici
Niebelungi (Die Nibelungen, 1920).
Povečano zanimanje slikarjev, kiparjev in dizajnerjev za otroške knjige na začetku dvajsetega
stoletja je prineslo nekaj revolucionarnih slikanic. Leta 1919 je izšla slikanica Macao in
Cosmage ali Izkušnja sreče (Macao et Cosmage ou L'experience du bonheur) francoskega
slikarja in ilustratorja Edyja Legranda. Velja za eno najpomembnejših knjig v zgodovini
slikanic. Z njim pride do preloma z »romantičnim stilom« ilustracij, ki so bile popularne pred
njim v t.i. »zlati dobi ilustracij« z Arthurjem Rackhamom, Edmundom Dulacom in Kay
Nielsenom. Pomembna je predvsem zaradi preobrata, ki ga je sproţila v tradicionalnem
pojmovanju odnosa med besedilom in sliko. Prisotno je malo besedila, nekatere strani so celo
popolnoma brez besedila, največji pomen je v ilustracijah, ki ustvarjajo zgodbo. Hkrati pa so
lastnoročno napisani teksti postali tudi del same vizualne podobe. Pomembna pa je tudi zato,
ker je eden prvih poskusov, kako narediti visoko kvalitetne slikanice cenovno dostopne.
V začetku dvajsetega stoletja so se pojavila avantgardna gibanja, ki so se trudila zabrisati
meje med nevizualno in vizualno umetnostjo, kar se je odraţalo tudi na področju slikanic.
Ruski umetnik El Lissitzky je npr. ustvaril knjigo Skaz (1922) o dveh kvadratih, kjer je
preizkušal nove načine kako razporediti črke po straneh; črka in beseda imata pri njem tako
obe enako vizualno vlogo kot slika. Njegova slikanica predstavlja jasno politično in socialno
sporočilo, ki izziva stara pravila in red in predlaga novo revolucionarno transformacijo.
Njegova pripoved je alegorija na novo druţbo, ki jo bodo zgradili mladi bralci. V sklopu
avantgard leta 1925 izide pomembna slikanica dadaista Kurta Schwittersa Strašilo: pravljica
(Die Scheuche: Marchen), kjer je viden jasen navdih iz konstruktivizma in nizozemskega
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gibanja De Stijl. Schwitters je takrat razvil revolucionarno ilustrativno tipografijo. Ilustracije
so namreč zgrajene samo in izključno iz tipografskih elementov. Prisoten je tudi nonsens in
nekatere pravljične prvine. Zanimiva je tudi knjiga pesmi Le Coeur de Pic, ki jo je leta 1937
izdala Lise Deharme in je bila pospremljena z dvajsetimi črno-belimi fotografijami pariškega
avantgardista Clauda Cahuna. Je edina otroška knjiga, ki jo je kadarkoli izdala prestiţna
zaloţba Jose Corti. Prisotne so nenavadne, humorne, a hkrati strašljive fotografije, ki
ustvarjajo poseben svet, atmosfero in nenavaden svet domišljije.
V sklopu umetniških knjig Beckettova obravnava še »book-objects« ali knjige-objekte, ki
preizkušajo meje knjige kot predmeta. Omenja italijanska umetnika in industrijska
oblikovalca Bruna Munarija in Enza Marija, ki sta pričela uporabljati artističen in grafičen
jezik za ustvarjanje svojevrstnih del za otroke, ki so bazirala na njunih opazovanjih otroškega
načina učenja. Munari je leta 1934 opremil pesniško zbirko L'anguria lirica. Revolucionaren
je format te knjige-objekta, saj je v celoti narejena iz pločevine. Munari je bil pomemben tudi
pri izdaji serij slikanic z naslovom Številni-otroci (Tanti-bambini), v kateri je izšla njegova
slikanica V megli v Milanu (Nella nebbia di Milano, 1968), ki je sčasoma zavzela kulten
status v zgodovini slikanic. V petdesetih pa je svoje revolucionarne umetniške knjige pričel
izdajati umetnik Dieter Roth, ki je pričel dekonstruirati nekatere tradicionalne elemente
knjige in začel ustvarjati alternativne strukture. Knjiga Bok (1958) je polna lukenj in
sestavljena na tak način, da lahko vsak bralec po svoje ureja strani. Njegovo delo Daily
Mirror knjiga (Daily Mirror Book, 1961) je npr. sestavljena iz najdenega časopisa, najbolj
znana pa je zagotovo Rothova Klobasa literature (Literaturwurst, 1961) narejena iz koţe
klobase, v katero je zavil zmlete knjige in jih začinil po tradicionalnih receptih.
Beckettova omenja tudi igroknjige in preseţke na tem področju s strani Bruna Munarija in
Enza Merija. Igroknjige so pomembne v razvoju ludopedagogike in izobrazbe ter učenja
skozi igro. Munariju se je zdelo pomembno, da otroci v knjigah ne bi smeli imeti
protagonistov. V njegovih knjigah so otroci-bralci sami protagonisti. Pomemben element
njegovih knjig je tudi presenečenje. Kasneje je celo razvil delavnice za otroke »Giocare con
l'arte«, kar pomeni igranje z umetnostjo. Podobno je razmišljal tudi Meri, ki je leta 1965 izdal
Igro pravljic (Il gioco delle favole), knjigo, ki je lahko v neskončnost konstruirana,
dekonstruirana in rekonstruirana. Knjiga je zgrajena iz šestih kart, ki so lahko poljubno
premešane in premetane.
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Na področju umetniških knjig so pomembne tudi slikanice, ki se posebej ukvarjajo z
materiali, iz katerih so narejene. Pomembni so Munarijevi eksperimenti z »libro illeggibile«,
ki so bili namenjeni raziskovanju, ali je mogoče komunicirati vizualno in tipno izključno z
uporabo materialov iz katerih so knjige narejene (papir, format, vezava, zaporedje strani
ipd.). Poudarja, da se papir navadno uporablja kot podpora tekstu in ilustracijam in ne kot
sam način komunikacije. Leta 1980 je na bolonjskem knjiţnem sejmu predstavil svojo slavno
serijo knjig I prelibri. Gre za serijo dvanajstih knjig, ki so vsebovale veliko različnih
materialov kot so les, papir, karton, plastika, tekstilni materiali (krzno, klobučevina) itd.
Knjige se lahko bere iz vseh strani. Namenjene so predbralnim otrokom, kot njihove prve
knjige, in otrokom, ki pravzaprav še ne razumejo koncepta knjig. Te knjige so vizualne, tipne
in celo zvočne (les). Munari je začel eksperimentirati z materiali v otroških knjigah ţe zelo
zgodaj v svoji karieri. V štiridesetih je ustvaril igroknjigo Zgolj izgubljen kljun (Il mero ha
perso il becco), vizualno interpretacijo popularne italijanske otroške pesmi. Izdana je bila šele
leta 1987 s kaseto, na kateri so še druge pesmi o pticah. Uporabil je tehniko tiskanja na svilo s
transparentnimi plastičnimi listi, ki ustvarjajo tridimenzionalen efekt. Nekateri umetniki
ustvarjajo knjige izključno iz blaga in tekstila. Louise-Marie Cumont je po rojstvu svojega
sina pričela ustvarjati knjige brez besed, narejene iz blaga, ki jih je poimenovala z izrazom
»tapis de lecture« ali »bralne preproge«. Cumont poudarja pomen »toplega« blaga, ki je po
njenem mnenju prvi material, ki pride vmes med materinim telesom in telesom otroka – kot
nekakšna druga koţa. Po njenem ima blago spomin in ţivi enako kot jezik.

Zanimive so tudi izrezljanke. Pri tem je pomemben umetnik Komagata, ki je rad
eksperimentiral s papirjem. Znana je njegova Serija papirnatih slikanic (Paper Picture Book
Series, 1994), pri kateri je papir vsake strani drugačen. S tem je hotel doseči igranje s teksturo
in barvami. Tako kot Munari tudi Komagata uporablja papir, da vzbuja občutke cikličnega
minevanja časa. Podobne tehnike uporablja v knjigah Zvok, ki ga nese veter v kraj, kjer
zvezde počivajo (Sound Carried by the Wind in A Place Where Stars Rest, 2004). Najbolj
dovršeno je igranje s papirjem v knjigi Boku, Umareru-yo! (1995), kjer razlaga spočetje in
rojstvo skozi otroško in odraslo perspektivo. Znana je še ena njegova knjiga o rojstvu z
naslovom Namida (2000), v kateri zelo premišljeno uporablja elemente lukenj in izrezanega
papirja. Gre za zgodbo o tem, kako so otroške solze del naravnega cikla, kako hranijo rastline
in ţivali in kako ta proces hranjenja nekako pomiri otroško ţalost (Beckett, 2013: 19–81).
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4.3.1.2 Slikanice brez besedila
Beckettova se s stališča literarne teorije bolj posveča zgodovinskemu pregledu kot strogi
literarno teoretski obravnavi slikanic brez besedila. Poudariti moramo, da gre za vrsto
slikanic, ki pravzaprav nasprotuje nekaterim osnovnim zakonitostim literarnega dela:
Ko bralec ali bralka odpre knjigo, v njej verjetno pričakuje znake, ki označujejo
glasove; črke torej, ki tvorijo besede in gradijo zgodbeni lok, vzpostavijo like in
odnose med njimi. Razmerje med avtorjem – pripovedovalcem – bralcem pa se v
nasprotju s tradicionalnim tvorjenjem (na)pisanih zgodb v slikanicah brez besedila
primarno vzpostavi na vizualni ravni, ki je tako samozadostna, da sama tvori in
povzroči zgodbenost. Iz tega razloga so take slikanice pogosto opredeljene kot
neliterarni produkt, kar pa zagotovo ne drţi, saj kljub umanjkanju besedila pripoved
vseeno poteka, le na drugi ravni (Javernik, 2014b: 128).
Kot ugotavljam v nadaljevanju članka Tihe slikanice, bi lahko osnovno bistvo slikanic brez
besedila povzeli z nemško besedo »Bildergeschichte«, kar pomeni zgodba slik. V takih
slikanicah se namreč pojavi narativnost, ki jo producirajo izključno vizualni elementi knjige.
Bralec je tako soočen s procesom, v katerem »bere« slike in ne zaporedja črk. Ker pa
narativnost ni direktno podana, mora bralec dekodirati zaporedja slik. Ilustracije postanejo
nadomestek za besede, zato so kvalitetne slikanice brez besedila tiste, ki s pomočjo
kompozicije, perspektive, linij in barv bralca nagovorijo, ga usmerjajo ter spodbujajo, da sam
aktivno pristopi h knjigi in proizvede pomen. Tihe slikanice so tako »napisane« z
univerzalnim jezikom ilustracij, zato so tudi veliko bolj dostopne za mednarodne trge in za
široko bralsko občinstvo. Take slikanice so vsaj v preteklosti imele veliko pedagoško
funkcijo, saj spodbujajo učenje govora, izraţanja ter pripovedovanja. Hkrati pa sluţijo tudi
kot pripomoček pri razvoju vizualne ter besedne inteligence, saj bralec postane aktivni del
procesa, je aktivator ter hkrati interpretator zgodbe (Javernik, 2014b: 128–129).
Beckettova pravi, da je večina slikanic brez besedila, ki so izšle pred letom 1970,
predstavljala predvsem knjige, namenjene izobraţevanju z močno pedagoško noto. Izdane so
bile z namenom, da otroku predstavijo koncept narativnosti s tem, da jih povabijo, da sami
artikulirajo in formirajo, kaj se dogaja na slikah. Veliko teoretikov in kritikov izpostavlja, da
so bile te zgodnje slikanice brez besed predstavljene kot knjige, iz katerih je bil tekst
umaknjen z namenom, da bo ponovno vzpostavljen s strani bralcev, ki so tako vzpodbujeni,
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da sami verbalizirajo zgodbo. Beckettova navaja Jacquelin Danset-Leger, ki ugotavlja, da je
bil zaradi tega na začetku ţrtvovan estetski element teh slikanic. So pa kasneje slikanice brez
besed postale pomemben vpliv za veliko estetsko dovršenih slikanic brez besed, kot npr. za
tiste, ki so izšle v seriji Pere Castor avtorja Paula Faucherja leta 1931.
Kot poudarja Sophie Van der Linde, so te knjige učni pripomočki, ki zahtevajo interakcijo
med otroki in odraslimi. Slikanice brez besedila s pedagoško noto niso zanimive za odrasle,
saj ti nastopajo zgolj v vlogi mediatorja, ampak v zadnjem času so tudi te slikanice
spremenile svojo primarno funkcijo in postajajo vedno bolj dovršena dela za različne bralce.
Zaradi Munarija, Iele Mari in Warje Lavater so te slikanice postale popularen medij za
artistične in grafične eksperimente od šestdesetih naprej. Isabelle Nieres-Chevrel je mnenja,
da je prišlo do prehoda iz slikanic brez besed kot pedagoškega materiala do slikanic brez
besed kot oblike grafične naracije v Franciji v sedemdesetih letih s slikanicami iz Italije, ki so
prišle v Francijo. To pa seveda ne pomeni, da slikanice brez besed niso obstajale pred tem.
Slikanica Tomija Ungererja Polţ, kje si? (Snail, Where Are You?) iz leta 1962 se pogosto
pojavlja na seznamih takih slikanic, čeprav ni popolnoma brez besedila. Vprašanje iz
naslovnice se pojavlja na vsaki dvojni strani in spodbuja bralca k iskanju polţa. Kot pri
mnogih slikanicah brez besed, gre tudi tu za konceptno slikanico. V zadnjih tridesetih,
štiridesetih letih so slikanice brez besed postale ţanr ali podţanr v otroški literaturi in so od
poznih devetdesetih postale precej popularne v mnogih drţavah.
Leta 1949 je Munari začel izdajati serijo svojih slavnih »libri illeggibili« ali »neberljivih
knjig«, ki so popolnoma brez besedila. S to oznako ni hotel sporočiti, da so neberljive, ampak
samo opozarja bralce, da naj pričakujejo drugačen jezik komunikacije. Hotel je ugotoviti, ali
lahko knjiga kot objekt komunicira z bralcem brez tiskane besede. Predlaga način
komunikacije, ki ne vključuje ne teksta in ne slike. Te knjige pripovedujejo skozi format,
vezavo, barvo, papirjem itd. Po njegovem se lahko te vizualne zgodbe razume le, če bralec
sledi niti vizualnega diskurza, ki nikoli ne vsiljuje zgodbe, ampak pusti bralcu, da sam ustvari
svojo lastno narativnost. Tudi knjige brez besed Iele in Enza Marija iz šestdesetih so postale
klasike. Njune inovativne grafike so revolucionarno spremenile podobo italijanske mladinske
literature. Jabolko in metulj (La mela e la farfalla) ter Kokoš in jajce (L'uovo e la gallina)
raziskujeta cikle ţivljenja in narave. Format knjige je brez naslovnice in brez tradicionalne
vezave, kar je omogočalo bralcem, da začnejo brati na katerikoli strani. Tako kot Munari je
bila tudi Warja Lavater navdahnjena s strani Bauhaus gibanja. Njena ideja je bila, da lahko
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kombinacija kodov in znakov v povezavi s formami in barvami ustvari neke vrste nov jezik,
ki ne bo več verbalen, ampak vizualen. Uporabljala je piktograme ali piktorialen jezik ter
črpala iz zakladnice znanih pravljic in pripovedk. Znane so njene slikanice Roţa in ţabec:
fabula (Die Rose und der Laubfrosch: eine Fabel), Majhna Rdeča kapica (Le Petit Chaperon
rouge), William Tell, Sneguljčica (Blanche Neige) itd. Podobno metodo je uporabljal tudi
francoski umetnik Jean Arche, ki jo je poimenoval abstraktna narativnost, saj je uporabljal
izključno geometrijske oblike za pripovedovanje znanih pravljic (Beckett, 2013: 81–146).
4.3.2 Klasifikacija »crossover« slikanic po Kristini Picco
Sandra Beckett je zagotovo ena najbolj reprezentativnih teoretičark, ki se ukvarja s
»crossover« literarnim fenomenom na področju slikanic, in je ena redkih, ki se je soočila s
problematiko klasifikacije naslovniško odprtih slikanic. Njena razdelitev pa je širše gledano
problematična z vidika, da slikanice obravnava bolj iz njihove vizualne podobe, besedni del,
ki je pri »crossover« slikanicah enako pomemben, pa večinoma zanemarja in zato njena
klasifikacija daje vtis, da so »crossover« slikanice samo slikanice, ki jih odlikuje inovativnost
na vizualni ravni.

Pri nas je leta 2012 Kristina Picco napisala kratek prispevek z naslovom Slikanice za
mladostnike in odrasle za revijo Bukla, v katerem ponudi kompleksnejši pogled in
razmišljanja o klasifikaciji »crossover« slikanic. Picco sicer uporablja izraz »slikanice za
mladostnike in odrasle« in ne »crossover« slikanice, ampak iz oznake ter opisov lahko
razberemo, da gre za slikanice, ki so zaradi svoje inovativnosti na tekstovni ali likovni ravni
namerno ali nenamerno namenjene širšemu bralskemu občinstvu. Kot predhodnike takšnih
slikanic na Slovenskem izpostavi slikanice Aves, ptičji kralj (1990), Kozel vrtnar (1993) in
Belin (1997) Iva Svetine z ilustracijami Metke Krašovec; slikanici Nori bik (1998) in
Srečelov (1995) Ivana Bizjaka z ilustracijami Rudija Skočirja; slikanico Zlatolaska in zmaj
(1996) Emila Filipčiča z ilustracijami Gorazda Vahna; slikanico Argonavti (1999) Daneta
Zajca z ilustracijami Miroslava Šuputa; slikanice Ignacija in njen angel (2002), Lepa
Angelika (2002), Zalika in Gusti (2002) ter Lučka (2005) Ferija Lainščka z ilustracijami
Igorja Ribiča; ter avtorsko slikanico Varuh (2006) Andreje Peklar. Od prevedenih del omeni
slikanice Manjkajoči košček (The Missing Piece, 1976), Manjkajoči košček sreča Veliki O
(The Missing Piece Meets the Big O, 1981) in Drevo ima srce (The Giving Tree, 1964) Shela
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Silversteina ter Boţično pesem v prozi (A Christmas Carol in Prose) Charlesa Dickensa z
ilustracijami Roberta Innocentija.
V nadaljevanju tako kot ostali teoretiki, tudi Picco poudarja, da je teţko zastaviti meje med
tistimi slikanicami, ki so namenjene otrokom in tistimi, ki so namenjene mladostnikom in
odraslim. Na podlagi prevladujočih elementov razlikuje naslednje tipe takšnih slikanic:
problemske slikanice, slikaniške predelave, simbolne slikanice, »art« slikanice in darilne
slikanice. Pogojno pa med njih uvrsti še nekatere zbirke kratkih zgodb in nekatera dela
fantastične proze s prevladujočim ali močno prisotnim likovnim delom (Picco, 2012).
»Med problemske slikanice lahko prištejemo vse tiste slikanice, ki izkazujejo poglobljeno in
kompleksno ubesedovanje bolečih problematik, katerih raven sporočanja ni namenjena
otrokom« (Picco, 2012). Mednje uvrsti slikanico O princu, ki mu je počilo srce (2010) Franja
Frančiča z ilustracijami Adriana Janeţiča, slikanici Punčka in velikan (2009, ilustracije
Tomislav Torjanac) ter Ali te lahko objamem močno? (2011, ilustracije Damijan Stepančič)
Neli Kodrič Filipić ter naslednje slikaniške predelave: Skrivnostno grlo slavčevo (Het geheim
van de keel van de nachtegaal, 2008) Petra Verhelsta z ilustracijami Carlla Cneuta; Cesar in
roţa (2009) Bine Štampe Ţmavc z ilustracijami Alenke Sottler; Pravljica o črnem šejku z
rdečo roţo (2011) Vitomila Zupana z ilustracijami Damijana Stepančiča; slikanice Rdeče
jabolko (2008, ilustracije Kaja Kosmač), Katalena (2009, ilustracije Kaja Kosmač) in Balada
o Sneguročki (2012, ilustracije Anamarija Babić) Svetlane Makarovič; ter Urška (2010)
Andreja Rozmana Roze z ilustracijami Zvonka Čoha. Nadaljuje s simbolnimi slikanicami za
katere trdi, da je njihova glavna značilnost »poetično ubesedovanje slikaniškega sveta, ki
razkriva svojo dušo v skrivnostnih labirintih besede in slike« (Picco, 2012). Omenja simbolno
slikanico Čudeţni vrt češkega avtorja Pavla Čecha ter slikanico Slavček in granatno jabolko
(2012) Tjaše Koprivec z ilustracijami Polone Lovšin. Izpostavi pa še slikanico Princeske:
pozabljene ali nepoznane (Princesses oubliées ou inconnues, 2004) Philippa Lechermeierja z
ilustracijami Rébecce Dautremer ter avtorsko slikanico Shauna Tana Zgodbe iz oddaljenega
predmestja (Tales from Outer Suburbia, 2008) kot primera simbolnih »art« slikanic. Poleg
problemskih in simbolnih omeni še darilne slikanice, »ki po večini z malo besedila v obliki
aforizmov, pregovorov in »ţivljenjskih modrosti« sporočajo naslovniku naklonjenost ali
poduk. Mnoge med njimi so namenjene v dar ob posebnih priloţnostih in za določen tip
naslovnika, le redke pa se lahko pohvalijo z izvirno idejo« (Picco, 2012). Kot primer
kvalitetnih darilnih slikanic navede avtorsko slikanico Sinček Sonček (Sohntage, 2008)
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Philipa Waechterja in Najlepše darilo (The Gift of Nothing, 2005) Patricka McDonnella
(Picco, 2012).
Nazadnje Kristina Picco v svojem prispevku poudari še, da je razvrščanje slikanic za
mladostnike in odrasle v te kategorije »le zasilno in narejeno z namenom pokazati pestrost in
raznolikost tudi na področju te podskupine slikanic. Marsikatera slikanica vsebuje več
elementov hkrati in bi jo bilo mogoče uvrstiti v več kategorij. Ta specifična podskupina pa se
od drugih slikanic ne razlikuje samo po verbalni in vizualni plati, temveč tudi po praktični,
kar je moč opazovati predvsem na mednarodnem knjiţnem trgu. Tako lahko občudujemo
prave artistične izdelke, povsem neprimerne za izposojo ali otroške roke« (Picco, 2012).
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5

POSKUS CELOSTNE KLASIFIKACIJE IN ISKANJE SKUPNIH ZNAČILNOSTI

»CROSSOVER« SLIKANIC NA PODLAGI IZBRANIH SLOVENSKIH IN ČEŠKIH
SLIKANIC
V nadaljevanju se bomo naslonili predvsem na teorije Sandre Beckett. Pri slovenskem delu
analize bomo predstavili nekaj slikanic, ki jih omenja Kristina Picco v prispevku Slikanice za
mladostnike in odrasle ter nekaj drugih izbranih slikanic, ki bi jih lahko obravnavali s stališča
»crossover« fenomena. Češki del analize bo temeljil na podlagi lastnega raziskovalnega dela
v Pragi. Nadalje bomo z izbranimi primeri iz sodobne slovenske in češke slikaniške
produkcije poskušali čim bolj kompleksno pokazati, kakšni so tipi »crossover« slikanic, v
katerih vrstah slikanic se »crossover« elementi najpogosteje pojavljajo, kakšne so te
značilnosti, kje presegajo meje tradicionalnih slikanic in zakaj so posledično primerne tako za
otroke kot za odrasle.
5.1 Primeri slovenskih »crossover« slikanic
5.1.1 Problemske slikanice
Problemske slikanice lahko razumemo kot del »crossover« fenomena, če se tema dotika
kompleksnejših problemov, ki v tradicionalni mladinski literaturi predstavljajo tabu ali so
pogosto spregledani. V izbranih slikanicah se pojavijo teme nasilja, druţinske problematike,
medgeneracijskih odnosov, drugačnosti itd.
Slikanica Punčka in velikan (2009) Neli Kodrič Filipić z ilustracijami Tomislava Torjanca
poleg likovno dodelane podobe, zaradi katere bi jo lahko opredelili tudi kot »art« slikanico,
tudi na tekstovni ravni izstopa kot naslovniško odprto delo, kar ugotavlja tudi Ida Mlakar v
kritiki za revijo Sodobnost. »Zaradi svoje poudarjene likovno-tekstovne simbolike je
slikanica naslovniško odprta in namenjena v prvi vrsti odraslim. Ţe kratek povzetek vsebine
namreč pokaţe, da se je avtorica lotila opisa druţinske preteklosti na način, ki mlademu
bralcu, nagnjenemu k linearnemu dojemanju časa in dobesednem razumevanju besedila,
oteţuje doţivljanje in razumevanje besedila« (Mlakar, 2010: 919). Če na to trditev gledamo
skozi oči »crossover« teorij, bi lahko dodali, da otroški bralec dogajanje zagotovo zaznava in
spremlja, ampak samo na drugačen, manj metaforičen način. Bralcu je v prvem delu
predstavljen lik deklice in njenega očeta velikana, ki je pogosto utrujen. Nekega dne se tako
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razburi zaradi ţivahnosti svoje hčerke, da vanjo vrţe kamen. Delček kamna se usidra deklici
v srce, kjer prične rasti in jo skozi leta vedno bolj teţi. Situacija se ciklično ponovi, ko
deklica odraste in tudi sama postane mama. V trenutku jeze pograbi skalo in jo hoče spustiti
na sina. Ko pogleda v njegove prestrašene oči, v njih vidi »oči majhne punčke, v katero je
očka velikan zalučal kamen, pa tudi oči očeta velikana, ki so pod jezo skrivale bolečino. V tej
bolečini je opazila še eno velikanko, njegovo mamo, ki je svojega sina velikana nekoč, pred
davnimi časi, udarila zgolj zato, ker je ni ubogal« (Filipić Kodrič, 2009: 18–19). Pred njo se
zavrti zaporedje nesrečnih in travmatičnih izkušenj njenih prednikov in nasilnih vzorcev, ki
so se prenašali iz generacije v generacijo. Velikanka spozna svojo napako in se zavestno
odloči, da bo spremenila negativne druţinske vzorce. Gre za vzročno posledično strukturo z
domišljenim dramaturškim lokom, ki se ciklično ponavlja vse do trenutka spoznanja. Šele ko
se velikanka zave, da ponavlja napake svojih prednikov, in ozavesti svoje lastne napake, se
lahko ta vzorec vedenja prekine. Ta cikličnost se kaţe tudi v likovni podobi, ki je zanimiva
tudi zaradi eksperimentiranja s kompozicijo, prostorsko predstavo in simboličnimi elementi.
Simbolen pa je tudi motiv kamna, ki se usidra v dekličino srce in jo zaznamuje do trenutka,
ko se kot odrasla oseba odreši preteklosti: jo sicer sprejme, a se odloči, da ne bo več
negativno vplivala na njeno sedanjost in prihodnost. Primarno slikanica sicer ni napisana v
obliki pridige ali moralnega nauka, je pa zagotovo prisoten nekakšen element vzgoje in
podajanja informacij, ki poskuša opozoriti na problematiko meddruţinskega nasilja in
pokaţe, da je rešitev moţna. Tematika nasilnih staršev je v problemskih mladinskih romanih
prisotna ţe dlje časa, slikanica Punčka in velikan pa s slikaniško obravnavo te tabu teme
presega meje klasične slikanice in se naslovniško odpre.
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Slika 1: Dvostranska ilustracija »trenutka spoznanja« v slikanici Punčka in velikan (2009).
Problemske teme z izrazitim etičnim nabojem so precej prisotne v ustvarjanju Neli Kodrič
Filipić in tako se tematika nasilja pojavi tudi v slikanici Ali te lahko objamem močno? (2011),
ki jo je ilustriral Damijan Stepančič. Ko v neko čisto običajno mesto prispe moški, ki izstopa
tako po svojem videzu kot vedenju, se prebivalci nanj odzovejo z radovednostjo in
začudenjem. V njihovem zaprtem druţbenem krogu ga zaradi njegove drugačnosti takoj
definirajo kot tujca, vsiljivca, ki tja ne spada. Poleg začudenih pogledov je deleţen še
nasilnega vedenja otrok, na katerega se moţak odzove z mirnostjo in potrpljenjem. Dečka, ki
mu podstavi nogo, tako samo objame in tiho odide iz mesta. »Za čudnim neznancem je v
mestu ostal le še spomin. Še danes tam ţivijo običajni ljudje. Pa vendar: kdor je z njimi
neprijazen, poreden in nagajiv, le topel objem dobi v opomin« (Kodrič Filipić, 2011: 31).
Tema slikanice je nasilje in nesprejemanje drugačnosti v sodobnem času. Avtorica bralca
spodbuja k mirnemu reševanju konfliktnih situacij in rešitev ponuja v mirnem in nenasilnem
obračunavanju sporov. Pri tem pa poudarja tudi pomen človeške empatije. Kar to delo naredi
naslovniško odprto, je ravno izbira tematike, ki je neznačilna za slikanico – za format, ki je
načeloma rezerviran za čist, nedolţen in nenasilen svet – ampak je obdelana na tak način, da
je zanimiva za vsako starostno skupino. Poleg teme je nenavadno tudi, da je v središče
dogajanja postavljen lik, ki je odrasla oseba, in ne otrok. Zaradi estetske dovršenosti in
izvirne likovne podobe bi lahko govorili tudi o »art« slikanici. Ilustrator Damijan Stepančič
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namreč z uporabo različnih materialov in izčiščenih oblik, tako kot Neli Filip Kodrić, v
ospredje postavi ljudi in njihove odnose. Tako kot raste dramaturgija besedila, raste tudi
dramaturgija ilustracij, ki se iz temačnega, rjavo-črnega kolorita na koncu razraste v pisan
simbol, ki v tem primeru predstavlja plašč neznanega moškega. Tudi ta na koncu izgine z
vetrom tako kot neznanec, ampak v mestu vseeno pusti bogato sporočilo, ki spremeni
njegove prebivalce. Prečenje meja se torej odvija tako na tematski kot oblikovni ravni, kar jo
interpretacijsko dovolj odpre, da lahko govorimo o primeru »crossover« slikanice.

Slika 2: Naslovnica slikanice Ali te lahko objamem močno? (2011).
Problemsko druţinsko tematiko podobno kot slikanica Punčka in velikan Neli Kodrič Filipić
obravnava tudi slikanica Franja Frančiča O princu, ki mu je počilo srce (2010) z ilustracijami
Adriana Janeţiča, ki skozi pravljično strukturo opisuje teţke druţinske problematike. Gre za
zgodbo o princu, ki je odraščal brez starševske ljubezni. Iz konteksta bi lahko izluščili, da je
mati trpela za poporodno depresijo in kmalu po njegovem rojstvu umrla; oče pa se je
posvečal sluţbenim in drţavnim dolţnostim. Princ je tako brez prisotnosti stabilne odrasle
figure odrasel v krutega in hladnega človeka, nezmoţnega ljubezni. Ko ob očetovi smrti
prevzame prestol, mu kraljeve dolţnosti narekujejo tudi poroko in zagotovitev naslednika.
Poroči se z milim in neţnim dekletom, ki mu rodi hčerko in verjame v to, da je princ
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sposoben ljubiti. Rojstvo hčerke pa v njem sproţi razmišljanja o pomenu ljubezni. Takrat
namreč v njem pride do drastične spremembe: »Kralj je razmišljal in razmišljal: Ljubezen,
kaj je sploh to? Ljubezen je ali je ni? In če ljubezni ni – v mojem ţivljenju je nikoli ni bilo –
kako naj imam rad svojega potomca, če sploh ne vem, kaj pomeni imeti rad?!« (Frančič,
2010: 16). Po smrti hčerke se umakne v gozd in se nikoli več ne vrne. Avtor zaključi z
motom, ki povzame celotno zgodbo in deluje kot nauk: »Ljubezen je ali je ni. / Bolečine ni
moč deliti. / Srce je kot sonce – ko se v krvi naseli zima, / srce postane zapuščen in osamljen
lovec« (Frančič, 2010: 21). Slikanica prevzame strukturo umetne pravljice, skozi katero lahko
avtor prevpraša še vedno prisotne tradicionalne druţinske strukture. Oče je še vedno
postavljen v vlogo patriarha druţine, njegova funkcija je materialna zagotovitev stabilnosti.
Ob izgubi matere in prihodu hudobne mačehe princ izgubi še zadnjo moţnost, da bi skozi
ţensko figuro našel svoj čustveni pol in je tako iz vseh strani blokiran, da bi se razvil v
celostno in čustveno inteligentno osebo. Manko močne ţenske figure zapolnita njegova ţena
in hči. Ob trenutku avtorefleksije se princ odloči, da bo prekinil slabe druţinske vzorce in
poskrbel za svojo druţino. Smrt hčerke pa ga pahne v samoto in ga pošlje v gozd, kamor se
umakne v izolacijo in osamo. Bralec ne izve, kaj se je z njim zgodilo; lahko pa
predvidevamo, da se mora najprej sam najti kot individuum, da lahko sploh funkcionira kot
del socialne mreţe. Srce se v slikanici pojavi kot simbol, ki dobi širše razseţnosti od njegove
fiziološke funkcije. Postane simbol za čustveno inteligenco, v katero je potrebno vlagati,
drugače srce okameni in postane nezmoţno čustvovanja. Pri tej slikanici so ilustracije samo
spremljevalni del, tisto zaradi česar izstopa in prestopa meje, je besedilo in tematska
ubeseditev. Avtor skozi znane elemente in preprosto strukturo sicer ohrani polarizacijo
negativnih in pozitivnih likov ter spolno karakterizacijo značilno za pravljice. S tem, ko pa
polarizacijo prestavi na novo raven in jo še bolj izostri, postavi pod vprašaj vse tradicionalne
razdelitve vlog. V ozadju se tako skriva kritika zaprte druţbene strukture, ki jo bo bolj
izkušen bralec zagotovo prepoznal, mlajši bralec pa bo celotno slikanico bral enoplastno kot
pravljico. Nenavadno je tudi, da je glavni protagonist večino dogajanja označen kot negativna
oseba s slabimi karakternimi značilnostmi. Ker pa je bralec seznanjen z okoliščinami in
ozadjem njegove osebne zgodbe, lahko z njim sočustvuje in se z njim poistoveti. Slikanica
svari in hkrati ponuja razmislek o pomenu trdnih in stabilnih druţinskih odnosov, ki so
pomembni za nadaljnji razvoj vsakega posameznika, in jo lahko zaradi teme, ki potrebuje
resnejši bralski pristop, označimo za problemsko slikanico in jo lahko obravnavamo kot
primer »crossover« slikanic. Kot taka pa je lahko primerna tudi za študije in razprave o
medosebnih odnosih v vseh starostnih skupinah.
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Slika 3: Dvostranska ilustracija princa, ki se sprašuje, kaj je ljubezen iz slikanice O princu, ki
mu je počilo srce (2010).
Leta 1938 je Vitomil Zupan napisal Pravljico o črnem šejku z rdečo roţo z namenom, da jo
podari svoji ljubezni Nikolaji. Zaradi spleta okoliščin je bila pravljica dolgo časa izgubljena,
leta 2011 pa je izšla kot slikanica opremljena z ilustracijami Damijana Stepančiča. V središče
zgodbe je postavljen princ Samum Al Arida, ki se spusti v neustavljiv boj za ljubezen ţenske,
ki jo vidi v sanjah in jo poimenuje Alni-edino. Slikanica črpa iz arabskega sveta, iz motivike,
ki spominja na zgodbe Tisoč in ene noči, zato na slovenskega bralca, tudi zaradi uporabe
nekaterih neznanih besed, deluje precej eksotično in skrivnostno. Sporočilo kljub temu, da je
pravljica postavljena v oddaljen čas in prostor, ostaja univerzalno. Pogumen vojščak,
osvajalec kraljestev in vladar, si na vso moč ţeli najti resnično ljubezen in tako uresničiti
svoje poslanstvo. Ta ljubezen je simbolno prikazana v podobi rdečega rubina, ki ga lahko Al
Arida ustvari samo iz sedmih kapljic krvi, ki so prelite zaradi resnične ljubezni. Po trdem
boju in iskanju, saj »ljudje so prelivali kri iz sovraštva in pohlepa, iz zavisti in strasti, iz
ljubezni pa ne« (Zupan, 2012: 26), mu končno uspe ustvariti kamen in ta mu zares prinese
ljubezen ţenske, ki jo je videl v svojih sanjah. V njega pa se prikrade nezaupanje in zanemari
opozorila preroškega starca: »Vzemi sedem kapljic krvi sedmerih ljubezni, zmešaj jih in iz
njih bo postal dragocen rubin, ki ti odpre srce nje, ki jo ţeliš. Toda ne zavrzi kamna
ljubezni!« (Zupan, 2011: 23). Posledično Alni-edina umre, Al Arida pa brez ljubezni postane
kruta in nepravična oseba. Slikanica je polna simbolnih navezav, ki gradijo pravljično
strukturo, zaradi česar je na drugačni interpretacijski ravni dovolj oprijemljiva tudi za
otroškega bralca, ki bo predvsem uţival v izvirnih ilustracijah, ki črpajo iz Orienta. Slikanica
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pa je v svojem bistvu zelo kruta, temačna in polna vojnih motivov, zato prestopi tudi meje
tabu tematik, ki se v slikanicah naj ne bi pojavljale.

Slika 4: Dvostranska ilustracija umirajoče Alni-edine iz slikanice Pravljica o črnem šejku z
rdečo roţo (2011).
Biografsko slikanico Anton! (2014) Lucije in Damijana Stepančiča bi zaradi obravnave teme
nasilja, zgodovine in vojne prav tako lahko uvrstili med problemske »crossover« slikanice.
Knjiga je izšla ob stoti obletnici začetka svetovne vojne in v ospredje postavi lik Antona
Pavlihe. Ta je bil pri devetnajstih letih poslan na soško fronto. Tja prispe pismo, v katerem
mu svojci sporočijo, da mu je umrla mati. Mati se mu neke noči prikaţe v sanjah kot privid in
ga vodi iz kasarne. Ko prispe na bojišče, granata pokonča vse njegove sovojake, ki so ostali v
kasarni, samo on preţivi:
To ni samo resnična zgodba o Antonu, dedku Damijana Stepančiča, ampak je hkrati
tudi kolektivna zgodba, zgodba zgodovine in ljudi, ki so se borili v vojni, podana
skozi prizmo individualne situacije, ki pa je vseskozi vpeta v širši kontekst. Ta
kontekst s seboj zagotovo prinese nekatere druţbene in politične konotacije, ozadje, v
katerem so brezimni in anonimni vojaki samo del nekakšnega večjega ustroja, v
katerem je njihova individualnost zanemarljivega pomena. A Lucija in Damijan
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Stepančič sta glavnemu junaku s tem, ko sta mu nadela ime, dala tudi identiteto, ki je
širša od njegovih vojaških dolţnosti. (Javernik, 2014č)
Besedilo s svojim faktografskim značajem posnema zgodovinska besedila. Glavno vodilo
slikanice so ilustracije, ki prikaţejo temačno in kruto vzdušje predvsem z uporabo tehnike
svinčnika, s katerim ilustrator ustvari vtis starih fotografij. Slikanica bi zaradi poudarjene
likovne podobe lahko funkcionirala tudi kot tiha slikanica ali slikanica brez besedila; zaradi
tega bi jo lahko opredelili tudi kot »art« slikanico, saj vizualna plat knjige ustvarja nove ravni
razumevanja in tako zapolnjuje tekstovno praznino. Zanimiva je tudi medbesedilnost, ki se
pojavlja na vseh ravneh. Na likovni ravni se pojavljajo razni parateksti, simboli in drugi
elementi, s katerimi Stepančič bralcu posreduje informacije o prostoru in času dogajanja.
Zanimiv je tudi motiv matere, ki ima v slovenskem prostoru in literaturi ţe dolgo tradicijo.
Tudi tu se pojavi motiv čiste matere v vlogi simbola, ki glavnemu protagonistu reši ţivljenje.
Anton! na vseh ravneh deluje kot »crossover« slikanica. Ilustracije preizkušajo meje
slikaniškega prostora in kompozicije, besedilo je jasno, realistično in brez čustvene
konotacije. Celotna knjiga zajema iz zgodovinskega materiala in osvetljuje problematično
temo, ki deluje poučno za mlade bralce in starejšim bralcem omogoča empatijo ter
poistovetenje.

Slika 5: Dvostranska ilustracija z vojno motiviko iz slikanice Anton! (2015).
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Z vojno oz. protivojno tematiko se je ukvarjal tudi Brane Mozetič v slikanici Deţela bomb,
deţela trav (2013), v kateri z uporabo dvojnosti in kontrasta poziva k miru. Z za slikanico
neobičajno temo se spoprime tudi v Alja dobi zajčka (2014), kjer predstavi zgodbo Alje, ki
ima Leighovo bolezen. Njegova zadnja slikanica, Prva ljubezen (2014), v kateri je tako kot
pri prejšnjih sodeloval z ilustratorko Majo Kastelic, pa se dotakne tabu teme homoseksualne
ljubezni. Zanimivo in nenavadno je, da v vseh treh slikanicah bralca vodi prvoosebni
pripovedovalec. V Prvi ljubezni spoznamo Drejčka, ki se zaljubi v dečka, a njuna čustva s
strani zunanjega sveta takoj naletijo na popolno neodobravanje. Ko učiteljica v vrtcu opazi
njuno globoko navezavo celo komentira: »Kaj pa ti je, saj ni punčka!« (Mozetič, 2014: 28).
Njuna občutja so takoj opredeljena kot nenormalna in nesprejemljiva in ju zato ločijo. Avtor
pred bralca postavi neţno pripoved o ljubezni, ki je čista in nedolţna, kar se kaţe tudi z
neţnimi ilustracijami. V ozadju knjige pa se skriva obračunavanje s stereotipi, spolnimi
vlogami v sodobni druţbi ter ţelja po premagovanju nestrpnosti. Vse tri omenjene slikanice
Braneta Mozetiča v ospredje postavijo zamolčane teme otroškega sveta, ki se prenesejo v svet
odraslosti, in so zasnovane tudi kot pripomoček za pogovor o tabu temah med odraslimi in
otroci.

Slika 6: Izsek iz slikanice Prva ljubezen (2014).
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5.1.2 Slikaniške predelave in priredbe
Svetlana Makarovič je ena izmed slovenskih avtoric, katerih dela za otroke so vedno
privabljala tudi odrasle bralce. Kot primer naslovniško odprtih del so posebej reprezentativne
slikaniške predelave, v katerih gre za reciklaţo ţe znanih pravljic ali motivov iz ljudskega ter
folklornega izročila. Vse tri subverzivne slikanice Svetlane Makarovič, ki jih bomo omenili,
bi lahko opredelili tudi kot problemske, saj se ukvarjajo s kompleksno, temačno in zahtevno
tematiko, neznačilno za tradicionalno mladinsko literaturo. Rdeče jabolko (2008), sodobna
pravljica z ilustracijami Kaje Kosmač, črpa iz teme o Rdeči kapici, ampak se Makarovičeva
umakne od sodobnega prikazovanja, kot ga poznamo pri bratih Grimm. Vrne se nazaj na sam
izvor pravljic, katerih namen je bil, da med ljudi prinesejo strah in so navadno vsaj preko
simbolov govorile o spolnosti. Avtorici se medbesedilno naslanjata predvsem na ljudska
besedila enajstega stoletja, in sicer na francoske in italijanske verzije motiva, ki so nastale
pred letom 1890. Makarovičeva pred bralca postavi temačno in nasilno variacijo, ki pa se
podvoji tudi v vizualni podobi slikanice. Poleg tega, da ilustratorka uporablja močne barve
kot sta črna in rdeča, se igra tudi s simboli, zato slikanica kot celostno delo zagotovo ne
deluje pomirjujoče, ampak strašljivo in bralcem predstavi tudi temne plati ţivljenja. Zgodba
se vrti okrog brezimnega dekleta, ki čaka da bo lahko snela ţelezno obleko in obiskala mater,
da ji ta da ime. Ko se končno odpravi na pot, sreča volka, ki jo kasneje pričaka v materini hiši
in od nje zahteva, da zaneti ogenj s kostmi matere, poje njene ostanke in spije njeno kri. Na
koncu se deklica uleţe v posteljo k volku, ki ji reče, da ji je ime Rdeče jabolko in jo nato
poţre, jabolko pa se odkotali iz hiše v neznano. »In mogoče se bo kdaj prikotalilo v prave
roke. Ali pa ne« (Makarovič, 2008: 44). S tem avtorici ustvarita odprt, postmodernističen
zaključek in namenita prostor bralcu, da sam zapolni praznino. Gre za zgodbo o iskanju
lastne identitete in o prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja ter odločitve. Kot pa je za
pravljice značilno, je tudi pri tej slikaniški predelavi prisotno ogromno simbolike, zato gre
tudi za simbolno slikanico. Simboli so povezani predvsem s fazami odraščanja in vstopom v
odraslost, kar se še posebej kaţe v trenutku, ko se deklica uleţe v posteljo k volku in jo ta
poţre. Ta motiv lahko razumemo dobesedno ali pa metaforično kot spolni akt, ki deklico
spremeni v ţensko. Ampak tako vrste interpretacije lahko iz slikanice izlušči odrasel bralec,
mlajši pa jo bo verjetno bral kot grozljivo pravljico.

55

Slika 7: Izsek iz slikanice Rdeče jabolko (2008).
Podobna predelava ţe znane teme se pojavi tudi v Makarovičevi slikanici z naslovom
Katalena (2009), ki jo je prav tako ilustrirala Kaja Kosmač. Gre za variacijo ljudske zgodbe o
Kataleni, ki temelji na ljudski baladi Z roparjem omoţena in je v omenjeni slikanici
spremenjena v prozno obliko. Katalena se zaljubi v razbojnika Črnega Vogrina in
prostovoljno pristane, da bo odšla z njim na njegov grad, kar se razlikuje od primarne verzije,
kjer je Katalena v to prisiljena. Razbojnik jo neustavljivo privlači, a se ga čez nekaj časa
naveliča in prične pogrešati dom in druţino. Nobeno darilo, ki ji ga Vogrin prinese, je ne
zadovolji, zato ji nekega dne prinese glavo očeta, kasneje še glavo matere in brata. Zagrozi ji,
da bo tudi njej odrezal glavo, če ne bo prenehala jokati in dekle se prisilno poskuša
nasmehniti. V tem trenutku pa se spremeni v kamnito soho. Predelava motiva v verziji
Svetlane Makarovič in Kaje Kosmač, je brutalna in srhljiva pripoved, ki ohranja pravljične in
folklorne značilnosti, a je pred bralcem postavljena v predrugačeni obliki. V slikanici je
močno prisoten kontrast med neţnim dekletom, ki je vizualno upodobljena s svetlimi
barvami, in moškim, ki se v ilustracijah pokaţe samo nekajkrat in še takrat kot temačno bitje
z neustavljivo privlačnostjo. Odnos temelji na razmerju med dobrim in zlom, ki konstantno
prehaja iz enega v drugega s čimer avtorica spodbija idealistično idejo o ljubezni, kar se kaţe
tudi v uporabi barv in simbolike. Ohranjeno je tudi folklorno dojemanje prostora in časa.
Zanimiv je motiv reke, ki se pojavi na samem začetku. Voda v pravljicah in starih verovanjih
predstavlja liminalen prostor med tem in onim svetom, v katerega Katalena vstopi, ko privoli
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v odhod v Črno hosto. Simbolna problemska slikaniška predelava se vrača nazaj v literarno
slovensko dediščino, v prostor pripovedk, ki so potovale med ljudmi vseh starosti. Na koncu
avtorica ironično spomni na zanemarjanje ljudskega izročila: »Pred leti se je menda med
ljudstvom pela pesem o Kataleni in Črnem Vogrinu. Ampak danes je gotovo ţe zdavnaj
pozabljena« (Makarovič, 2009: 28). Slikanica Katalena to izročilo oţivi in obravnava skozi
»crossover« perspektivo naslovniško odprte knjige, ki je daleč stran od pomirjujočega sveta
običajnega za slikanice.

Slika 8: Končna dvostranska ilustracija iz slikanice Katalena (2009).
Predelava ţe obstoječega literarnega gradiva pa je prisotna tudi v slikanici Makarovičeve z
naslovom Balada o Sneguročki (2012), pospremljeni z ilustracijami Anamarije Babić. Tudi v
tej baladni predelavi avtorica prepleta avtorsko poetiko in hkrati črpa iz ljudskega izročila, v
tem primeru iz ruskega oz. slovanskega izročila. Gre za brutalno in tragično zgodbo o deklici,
ki jo vojaki potem, ko ubijejo njenega očeta, posilijo. Takrat postane zaznamovana, pozabi
svoje ime in prične tavati po svetu vse do trenutka, ko ob prvih sneţinkah rodi hčerko in
umre. Njeno telo raztrgajo volkovi, novorojenko pa nedotaknjeno v gozdu najde drvar, ki jo
odnese domov in jo skupaj z ţeno vzgaja za svojo. Tu lahko vidimo tipičen pravljičen motiv
najdenega otroka, sirote. Deklica nenaravno hitro raste, odlikuje jo neizmerna privlačnost in
lepota, ki izvirata iz njene drugačnosti. Nezmoţna je namreč čutiti hlad in razumeti koncept
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ljubezni. »/ ... / Sneguročka je izvorno deklica, narejena iz snega, je simbol zime« (Picco,
2012: 91). Kljub zanimanju, ki ga vzbudi med vaškimi fanti, vse zavrača, dokler ne ugotovi,
da goji nekakšna čustva do Alekseja. Prosi ga za poljub in v tem trenutku začuti neznosno
bolečino, ki jo spremeni v luţo vode, čiste kot solza. »Resnični svet je onstran, izhod iz
pravljice ni mogoč; njena zadnja ţelja – ţelja po poljubu (ki predstavlja človeško čustvo) se
tako lahko udejani le na način dokončne ukinitve – v solzi, ki uteleša jok in bolečino« (Picco,
2012: 92). Iz te vode na pragu pomladi poţenejo beli zvončki, ki v ruščini nosijo enako ime
kot protagonistka. Iz tega stališča bi celotno knjigo lahko brali tudi iz etimološkega zornega
kota. Širše gledano pa ima Balada o Sneguročki »petstopenjsko tradicionalno zgradbo s
sodobno tematiko. Uvod (posilstvo, rojstvo in smrt), zaplet (ljubezenski trikotnik), vrh
(ljubezen do Aleksija), razplet (vodi iz sreče (!) v nesrečo, ki ni del teorije zarote ali
antagonizmov, ampak je ţivljenje kot usodna zmota) in razsnova (tragičen izid)« (Blaţić,
2012: 1314–1315). Sneguročka se ţe rodi zaznamovana in je kot taka predstavljena v vlogi
ţrtve, saj ne nosi nobene krivde za svojo usodo. Avtorica predstavi zgodbo posameznice,
katero je drastično zaznamovala vojna, čeprav sama v njej ni bila udeleţena. Dogajanje ima
grozečo, strašljivo in katastrofično vzdušje, kar se podvoji tudi v ilustracijah, ki spominjajo
na temačno, abstraktno in razlagalno teţko oprijemljivo ornamentno okrasje, v katerem
prevladujejo črna, rdeča in bela barva. Dvojnost in kontrasti so nasploh zelo prisotni, kar kaţe
na sočasno prisotnost dobrega in zla in opozarja na posledice negativnih človeških dejanj, ki
se jih nikakor ne sme pozabiti, saj delujejo kot svarilo preteklosti za prihodnost, iz katerega
se je potrebno učiti in preprečiti ponovne napake. Ta ideja se še posebej kaţe v zaključnih
verzih: »Spite, mali, spite, mali, / bajuški baju. / Kar je hudo, se pozabi, / kot da ni bilo. / Kar
bilo je poteptano, / znova vzklilo bo, / spite, vi, ki niste krivi / za vse zlo sveta, / miren sen
vam bo prinesla / krotka pravljica. / Spite, mali, spite, mali, / bajuški baju. / Pravljica pa se
rojeva / včasih iz gorja, / iz krivic, solza, obupa / in poniţanja, / a vse hudo se pozabi, / le
brezskrbno spite, / saj ne veste, kaj vas čaka, / ko se prebudite. / Spite, mali, spite, mali, /
bajuški baju« (Makarovič, 2012: 30–31). Teme posilstva, razmesarjenja, ubojev in vojne
slikanico uvrščajo tudi med problemske slikanice, namenjene predvsem bolj izkušenim
bralcem.
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Slika 9: Tragičen razplet v slikanici Balada o Sneguročki (2012).
Leta 2013 je Prešernova Zdravljica doţivela slikaniško izdajo z ilustracijami Damijana
Stepančiča. O priredbi lahko govorimo samo na ravni knjiţnega formata, samo besedilo
pesmi je ostalo isto. Stepančičeva slikanica je vizualen odziv umetnika na ţe znano predlogo.
Tako kot je pogosto pri njegovem ustvarjanju, se tudi tu spogleduje z medbesedilnostjo in
simboliko. Med ilustracije je umestil znane Slovence in na tak način bralca popeljal skozi
nekaj prelomnih trenutkov slovenske zgodovine, vse od časa Trubarja do sodobnosti. Na
koncu je dvostranska ilustracija mnoţice ljudi, ki zadovoljni in zdruţeni kot narod praznujejo
ob kipu Franceta Prešerna. Knjiga ni samo omaţ pesniku in njegovemu delu, ampak je hkrati
tudi pregled in poklon izstopajočim posameznikom, ki so skozi čas oblikovali slovensko
druţbeno, politično, kulturno, znanstveno in umetniško sceno. Odrasel bralec lahko med
branjem sam prepoznava te navezave, za mlajše bralce pa je v prilogi legenda oseb, ki se na
ilustracijah pojavljajo. Med njimi se znajdejo Primoţ Trubar, Edvard Rusjan, Joţe Plečnik,
Srečko Kosovel, Kristina Brenkova, Alma Karlin in drugi. Za legendo je še krajša analiza
Zdravljice v kateri lahko izvemo, da je bila pesem ţe leta 1944 opremljena z ilustracijami
slikarja Janeza Vidica. Poleg poučne funkcije knjige pa jo lahko zaradi izjemnega poudarka
na vizualnosti opredelimo tudi kot »art« slikanico. V ilustracijah Stepančič ostaja zvest
svojemu eklektičnemu stilu in podobe gradi po različnih plasteh ter z uporabo različnih
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tehnik. Prisotno je ogromno simbolike, skritih pomenov, zato gre tudi za simbolno slikanico.
»Crossover« element se kaţe ravno v dejstvu, da Stepančič tematsko zajema iz literarnega
kanona za odrasle, a ga nagradi z uporabo formata, ki naj bi bil rezerviran samo za otroške
bralce. S tem pa ustvari most med različnimi ţanri in slikanico naslovniško, literarno ter
vizualno odpre.

Slika 10: Medbesedilni elementi v ilustracijah slikanice Zdravljica (2013) s podobo Srečka
Kosovela in Kristine Brenkove.
5.1.3 Simbolne slikanice
Simbolika je nasploh močno prisotna v slikaniški produkciji, zato je dela teţko enoznačno
definirati zgolj kot simbolne slikanice, še posebej, ker so pogosto prepletene s problemskimi
tematikami. O simbolni slikanici lahko govorimo, ko simbol preraste v gonilni motiv, ki
poganja vizualno in besedno dogajanje, kot se to zgodi v Rdečem jabolku, ki smo ga zaradi
izhodiščne naravnanosti uvrstili pod slikaniško predelavo; ali pa kot se to zgodi v Kako je
Jaromir iskal srečo (2010) Petra Svetine in Damijana Stepančiča. Tu je osrednji motiv
komet, ki zvezdoznancu ali astronomu Jaromirju predstavlja simbol za srečo, zato ves svoj
čas posveča opazovanju zvezd. »S kometom, tako je pravil Jaromir, bo nekoč prišla njegova
sreča. / ... / Ko pravim, da bo sreča prišla s kometom, mislim, da bo prišla nenadno kot
komet« (Svetina, 2010: 11). »Celotna zgodba je v bistvu parafraza nesmiselnega čakanja na
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to, »da ti nekaj pade z neba« (Javernik, 2014c: 73). Komet Jaromir dobesedno razume kot
nekaj, kar spada v svet nad nami, zato tudi ne more zaobjeti sveta okrog sebe, dokler ne
prizemlji svojih idej in prične iskati srečo v fizičnem prostoru, ki ga dejansko obdaja. Prostor
dogajanja je v slikanici točno določen in predstavlja realno okolje Prage, kar je jasno
prikazano tudi skozi ilustracije, kar mlademu bralcu zagotovo deluje eksotično in ustvarja
element potovanja, odraslemu pa daje dovolj informacij, da slikanico dekodira na drugačen
način. Prismuknjen protagonist si v prostem času, ko ne opazuje neba, rad izmišljuje nove
besede. Vsak torek in petek k njemu prihaja Jarmila, ki ureja njegove zmedene zapiske.
Nekega septembra Jarmila odide na dopust in takrat se v Jaromiru naseli nemir in nebo
prekrijejo oblaki, zato ne more več opazovati zvezd. Teleskop obrne na ulice mesta in odkrije
novo dimenzijo realnosti. Opazi tudi gospodično Jarmilo in takrat ugotovi, da se njegova
sreča skriva v njej. Glavni lik je odrasla samotarska oseba brez stika z realnim svetom, kar
starejšim bralcem omogoča identifikacijo ter samorefleksijo. Poleg tega da gre za simbolno
slikanico, gre tudi za slikanico s postmodernističnimi elementi metafikcije, medbesedilnosti
in igrivosti. Igrivost se na ravni besedila kaţe skozi besedne igre in posmehljive tone, na
ravni ilustracij pa z upodobitvijo resničnega prostora, ki se meša s fantastičnimi elementi.
Umetniški vloţek je močno prisoten z menjavanjem perspektiv, plastenjem podob, ki črpajo
iz astronomije, in še posebej s preizkušanjem prostora in prostorskega zaznavanja, zato je
Kako je Jaromir iskal srečo tudi primer »art« slikanice.

Slika 11: Podoba urbanega okolja iz slikanice Kako je Jaromir iskal srečo (2010).
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Slikanica Čudeţni prstan (2011) istega pisateljsko-ilustratorskega tandema svoj notranji svet
gradi na podoben način. Tudi tu je v središče postavljena pasivna odrasla oseba, v tem
primeru slavna operna pevka Ljudmila Krasinc, ki postane aktivna protagonistka šele takrat,
ko se v dogajanje vključi simbol – čudeţni prstan. Ko Ljudmila kupi prstan na sobotnem
sejmu, upa, da ji bo ta uresničil ţeljo. Prstan pa ji pade iz rok in se prične kotaliti po mestu,
kar za seboj potegne celo gručo ljudi, ki ji ga pomagajo ujeti, preden ta izgine v reko. » 'Zelo
sem osamljena, zaţelela sem si prijateljev in sem mislila, da bo šlo to laţje s pomočjo tistega
prstana ...' 'Prijatelje, ste rekli,' je odvrnil prodajalec. 'Pa ... ste se kaj ozrli okrog sebe? Ste kaj
pogledali, koliko ljudi vam je pomagalo loviti prstan?'« (Svetina, 2011: 34). Simbol prstana
postane gonilna sila, ki uresniči njeno ţeljo. »Ta se skozi slikanico nabira kot sneţna kepa, ki
ob stopnjevanju zgodbe za seboj pobira vedno več likov, ki se vključujejo v dogajanje in v
situacijo teka za prstanom. Prispetje na cilj pa ni jalovo dejanje, saj se za Ljudmilo spremeni
izhodiščni občutek osamljenosti« (Javernik, 2014c: 74). Kot je značilno za sodobno pravljico
je tudi tu, tako kot v Kako je Jaromir iskal srečo, dogajanje postavljeno v urbano okolje; iz
konteksta ilustracij bi lahko razbrali, da gre za Dunaj. Čeprav ilustracije orisujejo nek realen
svet, Stepančič uporablja nekatere surrealistične elemente, ki spominjajo na slike Magritta.
Tudi sam material ilustracij ni tipičen: ilustrator je uporabil tehnike kolaţiranja s tršim,
rjavim papirjem, ki ga kombinira z drugimi risarskimi elementi. Tudi pri tej slikanici lahko
govorimo o mnoţici medbesedilnih navezav, ironiji in igrivosti, o direktnem nagovarjanju
bralca, paratekstu in mnogih drugih elementih, ki kaţejo na postmodernistično ozadje.
Glavna ideja, kljub humornem in sproščenem vzdušju v katerem se obe omenjeni slikanici
tandema Svetina-Stepančič odvijata, pa je pravzaprav precej problemsko zasnovana. Gre za
subtilno kritiko pasivnega človeka, ki je nesrečen in v tej svoji nesreči tako omejen, da je
nezmoţen zaznati moţno rešitev. Šele poseg simbola v dogajanju reši negativno in v očeh
protagonistov problematično situacijo, v kateri sta se znašla, a sta zanjo pravzaprav sama
kriva. Otroci takšno slikanico berejo kot simpatično sodobno pravljico, izkušeni bralci, ki so
zmoţni prepoznati vse skrite namige, pa bodo lahko v njej našli močan moralni nauk.
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Slika 12: Rešitev problematične situacije s pomočjo simbola v slikanici Čudeţni prstan
(2011).
Močan estetski impulz ima tudi simbolna slikanica Slavček in granatno jabolko (2012) z
besedilom Tjaše Koprivec in ilustracijami Polone Lovšin. Gre za poetično slikanico o
slavčku, ki nekega dne opazi granatno jabolko, in granatno jabolko opazi slavčka. Oba si
zaţelita tisto, kar ima drugi. Granatno jabolko hrepeni po petju in potovanju, slavček po sočni
vsebini sadeţa. Med njima se vzpostavi element hrepenenja in ţelje po nečem, kar jima je po
naravnih zakonih onemogočeno. Zaradi teh »nenaravnih« ţelj pa pričnejo odpovedovati
zakoni ţivljenja in Zemlja se prebuja v bliţajočo katastrofo, dokler ne priznata, da sta
enkratna in neponovljiva točno takšna kot sta. Slavček in granatno jabolko deluje na ravni
basni in bralcu posredno govori o pomembnosti samospoštovanja, samosprejetja in
nesmiselnosti nevoščljivosti ter ljubosumja. Hkrati pa govori tudi o očaranosti nad svetom,
nad lepoto, ki nas obdaja in v človeku sproţa estetske občutke. Slikanica je zaradi
kompleksnega jezika in specifične vizualne podobe, ki posnema slikarsko platno, tudi po
sami dimenziji primarno namenjena bolj izkušenim bralcem. Tipografija je zapletena; lahko
bi govorili tudi o vizualni poeziji. Slog pisanja je vzvišen in poetičen. Kot v prejšnjih
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primerih, je tudi ta »crossover« slikanica hibrid med simbolno, problemsko in »art slikanico,
ki črpa iz medbesedilnosti in je naslovniško odprta.

Slika 13: Dvostranska ilustracija »trenutka spoznanja« in rešitve v slikanici Slavček in
granatno jabolko (2012).
5.1.4 »Art« slikanice
»Art« slikanice ali umetniške slikanice so tista dela, pri katerih je vizualna podoba
potencirana in ima izjemno vlogo v razumevanju celotne slikanice. Poseben primer
sodobnega eksperimentiranja s slikaniško formo, je slikanica Modro ne bo (2013) Tomaţa
Šalamuna, opremljena z ilustracijami Arjana Pregla. Gre za tipičen primer slikanice, ki črpa
iz postmodernizma, in bi jo zato lahko opredelili tudi kot postmoderno slikanico. Prisotna je
metafikcija, samonanašalnost, mnogo intertekstualnih elementov in ironizacija, skozi katero
se avtorja konstantno poigravata z bralcem: »To, to, srček, / česar ne razumeš, / to / je
poezija« (Šalamun, 2013: 20). Starejši bralci lahko najdejo tudi modernistične elemente ter
navezave na Kosovela in Podbevška. Linearna struktura zgodbe je popolnoma razpršena, ni
dogajanja, tudi protagonista ne; če bi lahko govorili o protagonistu je to zagotovo bralec, ki je
postavljen v kaotičen svet brez trdnih pravil. Ta pravila lahko namreč bralec postavi sam.
Lahko si tudi sam izbere vstopno točko v besedilo in se odloči, koliko je pripravljen
sodelovati pri oblikovanju in razumevanju pomenov. Slikanica je celostno delo, v katerem je
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besedilo neločljivo povezano z vizualnimi elementi – ţe besedilo samo je vizualni element.
Prisotni so absurd, nonsens, eliptičnost in velika tekstovna ter vizualna praznina, v kateri je
glavni poudarek domišljija in svoboda bralca ter obeh avtorjev:
Na enem funkcijskem poloţaju bi lahko bil pesnik, ki je hkrati pripovedovalec,
spraševalec in otrok. Druga vrsta sebstva, ki se pojavi, pa je nekakšna
vsespreminjajoča masa, snov, ki se oblikuje na podlagi izgovorjenih ali napisanih
besed. To je lahko poezija sama, jezik ali celo, vsaj na začetku, konkretno slonček, ki
planktonsko spreminja obliko in zavzema različna stanja. / ... / Nič ni stalnega, nič ni
oprijemljivega, vse je le vesoljna masa, ki ji je človek umetno po-dal ime. / ... /
Pojavljajo se ţivali, predmeti in bitja, ki so popačena, nerealna, skorajda računalniško
skovana in značilna za nestabilni moderni svet. Na drugi strani pa lahko besedilo
beremo tudi kot zgolj otroški doţivljajsko-domišljijski moment fantazijskega
popotovanja, ki priča o mogočnosti čistega človeškega uma (Javernik, 2014a: 136–
137).
Element potovanja se pojavi tudi z motivom galjota. Zanimivo pa je, da takoj ko se bralcu ţe
zazdi, da je zaobjel vsaj del zgodbe, ga avtorja v tistem trenutku ponovno presenetita,
indirektno ali direktno nagovorita ter ga zapeljeta v nov svet. Modro ne bo je »crossover«
slikanica, ki potencirano izkorišča moč jezika. Od bralca pa je odvisno, kako se bo nanjo
odzval. Poleg inovativnega in odprtega besedila je še posebej pomemben estetski aspekt
slikanice. Gre za »art« slikanico, saj je prisotna hipervizualizacija, mešanje tehnik – vse od
kolaţa, fotografij, sestavljank, itd. – ki posnema otroško zaznavo sveta, hkrati pa poudarja
razpršenost časa v katerem ţivimo. »Lahko bi torej zapisali, da gre za kljubovanje in spopad s
praznino, za nekakšno prostorsko poezijo, ki je posledica interakcije Šalamuna in Pregla«
(Javernik, 2014: 137). V ozadju te slikanice se skriva močan filozofski moment, ki deluje kot
manifest obeh umetnikov, saj celotna slikanica preizkuša meje knjige, jezika in ilustracij oz.
jim kljubuje tako, da pride do nekakšnega drsenja označevalne verige, v katerem ni nič
stabilnega. Edino, kar je stabilno v svetu te slikanice, je svoboda in moč človeške domišljije,
ki je postavljena v vlogo najvišje in najpomembnejše avtoritete.
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Slika 14: Primer samonanašalnosti v slikanici Modro ne bo (2013).
V sklopu »art« slikanic omenimo še knjigo umetnika (ang. »artist book«), pri kateri gre za
umetniško delo v obliki knjige. Ne gre za knjige o umetnosti, ampak za realizacijo
umetnikove ideje skozi format knjige. Pogosto gre za unikatna dela, ki so teţko dostopna širši
javnosti, vendar ni nujno. Pomemben primer je delo Steklenica bi rada pila z besedilom
Iztoka Geisterja ter risbami Marka Pogačnika, ki je pred izdajo v samozaloţbi leta 2003
naletela na mnoge zavrnitve s strani zaloţb in je celo nekaj časa veljala za izgubljeno, preden
je izšla kar šestintrideset let po nastanku. Pogačnik knjigo v predgovoru označi za »zadnji
neizstreljeni naboj ohojevske revolucije«. Nastala je v sklopu gibanja skupine OHO, ki se je v
šestdesetih letih zavzemala za revolucijo v načinu gledanja na svet skozi perspektivo
umetnosti. Da bi njihove ideje dosegle čim širši spekter prebivalstva, sta Pogačnik in Geister
pred tem izdala ţe strip Svetloba teme za mladostnike ter knjigo za odrasle Pegam in
Lambergar. OHO-jevsko gibanje je stremelo k novem uzrtju stvari kot takih ter njihovemu
osamosvajanju v kontekstu antropocentrične estetike reizma. V skladu s to miselnostjo se tudi
predmeti, ki postanejo v Steklenica bi rada pila glavni protagonisti, osamosvojijo kot sebstva
in nastopijo navdahnjeni z lastno voljo kot subjekti. Problem pa nastane, ko se pojavi
zavedanje, da se ne morejo osamosvojiti in slediti svoji svobodni ţelji, ker obstaja drugo
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(višje) sebstvo, od katerega so odvisne. Steklenica bi rada pila, ker je ţejna, a ji zamašek
sporoči, da se ne more premakniti. Pili bi tudi kozarec in usta, a so vsi odvisni od roke, »ki bi
zamašku pot kazala / pa je za mizo spala ...« (Geister, 2003: 13). V rešitev situacije se
vključijo še oko, uho in noga, ki skoči v čevelj, a spet potrebuje roko, da bi zavezala vezalke.
Na koncu se po seriji neuspešnih poskusov, da bi roko zbudili, ta le zbudi in se tudi ona
osamosvoji kot sebstvo. Roka je zaradi nevšečnosti, ki jih je povzročila, osramočena,
osramočen pa je tudi pisatelj, ko ugotovi, da roka pravzaprav pripada njemu. Konec je odprt,
roka se je sicer zbudila, a ni jasno, če je iz steklenice vzela zamašek, da bi steklenica lahko
pila in da bi se lahko posledično še vsi ostali uresničili kot avtonomna bitja, zvesta svojemu
namenu. V ozadju se, tako kot pri ostalem ustvarjanju skupine OHO, skriva kritika avtoritete,
sebstva, ki je samo sebe postavilo na nadrejeno pozicijo in vsem podrejenim onemogoča, da
bi unovčili svoj eksistenčni kapital. Gre torej za ţeljo po drugačnem bivanju, ki temelji na
medsebojnem razumevanju o potrebah drugega in vzajemnosti. Slikanica temelji na reistični
filozofiji, ki jo bo izkušen bralec prepoznal, otroci pa v slikanici uţivajo zaradi preproste
vzročno-posledične strukture ter zaradi risb, ki so prav tako preproste in narejene tako, da
zajamejo samo bistvo predmetov, ki se v dogajanju pojavijo. Steklenica bi rada pila je knjiga
umetnika ne samo zaradi tega, ker izraţa avtorjeva umetniška prepričanja, ampak ker se to
odraţa tudi na njeni vizualni podobi. Poleg omenjenih risb, ki so tudi edino, kar zapolnjuje
drugače prazne strani brez drugih barvnih ali likovnih elementov, se posebnosti pojavljajo
tudi na ravni celostne zunanje podobe slikanice. Strani so iz nebeljenega papirja, platnice iz
zelene valovite lepenke pa so vezane s šivanjem. Na naslovnici je listič z ročno napisanim
naslovom. Celostno gledano knjiga torej preizkuša meje slikaniškega medija tako na tematski
in idejni kot tudi na oblikovni ravni.
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Slika 15: Naslovnica umetnikove knjige Steklenica bi rada pila (2003).
Slika 16: Izsek iz umetnikove knjige Steklenica bi rada pila (2003).
5.1.5 Biografske slikanice
Naslovniško odprte so lahko tudi biografske slikanice zaradi specifične teme, ki jo
obravnavajo, navadno gre za oris ţivljenjske poti neke osebe. Primer »crossover« biografske
slikanice je dvojezična avtorska slikanica Ferdinand Avguštin Hallerstein: Slovenec v
Prepovedanem mestu (2014) kitajske umetnice Huiqin Wang, ki ţivi in dela v Sloveniji.
Knjiga opisuje ţivljenje slovenskega učenjaka Hallersteina, ki se je rodil leta 1703 v bogato
ljubljansko plemiško druţino. Po pridobljeni izobrazbi se je odpravil na Kitajsko in se tam
dokazal kot odličen matematik, astronom in kartograf, ki je pomembno prispeval k razvoju
znanosti in vzpostavljanju diplomatskih odnosov med Kitajsko in Evropo. Njegovi prispevki
v kitajski druţbi tistega časa so bili tako veliki, da mu je takratni cesar podelil častni naziv
mandarina tretjega reda. Umrl je leta 1774 v Pekingu. Slikanica je zgodovinsko natančna in
opremljena z letnicami in dogodki iz njegovega ţivljenja in Kitajske osemnajstega stoletja.
Enciklopedični podatki nam tako osvetlijo kitajsko druţbo in takratne socialne vzorce. Zaradi
biografske narave besedila je osrednji lik predstavljen precej dvodimenzionalno. Izrazita je
samo njegova ţelja po znanju in potovanju. Oprijemljiv postane šele, ko avtorica omeni
njegovo hrepenenje po domovini in osamljenost v tuji deţeli. Ta dvojnost in razkol pa se kaţe
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tudi skozi ilustracije, kjer avtorica črpa iz bogate tradicije kitajske umetnosti in te podobe
kombinira z občasnimi simboli, ki so reminiscenca na slovenski prostor in osvetljujejo
Hallersteinov notranji svet. »Najočitnejši primer so podobe angelov, opremljenih z glasbili /
... / tudi takrat, ko je prostor dogajanja zelo razvidno Kitajska. Gre za simbole Hallersteinove
vere, ki funkcionirajo kot njegovi zavetniki in spremljevalci« (Javernik, 2015a: 135).
Slikanica je polna intertekstualnih elementov, ki gradijo večplasten svet tako na ravni
besedila kot na ravni vizualne podobe in zahtevajo aktivnega bralca. Ţe na samem začetku
knjige se pojavi dvostranska podoba zemljevida z ovalno upodobitvijo sveta na katerem je
prikazana Hallersteinova pot iz Slovenije do Kitajske. Nad zemljevidom se vije napis Typus
Orbis Terrarum. Gre za zemljevid iz leta 1570, ki je bil del prvega modernega atlasa
Theatrum Orbis Terrarum ali Gledališče sveta. »Še dodaten element, ki slikanico odpira v
smer intertekstualnosti / ... / je ne samo sočasnost dveh kulturnih diskurzov, ampak tudi
sočasnost dveh različnih jezikov in branj iz dveh perspektiv dveh različnih kultur« (Javernik,
2015a: 135). Slikanica je namreč dvojezična, zato lahko tako oblika latinice kot oblika
kitajskih pismenk funkcionira kot vizualni element. Vse te subtilno vtkane navezave pri
odraslih bralcih, ki lahko prepoznajo kontekst in namige, zagotovo delujejo na drugačen
način kot na otroškega bralca, kar pa ne pomeni, da mu onemogočajo razumevanje na drugi
ravni. Slikanica je ne samo primer biografske slikanice, ampak je tudi simbolna slikanica in
»art« slikanica, ki jo zaradi celostne kompleksnosti lahko razumemo kot del »crossover«
fenomena.

Slika 17: Dvojnost v slikanici Ferdinand Avguštin Hallerstein: Slovenec v Prepovedanem
mestu (2014).
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5.1.6 Slikanice brez besedila
Slikanice brez besedila ali tihe slikanice so zaradi svoje osnovne naravnanosti k
pripovedovanju zgodb izključno skozi vizualno podobo naslovniško zelo odprta dela, ki
omogočajo številne interpretacije in mnoge bralske pristope. Hkrati pa s tem, ko slikanici
zanikajo tradicionalno gledano bistveni del – besede – prestopajo meje te zvrsti. Na
Slovenskem je prvo slikanico brez besedila, Maruško Potepuško, ustvaril Marjan Amalietti
leta 1977. Leto kasneje je sledila še slikanica Bruno se igra Marjana Mančka. Ena najbolj
znanih sodobnih slovenskih slikanic brez besedila je avtorsko delo Zgodba o sidru (2010)
Damijana Stepančiča, ki jo zaradi dodelane vizualne podobe in originalne variacije resničnih
zgodovinskih dogodkov lahko označimo za »crossover« slikanico. Edino besedilo, ki se v
slikanici pojavi, je citat Edgarja Allana Poea: »Je to, kar vidim in zaznam, zares le sanja
znotraj sanj?« (Stepančič, 2010: 3). Pripoved je zgrajena iz petnajstih dvostranskih ilustracij,
ki jih mora bralec sam dekodirati, da lahko razume njihov pomen. Naslovnica je vizualno
razdeljena na dva dela. V zgornjem vidimo podobo razburkanega morja, vmes je črni pas, ki
uvede drugi del, na katerem lahko prepoznamo Kongresni trg v Ljubljani, v katerega središču
stoji sidro. Resnična zgodba o sidru, ki danes stoji sredi parka Zvezda, ni obče znana. Nekoč
naj bi bilo sidro last italijanske ladje, ki je bila med drugo svetovno vojno potopljena blizu
Kopra. Sidro pa so nekaj let kasneje, ko se je Istra priključila Sloveniji, postavili v središče
trga. Uvod v slikanico je dvostranska ilustracija dečka, ki si v prvem nadstropju hiše ogleduje
slikanico. Druga ilustracija bralcu pokaţe strani iz slikanice, ki jo deček prebira in razberemo
lahko, da gre za okolico Pirana. Govorimo lahko o igranju s fokusom in perspektivo, ki se
pojavlja kot v filmskem kadriranju. Kadriranje ilustracij se pojavi še v nadaljevanju, ko je
bralcu dovoljeno, da vstopi v notranjost ladje in opazuje kapitana v njegovi kabini. Na eni
izmed knjig, ki leţijo na kapitanovi mizi, lahko razberemo letnico 1947, napisano z rimskimi
števili. Ladja potuje do Ljubljane in se najprej ustavi na Tromostovju, v naslednji ilustraciji
pa se zasidra na Kongresnem trgu. Kapitan se ustavi v dečkovi hiši in mu s pomočjo
zemljevida razlaga prepotovano pot, ko skozi okno opazita, da je zmaj uničil del verige, s
katerim je bila ladja usidrana, in se zato dviga v nebo, za seboj pa pušča sidro. Stepančič je v
slikaniški predelavi Zgodba o sidru uporabil ţe znane zgodovinske elemente in se hkrati
naslonil na slovensko verzijo pripovedke o argonavtih, kjer se Jazon bori z zmajem, in tako
na avtorski način poskušal pojasniti pomen sidra, ki danes še vedno stoji v Ljubljani.
Slikanica je zaradi tega medbesedilno zelo bogata. Ta medbesedilnost pa se gradi predvsem
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skozi uporabo navtičnih elementov, ki ustvarjajo vzdušje dejanskega in domišljijskega
potovanja.

Slika 18: Naslovnica slikanice Zgodba o sidru (2010).
Preseţek na ravni ilustracij je tudi avtorska slikanica brez besedila Maje Kastelic Deček in
hiša (2014). Zgodba se odvija skozi štirinajst dvostranskih ilustracij. Spremljamo dečka, ki
zapusti hišo in se poda na ulice nekega mesta. Pred vhodom v hišo, ki stoji na naslovu
»Andersenova ulica 34« (Kastelic, 2014: 7) zagleda odprta vrata in mačka, ki stoji pred njimi.
Maček deluje kot gonilni in simbolni element dogajanja, ki dečka, tako kot Vergil v
Dantejevi Boţanski komediji, vodi skozi različne ravni stvarnosti. Maček ga vodi po
stopnicah navzgor in deček opazi risbe, ki leţijo po tleh. Pot ga vodi skozi prostore hiše vse
do podstrešja, kjer na tleh sedi deklica in iz risb sestavlja letala. Zadnja ilustracija prikazuje
dečka in deklico, ki spuščata letala iz balkona na mesto, ki leţi pod njima. Naslovniško in
interpretacijsko odprta slikanica zahteva aktivnega bralca, ki si lahko sam ustvari zgodbo.
Beremo jo lahko tudi s stališča pravljičnih zakonitosti. Ko deček prestopi prag, prestopi
nekakšen liminalen prostor, ki ločuje dva svetova. Lahko da je svet te hiše svet domišljije in
zgodb, kar podpira mnoţica medbesedilnih elementov, ki se kaţejo v ilustracijah. Primer so
podobe iz znanih slikanic, ki kot uokvirjene slike visijo na steni ene izmed sob, skozi katere
deček potuje. Prepoznamo lahko izsek iz slikanice Neli Kodrič Filipić Punčka in velikan,
izsek iz Stepančičeve Zgodbe o sidru, itd. Elementi teksta so redki in ko se pojavijo, so
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popolnoma vpeti v ilustracije. Primer je manifest, ki visi na steni pred vstopom v podstrešje
in na katerem piše: »1. Glej zvezde! / 2. glej 1. / 3. glej 2. / 4. glej 3. / 5. glej 4.« (Kastelic,
2014: 24). Zvezde so ponovno lahko simbol domišljije in domišljijskega sveta. Na drugi
ravni pa lahko prestop praga hiše interpretiramo kot prestop starostnega mejnika in iniciacijo
v odraslost v trenutku, ko deček spozna deklico. Na tak način bi lahko razlagali tudi njegovo
majico, ki je črtasta, medtem ko deklica nosi pikčasto obleko. Ponovno se vzpostavi nekakšna
opozicija dveh svetov, dveh energij; pa naj bo to moška vs. ţenska energija ali pa moč
nedomišljije vs. domišljije. Od starosti in zmoţnosti bralca pa je odvisno kako si bo ta svet
interpretiral.

Slika 19: Dvostranska ilustracija iz slikanice Deček in hiša (2014) z medbesedilnimi
navezavami na druge znane slovenske slikanice.
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5.2 Primeri čeških »crossover« slikanic
5.2.1 Problemske slikanice
Petr Sís je eden mednarodno najbolj znanih čeških umetnikov in ustvarjalcev sodobnih
avtorskih slikanic. V svojem opusu se posveča predvsem odraščanju v času hladne vojne, kar
je še posebej razvidno v knjigi Zid: odraščanje za ţelezno zaveso (2007). Slikanica je
avtobiografski prikaz njegovega otroštva v času komunistične Prage in je zaradi tega tudi
zgodovinska slikanica, ampak jo zaradi osnovne naravnanosti, ki je obravnava tabu teme,
primarno uvrščamo med problemske slikanice. Širše gledano je njegovo ţivljenje in delo
močno zaznamovano z dualizmom obdobja hladne vojne: Vzhod vs. Zahod, totalitarizem vs.
svoboda, komunizem vs. demokracija, nadzor vs. individualna svoboda, cenzura vs. svoboda
izraţanja. Sísovo delo je tako vseskozi prepojeno z njegovim ţivljenjem. Odraščal je v Brnu
v precej svobodnjaški druţini za komunistične standarde. Obkroţen je bil s predmeti kot so
kavbojke, knjige, glasbene plošče, ipd., ki jih drugi otroci takrat niso poznali in jih je njegov
dedek v dvajsetih letih prinesel v Prago iz Amerike. Nekaj časa je celo potoval s skupino
Beach Boys po drţavah Vzhodnega bloka. Zaradi ţelje po svobodnem izraţanju je Sís
zapustil utesnjujoče okolje Češkoslovaške in se preselil v Ameriko. Kljub vsemu je okolje, v
katerem se je rodil in odraščal, nanj naredilo trajen pečat, kar je jasno vidno v njegovih delih,
saj se v njih še vedno ukvarja s prevpraševanjem cenzure. V Zidu izhaja iz tradicije
grafičnega romana in pripoved gradi večinoma skozi podobe belih plošč na katerih niza
besedilo, ki govori o odraščanju pod represijo in o dogodkih v Pragi v času komunizma. Ves
čas meša zgodovinske in politične podatke o druţbenem sistemu tistega časa z osebnimi
vnosi ilustracij in podatkov, ki črpajo iz njegove lastne osebne zgodovine. Prisotno je
stripovsko, skoraj filmsko kadriranje in menjavanje sekvenc. Sís tako vključi dokumentarne
elemente, ki jih občasno meša s fantastičnimi in z njimi ustvarja različne plasti narativnosti,
kar slikanico interpretativno odpira. Prisotna je močna uporaba simbolov, ki zahtevajo
pozornega, aktivnega bralca, pripravljenega na proces dekodiranja knjige skozi večkratno
branje. Še vedno se namreč zdi, da avtor skuša pobegniti cenzuri preko skrivanja simbolov in
dodatnih pomenov, ki jih vključi med vrstice in podobe. Vseskozi so prisotni močni simboli
rdečih zvezd, zidov in represivnih aparatov, na drugi strani pa so prisotne tudi podobe ljudi,
ki poskušajo preseči tisto, kar jih omejuje. Konec prikazuje mladega Sísa, ki s svojimi
umetniškimi izdelki na kolesu leti proti svobodi. Motivi slovesa, odhoda, poslavljanja in
hrepenenja po svobodi, ki so navadno pospremljeni z občutki tesnobe, so prisotni skozi vsa
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Sísova dela. Podobna avtobiografska upodobitev otroštva se pojavi ţe pred tem v Treh zlatih
ključih (2001), kjer simbol treh ključev avtorju pomaga, da odklene vrata svoje preteklosti
(Scharioth, 2009: 29–41).

Slika 20: Podoba dečka, ki beţi proti svobodi iz slikanice Zid (2007).
5.2.2 Simbolne slikanice
»Art« slikanica Čudeţni vrt Pavla Čecha je v izvirniku izšla leta 2005, štiri leta kasneje pa je
bila prevedena tudi v slovenščino. Sodobna simbolna pravljica pripoveduje o Oskarjevem
prestopu iz otroštva v odraslost. Ta kot deček na podstrešju hiše odkrije košaro polno
pustolovskih pripovedk in starih časopisov, zaradi katerih prične hrepeneti po skrivnostnih
zgodbah in oddaljenih krajih. Oskarjev otroški svet je poln domišljije in imaginarnih
popotovanj, zato čarobnost najde tudi v realnem svetu, ki ga obdaja. Nadvse uţiva v
raziskovanju mesta; le zapuščen in zaklenjen vrt mu ostaja nedostopen za raziskovanje, kar še
bolj spodbudi njegovo radovednost. Okrog vrta kroţijo različne govorice, med drugim da po
vrtu straši dekle, ki je pobegnilo iz slike, da do njega vodi skrivni hodnik, da je v njem
vodnjak brez dna, da so tam zakopani zakladi nekega popotnika, da se v vrtu ustavijo vse ure,
da na vrtu prebiva kit in celo, da je vrt neskončen. Leta minevajo, Oskar odraste ter zapusti
svoje rodno mesto in se odpravi na potovanja, o katerih je sanjal kot otrok. Nekega dne v
Arabiji kupi star ključ, ki ga ponovno spomni na otroštvo in na prostor, v katerem je odraščal.
Ko se vrne nazaj, se v spremenjenem mestu počuti kot tujec. Odpravi se do vrta in s ključem
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hrepeneče odpre ključavnico. Prizor, ki ga pričaka, pa še zdaleč ni takšen, kot si ga je
predstavljal. Vrt je temačen, zapuščen, hladen in Oskar razočaran odide nevedoč, da ga
vseskozi opazuje deček, ki je tako kot Oskar hrepenel po raziskovanju tega zaprtega sveta.
Ko deček vstopi, ga pričaka krasen čudeţen vrt, ki ustreza Oskarjevemu domišljijskemu vrtu
iz otroštva. Vrt je metafora za domišljijo in predstavlja mejo med otroštvom in odraslostjo.
Ko Oskar odide v svet, sicer zadovolji potrebo po raziskovanju in pustolovščinah, a izgubi
svoje notranje sposobnosti otroškega čudenja nad tisto iracionalno platjo ţivljenja. Ključ, ki
ga kupi na enem izmed svojih potovanj, je simbol, ki deluje kot Proustova magdalenica; v
njem sproţi reminiscenco in ţeljo, da bi ponovno našel ta občutek, vendar je ţe prepozno.
Avtor skozi Oskarjevo zgodbo bralcu svetuje, naj nikoli ne izgubi svojega notranjega sveta,
saj je brez njega resničnost ţalostna in temačna. Hkrati pa je to tudi zgodba o iskanju
identitete, o občutku izgubljenosti ter tujstva, značilnega za sodoben čas. Simbolnost zgodbe
avtor stopnjuje tudi v izjemno dodelani likovni podobi z medbesedilnimi navezavami, zato bi
slikanica lahko funkcionirala tudi brez besedila. Poleg ključa je izrazit simbol še frnikola iz
Oskarjevega otroštva, na katero se spomni, ko čez leta kupi ključ, s katerim vstopi v vrt.
Frnikola ni samo simbol otroštva in domišljije, ampak lahko hkrati predstavlja tudi njegove
oči in posledično drugačen, alternativen način gledanja na svet. Frnikole nikoli več ne najde,
bralec pa jo lahko opazi na zadnji ilustraciji, kako skupaj z ostalimi Oskarjevimi igračami
počiva v gnezdu srake v čudeţnem vrtu. Srako, ki je to frnikolo očitno ukradla, pa lahko
interpretiramo kot odraslost, ki je ukradla otroštvo. Ilustracije poudarjajo dvojnost, o kateri
govori slikanica. Na eni strani so neţne podobe polne barv, detajlov in sanjskih ter
fantastičnih elementov, ki se spremenijo v temne ter ţalostne motive, ko Oskar izgubi svoje
notranje bistvo. Konec je sicer tragičen za Oskarja, a ni popolnoma negativen. Z likom dečka,
ki vstopi v vrt se priţge ulična svetilka, ki naznanja ţivljenjski cikel in poudarja, da je rešitev
moţna. Knjiga je zelo obširna in po številu strani presega tradicionalni format slikanice, zato
lahko pogojno govorimo tudi o grafičnem romanu. Na podoben način Čech gradi tudi
slikanico Skrivnost otoka za leseno ograjo (Tajemství ostrova za prkennou ohradou, 2009).
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Slika 21: Portret Oskarja obkroţenega s predmeti iz njegovega otroštva iz slikanice Čudeţni
vrt (2005).
5.2.3 »Art« slikanice
V kontekstu čeških »art« slikanic je nujno omeniti dve zaloţbi, ki sta si pridobile kultni status
na področju vizualnega oblikovanja slikanic. Zaloţbi Meander in Baobab s knjigami, ki jih
izdajata, popolnoma prečita meje tradicionalnih slikanic in hkrati v sklopu svoje miselnosti
poudarjata, da je njun cilj izdajanje slikanic, ki niso namenjene samo otrokom. O tem priča
tudi dejstvo, da so njihove slikanice v prodajni program uvrstile ne samo knjigarne, ampak
tudi češki muzeji in galerije. Pri zaloţbi Meander lahko kot izstopajočega ustvarjalca
omenimo Petra Nikla in njegove naslovniško odprte slikanice; pri zaloţbi Baobab lahko kot
primer čeških »crossover« slikanic, ki bi jih zaradi izstopajoče in inovativne vizualne podobe
lahko primarno opredelili kot »art« slikanice, a jih v nadaljevanju ne bomo podrobneje
analizirali, omenili še slikanice: Roches in Bţunda (Roches a Bţunda, 2001) Juraja Horvátha
in Marke Míkove; O zlatem korenčku (O zlaté mrkvi, 2003) Chrudoša Valouška in Renate
Bellingerove; Knjigafoss (Knihafoss, 2007) Darje Čančíkove Bogdanove in Marke Míkove;
Laddugandy Darje Čančíkove Bogdanove (2008); Mesec sveti (Měsíček svítí, 2008) Tereze
Říčanove; Šmalcova ABECEDA (2010) Jiříja Dvořáka, Markéte Šimkove, Petra Šmalca in
Radka Malýja; Kokoš in televizija (Slepice a televize, 2011) Jiříja Dvořáka in Juraja
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Horvátha; To je M. Šašek (2014) Juraja Horvátha in Miroslava Šaška; Kako ţivali spijo (Jak
zvířata spí, 2014) Jiříja Dvořáka in Marie Štumpfove; Psi knjiţica (Psi kníţka, 2014) Tereze
Říčanove; Rybička (2014) Eve Volfove in Tereze Tereza Horváthove; To je Praga (To je
Praha, 2015) Michaele Kukovičove in Olge Černe (aluzija na Šaškove potovalne slikanice);
in Ţvečilni gumiji (Ţvejkačky, 2015) Marke Míkove.
Primer »crossover« umetniškega slikaniškega dela, ki kot celota deluje ţe skoraj kot
umetnikova knjiga oz. knjiga-objekt in je izšla pri zaloţbi Baobab, je Chrudošov zverinjak
(Chrudošův Zvěřinec, 2003) Chrudoša Valouška. O knjigi-objektu lahko govorimo, ker gre
pravzaprav za skupek štirih elementov. Prvi je ovitek oz. kartonasta škatla z naslovom
Chrudošov zverinjak, v kateri se skrivajo nadaljnji trije elementi: slikanica Chrudošova
televizija (Chrudošova televize), slikanica manjše dimenzije Valouškova ţivalca (Valouškova
zvířátka) z ilustracijami istega umetnika in z besedilom Tereze Horváthove ter nazadnje še
priloga Chrudošov Vtom & Ţery (Chrudošův Vtom & Ţery), kjer je jasna aluzija na otroško
animirano serijo Tom in Jerry. Priloga vsebuje oris dveh ţivalskih mask in navodilo avtorja, v
katerem bralca nagovarja, da si maski sam izreţe in se igra »miši in mačke«. Na prilogi je
viden še Disneyjev logotip ter lik Miki Miške, kar je jasna parodija na svetovno znanega
otroškega junaka in institucijo, ki je odgovorna za njegovo rojstvo. Glavni del je slikanica
Chrudošova televizija, v kateri je osrednji fokus na vizualni podobi. Besedila je malo, ko pa
je prisotno, ima funkcijo strogega obveščanja o točki programa, na kateri se bralec trenutno
giblje. Zgodbe se tvorijo izključno skozi ilustracije. Celotna knjiga namreč deluje kot
televizija, ki jo bralec priţge takoj, ko jo odpre. Televizijski kanal ima celo svoj logotip in
krajšavo, ki je CHTV. Ţe uvodna ilustracija človeške figure, ki sedi na kavču z daljincem, iz
katerega beţi nekakšen stvor, nakazuje, da vsebina ne bo lahkotna. Na začetku avtor naznani
spored, po katerem se bo program odvijal, in ustvari vsebinski seznam ter seznam likov,
preteţno ţivali, ki se bodo v programu pojavile. Poleg novic iz politike, zgodovine, glasbe
itd. lahko bralec pričakuje še navezave na sodobno popularno kulturo in čas. Ţivalski ter
človeški liki se med seboj konstantno dopolnjujejo, izmenjujejo in tvorijo nekakšen
univerzalen svet soţitja vseh bitij, v katerem se njihove vloge konstantno spreminjajo (na eni
izmed ilustracij so ţivali tiste, ki jedo ljudi); ţivali so pogosto počlovečene, ljudje pa pogosto
poţivaljeni. Oboji se občasno pojavljajo tudi v vlogi predmeta, kot del orodja ali del večjega
mehanizma. Ţe uvodoma avtor zastavi Univerzalno deklaracijo o pravicah ţivali, v kateri
poudari, da se vse ţivali rodijo svobodne, zato imajo svoje pravice in dostojanstvo.
Dovoljeno jim mora biti, da ravnajo v skladu s svojo naravo zverinskosti. S tem pa imajo tudi
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pravico, da obdrţijo svoje krzno, plavuti, krila in repe, in da ţivijo v čistem okolju. Tu je
vidna jasna ekološka nota, ki se oţje res nanaša na ţivali, ampak če gledamo širše, avtor tudi
ljudi konstantno obravnava v sklopu ţivalskega kraljestva, zato je ta deklaracija hkrati tudi
zahteva po človekovi svobodni volji in njegovih pravicah. Televizijski program se prične z
novicami o dogajanjih po svetu, ki črpajo iz resničnih dogodkov (npr. omemba ekološke
katastrofe v Mehiškem zalivu), sledi šport, erotični program, glasbeni program (omemba
Elvisa), program za otroke, zanimivosti iz sveta slavnih, nočni program, zgodovinski
program in na koncu še neke vrste apokaliptični program. Vmes so nakazane prekinitve
zaradi reklam, pojavi se celo opravičilo zaradi tehničnih teţav. Ilustracije so temačne, avtor
uporablja grafične tehnike tiskanja s črno barvo na belem ali modrem ozadju. Prizori so
obskurni, ne prinašajo nikakršne pomiritve, kvečjemu vzbujajo občutek bliţajoče se
katastrofe. Pogosti so pojavi kanibalizma, bizarnih ter absurdnih situacij in razmerij med
figurami vpetimi v sodoben svet, ki ga Chrudošov poimenuje »zverinjak«. Ta svet je
razpuščen, postavljen na glavo. Povečan pod povečevalnim svetom skozi medij televizije
pravzaprav predvaja resnično ţivljenje sodobnega človeka, hkrati pa svari v kakšno smer se
lahko situacija še stopnjuje. Bralec se ob prebiranju slikanice, tako kot ob gledanju televizije,
postavi v varno območje, saj v to dogajanje ni direktno vključen in ostaja voajer, ki lahko
izbira, kako si bo interpretiral podobe, ki se pred njim zvrstijo. Chrudoš Valoušek je pri
zaloţbi Baobab pred Zverinjakom izdal še avtorsko slikanico Chrudošov miks pregovorov
(Chrudošův mix přísloví, 2008), oblikovano v njegovi značilni estetiki. Gre za knjigo, v kateri
je avtor zbral nekatere starejše pa tudi sodobne ljudske pregovore in rekla. Predvsem skozi
vizualno upodobitev Valoušek predstavi zgodbe, ki se skrivajo v ozadju pregovorov,
velikokrat pa ponudi tudi svojo lastno humorno interpretacijo. S tem bralca pripravi, da
razmišlja o sporočilnosti teh modrosti, hkrati pa sporoča, da jih ni potrebno jemati preresno in
da se njihov pomen s časom spreminja. Ilustracije so veliko bolj barvite kot v Zverinjaku,
vidna je umetnikova naravnanost k igrivosti, parodiji, komentiranju in humornem odnosu do
sveta. Podobno je tudi prostor, v katerem so vizualne upodobitve postavljene, sodoben in
mehaniziran, poln poplav informacij iz različnih virov. Valouškove slikanice so nelinearne,
črpajo iz postmodernističnih idej in so vedno interpretacijsko odvisne od tipa bralca, ki jih bo
prebiral.
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Slika 22: Podoba figure, ki priţiga televizijo in Univerzalna deklaracija o pravicah ţivali iz
slikanice Chrudošova televizija (2003).
Zaloţba Baobab je leta 2011 izdala tudi zanimivo serijo z naslovom 12 majhnih pravljic (12
nejmenších pohádek). Gre za zbirko dvanajstih majhnih zvezkov z mehkimi platnicami
majhnih dimenzij, ki spominjajo na formo zina in so spravljene v škatlo. Zvezki so majhne
avtorske slikanice dvanajstih umetnikov. Vsaka slikanica na šestnajstih straneh razlaga in
upodablja dvanajst klasičnih evropskih pravljic – gre torej za slikaniške predelave ţe znanega
materiala. Bralec tako dobi priloţnost, da v eni sami zbirki odkrije dvanajst različnih
avtorskih poetik. Med avtorji so znani sodobni češki umetniki in pisci: Alţběta Skálová,
Dagmar Urbánková, Juraj Horváth, Chrudoš Valoušek, Tereza Říčanová, Radana
Přenosilová, Michaela Kukovičová, Dora Dutková, Eva Maceková, Petr Šmalec, Eva
Wolfová ter Darja Čančíková. Podobno so leta 2013 z isto idejno zasnovo izdali dvanajst
majhnih slikanic v škatli pod skupnim naslovom 12 malih grozljivk (12 malých hororů).
Osrednja tema je groza, ki jo dvanajst sodobnih avtorjev variira skozi oblike pravljic, parodij,
balad, znanstvene fantastike itd. Med avtorji, ki so sodelovali, so večinoma imena iz prejšnje
serije, pridruţili pa so se jim še Jan Čumlivski, Markéta Šimková, Stanislav Setinský in
Alţběta Zemanová. Glavni poudarek obeh serij je zagotovo na vizualnih podobah (velikokrat
besedilo sploh ni prisotno), eksperimentiranju z medijem ilustracij ter odzivih različnih
avtorjev na isto temo, ki je zaradi inovativnega pristopa namenjeno različnim starostnim
skupinam bralcev.
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Slika 23: Izsek iz slikanice Dore Dutkove iz serije 12 majhnih pravljic (2011).

Slika 24: Izsek is slikanice Michaele Kukovičove iz serije 12 malih grozljivk (2013).
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Inovativen pristop k vizualni podobi slikanic je izrazit tudi v slikanicah tandema Milade
Rezkove in Lukáša Urbáneka. Skupaj sta izdala slikanice Doktor Galeb gre na počitnice
(Doktor Racek jede na prázdniny, 2008), Doktor Galeb v gorah (Doktor Racek na horách,
2009) in Babočke (Babočky, 2010). Vse tri slikanice ubirajo neobičajne in tradicionalno
gledano neznačilne likovne tehnike, ki privlačijo širok spekter bralcev. Slikanico Doktor
Galeb gre na počitnice je navdahnila figura motorista, ki jo je ilustrator Lukáš Urbánek
odkril na znamenitem praškem bolšjem sejmu Kolbenova in jo skozi slikanico skupaj z
avtorico besedila popeljal na vznemirljivo pustolovščino. Doktor Galeb se nekega dne odloči,
da bo za nekaj časa zaprl svojo ordinacijo in se odpravil na pot. Slikanica dokumentira
njegovo popotovanje do gore Ještěd proti mestu Jicin in reki Berounka. Ilustrator
eksperimentira z različnimi tehnikami. Prevladujejo fotografije na katerih je vidna plastična
figura motorista oblečenega v bel kombinezon, ki je postavljen v realno okolje o katerem
besedilo govori. Perspektiva in fokus posnetkov so premišljeno zastavljeni na tak način, da
bralec dobi občutek, da je figura dejansko človeške velikosti. Poleg eksperimentiranja s
tipografijo se pojavijo še tehnike kolaţa, stripa, risb in lepljenk. Doktor potuje z znamenitim
motorjem Jawo 250 iz leta 1948 in bralec ima na koncu v prilogi še priloţnost, da pokuka v
priročnik za vzdrţevanje motorja, kjer so detajlno predstavljeni njegovi deli. Gre torej za
slikanico z mnogimi ravnmi in plastmi; besedilo tu ni primarnega pomena, saj bi knjiga brez
teţav funkcionirala tudi brez njega. Poudarek je na vizualnih podobah in širši ideji o
posamezniku, ki zapusti svoje varno, rutinsko okolje in se poda v neznano, kjer ga pričaka
barvit svet poln detajlov in vznemirljivih dogodkov. Zaradi navdušenja, ki ga je slikanica
poţela med odraslimi in mlajšimi bralci, sta avtorja naslednje leto izdala slikanico z isto
idejno zasnovo in istim protagonistom pod naslovom Doktor Galeb gre v hribe.

Slika 25: Uvodne ilustracije iz slikanice Doktor Galeb gre na počitnice (2008).
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5.2.4 Biografske slikanice
Opus umetnice in avtorice Renate Fučíkove je precej specifičen, saj se v svojem ustvarjanju
ukvarja predvsem s pomembnimi zgodovinskimi dogodki, besedili in znanimi posamezniki,
ki so zaradi svojega dela pustili pomemben pečat v človeški zgodovini. Skozi avtorsko
slikaniško formo je tako upodobila ţivljenje in delo nekaterih pomembnih čeških osebnosti
kot so Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský in Antonín Dvořák.
Trojezična slikanica Jan Amos Komenský (2008) s podnaslovom Ţivljenje v slikah sledi
ţivljenju Jana Komenskega od rojstva do smrti. Komenský se je v zgodovino zapisal
predvsem kot reformator takrat zastarelih šolskih metod in sistemov, zato danes velja za
utemeljitelja moderne pedagogike. Je pa tudi avtor prve »slikanice« Orbis sensualium pictus,
ki jo je napisal leta 1654 in katera je nekakšen enciklopedični učbenik za otroke, pospremljen
z ilustracijami. Ideja o trojezičnem besedilu (slikanica je sočasno opremljena s češkim,
nemškim in angleškim besedilom) temelji na dejstvu, da se je Komenský med drugim
zavzemal tudi za učenje tujih jezikov, hkrati pa slikanico odpira mednarodnim trgom.
Avtorica izpostavi nekatere prelomne trenutke njegovega ţivljenja, ki pa jih postavi v
kontekst evropske zgodovine. Čeprav ima delo močan enciklopedičen in poučen namen,
avtorica bralca ne obremeni s prevelikim številom podatkov, ki bi pustili bralca zmedenega,
ampak za potrebe celostnega razumevanja kombinira pripovedovanje skozi sliko in besedilo.
Stripovska forma, ki jo občasno uporablja, sluţi kot notranji vpogled v dogajanje osrednje
osebe in deluje povezovalno med različnimi elementi slikanice. Velike realistične
dvostranske ilustracije, ki posnemajo čas in prostor o katerem govori, so opremljene tudi z
izbranimi citati iz njegovih del in sluţijo kot naslovi poglavij, hkrati pa metaforično
povzemajo dogajanje in opise, ki sledijo. S tem Fučíková zajame biografske informacije tako,
da jih kombinira z drugimi elementi, zaradi katerih Komenskega spoznamo tudi v bolj
meseni, človeški obliki in ne samo kot učenjaka. Primer je prikaz pogreba ţene Dorotke
opremljen s temačnimi ilustracijami in podobo odprtega groba, v katerega Komenský ni
poloţil samo telesa pokojne ţene, ampak tudi del svojega ţivljenja. Skozi celotno slikanico se
pojavlja ogromno simbolike, metaforičnih navezav in literarnih aluzij. To je jasno vidno ţe
na naslovnici, na kateri je upodobljen Komenský, ki v eni roki drţi globus, okrog njega pa se
vije mnoţica romarjev, ki tako kot on vstopajo v labirint večnega iskanja. Fučíková
Komenskega predstavi kot človeka, duhovnika, pedagoga in predvsem kot filozofa. To je
vidno ţe v uvodni ilustraciji, ko se kot mladenič v poglavju »Ţivljenje kot nam je dano ni
kratko, sami ga naredimo kratkega«, sprašuje: »Kaj je nad mano? Kaj je okrog mene? Kaj je
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v meni? Zakaj diham? Zakaj ţivim?« (Fučíková, 2008: 3). Ta izhodiščna razmišljanja pa
predstavljajo vodilo njegovega ţivljenja, h kateremu se kot mislec in individuum konstantno
vrača. Avtorica ponudi torej celosten uvid v neko osebnost, ki v tej biografski slikanici ni
predstavljena samo enoplastno, temveč njena upodobitev stremi k širšem prikazu in
kompleksnosti ter je zato dober primer biografske »crossover« slikanice.

Slika 26: Dvostranska ilustracija iz slikanice Jan Amos Komenský (2008).
Na drugačen način pa gradi svoje biografske slikanice Petr Sís. Leta 1991 je napisal slikanico
Sledi sanjam: zgodba Krištofa Kolumba (Follow the Dream: The Story of Christopher
Columbus), v kateri skozi ilustracije, ki posnemajo stil petnajstega stoletja, opisuje pot
Krištofa Kolumba kot posameznika z vizijo, za uresničitev katere je bil pripravljen premagati
marsikatero oviro. Leta 1996 je izšla še biografsko naravnana slikanica o Galileu Galilei z
naslovom Zvezdnati kurir: Galileo Galilei (Starry Messenger: Galileo Galilei), leta 2003
Drevo ţivljenja (The Tree of Life) o Charlesu Darwinu, 2006 Igraj, Mozart, igraj (Play,
Mozart, Play) o skladatelju Mozartu ter leta 2014 še Pilot in Mali princ (The Pilot and the
Little Prince) o avtorju znamenitega Malega princa Antoinea de Saint-Exupéryja. Sís ţivi in
ustvarja v Ameriki, zato vsa njegova dela niso izšla v češkem jeziku. Med zgoraj omenjenimi
je v češčini izšla biografija o Darwinu pod naslovom Strom ţivota: Charles Darwin, slikanica
o Mozartu pod naslovom Hrej, Mozarte, hrej ter slikanica o avtorju Malega princa pod
naslovom Pilot in Mali princ (Pilot a Malý princ). Skupno vsem Sísovim biografskim
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slikanicam je upodobitev osebnosti, v kateri je avtor prepoznal otroka, ki je sledil svojim
sanjam in zato v odraslosti posledično spremenil svet. Vse te teme in motivi pa pravzaprav
funkcionirajo kot metafore za Sísovo osebno zgodbo, ki jo je najbolj izčrpno in neposredno
upodobil v Zidu.

Slika 27: Ponavljajoč Sísov motiv dečka, ki leti, iz slikanice Pilot in Mali princ (2014).
5.2.5 Zgodovinske in religiozne slikanice
Renáta Fučíkova je znana tudi po obdelavi religioznih in zgodovinskih tematik. Leta 1996 je
izdala slikanico Zgodbe iz Stare zaveze (Vyprávění ze Starého zákona), leto kasneje Zgodbe iz
Nove zaveze (Vyprávění z Nového zákona), leta 2013 slikanico z naslovom Ljudmila,
Venčeslav in Boleslav (Ludmila, Václav a Boleslav: Přemyslovci očima mnicha Kristiána) ter
leta 2014 slikanico Hus a Chelčický (Hus in Chelčický). V prvih dveh primerih gre za
predelavo ţe znanega svetopisemskega materiala skozi format slikanice. Slikanica Ljudmila,
Venčeslav in Boleslav se vrača nazaj v deseto stoletje in opisuje dogodke v ţivljenju češkega
narodnega svetnika Venčeslava. Ţe naslovnica slikanice je zelo nazorna: v središču sta mlad
Venčeslav in njegova babica Ljudmila, ki predstavljata stabilnost, mir in ţeljo po učenju; na
drugi strani sta njegov mlajši brat Boleslav in mati Drahomira, ki predstavljata neukročen in
pohlepen pol druţine. Fučíkova opisuje ţivljenje in zgodovinski čas vladarja Venčeslava, ki
je bil ţrtev bratove zarote, in tako predstavi pomemben del češke zgodovine, ki je močno
povezana z motivom te krščanske legende. V Hus in Chelčický je bralec poučen o delu in
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idejah Jana Husa, nasprotnika katoliške cerkve in njenega bogatenja na račun lastnih
privrţencev. Jan Hus je poudarjal pomen Biblije kot edinega pravega vira za učenje vere in je
bil zaradi svojih idej spoznan za krivoverca, obsojenega na zaţig na grmadi. Njegova smrt pa
je povzročila mnoge napetosti in posledično je prišlo do husitske revolucije in vojne.
Avtorica zgodovinske dogodke prikaţe z natančnostjo in zvestobo, hkrati pa zgodbo plasira
skozi ilustracije, ki se naslanjajo na srednjeveško estetiko. Fučíkova vnaša pasaţe citatov iz
Biblije in komentarje, ki pojasnjujejo katoliško doktrino. Pri tem se nasloni še na češkega
duhovnika Petra Chelčicka, ki je bil tako kot Hus eden najpomembnejših mislecev bohemske
religiozne reformacije. Pri vseh omenjenih delih Renáte Fučíkove je potrebno poudariti, da
gre za hibrid biografske, zgodovinske, problemske, simbolne in tudi religiozne slikanice.
Glavni namen njenih knjig je prikaz pomembnih dogodkov, ljudi in miselnosti, ki so
drastično spremenili podobo sveta, skozi bogato opremljene ilustracije navdahnjene s časom,
ki ga opisujejo. Slikanice odlikuje enciklopedična natančnost, ki pa je skrčena, ekonomično
premišljena in omejena na bistvene podatke. Funkcionirajo kot poučno gradivo za
mladostnike in odrasle, hkrati pa opominjajo na dejstvo, da se je iz zgodovine potrebno učiti
in jo razumeti tudi v kontekstu današnjega časa.

Slika 28: Primer religioznih motivov iz slikanice Ljudmila, Venčeslav in Boleslav (2013).
5.2.6 Potovalne ali potopisne slikanice
Češkemu pisatelju Miroslavu Šašku se je na tritedenskem obisku Pariza porodila ideja o
potovalnih ali potopisnih knjigah, ki so bile sicer primarno namenjene otrokom, a so hitro
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dobile kultni status in še danes po njih posega starostno zelo širok spekter bralcev. Celotna To
je (This Is) serija je bila napisana v angleškem jeziku, šele nekaj let nazaj so nekatere izbrane
slikanice prevedli tudi v češčino. Leta 1959 sta izšli slikanici To je Pariz (This Is Paris) in To
je London (This is London). Leto kasneje To je Rim (This is Rome) in To je New York (This is
New York). Leta 1961 so izšle slikanice To je Edinburgh (This Is Edinburgh), To je München
(This Is Munich) in To so Benetke (This Is Venice). Do leta 1974 pa so izšli še naslednji
naslovi: To je San Francisco (This Is San Francisco, 1962), To je Izrael (This is Israel,
1962), To je Cape Canaveral / To je Cape Kennedy (This Is Cape Canaveral / This Is Cape
Kennedy, 1963), To je Irska (This Is Ireland, 1964), To je Hong Kong (This Is Hong Kong,
1965), To je Grčija (This Is Greece, 1966), To je Teksas (This Is Texas, 1967), To so
Zdruţeni narodi (This Is the United Nations, 1968), To je Washington, D.C. (This Is
Washington, D.C., 1969), To je Avstralija (This Is Australia, 1970) in nazadnje še To je
zgodovinska Britanija (This Is Historic Britain, 1974). Šaškove To je Pariz, To je London, To
je Rim, To je Avstralija in To so Benetke so med letoma 2013 in 2015 v češkem jeziku izšle
pri praški zaloţbi Baobab. Slikanice prevzemajo formo in namen turističnih vodnikov,
katerih strukturo in elemente tudi posnemajo. Zaradi same narave zakonitosti potopisne
slikanice je logična močna prisotnost medbesedilnih navezav. Te so seveda enako prisotne
tudi v ilustracijah, v katerih Šašek eksperimentira s perspektivo, zornimi koti pogleda bralca
in tehnikami, a hkrati vseskozi ostaja zvest svoji izraziti vizualni estetiki. Na začetku vsake
slikanice je vedno zastava drţave in panorama mesta. Bralec dobi podatke o zgodovini mesta
ali kontinenta, kateremu je slikanica posvečena, o najpomembnejših zgodovinskih dogodkih
in osebah, o najbolj reprezentativnih atrakcijah, o arhitekturi mest in parkov, o transportnem
sistemu ipd. Celotno vzdušje je lahkotno, avtor bralca neobremenjeno sprehaja po mestih, ga
nagovarja in mu kaţe drobne detajle, na katere mora biti pozoren, ko potuje. Šaškovi
slikaniški potopisi niso napolnjeni z dolgočasnimi faktografskimi podatki, ampak so zgrajeni
na tak način, da bralca učijo, kako naj prisluhne prostoru, v katerem se je znašel, in kako naj
opazuje svet okoli sebe. Avtor prevzame funkcijo turističnega vodiča, zato si vzame tudi
pravico, da se na sprehodu skozi mesto ustavi in bralcu pokaţe, kako izgledajo francoske
mačke, kako močni so francoski mesarji, kako si je italijanski vinar zgradil piramido iz
vinskih steklenic, kako so oblečeni italijanski duhovniki ipd. Vseskozi pa poudarja tudi, da
mesto niso samo njegove znamenitosti, ampak predvsem ljudje, ki tam ţivijo. V vseh
slikanicah je prisotna velika mera humorja in igrivosti. Skupek vrhunskih ilustracij polnih
barv in dodelanega besedila Šaškove potopisne slikanice uvršča med »crossover« slikanice
po katerih bodo na potovanjih ali doma vedno posegali tudi starejši bralci.
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Slika 29: Primer individualizacije naključnih likov v slikanici To je Pariz (2013).
5.2.7 Spominske slikanice
Zanimiv poskus spominske zgodbe v slikaniški obliki je Sísova slikanica Tibet: skozi rdečo
škatlo (Tibet: Through the Red Box, 1998), v češčini leta 2005 izdana kot Tibet: Tajemství
červené krabičky. Sís je v tej slikanici ustvaril omaţ očetovim dnevniškim zapiskom iz
petdesetih let, ki so nastali, ko je bil ta poslan v Tibet, da bi posnel dokumentarec o
konstrukciji ceste, ki bo povezovala Kitajsko s Tibetom. V času njegovega potovanja je
Kitajska zavzela sosednjo drţavo in Vladimir Sís je bil priča dogodkom, o katerih po svoji
vrnitvi domov ni rad govoril. Dnevnik, ki ga je v tem času pisal, je bil zaklenjen v rdeči škatli
zaradi strahu, da bi prišel v napačne roke, leta 1994 pa ga je podaril svojemu sinu. Petr Sís je
na podlagi očetovih zapiskov ustvaril spominsko slikanico, v kateri posnema obliko
faksimilov z rokopisi na ozadju, ki spominja na pergamentni papir. Med besedilo vnaša
ilustracije, ki opisujejo dogodke iz očetovih zapiskov. Vseskozi pa avtor v likovni podobi
ohranja mistične aspekte tibetanske kulture in estetike. Ponavljajoče barve – rdeča, zelena in
modra – simbolizirajo barve ognja, zemlje in vode. Tudi v tej slikanici je prisoten motiv
cenzure, ki ga avtor velikokrat uporablja. Celotno dogajanje okrog skrivnostne rdeče škatle z
očetovimi zapiski je ţe samo po sebi zgodba o moči represivnih aparatov. Na neki točki
navede tudi, da je oče sam izbrisal polovico strani, kar namiguje na samocenzuro. Preobrat se
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zgodi, ko Petr Sís med faksimile vnaša še svoje otroške spomine in zgodbe, ki mu jih je oče
pripovedoval po vrnitvi iz Tibeta. Prva ima naslov Deček z zvonci, druga Dolina neţnih
velikanov in tretja Najbolj modro jezero. Gre torej za neko vrsto zgodbe v zgodbi, oz. zgodbo
o zgodbah, za večravninsko dogajanje, ki se izmika običajni linearni tehniki pripovedovanja v
slikanicah. Če se v drugih delih posveča ţelji po vedenju, je tu v središče postavljen motiv
skrivnostnosti in neznanega, ki ga bralec skozi proces branja počasi odkriva. Poleg tega da
lahko govorimo o neke vrste spominski slikanici, gre hkrati tudi za simbolno, problemsko,
potopisno in »art« slikanico. Tibet je zaradi svoje kompleksne, hermetične zgradbe z
nelinearnim tokom dogajanja usmerjen predvsem proti starejšim bralcem, a je hkrati na
mnogih ravneh primeren tudi za mlajše.

Slika 30: Faksimile in tibetanski motivi iz slikanice Tibet: skozi rdečo škatlo (1998).
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ZAKLJUČEK
Koncept »crossover« literature je od nastanka izraza v devetdesetih letih v stroki povzročil
mnogo polemik in premislekov, a je klub temu še vedno zelo ohlapno zastavljen. Skozi
proces izbiranja primarnega in sekundarnega gradiva za potrebe tega magistrskega dela, se je
izkazalo, da sta problematična predvsem klasifikacija in iskanje skupnih značilnosti takšnih
del. Razvrščanje in analiza sta prepuščena subjektivnemu dojemanju dela. Teoretiki in kritiki,
ki pristopajo h »crossover« knjigam, so odrasli, ki so ţe obremenjeni z odraslostjo in
znanjem, zato jih navadno interpretirajo skozi perspektivo odraslega bralca; izkušnja otroštva
je ţe tako oddaljena, da si otroško perspektivo takšnih del teţko predstavljajo, zato se pri
interpretaciji zanašajo predvsem na bralsko recepcijo, o kateri lahko sklepajo iz podatkov o
prodaji in odzivih na knjigo.
Podobni problemi se seveda pojavijo tudi, če se osredotočimo samo na raziskavo »crossover«
fenomena v slikaniški produkciji. Slikanica je kot oblika zelo odprta in je zaradi svoje
primarne usmerjenosti k predbralnim otrokom ţe v svojem bistvu »crossover« oblika.
Otrokom, ki še niso pismeni in bralno izobraţeni, slikanice namreč prebirajo odrasli, ki so
zato ţe na tak način vpleteni v »cross-reading« proces. Če to zanemarimo, pa je
nespregledljivo tudi dejstvo, da so bile skozi literarno zgodovino vedno prisotne slikanice, ki
so zgrajene na način, ki ustvarja dvojno bralsko občinstvo tudi na drugi ravni. Odrasel bralec
v takšnih slikanicah najde lastno interpretacijo in ideje, je nagovorjen na drugačen način kot
otroški bralec, hkrati pa te slikanice obema bralcema omogočajo nekakšno skupno izkušnjo,
ki pa je ponovno odvisna od vsakega posameznika. Pri razumevanju »crossover« slikanic bi
lahko uporabili ideje Edwarda de Bona o lateralnem razmišljanju. Njegove teorije so po svetu
prinesle revolucionarne spremembe v pristopu do procesa razmišljanja in so ponekod ţe
močno prisotne tudi v šolskih sistemih. Gre za kreativen pristop k razmišljanju, ki temelji na
ideji, da se je potrebno znebiti predhodnih kodov, ki so programirani v naših moţganih in k
»problemu« pristopiti od strani in ne vertikalno, kot se to dogaja pri tradicionalnem logičnem
razmišljanju. Glede na to, da se »crossover« slikanice odmikajo od tradicionalnega načina
razmišljanja, saj so navadno zgrajene tako, da to tradicionalnost na neki ravni zanikajo, so
odličen pripomoček za vajo iz lateralnega razmišljanja in je k njim potrebno pristopiti skozi
kreativno branje.
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Točna klasifikacija in jasna zastavitev značilnosti »crossover« slikanic je verjetno nemogoča,
ker jasnih skupnih značilnosti, na podlagi katerih bi lahko ustvarili trdno teorijo, pravzaprav
ni, saj se elementi med seboj konstantno izmenjujejo. Edina stalna skupna značilnost
»crossover« slikanic je naslovniška odprtost, ki pa je posledica različnih elementov,
specifičnih za vsako slikanico posebej. Klasifikacija je tako še vedno naslonjena predvsem na
subjektivno analizo in na interpretacijske sposobnosti vsakega bralca posebej. Sodobna
»crossover« slikanica zagotovo črpa iz postmodernizma, zato je veliko postmodernističnih
elementov: pojavljajo se hibridni ţanri ter preseţki na likovnem in oblikovnem aspektu
slikanice, ki premišljajo tudi meje same knjige. V analizi smo se delno naslonili na
klasifikacijo Sandre Beckett, delno na klasifikacijo Kristine Picco in delno na lastna opaţanja
ob raziskovanju »crossover« slikanic.
Analiza tako vsebuje slikanice, ki bi jih iz različnih razlogov lahko brali kot primer
»crossover« slikanic. Razlogi za uvrstitev slikanice pod »crossover« fenomen so lahko:
obravnava kompleksne, problemske tematike; pojav izrazite simbolnosti, ki odpira
interpretacijske ravni; slikaniška predelava ali priredba ţe znanega naslovniško odprtega
besedila; in nazadnje tudi izstopajoča umetniška funkcija, izkazana v potencirano izdelani
vizualni podobi, ki lahko v eni smeri rezultira v umetnikovo knjigo ali pa v slikanico brez
besedila. V češkem delu smo izpostavili še nekaj slikanic, ki črpajo iz oblik tradicionalno
namenjenim odraslim, a so predstavljene skozi slikaniško obliko (biografske, zgodovinske,
religiozne, potopisne, spominske slikanice). Če bi na podlagi analiziranih slikanic hoteli
ponuditi bolj kompleksno klasifikacijo, ki bi zajemala njihovo vizualno podobo in besedilni
del hkrati, bi jih lahko razdelili v dve glavni skupini: slikanice, ki prečijo meje
tradicionalnega zaradi izbrane tematike ali ideje, ki jo ţelijo sporočiti, ter slikanice, ki prečijo
meje zaradi potenciranega pomena vizualne podobe.
Sklenemo lahko, da se »crossover« pojav zagotovo kaţe v slovenski in češki slikaniški
produkciji. Večjih skupnih značilnosti med njima ne moremo izpostaviti, saj so tematsko,
motivno in oblikovno zelo raznolike in zato na drugih ravneh sproţajo naslovniško odprtost.
Jasnih neposrednih vplivov ni mogoče izpostaviti; dejstvo pa je, da jih druţi ideja o
vzpostavitvi odprtega dela, ki je interpretacijsko odvisno od bralca takšne slikanice. Češka
produkcija zaradi bogate tradicije na področju vizualnih umetnosti zagotovo prednjači v
umetniškem pristopu k slikanici, zato je prisotnih veliko več kompleksnih »art« slikanic kot
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pri nas. Dodamo lahko, da je na slovenskem področju več strokovne literature, ki se dotika
»crossover« slikanic. V češki strokovni literaturi je obravnava tega pojava manj prisotna.
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POVZETEK
V osemnajstem stoletju pride do drastične spremembe v procesu razumevanja literature.
Spremeni se koncept razumevanja otroka in otroštva nasploh, zato otroci posledično
postanejo bralci, za katere odrasli menijo, da potrebujejo svoje lastne knjige, in pride do prvih
tiskov knjig, namenjenih izključno otrokom. Rodi se mladinska knjiţevnost, ki ustvari
ločnico med literaturo za otroke in literaturo za odrasle. Pred tem med njima ni bilo neke
jasne zareze, saj so si vsi delili isto literaturo, ki je bila napisana (pred tem tudi ustno
posredovana) na tak način, da jasnega naslovnika ni bilo. V današnjem času se te meje zaradi
vedno večjega števila naslovniško odprtih knjig ponovno brišejo, zato se mnogi teoretiki
vračajo nazaj v čas pred osemnajstim stoletjem in poudarjajo, da je potrebno na novo
premisliti meje in definicije mladinske literature.
Pojav in uspešnost serije knjig o čarovniku Harryju Potterju sta v teoretskih krogih
devetdesetih let prinesla izraz »crossover« literatura, ki naj bi opisoval literaturo, ki prehaja
meje med bralci različnih starostnih skupin, hkrati pa prehaja tudi meje tradicionalnega
dojemanja ţanrov in formatov, ki bi naj bili primarno namenjeni otrokom, a po njih posegajo
tudi odrasli bralci. Pojav izraza je bil na začetku v sklopu teorij o mladinski literaturi sprejet z
velikimi zadrţki, ampak nastop novega tisočletja je prinesel tudi nova razmišljanja o mejah
literature, hkrati pa so tudi zaloţniške hiše in avtorji v tem videli moţnost izdajanja novih vrst
knjig. Izraz »crossover« literatura kljub vsemu ostaja problematičen in je v različnih delih
sveta doţivel različne prevode, katerim pa je skupno, da poskušajo zajeti idejo o
medgeneracijski, večnaslovniški literaturi. Problematična je tudi širina tega izraza in še
posebej poskus klasifikacije, iskanje skupnih značilnosti ter kriterijev na podlagi katerih bi
lahko bolj jasno in manj subjektivno te knjige opredelili kot »crossover« knjige. Na podlagi
obstoječih teorij lahko izluščimo, da gre za naslovniško odprta dela, ki so namerno ali
nenamerno napisana tako, da apelirajo na široko bralsko občinstvo. Večnaslovniška recepcija
se pojavi kot posledica načina obravnave tem in idej, ki so navadno kompleksne ali pa kot
posledica inovativnega, netradicionalnega pristopa do forme skozi katero so te teme in ideje
izraţene. Na mnogih ravneh lahko govorimo o detabuizaciji mladinske literature, ki sproţa
proces imenovan »cross-reading«, torej neke vrste medgeneracijskega branja, ki tvori dvojno
bralsko občinstvo. Zaradi ozaveščanja prisotnosti takšne literature iz strani literarnih
teoretikov in kritikov, mnogi s strahom opozarjajo na problem infantilizacije odrasle
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literature in odraslega bralca, na drugi strani pa na problem izginjanja koncepta otroka,
otroštva in mladinske literature. Na drugi strani stojijo teoretiki kot je Sandra Beckett in
Rachel Falconer, ki izhajata iz ideje, da je ta literatura ţe vseskozi prisotna in trdita, da je
klasifikacija bralcev glede na starost druţbeni konstrukt, ki je umetno tvoril starostne tipe
bralcev. »Crossover« knjige zaradi svoje naslovniške odprtosti ustvarjajo neke vrste varen
prostor v katerem teh meja ni, bralske identitete se izmenjujejo, kar pa hkrati sproţa vedno
večjo medgeneracijsko interakcijo na področju literature.
V knjigarnah, knjiţnicah se še vedno srečujemo z razdelitvijo knjig po starostnih skupinah, še
posebej v kontekstu mladinske literature. Milena Blaţić in Anja Štefan poudarjata, da
enotnega naslovnika v mladinski literaturi pravzaprav ni, saj je vsaka oseba kot bralec ţe
večnaslovniška. Mladinska dela po katerih posegajo tako odrasli kot otroci uvrščata tako med
mladinska kot med odrasla branja. O recepciji naslovniško odprtih besedil govori tudi MaijaLiisa Harju, ki pravi, da gre pri tem procesu do prestopanja socialno ustvarjenih bralnih mej,
ki otroka (tako kot mladinsko literaturo) potiskajo v prostor Drugega. »Crossover« knjige
ustvarjajo skupno bralsko izkušnjo in varen prostor (»crossover sfera«) v katerem pride do
deljenja zgodb skozi različne bralske identitete. Take knjige pa hkrati sproţajo empatijo in
izmenjevanje izkušenj.
O »crossover« fenomenu se načeloma največ govori na področju mladinskih problemskih
romanov, ki so doţiveli svetovne uspehe pri bralcih vseh starosti. Okrog recepcije teh
romanov se je pojavilo tudi mnogo polemike o tem ali je sploh primerno, da odrasli posegajo
po knjigah, ki bi naj bile namenjene otrokom. Ta polemika pa je zagotovo veliko starejša in
izvira iz statusa mladinskega literature znotraj literarne vede, ki jo je vedno dojemala kot
manjvredno od literature namenjene odraslim. Za razliko od teorij glede naslovniško odprtih
daljših proznih del, pa je veliko manj pozornosti namenjene »crossover« slikanicam. To je
pravzaprav precej neobičajno, saj je slikanica kot forma izrazito odprta in zaradi svoje
specifične narave, ki povezuje dve vrsti izraza; likovnega in besednega ponuja veliko
moţnosti pri sami izvedbi in nenazadnje tudi pri interpretaciji. Še posebej sodobne slikanice
so vedno bolj usmerjene k eksperimentiranju in kršenju tradicionalnih kodov. Pojavljajo se
ţanrski hibridi, intertekstualnost, metafikcija, ironizacija, parodija itd, na kar nekateri
teoretiki gledajo kot posledico postmodernizma, kar pa Sandra Beckett odločno zavrača in
ponudi »crossover« pristop k analizi takšnih del, ki bazira na širšem zgodovinskem pristopu
V svoji monografiji posvečeni izključno »crossover« slikanicam omenja primere slikanic, ki
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so tvorile naslovniško odprtost ţe mnogo pred pojavom postmodernizma in ponudi
klasifikacijo v kateri se nasloni predvsem na vizualno plat slikanic. Beckettova omenja
mnoge pionirje na tem področju kot je npr. zaloţnik Harlin Quist, ki je ţe v šestdesetih
izdajal slikanice, ki bi jih lahko opredelili kot »crossover« slikanice, izpostavlja pa tudi
pomembno dejstvo, da so bile slikanice tudi pomemben del avantgardnih in umetniških
gibanj. Beckettova »crossover« slikanice klasificira predvsem na podlagi njihove vizualne
podobe in jih razdeli v dve skupini: knjiga umetnika in slikanice brez besedil. Ta klasifikacije
je problematična, zato jo za potrebe magistrskega dela dopolnimo s klasifikacijo Kristine
Picco, ki naslovniško odprte slikanice razdeli na problemske, simbolne, slikaniške predelave,
»art« slikanice in darilne slikanice.
Na podlagi predstavljenih teorij nekaterih najpomembnejših »crossover« teoretikov se v
drugem delu magistrske naloge posvetimo analizi nekaterih izbranih slovenskih in čeških
slikanic, ki bi jih lahko brali skozi teorije o »crossover« literaturi. Izbrane sodobne slovenske
in češke slikanice inovativno pristopajo k slikanici kot formatu skozi izbiro teme, ki je lahko
problemska in se ukvarja s tabuji, kot je nasilje, smrt, vojna, spolnost, tudi problematično
druţinsko okolje. Lahko pa naslovniško odprtost sproţijo tudi zaradi kompleksne likovne
upodobitve. Direktnih povezav ali vplivov med slovenskimi in češkimi slikanicami ni vidnih,
saj je vsaka predstavljena slikanica specifična in naslovniško odprtost sproţa na različnih
ravneh. Praktično raziskovalno delo in poskus analize prinaša ugotovitve, da je stroga
klasifikacija in iskanje skupnih značilnosti problematično zaradi raznovrstnosti in
interpretacijske odprtosti »crossover« slikanic. V glavnem bi jih lahko razdelili v slikanice, ki
prečijo meje zaradi tematike, ki jo predstavijo ali pa zaradi kompleksnega pristopa do
vizualne podobe. »Crossover« slikanice nedvomno spodbujajo kreativen pristop k branju in
razmišljanju, ki se umika od tradicionalnega linearnega načina razmišljanja in branja, saj
bralca nagovarjajo k aktivnem pristopu do knjige, ne glede na njihovo starost.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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