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POVZETEK V SLOVENSKEM JEZIKU
V analitično raziskovalnem delu naloge bomo definirali ilustracijo ter vanjo umestili
ilustrirano knjigo Zgodbe z Loma. Zgodbe iz otroštva ge. Angele Jan bomo zgodovinsko in
prostorsko opredelili ter raziskali družbene razmere v okolici Topolšice na polovici 20. stol.
Ker so v zgodbah uporabljene tudi narečne besede, bomo raziskali značilnosti
srednjesavinjskega narečja, v katero spada kraj dogajanja. V praktičnem delu bomo gradili
idejno zasnovo, raziskovali izrazne tehnike, določili velikost ilustracij, raziskali simbolne
pomene barv skozi čas in v različnih kulturah ter izdelali ilustracije. Končni izdelek bo zbirka
zgodb, ilustrirana v knjigi.
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POVZETEK V ANGLEŠKEM JEZIKU
The purpose of the analytical research section of this thesis is firstly to define what an
illustration is. This definition will then be used to analyse the illustrated book Stories from
Lom. Mrs Angela Jan’s childhood stories will then be placed in a historical and geographical
context and furthermore, the social conditions around the village Topolšica during the middle
of the 20th century will also be analysed. Since the stories use several words from the local
dialect, the characteristics of the dialect in the central Savinjska region, where the stories take
place, will be examined as well. In the practical section of this thesis, we will build the
concept, research expressive techniques, set the size of the illustrations, research the symbolic
meaning of colours through history and in different cultures and produce the actual
illustrations. The end product will be a book of stories with illustrations.
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1 Uvod
V diplomski nalogi bomo najprej definirali ilustracijo in umestili naše delo v to področje. V
nadaljevanju bomo predstavili zbiranje zgodb iz otroštva ge. Angele Jan in raziskali njihove
okoliščine. Predstavili bomo kraj in čas dogajanja, zgodovino kraja ter življenjske razmere v
času dogajanja zgodb. Nato bomo predstavili razvoj koncepta, izbor izraznih tehnik, izbiro
formata in samo izvedbo ilustracij. V zadnjem delu pa se bomo ukvarjali še z oblikovanjem
knjige, ki je tudi končni cilj naloge, tam bomo natančneje predstavili strukturo tipične strani,
izbor tipografij, prelom in vezavo.
Glavna protagonistka zgodb je ga. Angela Jan, ki se je rodila leta 1955 v Topolšici. Odraščala
je na treh najemniških kmetijah na Lomu nad Topolšico, saj so se z družino kar nekajkrat
preselili. Bila je najmlajša izmed desetih otrok. Med njenim odraščanjem se ji je pripetilo
marsikaj zanimivega in z veseljem se tudi danes spominja zgodnjih let svojega življenja.
Njene zgodbe so pomemben spomenik življenju otrok, kmečkim opravilom, navadam in
običajem na začetku druge polovice 20. stol. na območju Šaleške doline. Ohranjanje ustnega
izročila naših starih staršev je zelo pomembno, saj so bili zadnja generacija pred velikimi
spremembami v družbi, politiki in tehnologiji, ki so definirale naše sedanje življenje.
Glavni namen te diplomske naloge je ohraniti ustno izročilo ge. Angele Jan za poznejše
rodove in ga predstaviti na otrokom zanimiv in atraktiven način. Cilj pri tej diplomski nalogi
je oblikovati in ilustrirati knjigo, ki bo namenjena otrokom.
Knjig, ki opisujejo ustno izročilo starejših generacij o njihovem življenju, je pri nas veliko,
vendar so po večini namenjene odraslim in so predstavljene zelo monotono.
Knjige za otroke, ki vsebujejo ustno izročilo babic in dedkov pri nas niso dobro oblikovane in
niti niso predstavljene na kakovosten način. Menim, da ustno izročilo starejše generacije
lahko služi tudi kot poučno didaktično gradivo za otroke.
Ohranjanje ustnega izročila je pomemben del etnografske dediščine.
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2 Definicija ilustracije
Ilustracija je vizualna predstavitev, ki spremlja, pojasnjuje ali iluminira besedilo. Ilustracije so
oblikovane za vključitev v objavljene medije, kot so plakati, letaki, revije, knjige ... Beseda
ilustracija lahko pomeni tudi proces razlaganja ali pojasnjevanja.1
Aleš Sedmak v uvodu v katalog 11. slovenskega bienala ilustracije tej pripiše namen
obrazložitve besedila, ki ga spremlja, in vizualni prikaz nenapisanega. Trdi, da je dobra
ilustracija tako okras, razlaga kot tudi avtorjeva interpretacija.2
Vendar samega bistva ilustracije ni tako preprosto razumeti, saj gre za zapleten odnos med
ilustracijo in ilustriranim. Slika in besedilo sta dva različna načina sporočanja, ki se
dopolnjujeta, gradita drug na drugem ali pa poudarjata svojo različnost.3 Glede na namen so
dela lahko ekspresivna, stilizirana, realistična ali zelo tehnično dovršena.
Ilustracijo lahko razdelimo na več načinov. Delitev glede na nosilec (knjižna, plakatna,
časopisna ilustracija …) je problematična, saj je preveč splošna, zato se v osnovi pogosteje
deli na vsebino, in sicer na stvarno (v katero spadata tehnična in znanstvena) in domišljijsko
(ki jo zatem delimo še glede na vlogo del na pripovedno, oglaševalsko, komentatorsko in
ilustracijo identitete) ilustracijo.4

2.1 Umestitev naloge na področje ilustracije
Naš projekt spada na področje domišljijske knjižne ilustracije, namenjene otrokom, za katero
je značilno, da je namenjena izključno mlajši publiki in je v knjigah uporabljena ob besedilu.
Tatjana Pregl Kobe meni, da je knjižna ilustracija slikovna razlaga določene knjižne vsebine,
vendar moramo ločiti med tistimi, ki samo rišejo v knjige, in ilustratorji. Če besedilo ob sliki
in likovna vsebina med seboj nista povezana, temu ne moremo reči ilustracije, ampak le slike.
Knjižni ilustrator sodeluje z literarnim besedilom in si prizadeva za lažjo razumljivost
besedila.5

1

Illustration, English Oxford living dictionaries, Oxford University Press, dostopno na
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/illustration > (9. 4. 2017).
2
Aleš SEDMAK, Predgovor, v: 11. slovenski bienale ilustracije (ur. Nina PRINAT - SPAHIĆ), Ljubljana, 2014,
str. 3, kat.
3
Robert KLANTEN, Illusive: contemporary illustration and its context, Berlin 20065, str. 4.
4
Adam MALE, Illustration: a theoterical & contextual perspective, London 2007, str. 84–182.
5
Tatjana PREGL KOBE, Moč likovnih del, ki upodabljajo besede, v: 6. slovenski bienale ilustracije (ur. Nina
PRINAT - SPAHIĆ), Ljubljana, 2004, str. 3, kat.
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V tem citatu avtorica govori samo o domišljijski ilustraciji, saj omenja le literarna izhodišča,
ne pa tudi strokovnih, ki se prav tako lahko pojavijo v knjigah.
Naše delo bi v okviru domišljijske umestili še v pripovedno ilustracijo, saj bomo z
ilustracijami pripovedovala zgodbo. Pri risanju običajev, igrač in starih kmečkih orodij si
bomo pomagali tudi z etnografskimi gradivi. Medij, v katerem se bodo pojavile ilustracije
naše diplomske naloge, bo knjiga, saj bodo ilustracije spremljale tiskano besedilo.
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3 Zgodbe z Loma
3.1 Umestitev dogajanja v čas in prostor
Ga. Angela Jan, rojena Delopst, ki v zgodbah nastopa kot glavna junakinja, se je rodila v
Topolšici leta 1955. Zgodbe spremljajo njeno odraščanje na kmetiji od njenega četrtega do
sedmega leta, torej med letoma 1959 in 1962. V času njenega odraščanja so se družbene in
gospodarske razmere v Sloveniji in življenje na kmetiji začeli temeljito spreminjati.
Zgodbe, ki jih bomo ilustrirali v diplomskem delu, se, kot že samo ime nakazuje, dogajajo na
hribu Lom. Ta se razprostira v Topolšici in spada pod občino Šoštanj. Topolšica je naselje na
zahodnem robu Šaleške doline in je najbolj znana po termah Topolšica.6
3.1.1 Zgodovina Topolšice
Prva omemba Topolšice v pisnih virih je iz leta 1440 pod imenom Toeplitz, to območje pa je
bilo poseljeno že v prazgodovini, o čemer priča bližnje arheološko najdišče Mornova zijalka.7
Najstarejša stoječa stavba v Topolšici je cerkev svetega Jakoba (zavetnika farmacevtov in
ljudi z revmo), ki se je prvič pojavila v zapisih leta 1545. V zasnovi je cerkev iz 16. stol., v
baroku pa je bila temeljito prezidana.8
Že v 16. stol so prvi obiskovalci odkrili moč izvira termalne vode, leta 1838 pa se je za
javnost odprl prvi kopalni bazen.9 Sredi 19. stol. so prvotno kopališko stavbo zamenjali z
zidano stavbo in dvema bazenoma – gosposkim in kmečkim. Leta 1898 sta zdravilni vrelec
odkupila tuja lastnika, ki sta postavila več zgradb za goste in zasadila nov zdraviliški park.10
V tem času je bilo kopališče med bolj znanimi letovišči v Avstro-ogrski monarhiji.11

6

Topolšica, KRAJI – Slovenija, dostopno na <http://kraji.eu/slovenija/topolsica/slo > (7. 5. 2017).
Tone RAVNIKAR, Pozdrav iz Šoštanja: mesto na starih razglednicah, Šoštanj 20112, str. 139.
8
Opis enote nepremične kulturne dediščine – Topolšica – Cerkev sv. Jakoba (register kulturne dediščine),
Republika Slovenija, ministrstvo za kulturo, dostopno na <http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=3433 > (7.
5. 2017).
9
Topolšica, op. 6.
10
Peter REBERNIK, Moj kraj KS Topolšica, Velenje 2010, str. 16.
11
Prav tam.
7
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Slika 1 Zdravilišče Topolšica, 1898, Muzej Velenje, inv. št.: MV;R0000577/2010.

Za Lom je bila značilna slaba zemlja, zato so prebivalci živeli revno. V Solčavo so prodajali
vino in zelenjavo, ki so ju pridelali. V drugih hribovitih delih Topolšice so stale tudi velike
kmetije, na njih so se večinoma ukvarjali z živinorejo. S poljedelstvom so se pretežno
ukvarjale večje kmetije v spodnji Topolšici, ki je bila ravninskega značaja. 12
Na polovici 19. stol. se je prebivalstvo večinsko ukvarjalo s kmetijstvom in živinorejo, edina
industrijsko-obrtna dejavnost po zapisih iz druge polovice 19. stol pa je bila pridobivanje
pepelarske soli.13 Leta 1884 so v Topolšici ustanovili tudi osnovno šolo, ki je imela do druge
svetovne vojne po dva oddelka.14
Po koncu prve svetovne vojne je kopališče in zdravilišče prešlo v državno upravo. V tem času
se je tudi razvilo veliko zdravilišče za bolnike s tuberkulozo, ki so ga obiskovali bolniki iz vse
Jugoslavije.15
V času druge svetovne vojne so Nemci zasedli bolnišnico in kopališče in ju preimenovali v
Lungenheilstatte in Warnbad-Schonstein. Nova uprava bolnišnice je simpatizirala s partizani
in sodelovala v odporniškem gibanju.16 9. maja 1945 je v stavbi zdraviliškega parka nemški

12

REBERNIK 2010, op. 10, str. 11.
Prav tam, str. 13.
14
RAVNIKAR 2011, op.7, str. 139.
15
Prav tam, str. 139-40.
16
Jože HUDALES, Bolnišnica Topolšica 90 let, Topolšica 2009, str. 92–93.
13
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general Aleksander Löhr podpisal delno nemško kapitulacijo armadne skupine E za
jugovzhodno Evropo.17
Po drugi svetovni vojni se je ruralni značaj območja Topolšice počasi pričel spreminjati. 18
V drugi polovici 20. stol. se je tretjina prebivalstva ukvarjala z industrijo in delala v rudniku,
le petina se je preživljala izključno s kmetijstvom, prav toliko pa jih je delalo v zdravilišču.19
Iz tega podatka lahko razberemo, da se je način življenja zelo spremenil in da se je vedno
manj ljudi preživljalo s kmetijstvom. Veliko deklet je bilo zaposlenih v zdravilišču, mladi
moški pa so hodili na delo v rudnik v Velenju.
3.1.2 Življenje na kmetiji na začetku druge polovice 20. stoletja
Po koncu druge svetovne vojne se je poleg gospodarsko-političnih razmer na bolje začel
spreminjati tudi življenjski standard ljudi, ki so se ukvarjali s kmetijstvom, kar je pripomoglo
k še hitrejši spremembi podobe in načina življenja na podeželju.
V tem času so počasi izginjale prvine starejšega kmečkega gospodarstva, glavni povod za to
so bili vedno boljši mehanski stroji in pa dejstvo, da se je vedno več kmetovalcev zaposlovalo
na drugih področjih, zato je velika večina kmečkih gospodarstev prešla v polkmečka.
Kljub velikim spremembam pa sta se kultura in način življenja slovenskih kmetov še vedno
temeljito razlikovala od življenja drugih družbenih slojev. 20
Zaradi sodobnih načinov kmetovanja in vedno večje vpletenosti ljudi v blagovno proizvodnjo
so počasi začele izginjati tudi značilne kmečke vrednote, kot so vernost, konservativnost,
gostoljubnost, veliko otrok v družinah, navezanost na zemljo ter stare šege in običaji. 21

17

Topolšica, 9. maj 1945 – Spominska soba podpisa delne nemške kapitulacije, Muzej Velenje, dostopno na
<http://www.muzej-velenje.si/razstave/topolsica/> (15. 5. 2017).
18
RAVNIKAR 2011, op.7, str. 142.
19
Anton SORE, Velenjska kotlina včeraj in danes, Celje 1963, str. 92.
20
Marija MAKAROVIČ, Kmečko gospodarstvo na Slovenskem: načini orodja in naprave, Ljubljana 1978, str.
6.
21
Jože MAČEK, Slovensko kmetijstvo v XX. stoletju, v: Slovenci v XX. stoletju: simpozij Slovenske matice, (ur.
Drago JANČAR, Peter VODOPIVEC), Ljubljana, 2001, str. 140–141.
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3.2 Srednjesavinjsko (zahodnoštajersko) narečje
Območje Topolšice spada med pomembnejša naselja na območju srednjesavinjskega narečja,
ki spada v štajersko narečno skupino.22 To skupino sestavljajo še zgornjesavinjsko,
srednještajersko, južnopohorsko s kozjaškim govorom, kozjansko-bizeljsko in posavsko
narečje (od Litije do Mokric). 23
Med narečji, ki spadajo v štajersko skupino, so večje ali manjše razlike v oblikoslovju in
glasoslovju.24
Srednjesavinjsko narečje je prehodno narečje med osrednjo štajerščino in gorenjščino, zato se
njegove lastnosti temeljito razlikujejo tako od štajerskega kot od gorenjskega narečja.25
Zgodbe ge. Angele Jan so napisane delno v zahodnoštajerskem narečju. zato bom za lažje
razumevanje napisanega besedila na konec projektnega izdelka vključila tudi slovar narečnih
besed in besed, ki se danes ne uporabljajo več zelo pogosto.
Tabela 1 Seznam narečnih besed in manj znanih pojmov

ajmer

vedro

gaz

v sneg narejena ozka pot

gips

mavec

japka

jabolko

kangla

valjasta posoda za prenašanje tekočin

klačiti

tlačiti

krušna peč

velika, po navadi v steno vgrajena peč, v
kateri so včasih pekli kruh

kuhna

kuhinja

marof

skedenj

otava

trava druge košnje

parna

prvi prostor v skednju

peskokop

manjši kamnolom

peter

prostor tik pod streho skednja

22

Jože TOPORIŠIČ, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992, str. 303.
Zinka ZORKO, Štajerski govor v Šentrupertu nad Laškim, v: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in
panonskih govorih (ur. Jožica ČEH, Marko JESENŠEK in Bernard RAJH), Maribor, 2009, str. 160.
24
Prav tam.
25
Tine LOGAR, O štajerskem substratu govorov v Tuhinjski dolini in Črnem grabnu, v: Dialektološke in
jezikovnozgodovinske razprave (ur. Karmen KENDA - JEŽ), Ljubljana 1996, str. 44.
23
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petrolejka

svetilka na petrolej

počeniti

počepniti

ranta

debelejši drog

rukzak

nahrbtnik

šiba

daljša, tanka in prožna veja

šporhet

štedilnik

špula

vretence, na katero je navita nit

štala

hlev

štenge

stopnice

štrikani zokni

pletene nogavice

taht

nit iz volne

učke

oči

uste

usta

zmatrana

utrujena

žrta

suh lesen drog, ki se naveže na voz, da drži
seno
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4 Analiza primerljivih del
4.1 Namen in cilj analize
Namen analize primerljivih del je raziskati, na kakšen način se dela s podobno vsebino
pojavljajo v slovenski literaturi, v kakšnem mediju so najpogostejša, kako kakovostno so
izvedena in kateri ciljni skupini so po večini namenjena. S temi ugotovitvami si bomo
pomagali pri določitvi svoje ciljne skupine, pri izboru medija in pri izvedbi ilustracij.
Cilja analize sta boljše poznavanje že obstoječe podobne literature in pomoč pri odločitvah v
zvezi z našim delom.

4.2 Primeri
4.2.1

Branka JURCA, Babičina pravljica, Ljubljana 1977.

Slika 2 Naslovnica slikanice, Branka Jurca, Babičina pravljica, 1977.

Slika 3 Tipična stran slikanice, Branka Jurca, Babičina pravljica, 1977, str. 1-2.
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Knjiga Babičina pravljica avtorice Branke Jurca govori o vnuku, ki si zaželi pravljice za
lahko noč in prosi svojo babico, naj mu pove zgodbo o tem, kako se je rešila iz zapora med
drugo svetovno vojno. Knjigo je ilustrirala akademska slikarka Marjanca Jemec Božič, ki je v
času, ko je knjiga nastala, ilustrirala veliko slovenskih mladinskih revij in knjig.
Knjiga je zelo majhnega formata, velikosti 16 x 17 cm, z mehkimi platnicami in obsega 24
strani. Namenjena je mlajšim bralcem, na kar nakazujejo tudi ilustracije, ki so zelo stilizirane
in poenostavljene. Vse oblike so obrobljene s črno konturo, barve pa posnemajo realnost.
Figure in miza so oblikovane z modelacijo, ki ni močno izrazita. Prostor na ilustracijah je
ploskovit, nakazan le s prekrivanjem oblik. Ozadje se ne pojavlja povsod, ponekod ga namreč
nadomešča belina papirja, ki še bolj plošči prostor. V ilustracijah lahko prepoznamo način
risanja obrazov in figur, ki je značilen za večino ilustratorkinih del.
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4.2.2

Tina KOŠČAK, Glinčki, Šmarje – Sap in Grosuplje 2011.

Slika 4 Naslovnica slikanice, Tina Koščak, Glinčki, 2011.

Slika 5 Tipična stran slikanice, Tina Koščak, Glinčki, 2011, str. 1-2.

Knjiga Glinčki avtorice Tine Koščak govori o dečku, ki mu babica pripoveduje zgodbo o
čarobnem zakladu in nenavadnem svetu malih škratkov, ki si gradijo kraljestvo iz gline.
Zgodbo je ilustrirala univ. dipl. oblikovalka Irena Režek.
Knjiga je visoka 29 cm, s trdimi platnicami in obsega 24 strani. Ilustracije v knjigi so
večinoma celostranske in izvedene v tehniki akrilnih barv in kolaža. Prostor je prikazan s
pomočjo linearne perspektive, ki je namerno popačena, s prekrivanjem oblik, z goščenjem
vzorcev pri oddaljevanju itd. Proporci teles figur so popačeni in po večini delujejo groteskno,
anatomija udov pa je kar moteče anatomsko nepravilna. Avtorica uporablja široko paleto
nekoliko utišanih barv. Figure in ozadje so modelirani, kar poudarja njihovo plastičnost.
Knjiga je namenjena mlajšim bralcem, specifično mladim disleksikom, ki se šele učijo brati.

19

4.2.3 Grega KRŽE, Pri babici na kmetiji: o kmečkih opravilih v vseh letnih časih nekoč in
danes, Bled 2013.

Slika 6 Naslovnica knjige, Grega Krže, Pri babici na kmetiji:o kmečkih opravilih v vseh letnih časih nekoč in
danes, 2013.

Slika 7 Tipična stran knjige, Grega Krže, Pri babici na kmetiji:o kmečkih opravilih v vseh letnih časih nekoč in
danes, 2013, str. 4-5.

Pri babici na kmetiji je knjiga avtorja Grege Kržeta in ilustratorke Nine Meglič, ki s sedmimi
kratkimi zgodbami, ki jih babica pripoveduje svojim vnukom, bralca seznanja s peko in
pripravo jedi, življenjem v gozdu in na travniku ter z živalmi na kmetiji v alpskem svetu.
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Knjiga je nastala v okviru projekta LEADER LIN 2011, ki je otroški parlament o naravi in
tradiciji.26
Knjiga je pravokotnega formata, višine 29 cm, ima trde platnice in obsega 25 strani.
Ilustracije so po večini enostranske. Figure so obrobljene s tanko črno konturo in pobarvane v
tehniki akvarela. Barve so čiste in poskušajo posnemati realnost. Modelacija je skoraj
neopazna. Prostor v ozadju je ploskovit in po večini enobarven. Občutek plitkega prostora je
dosežen s prekrivanjem oblik in z goščenjem vzorcev. Figure so nekoliko stilizirane, v skoraj
pravilnih proporcih, obrazi pa so narisani zelo klišejsko, ponekod celo naivno.
Ciljna publika knjige so otroci, stari približno do 12 let, kar je razvidno iz starosti otrok v
zgodbi.

26

Pri babici na kmetiji, BLED Podoba raja, dostopno na <http://www.bled.si/si/dogodki/2013/05/1507-Pribabici-na-kmetiji > (8. 5. 2017).
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4.2.4 M. MUKUNDAN, Stekleno drevo, Ljubljana 2014.

Slika 8 Naslovnica slikanice, M. Mukundan, Stekleno drevo, 2014.

Slika 9 Tipična stran slikanice, M. Mukundan, Stekleno drevo, 2014, str. 3-4.

Knjiga Stekleno drevo nam pripoveduje indijsko pravljico avtorja M. Mukundana, ki jo je z
ilustracijami dopolnila ilustratorka Poonam Athalye. Zgodba zamenja vlogi babice kot
pripovedovalke zgodb in vnuka kot poslušalca. V njej deček svoji babici pripoveduje zgodbo
o steklenem magnolijinem drevesu.
Knjiga je pravokotnega formata, višine 29 cm, s trdimi platnicami in obsega 31 strani.
Ilustracije so celostranske, vanje pa je vpleteno besedilo. Figure so stilizirane, nimajo povsod
vidne konture in so ploskovito pobarvane z realističnimi barvami. Prostor je plitek, z
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enovitimi barvnimi ozadji, nakazan je s prekrivanjem oblik, goščenjem vzorcev in z
manjšanjem velikosti z oddaljevanjem.
Avtorica si pri posnemanju različnih tekstur spretno pomaga z odtisi blaga, delanjem zarez in
lepljenjem drugih materialov, kar na ilustracijah ustvarja zanimivo dinamiko.
Zgodba je namenjena otrokom, starim od štiri do osem let.
4.2.5

Miroslav PAHOR, Moja nona pripoveduje: kraške pripovedke, Ljubljana 2008.

Slika 10 Naslovnica knjige, Miroslav Pahor, Moja nona pripoveduje: kraške pripovedke, 2008.

Slika 11 Tipična stran knjige, Miroslav Pahor, Moja nona pripoveduje: kraške pripovedke, 2008, str. 36-37.
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Moja nona pripoveduje je zbirka 12 kraških pripovedi, ki jih je avtorju Miroslavu Pahorju
pripovedovala njegova babica. Pripovedi so kraške ljudske pravljice, zgodbe pa opisujejo tudi
življenje ljudi na Primorskem v prvi polovici 20. stol. Knjigo je ilustrirala Marija Mojca
Vilar.
Knjiga je pravokotnega formata, višine 24 cm, ima trde platnice in je trde vezave. Obsega 79
strani. Ilustracije so enostranske, narejene v tehniki akvarela. Po večini so postavljene pred
začetek nove zgodbe in so strogo ločene od besedila. Figure so poenostavljene, z močno
stiliziranimi obrazi. Ponekod anatomija učinkuje naivno. Oblike obdaja temnosiva kontura.
Modelacija je prisotna, vendar ni izrazita. Prostor je globok, avtorica uporablja več
prostorskih ključev, kot so prekrivanje oblik, prostorski plani, manjšanje velikosti in
izgubljanje podrobnosti z oddaljevanjem ter zračna perspektiva. Naslikane oblike zaradi
akvarelne tehnike učinkujejo zelo mehko. Uporabljene barve so realistične, z večplastnimi
nanosi pa avtorica doseže zanimiv učinek migetanja podob.
Knjiga je namenjena mlajšim otrokom, starim do 12 let.
4.2.6 Patricija PERŠOLJA, Moja nona, Maribor 2011.

Slika 12 Naslovnica knjige, Patricija Peršolja, Moja nona, 2011.
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Slika 13 Tipična stran knjige, Patricija Peršolja, Moja nona, 2011, brez oštev. str.

Knjiga Moja nona avtorice Patricije Peršolja in ilustratorja Silvana Omerzuja govori o babici,
ki svojim vnukom pripoveduje o stvareh, ki jih v življenju ni nikoli počela, a bi jih zdaj želela
poskusiti, če bi bila spet mlada.
Knjiga je pravokotnega formata, višine 25 cm, trde vezave in s trdimi platnicami in obsega 19
strani. Ilustracije so različnih velikosti, po večini pa so polstranske. Na njih se pojavlja le lik
mlade babice, ki počne najrazličnejše stvari. Figura je zelo stilizirana in poenostavljena,
oblikuje jo močna črna kontura. Prostor je zelo plitek, nakazan je le s prekrivanjem oblik.
Ozadja ni. Barvna paleta je čista in zelo zreducirana na svetlo rožnato in oker, ki jima je po
ponekod dodana še kakšna svetljena barva. Ta način ilustracije je značilen za avtorja in ga je
mogoče prepoznati tudi na njegovih drugih ilustracijah. Besedilo je na različne načine
vpleteno v ilustracije.
Knjiga je namenjena otrokom, starim od štiri do osem let.
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4.2.7 Ivan KORDEŽ, Doživetja in spomini, Celje 2003.

Slika 14 Naslovnica knjige, Ivan Kordež, Doživetja in spomini, 2003.

Slika 15 Tipična stran knjige, Ivan Kordež, Doživetja in spomini, 2003, str. 138-139.

Knjiga opisuje življenje avtorja od njegovega otroštva, skozi dve svetovni vojni pa do
življenja v Jugoslaviji. Opisuje zgodovinske dogodke in orisuje način življenja v Sloveniji v
prvi polovici 20. stoletja.
Knjiga je pravokotnega formata, višine 21 cm, s trdimi platnicami in trde vezave. Obsega 202
strani. Besedilo v knjigi spremljajo črno-bele fotografije krajev in ljudi, ki so opisani v
pripovedi. Besedilo in fotografije so strogo ločeni.
Doživetja in spomini so namenjeni odraslim bralcem.
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4.2.8

Ivanka MESTNIK, Dvor ob Krki: skozi spomine osemindevetdesetletnika, Novo mesto
2011 .

Slika 16 Naslovnica knjige, Ivanka Mestnik, Dvor ob Krki: skozi spomine osemindevetdesetletnika, 2011.

Slika 17 Tipična stran knjige, Ivanka Mestnik, Dvor ob Krki: skozi spomine osemindevetdesetletnika, 2011, str.
30-31, osebni arhiv.

Knjiga govori o življenju v dvajsetem in enaindvajsetem stoletju v Dvoru ob Krki.
Pripoveduje zgodbe o ljudeh in dogodkih, ki jih je pripovedovalec poznal in doživel. Knjiga
je pravokotnega formata, višine 23 cm, trde vezave s trdimi platnicami in obsega 192 strani.
Opremljena je s črno-belimi fotografijami, ki so strogo ločene od besedila.
Vsebina je namenjena odraslim bralcem.
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4.2.9 Ernesta MEŠKO, Še bi vam rada povedala, Celje 1992.

Slika 18 Naslovnica knjige, Ernesta Meško, Še bi vam rada povedala, 1992.

Slika 19 Tipična stran knjige, Ernesta Meško, Še bi vam rada povedala, 1992, str. 110-111.

V knjigi Erna Meško pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, opisuje običaje, dogodke in ljudi,
ki se jih spominja. Knjiga je pravokotnega formata, višine 20 cm, s trdnimi platnicami in je
trde vezave. Obsega 175 strani. Namesto fotografij besedilo spremljajo risbe same avtorice.
Te so narejene v tehniki svinčnika in so enostranske. Čeprav so narisane po spominu, so risbe
zelo podrobne. Na njih je upodobljen tudi prostor, kar je avtorica dosegla s prekrivanjem
oblik, svetlenjem črt, manjšanjem podrobnosti in velikosti z oddaljevanjem ter s prostorskimi
plani. Risbe so zelo skicozne, perspektiva pa je popačena.
Knjiga je namenjena odraslim bralcem.
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4.3 Sklep
Ob pregledu primerljivih del smo ugotovili, da je večina otroških slikanic, ki so po vsebini
podobne, vendar popolnoma ne ustrezajo našemu diplomskemu delu, trde vezave in s trdimi
platnicami. Ilustracije so na žalost po večini naivne in nekakovostne. Vsebinsko je
diplomskemu delu najbolj ustrezala knjiga Branke Jurca, Babičina pravljica, saj v njej babica
pripoveduje specifičen dogodek iz svojega življenja.
Knjige, ki so namenjene odraslim bralcem, so po vsebini zelo podobne našemu diplomskemu
izdelku, saj v njih avtorji pripovedujejo o svojem otroštvu in življenju nasploh. Tudi
zgodovinsko obdobje, v katerem se dogajajo njihove zgodbe, je sočasno zgodbam, ki jih
obravnavamo v diplomskem delu. Oblikovane so zelo suhoparno in po večini opremljene le s
črno-belimi fotografijami, z izjemo knjige Še bi vam rada povedala, ki bralca prijetno
preseneti z ilustracijami avtorice in ga še bolj pritegne k vsebini.
Ugotovili smo, da so knjige, ki bi po vsebini in ciljni skupini ustrezale našemu diplomskemu
izdelku, v slovenski književnosti zelo redke. Vsebinsko najbolj ustrezajo biografske knjige, ki
pa so po večini namenjene odrasli publiki in so zelo suhoparne. Otroške knjige o babicah, ki
pripovedujejo zgodbe, največkrat vsebujejo pravljice in se le redko ukvarjajo z življenjem v
preteklosti.
Menim, da bi morali otrokom večkrat predstaviti življenje v preteklosti in ga prikazati s
kakovostnimi ilustracijami in oblikovanjem. Seznaniti bi jih morali tako s svojim lokalnim
kot tudi z vseslovenskim ljudskim izročilom, saj je to polno dogodivščin in lepote.
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5 Zgodbe z Loma – ilustrirana knjiga
5.1 Ciljna skupina
Ciljna skupina je omejena skupina ljudi na celotnem trgu, ki jim je namenjena vsebina,
izdelek ali storitev. Način podajanja informacij se prilagaja potrebam, željam in interesom
ciljne skupine za ustvarjanje intimnega odnosa med njo in ponudnikom. Glede na situacijo
imamo lahko tudi več ciljnih skupin naenkrat. Pomembni dejavniki za določanje so starost,
spol, izobrazba, zaposlitev, dohodek, velikost družine, verstvo, rasa, kraj prebivališča,
osebnostne karakteristike, interesi, življenjski stil itd.27
Za našo ciljno skupino smo izbrali otroke, stare od osem do enajst let (od tretjega do šestega
razreda), ki obiskujejo osnovno šolo in živijo v Sloveniji. Druga ciljna skupina pa so osnovne
šole v Šaleški dolini in njeni okolici, saj je vsebina zgodb tudi poučna in ohranja izročilo o
življenju, običajih in opravilih na tem geografskem območju v preteklosti.

5.2 Zbiranje zgodb in ogled kraja dogajanja
Pri zbiranju zgodb nam je pomagala ga. Angela Jan. Najprej nam je zgodbe le pripovedovala,
nato pa smo se odločili, da bo najbolje, da jih tudi zapiše. Iz njenih rokopisov, ki smo jih
pretipkali na računalnik, smo nato izbrali pet zgodb, ki so se nam zdele najprimernejše za
diplomski izdelek. Uredili smo jih po letnih časih v cikel, ki se začne in konča z zimo.
Besedilo zgodb je v prilogi 1.

27

Jim BLYTHE, Principles & practice of marketing, London 2006, str. 176–209.
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Slika 20 Angela Jan, Rokopis zgodb, 2017.

Slika 21 Pogled na Dražnikovo posest, 2018.
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Slika 22 Pogled na Dražnikovo domačijo, 2017.

Z go. Angelo smo se odpravili na ogled kraja dogajanja, na Lom nad Topolšico, na začetku
aprila 2017. Tam smo si najprej ogledali Dražnikovo posest, ki jo je imela družina ge. Angele
v najemu. Domačija stoji na približno 720 m nadmorske višine. Na posesti stojijo štiri
gospodarska poslopja, in sicer hiša, skedenj s hlevom, kašča in svinjak.
Hiša je dvonadstropna. Prvo nadstropje sestavljajo štirje prostori: črna kuhinja, hiša in
večnamenski sobi, v katerih so spali in jedli. V eni izmed sob še vedno stoji majhna krušna
peč, ki je obložena z rjavimi ploščicami, na katerih je vzorec z rožami. V nadstropje, kjer niso
spali, saj je bilo ponoči preveč hladno, vodijo strme lesene stopnice. Hiša je pokrita s
kvadratnimi strešniki sive barve, pred vhodom pa na vsaki strani raste lipa.
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Slika 23 Vhod v hišo in dvorišče z lipami, 2017.

Slika 25 Ostanki vgrajenega štedilnika, 2017.

Slika 24 Kurišče krušne peči v črni kuhinji, 2017.
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Slika 26 Pogled na hišo, 2017.

Slika 28 Stopnišče, ki vodi v nadstropje, 2017.

Detajl keramične ploščice na krušni peči (foto:
Klara Jan, osebni arhiv, 2017).

Slika 27 Detajl keramične ploščice na krušni
peči, 2017.
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Slika 29 Pogled na sprednjo stran skednja, 2017.

Dvorišče, ki je bilo včasih posuto z belim
peskom, se povezuje s kmetijskim poslopjem,
ki je služilo kot hlev in skedenj. Spodnji del
zgradbe je zidan in razdeljen na več prostorov
za živino. Ker je zgradba vkopana v manjši
hrib, je dostop do skednja z zadnje strani zelo
preprost. Zgornji del je lesen in razdeljen na
več delov za shranjevanje sena. V skedenj
vodijo tudi lesene strme stopnice s sprednje
strani. Na eni strani skednja so pod streho
izrezane različne okrasne oblike. Ohranjena so
tudi lesena vrata, ki so okrašena na zanimiv
geometrični način.
Slika 30 Lesena vrata na skednju, 2017.
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Slika 31 Stopnice, ki vodijo v zgornji del skednja, 2017.

Slika 32 Pogled v skedenj z zadnje strani, 2017.
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Svinjak je v celoti zidana zgradba, ki ima tri vhodna vrata in je razdeljena na tri dele. Dva
dela sta namenjena bivanju prašičev, sredinski del pa je hodnik, ki ima v spodnjem delu sten
na vsaki strani po dve odprtini s prašičjimi koriti, da so lahko živali lažje hranili. Stavba je
danes v zelo slabem stanju.

Slika 33 Pogled na vhod v svinjak, 2017.

Slika 34 Pogled v osrednji prostor s koriti za hranjenje, 2017.
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Podobno kakor skedenj je tudi kašča do polovice zidana in zatem lesena. Sestavljena je iz
vkopane kleti, dvignjenega prostora za shranjevanje semen in drugih suhih pridelkov ter iz
velike lesene preše. Vrata so podobno kot na skednju geometrično okrašena. Kašča ima
obnovljeno streho, v njej pa je urejen prostor za druženje.

Slika 35 Pogled na kaščo, 2017.

Slika 36 Lesena vrata na kašči, 2017.
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Slika 37 Pogled na Keberco, 2017.

Ker so pomemben del posesti tudi travniki, smo
si z go. Angelo ogledali travnik Keberca, ki se
pojavlja v zgodbah. Ta leži na vzhodnem delu
posesti in je najbolj oddaljen od hiše. Kjer so
nekoč stala velika drevesa, so danes samo še
strohneli ostanki štorov, nekaj posušenih vej in
grmovja. Kamen, na katerem je sedela ga.
Angela ko je na Keberci pasla krave, še vedno
leži na travniku.

Slika 38 Kamen na katerem je sedela ga. Angela
na paši, 2017.
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5.3 Koncept in ideja
Za ilustriranje zgodbe iz otroštva ge. Angele Jan smo se odločili, ker se je v njeni družini
vedno veliko govorilo o zgodbah z moževe strani družine, o njeni pa bolj malo. Ga. Angela
sicer z veseljem pripoveduje, in ker je doživela veliko zanimivih in nenavadnih stvari, smo se
odločili, da nekaj njenih zgodb zberemo in jih obogatene z ilustracijami predstavimo v knjižni
obliki.
Pri zbiranju materiala za razvoj koncepta smo imeli veliko srečo, saj so sestre ge. Angele, ki
so več let starejše od nje, veliko fotografirale svoje življenje na Lomu. S fotografijami smo si
lažje ustvarili sliko ljudi in krajev, ki jih ga. Angela opisuje v svojih zgodbah, z njimi pa si
bomo pomagali tudi pri oblikovanju figur in prizorov na ilustracijah.

Slika 39 Družina ge. Angele, okoli 1950.
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Slika 40 Ga. Angela (levo) s sestro Cilko, 1958.

Slika 41 Ga. Angela (v rdeči jopi) z družino pri oranju, okoli 1965.
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Pri iskanju likovne govorice za ilustracije smo
si najprej pomagali s skiciranjem po
fotografijah, nato pa smo vzor iskali tudi v
slovenski ljudski umetnosti, kot so panjske
končnice s konca 19. in začetka 20. stoletja.
Prikaz prostora, uporaba intenzivnih, čistih
barv ter oblikovanje človeških in živalskih
figur bodo podobni kot pri slovenski ljudski
umetnosti, s pomočjo fotografij pa bomo
figuram dodali značilnosti realnih ljudi, ki se
pojavljajo v zgodbah. Tako bomo v
ilustracijah združili tako ljudsko izročilo kot
realne dogodke in ljudi. Zaradi značilnih barv
v ljudski umetnosti bodo ilustracije pridobile
močno čustveno izrazno vrednost, izbirali pa
jih bomo tudi na podlagi njihovega
Slika 42 Klara Jan, Skice po fotografski predlogi, 2017.

simbolnega pomena v kulturi.

Slika 43 Marija Pavlič, Panjska končnica, 1891, Slovenski etnografski muzej, inv. št.: 630:LJU;0017082.
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Slika 44 - Skice figur po fotografski predlogi, 2017,
svinčnik na papirju, 10 x 20 cm, osebni arhiv.

Slika 45 Klara Jan, Konceptna skica 2, 2017.
Slika 44 Klara Jan, Konceptna skica 1, 2017.

Slika 46 Klara Jan, Konceptna skica 3, 2017.
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5.4 Izbor izraznih tehnik in formata ilustracij
Izbora izraznih tehnik smo se lotili na eksperimentalni način, in sicer tako, da smo naredili
več ilustracij v različnih izraznih tehnikah. Sprva smo izbrali dva različna motiva, kar se je
izkazalo za neučinkovit pristop, saj so razlike v prizorih motile pri ugotavljanju primernosti
tehnike.

Slika 47 Klara Jan, Skica 1, 2017.

Učinek prve poskusne ilustracije je bil neprimeren. Zaradi prelivanja barv, ki je zaradi tehnike
(akvarela) nastalo na ploskvah, se je izgubila moč risbe. Ugotovili smo, da bi bila primernejša
tehnika, ki bi omogočala enakomerne barvne nanose in intenzivnejše barve.

Slika 48 Klara Jan, Skica 2, 2017.
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Naslednjo poskusno ilustracijo smo naredili v tehniki flomastrov. Ploskve na prizoru smo
obarvali enobarvno in do roba površine. V tem primeru se risba ni izgubila, ampak se je
zaradi stikov različnih barvnih površin še bolj poudarila. Z izbiro nenavadnih barvnih
kombinacij in kontrastov smo dosegli večji čustveni učinek in tako smo tudi premaknili
poudarek s posnemanja realnosti in prikazovanja resničnih dogodkov na prikaz čustvenega
doživljanja dogodkov skozi oči glavne junakinje. Zanimiv učinek pa je nastal tudi zaradi
vidnih potez flomastra, kar je še dodatno razgibalo ilustracijo.
Kljub velikim razlikam v učinkih obeh ilustracij smo se zaradi velikih razlik v prizorih
odločili, da bomo najučinkoviteje preizkusili primernost tehnik tako, da v različnih izraznih
tehnikah ilustriramo isti prizor.

Slika 49 Klara Jan, Skica 3, 2017.

Pri tej ilustraciji, ki je bila narejena v tehniki akvarela, so se pokazale podobne težave kot pri
prvem poskusu. Negativna risba ne dosega dovolj močne intenzivnosti, da bi lahko učinkovito
govorila o obliki, uporaba primarnih barvnih kombinacij pa ne ustreza željenemu čustvenemu
sporočilu prizora.

45

Slika 50 Klara Jan, Skica 4, 2017.

Naslednjo ilustracijo smo izvedli v tehniki tempera. S to izrazno tehniko smo dosegli boljši
učinek kot z akvarelnimi barvami, vendar je bila zaradi ploskovitih nanosov barv ilustracija
videti toga in nerazgibana. Prostor se je zelo sploščil in ponekod so se oblike začele spajati
med seboj.
V tretjem poskusu smo se
odločili, da opustimo
uporabo primarnih barv in
izberemo več nenavadnih
barvnih kontrastov.
Ilustracijo smo naredili v
tehniki flomastrov in
ponovno ugotovili, da
zaradi vidnih potez
flomastrov in barvnih
kontrastov prizor vibrira
pred našimi očmi ter
deluje zelo živo in

Slika 51 Klara Jan, Skica 5, 2017.

razigrano. Zaradi odmika
od mimetičnega posnemanja barv je prizor dobil večjo čustveno moč. Čeprav se nam je
učinek te izrazne tehnike zdel zelo primeren, smo se odločili raziskovati naprej.
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Pri naslednji ilustraciji smo se odločili za
tehniko praskanke. Za podlago smo uporabili
žive in kontrastne barve, kot pri prejšnjem
poskusu. Ugotovili smo, da s to tehniko ni
mogoče dobiti dovolj intenzivnih barv in da se
učinki barvnih kontrastov zaradi prisotnosti
črnine izgubijo. Zanimiv se nam je zdel
potencial različnih rastrov, ki jih lahko pri tej
tehniki dosežemo s praskanjem.

Slika 52 Klara Jan, Skica 6, 2017.

Slika 53 Klara Jan, Skica 7, 2017.

Zadnji poskus izrazne tehnike smo naredili v tehniki škarjereza. V tem primeru nismo
uporabili barv v ozadju, ampak smo se osredotočili na odnose med polnimi in praznimi
oblikami. Dosegli smo zanimivo nihanje oblik, vendar zaradi odsotnosti barve nismo mogli
doseči enakega čustvenega učinka kot pri drugih tehnikah.
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Z raziskavo smo ugotovili, da je za izvedbo ilustracij za diplomsko nalogo najprimernejša
tehnika flomastra, saj omogoča intenzivne barve in posledično tudi močne barvne kontraste.
Ker pri barvanju ostajajo vidne poteze orodja, to dodaja razgibanost v sicer monokromne
površine. Učinki, ki jih lahko dosežemo v tej tehniki, dajejo večjo čustveno moč in
omogočajo vpogled v doživljanje glavne junakinje.
Pred izdelavo ilustracij smo z izbrano tehniko raziskali različne možnosti in učinke rastrov, ki
jih lahko dosežemo.

Slika 54 Klara Jan, Test vzorcev barvanja, 2017.

Za format končnega izdelka smo določili znižan A4 (20 x 20 cm). Naša ciljna skupina so
otroci, ki že znajo brati, in takšen format omogoča lažje ravnanje s knjigo. Ker je format A4
veliko uporabljen v vsakdanjem življenju, ga imamo za standardnega. S posegom ustvarjamo
intimnejši odnos z bralcem, kar se ujema z vsebino osebnega značaja. Ilustracije v knjižici
bodo različnih formatov, lahko pa jih razdelimo v 2 osnovni kategoriji: na polstranske in
obojestranske ilustracije, ki merijo od 70 x 42 mm do 420 x 210 mm.
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5.5

Opis izrazne tehnike

Po raziskovanju različnih izraznih tehnik smo se odločili, da lahko dosežemo najprimernejši
učinek ilustracij z uporabo barvnih alkoholnih flomastrov.
Tehniko risanja s flomastri štejemo med mokre likovne tehnike. Notranjost flomastra, ki je
narejena iz kosa klobučevine, je prepojena z barvnim tušem (lahko so mu dodane različne
sestavine), ki se prenese na risalno podlago skozi klobučevinasto konico. Tuš se hitro posuši
in za seboj pusti trajno sled.28
Lee Newman je 11. januarja 1910 v Združenih državah
Amerike patentiral pisalo s klobučevinasto konico, ki naj
bi bilo preprosto za uporabo in cenovno ugodno za
izdelavo.29
Leta 1926 je Benjamin Paskach patentiral nalivni čopič
(fountain paintbrush), ki je bil narejen iz gobaste konice
in je lahko vseboval več različnih barv naenkrat. 30
Do okoli leta 1950 so se flomastri uporabljali za
označevanje, občasno pa so se pojavili tudi v umetnosti.
Priljubljenost flomastrov se je povečala po zaslugi
Slika 55 L.W. Newman, Patent za
označevalno pisalo (Marking pen patent),
1908.

podjetja Sidney Rosenthal, ki je leta 1952 začelo
oglaševati Magic Markerje. Ti so bili narejeni iz steklene
posodice, v kateri sta bila tuš in klobučevinasti stenj.31

Od takrat naprej so flomastri stalnica v vsakdanjem življenju.

28

Module 6: media for 2-D art, Saylor academy.org, Saylor Academy, dostopno na <
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/12/Module-6.pdf> (27. 4. 2017).
29
Marking-pen US 946149A (patentni list), Google patents, dostopno na
<https://www.google.com/patents/US946149> (27. 4. 2017).
30
Fountain paintbrush US1601596A (patentni list), Google patents, dostopno na
<https://www.google.com/patents/US1601596> (27. 4. 2017).
31
Mary BELLIS, Writing instrument history: pencils and markers, ThoughtCO., dostopno na
<https://www.thoughtco.com/writing-instrument-history-4083355> (27. 4. 2017).
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Izum moderne oblike flomastra s konico iz
vlaken pripisujemo Yukioju Horietu iz
Tokyo Stationery Company leta 1962 na
Japonskem.32Novo pisalo je bilo primerno
tako za pisanje kot za risanje in naj bi se
zgledovalo po azijskih kaligrafskih čopičih.
Flomastri so danes predvsem priljubljeni
pri otrocih.33
Slika 56 Yukio Horie, Pisalo s konico iz vlaken (Fibre
tip pen), 1962.

5.6 Simbolični pomeni barv
Po opravljenih preizkusih smo se odločili, da bo barva v ilustracijah igrala zelo pomembno
vlogo, saj ne bo posnemala realnosti in zato ne bo imela opisovalne vloge, ampak bo
simbolizirala čustva in doživljanje glavne junakinje.
Barva je pomemben del človeškega dojemanja sveta in je močno povezana z našim duhovnim
in socialnim življenjem, zato ni presenetljivo, da smo skozi zgodovino različnim barvam
pripisali različne simbolne vrednosti.
Cilj raziskave simboličnih pomenov različnih barv je bil pomoč pri določitvi barvnih palet za
ilustracije, ki bodo ustrezno izražale čustva pripovedovalke.
V naših ilustracijah se najpogosteje pojavljajo primarne in sekundarne barve, kot so rdeča,
rumena, modra, oranžna, vijolična in zelena, katerih simbolne pomene smo dodatno raziskali.
Podrobnejša analiza simbolnih pomenov barv je v prilogi 2.

32

BELLIS, op. 31.
Science & Society/Picture library prints, First fibre tip pen, 1962, dostopno na
<http://www.ssplprints.com/image/83354/first-fibre-tip-pen-1962> (11. 4. 2018).
33
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5.7

Likovna analiza ilustracij

Za diplomsko nalogo smo naredili 26 ilustracij različnih formatov v tehniki flomastra. V
osnovi jih lahko razdelimo na tri kategorije: polstranske, dvostranske in vinjetne ilustracije.
Pri vseh ilustracijah smo figure oblikovali na enak način, uporabili pa smo intenzivne,
kromatične barve, ki ne posnemajo realnosti, vendar s svojimi simbolnimi vrednostmi
govorijo o doživljanju glavne junakinje.
Zaznavanje barv se razlikuje pri vsakem posamezniku, vendar kljub subjektivni izkušnji
zaznave ima doživljanje barv dovolj vsem ljudem skupnih lastnosti, da se pri oblikovanju
lahko ravnamo po njih in s tem ne izgubimo prvotnega sporočila.34
Za likovno analizo smo izbrali ilustraciji Na krušni peči in Pošast. Prva prikazuje miren, lep
dogodek, ki se dogaja v hiši, druga pa čustveno močan dogodek, ki poteka v gozdu. Ta izbira
se nam je zdela primerna, saj učinkovito predstavi dva popolna kontrasta, ki se pojavita v
zgodbah.
5.7.1

Ledeni vrt – Na krušni peči

Slika 57 Klara Jan, Na krušni peči, 2018.

Polstranska ilustracija zgoraj je velikosti 27 × 14 cm in prikazuje žanrski motiv ge. Angele z
bratom pri igranju na krušni peči.

34

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 20032, str. 34.

51

Soba v prvem planu je oblikovana iz toplih barv, ki so med seboj v simultanih kontrastih, in
nam govorijo o prijetnem, toplem spominu.
Tople barve nas aktivirajo, zato prizore upodobljene s toplimi, svetlimi barvami dojemamo
kot psihološko pomembnejše, večje in se navidezno premikajo proti nam.35
V drugem planu prizora je soba v hladnih barvah, ki se navidezno odmika od nas.36 Z
izrazitim toplo-hladnim kontrastom služi kot opomin na realnost ter simbolizira skrb in
trpkost.37 Monotonost prekinja zelena miza, ki v sivino vnaša upanje za boljšo prihodnost.38
Uporabljene barve so v kontrastu barvnega tona, ki deluje pestro, močno in odločno. Uporabo
tega kontrasta pogosto zasledimo tudi v likovnem izražanju otrok39, kar vsebino ilustracije
poveže tako z izbrano izrazno tehniko kot s ciljno publiko.
Komplementarni kontrast barv v danem primeru ni poudarjen, vendar se pojavlja v manjših
detajlih ilustracije in zaradi nepravega sorazmerja količin ustvarja nemirne in ekspresivne
učinke.40
Notranjost hiše je prikazana s pomočjo nekoliko popačene dvoočiščne perspektive, ki
posnema oblikovanje prostora na panjskih končnicah, saj se vzporedne silnice ne stekajo v
skupne točke na horizontu in tako drobijo prostor. Oblike imajo močno poudarjeno orisno
konturo. Ker izrazna tehnika ne dopušča velikih razlik v debelini črte, so oblike sploščene in
stopajo v prvi plan. Občutek prostora je nakazan s toplo-hladnim kontrastom planov ter z
zmanjševanjem, nagnjenostjo in s prekrivanjem oblik.41
Stene in tla so zapolnjeni s teksturami, ki so strukturirane s pomočjo posebne uporabe
likovnega izraznega sredstva.42 Teksture so lastnosti površin in jim ne vzamejo njihove
ploskovitosti43, barvam pa pridružijo še svojo kvaliteto.44

BUTINA 20032, op. 34, str. 30.
Prav tam.
37
Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje - Ljubljana 2015, str. 694.
38
Prav tam.
39
BUTINA 20032, op. 34, str. 38.
40
Prav tam, str. 42.
41
Prav tam, str. 92.
42
Prav tam, str. 88.
43
Prav tam, str. 84.
44
Prav tam, str. 86.
35
36
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Figure so oblikovane stilizirano, s poenostavljenimi obraznimi potezami, ki s povezanim
nosom in obrvjo posnemajo tipično oblikovanje na panjskih končnicah, tako kot okroglo
poudarjena lica. Uporabljene so izrazite barvne konture.

Slika 58 Detajl obraza. Klara Jan, Na krušni peči, 2018.

Slika 59 Detajl obraza. Marija Pavlič, Panjska končnica, ok. 1891, Slovenski etnografski muzej, inv. št.:
630:LJU;0017087.

Nabor barv je izbran na podlagi njihove simbolne vrednosti. Prevladujoči barvi sta rožnata in
oranžna, ki simbolizirata energijo, mladost in harmonijo.45 Sive stene sosednje sobe služijo
kot opomin na realnost ter so simbol skrbi in trpkosti.46 Igra je magični svet, v katerega se

45

Jean CHEVALIER in Alain GHEERBRANT, Slovar simbolov: miti, sanje, liki, običaji, barve, števila,
Ljubljana 20063, str. 521.
46
MUHOVIČ 2015, op. 37.
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otroci zatopijo, zato so predmeti, s katerimi se igrata ga. Angela in brat, vijolične barve, ki je
simbol magičnosti.47
Kompozicija ilustracije je trikotniška. Navpične aktivne linije sten in vodoravne pasivne linije
tal dajejo kompoziciji močan občutek trdnosti48, ki pa jo nekoliko omehčajo razgibane
teksture v ozadju. Figure in drugi elementi se ujemajo z navpičnicami in poševnicami
geometrijsko razdeljenega likovnega polja. Izjema je le figura ge. Angele, katere poševnica v
kompozicijo vnaša v kompozicijo dinamiko, nemir in nestabilnost.49

Slika 60 Prikaz kompozicije. Klara Jan, Na krušni peči, 2018.

47

MUHOVIČ 2015, op. 37.
BUTINA 20032, op. 34, str. 50.
49
Prav tam.
48
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5.7.2

Strah ima velike oči – Pošast

Slika 61 Klara Jan, Pošast, 2018.

Zgornji primer dvostranske ilustracije prikazuje go. Angelo, ki prestrašeno beži od pošasti,
spominjajoče na medveda. Ilustracija je velikosti 54 × 27 cm. Prizor je zaradi dramatičnega
toplo-hladnega kontrasta zelo razgiban. Kompozicijo zaznamuje poudarjena naraščajoča
poševnica, ki ločuje nebo in zemljo ter izraža gibanje, dinamičnost, nemir in negotovost.50
Prevladujejo kromatične barve, ki ustvarjajo intenziven toplo-hladni kontrast ter s tem v
ilustracijo vnašajo izrazito dinamiko. Enako kot pri prejšnjem primeru je uporabljen kontrast
barve v odnosu do barve. Rdeča, ki je zelo topla barva, je uporabljena za nebo v tretjem planu,
modra, ki je hladna barva, pa za tla v drugem. S takšno uporabo barve se prostor splošči, saj
se nam tople barve navidezno približujejo, hladne pa odmikajo.51
Nabor barv odraža doživljanje glavne junakinje, kar je v tem primeru neizmerna groza in
strah. Obraz ge. Angele je pobarvan v intenzivno rdečo, ki simbolizira bojevitost52 in
nevarnost53. Zelena barva las, ki je v komplementarnem kontrastu z obrazom, je simbol
bolečine54. Svetlosiva oblačila simbolizirajo duhovno bolečino, žalost in trpkost55. Grozeča
figura v ozadju je obrobljena s temnozeleno konturo in zapolnjena z vijolično barvo. Zelena,

50

BUTINA 20032, op. 34, str. 70.
Prav tam, str. 30.
52
MUHOVIČ 2015, op. 37, str. 694.
53
Asja Nina KOVAČEV, Govorica barv, Ljubljana 1997, str. 37–47.
54
MUHOVIČ 2015, op. 37.
55
Prav tam.
51
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ki se ponovi tudi v grozečih obraznih elementih, nam govori o demonskosti56, vijolična pa o
moči, oblasti in vzvišenosti57. Temnomodra barva snega je barva nesnovnosti, njen hlad in
globina58 služita kot čisto nasprotje bojevitemu rdečemu nebu.
Tekstura neba je sestavljena iz gosto nanizanih urejenih linij, ki se širijo iz skupne točke –
glave pošasti – in se razprostirajo čez celotno ploskev, ter se grozeče zažirajo v konturo
Angele. Podobno deluje tekstura snega, ki se konveksno širi od pošasti proti Angeli.
Ker gledalci tipično opazujejo z leve strani proti desni,59 je figura ge. Angele postavljena tako,
da gledalec najprej opazi njo, vir njenega strahu pa šele pozneje v figuri na desni strani.
Plitek prostor je upodobljen v več planih in s pomočjo prekrivanja oblik.60 Figure so
obrobljene z barvno konturo, kar jih ločuje od ozadja. Enako kot pri prejšnjem primeru so
konture elementov v zadnjem in prvem planu enake debeline, kar splošči prostor. Elementi v
ilustraciji so poenostavljeni in stilizirano oblikovani. Figura ge. Angele je pobarvana
ploskovito, kar jo, v kontrastu s teksturno bogatim ozadjem, postavi v ospredje. Modulacije
pri oblikovanju figur ni.
Kompozicija ilustracije je diagonalna in se dviga proti desni strani formata. V kombinaciji z
diagonalami teksture neba nam daje močen občutek gibanja. 61 Osrednji navpičnici kvadratov,
na katera lahko razdelimo pravokotno polje, nam določata osnovno postavitev glavnih figur.
Krivulja las in
diagonalna
postavitev figure
pošasti krepita
dinamiko
kompozicije.62

Slika 62 Prikaz kompozicije. Klara Jan, Pošast, 2018.
56

MUHOVIČ 2015, op. 37.
KOVAČEV 1997, op. 53, str. 71 – 79.
58
MUHOVIČ 2015, op. 37.
59
BUTINA 2003, op. 34, str. 74.
60
Prav tam, str. 91.
61
Prav tam, str. 70.
62
Prav tam.
57
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5.8 Oblikovanje knjige
Diplomsko delo smo oblikovali v programu Adobe Indesign, kjer smo določili postavitev
ilustracij in besedila ter njihove medsebojne odnose.
Knjigi smo določili velikost 20 x 20 cm, saj je namenjena mlajšim bralcem, ki s takšnim
formatom lažje ravnajo. Slikanice iz knjižne zbirke Čebelica, ki so namenjene enaki ciljni
skupini bralcev, merijo med 16 x 16 in 17 x 19 cm, kar dodatno dokazuje primernost formata.
Manjši knjižni format je primerna izbira tudi zaradi intimne vsebine knjige (osebne zgodbe iz
otroštva ge. Angele).
5.8.1 Tipična stran
Tipična stran ilustrirane knjige je sestavljena iz dveh ilustracij, besedila in števila strani. Pri
nekaterih ilustracijah smo ohranili organsko obliko robov, ki je nastala pri delu z izbrano
izrazno tehniko, in s tem smo omehčali prehod med belino lista in intenzivnimi barvami
ilustracij. Nazobčani robovi tudi spominjajo na robove starih fotografij, ki smo jih uporabili
za reference. Velikost črkovnih znakov besedila je 13 t. e..

Slika 63 Primer tipične strani. Klara Jan, Zgodbe z Loma – ilustrirana knjiga, 2018.
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5.8.2 Izbor tipografije
Ciljna skupina ilustrirane knjige Zgodbe z Loma so mladi bralci, zato sta bili pri izboru
tipografije zelo pomembni berljivost in preglednost besedila. Izbrali smo pisavo brez serifov
Myriad Pro zaradi čistih in lahko prepoznavnih oblik črk, ki pa ne odtegnejo pozornosti od
vsebinsko bogatih ilustracij. Jasne konture figur na ilustracijah se povežejo z jasnimi oblikami
črk.
5.8.3 Prelom

Slika 64 Klara Jan, Geometrijska mreža preloma, 2018.

Pred izdelavo ilustracij smo izdelali majhno maketo knjige, kjer smo določili število strani,
razdeljenost besedila ter velikosti, postavitev in število ilustracij. Maketa je služila kot vodilo
za nadaljnje oblikovanje.

Slika 65 Klara Jan, Tipični primer strani iz makete, 2017.
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Prelom knjige je urejen po geometrični mreži, ki recto in verso simetrično deli na več polj.
Delo obsega 48 strani. Na straneh se izmenjujejo ilustracije in besedilo zgodb, katerih
postavitev sledi mreži. Ponekod je besedilo postavljeno v ilustracijo.
5.8.4 Vezava
Za vezavo ilustrirane knjige smo izbrali polplatno, ki ima trdne platnice in mehek hrbet,
oblečen v platno. Glede na ciljno skupino in način predvidenega ravnanja s knjigo smo želeli
izbrati vezavo s trdimi platnicami, saj te omogočajo boljšo zaščito dela pred poškodbami.
Zaradi manjšega obsega strani bi bila vezava s trdimi platnicami in trdim hrbtom neprimerna,
saj bi bile platnice lahko debelejše od osrednjih listov knjige.
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6 Zaključek
Na začetku diplomskega dela smo si določili cilj oblikovati in ilustrirati knjigo zgodb iz
otroštva ge. Angele Jan, ki smo ga uspešno izvedli. Nastala je knjiga s petimi zgodbami iz
otroštva moje babice, ki jih spremlja 26 barvnih ilustracij.
Pred začetkom dela smo poiskali že obstoječa primerljiva dela v slovenski literaturi ter jih
vsebinsko in oblikovno analizirali. Ugotovili smo, da je primerov iz otroške literature, ki so
vsebinsko podobni našemu diplomskemu izdelku, zelo malo. Večina primerkov vsebuje
nekakovostne ilustracije. Biografske knjige za odrasle so vsebinsko sicer primerljive z našim
diplomskim izdelkom, vendar so oblikovane suhoparno in niso primerne za mlajše bralce.
Za lažje razumevanje okoliščin zgodb in za pomoč pri idejni zasnovi ilustracij smo raziskali
zgodovinske in gospodarsko-družbene okoliščine v Topolšici do polovice 20. stol., iz istega
razloga smo si tudi ogledali kraj dogajanja zgodb.
S fotografijami družine ge. Angele smo si pomagali pri oblikovanju krajev, oblačil in figur,
vzor pa smo iskali tudi v ljudski umetnosti poslikave panjskih končnic.
Z obsežno raziskavo učinkov različnih likovnih tehnik smo se odločili, da bomo ilustracije
izvedli v tehniki alkoholnega flomastra. Flomastri se v umetnosti ne pojavljajo pogosto,
zaradi njihove asociacije na otroško risbo pa se ilustracije še dodatno povežejo z vsebino
zgodb.
Želim si, da bi knjiga Zgodbe z Loma s svojimi ilustracijami in vsebino bralcem predstavila
barvito doživljanje življenja skozi otroške oči. Da bi služila kot spomin na pretekle čase, na
čas pred televizijo in internetom, ko je bilo življenje težje, vendar so otroci dlje ostali otroci.
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Priloge
Priloga 1: Babičine zgodbe
Ledeni vrt
Ko sem bila mala, so bile zime zelo mrzle in bogate s snegom. Tako se spominjam zim, ki
sem jih preživela, ko smo stanovali na kmetiji pri Dražniku. Velikokrat smo se tako dolgo
sankali po hribčkih in dolinicah, da so nam škornji na nogah primrznili na mokre štrikane
zokne.
Ob večerih pa smo se pogreli na krušni peči in se igrali razne igrice s kostmi ali fižolčki, na
krušni peči smo imeli narisano tudi igrico lisica in trije petelini. Peli smo tudi pesmi ali pa
smo poslušali zgodbe stare mame. Tem sva z bratom še posebej rada prisluhnila. Ker je bila
kmetija visoko na hribu, smo zaradi snega večkrat ostali brez elektrike. Takrat smo si svetili s
petrolejko, z bratom pa sva delala sveče iz repe. Veliko, debelo repo sva izdolbla z nožem,
mama je na štedilniku spustila loj in naredila iz volne taht. Tega je dala na sredo repe in ga
zalila z lojem. Repo smo postavili na hladno, da se je loj strdil, kasneje pa smo si lahko z njo
svetili.
Velikokrat se je zgodilo, da sem se zjutraj zbudila in nisem videla skozi okna v hiši, ker so se
na njih naredile ledene rože. Mama je ravno zakurila šporhet, zato sem se hitro oblekla in
hitela k oknu opazovat te čudovite oblike. Pred mojimi očmi se je razprostiral cel ledeni vrt,
ki se je vzpenjal po mrzlem steklu.
Moja topla sapa ga je počasi talila in majhne kapljice so polzele proti lesenemu okvirju okna.
S prstam sem se dotaknila majhnih kristalčkov, ki so se stopili pod mojim dotikom in v oknu
ustvarili luknjico. To se mi je zdelo zelo zanimivo, zato sem dodala še učke, nos in uste in
sem tako skozi narisan obraz gledala zasneženo pokrajino na drugi strani. Kar kmalu pa se je
moja ledena umetnina stopila, saj se je kuhna ogrela, ledu na oknih pa ni bilo več.

Bilo me je strah
Kmetija, na kateri smo živeli, je bila najeta, zato smo morali pasti krave lastnikov. Vsako leto
so nam za 1. maja prignali 50 glav živine, 1. novembra pa so jih gnali nazaj v Ravne, kjer so
imeli štale.
Moji bratje in sestre so bili vsi starejši od mene in so hodili v šolo, zato sem pri svojih petih
letih živino pasla kar sama. Z najstarejšo sestro sva gnali krave na pašnik Keberca. Tam je
sestra preštela živali, nato pa je odšla domov in me pustila samo.
Najraje sem posedala med živino in z nožem rezljala šibo. Včasih sem si naredila piščal, kot
me jo je naučil delati brat, in piskala, rada pa sem tudi pela pesmi. Živina se je pasla okoli
mene in nikoli me je ni bilo strah. Nabirala sem tudi rože in iz njih pletla vence, kadar pa so
zorele jagode, sem še njih nabirala in delala ogrlice.
Čez čas je prišla sestra in mi prinesla malico – kakšno japko ali pa kos kruha. Preštela je
živino, včasih še je bila malo z menoj, po navadi pa je kar odšla in se čez kakšno uro vrnila,
da mi je pomagala živino gnati domov.
Nekega dne je bila živina zelo nemirna. Še jaz sem se bala, sestre pa ni bilo od nikoder, da bi
mi priskočila na pomoč. Zaslišala sem neko mijavkanje, drugačno od prijetnega mijavkanja
naših muc. Vsa prestrašena sem se skrila za bližnji grm in pričela jokati. Živina se je stisnila
okoli grma in mukala. V rokah sem trdno držala palico, solze pa so mi po licih tekle kar same
od sebe. Tedaj pa sem zaslišala lomastenje po grmovju.
Nekdo je odmikal veje in me klical. Bila je sestra. Solze so se hitro posušile in tudi strah je
minil. Ko sem ji povedala, kaj sem slišala, je rekla: »Živino ženema domov in nič več ne boš
tu pasla.« Tudi krave so rade šle domov. Na poti mi je sestra povedala, da se tam potika divja
mačka.
Potem sem pasla blizu hiše v Posovniku. Popoldne, ko pa nas je bilo več, smo pa gnali živino
na Keberco.

Kako smo nabirali maline
Zjutraj smo zgodaj peljali živino na pašo, ker smo po paši šli nabirat maline. Sestri Pavla in
Cilka sta vzeli ajmre in jih dali v rukzake, da smo jih lažje nesli, z bratom Slavkom pa sva
imela vsak svojo kanglico. Sonce je pripekalo, zato smo bili oblečeni kar v majice. Spuščali
smo se po drči, po kateri se je sicer v dolino spuščal les. Vsi smo bili dobre volje.
Ker je bil hrib zelo strm, je šla pot v dolino malo po nogah in malo po riti. Maline smo videli
že od daleč in od sreče smo kar zavpili. Vsak se je zagnal v svoj grm. Brat nas je ves čas
dražil, da se tam potika medved, vendar se me nismo bale. Hiteli smo nabirat in sploh nismo
opazili, da je oblak zakril sonce. Pri gori Vrška je začelo grmeti.
Sestre so se spogledale in se odločile, da moram nazaj, da pobegnemo nevihti. Pričeli smo se
vzpenjati nazaj po strmini proti domu, a ker smo zelo počasi napredovali, so nas ujele dežne
kaplje. Blisk in grom sta bila čisto blizu nas. Na vrh smo prišli blatni in premočeni. Na robu
bližnje njive so bila drevesa, kamor smo stekli pod največji hrast, da smo ubežali dežu. Hrast
je bil res velik, saj ga vsi otroci skupaj nismo mogli objeti. Pod tem drevesom so kosci vedno
malicali. Vsi zadihani smo se posedli in bili veseli, da smo izpod dežja. Sestre so po vsakem
blisku štele, kako daleč je udarila strela. Grmenje je bilo vedno bližje in bliskalo se je tako, da
smo videli kače, tako smo namreč rekli strelam, po nebu. Malo nas je bilo strah.
Starejše sestre so kopale pesek nad zgornjo njivo, ki je bila nekoliko stran od nas. Slišale so
nas in prišle gledat, kje smo. Ko so nas zagledale pod velikim hrastom, so nas klicale, da
moramo takoj gor k njim v peskokop. Nismo jih poslušali, saj smo bili na suhem in se nam ni
dalo tekati po dežju, sestre pa niso nehale klicati. Čez čas smo se vendarle pognali in stekli do
njih. Komaj smo prispeli, se je močno zabliskalo in zagrmelo. Vsi smo popadali na tla od
strahu in gledali v hrast. Sestre so nas zgrabile in odvlekle v peskokop. Tam smo se skrili v
luknjo in počakali, da je dež ponehal. Zlezli smo iz jame in šli preverit, kaj se je zgodilo s
hrastom.
Hrast je bil razklan na pol. Na tleh so ležali veliki kosi lesa, odlomljene veje in polno listja,
kot da je sodni dan. Po zemlji okoli debla je bilo razrito, kot da bi tam kdo oral s plugom. Vsi
smo bili veseli, da smo ostali živi in zdravi. Hrast smo podrli in si pozimi z njim kurili, na
štoru, ki je ostal, pa smo se igrali. Za nas je bil velika miza, po kateri smo vozili avtke,
narejene iz lesa ali iz špul od sukancev.

Bila sem v bolnici
Nekega dne smo spravljali otavo. Moški so nosili travo na voz, ženske so grabile, otroci pa
smo lahko klačili na vozu. Ko je bilo delo končano, smo se na vozu peljali tudi domov. Slama
je bila visoko naložena na voz in povezana z žrtjo. Vožnja je bila za otroke pravo doživetje.
Ko so voz pripeljali na parno, so otavo zmetavali na police, otroci pa smo klačili na petru. Na
njem ni bilo desk, ampak so bile čez tramove položene rante.
Otroci smo hodili po tramovih in čakali na travo. Z bratom sva hodila vsak po svojem tramu
in skakala na voz, ki je bil še poln otave. Skočila sva kar nekajkrat, čeprav se je sestra na
naju jezila. Vedno ko naju je hotela ujeti, sva ji pobegnila. Zopet sva se podila po tramu in
tekmovala, kdo bo prvi na vozu, ko je meni zmanjkalo trama pod nogami in sem padla
globoko na tla. A samo padec ni bil zadosti.
Tam, kamor sem padla, so se namreč pričele tudi strme štenge, zato sem se zvalila še po njih
na tla pred štalo. Slišala sem kričanje, nato pa me je obdala tema.
Zbudila sem se v kuhinji na mizi. Oče je sedel ob meni, me držal za roko in me spraševal, če
me kaj boli. Roka je ob zapestju visela in jaz sem pričela jokati. Na hitro so me oblekli in s
sestro sva odšli v Topolšico k zdravniku. Dr. Dečko me je pregledal in mi napisal napotnico
za v bolnišnico Celje, kamor sem se odpeljala z rešilnim avtom.
V bolnici so mi dali narkozo in jaz bi morala šteti, vendar nisem znala več kot do deset. Zato
me je zdravnik začel spraševati po imenih domačih, ki sem mu jih z veseljem naštela, tudi
imena vseh sosedovih otrok, nato pa sem zaspala. Zbudila sem se z gipsu okoli roke. Ker
sem imela pretres možganov in zlomljeno roko, sem še kar nekaj časa morala ostati v bolnici.
Ko sem se vrnila domov in pričela hoditi v šolo, me je desna roka še vedno bolela, zato sem
veliko delala z levico in tudi pisati sem začela z njo. Ko je učiteljica Menihova to videla, mi
je strogo prepovedala pisanje z levo roko. Trudila sem se pisati z desno, vendar sem včasih
kaj na skrivaj napisala tudi z levo. Nekoč je mama to opazila in je bila huda, jaz pa sem
rekla: »Če mi prej niste prepovedali, mi zdej tudi ne bote.« Včasih pride prav, če zmoreš kaj
z obema rokama. Nož in škarje še vedno upravljam z levico. Tako tudi danes delam malo z
desno in malo z levo roko, kakor mi paše.

Strah ima velike oči
Bil je lep, sončen zimski dan. Hodila sem v prvi razred osnovne šole. Sestre in brat so imeli
pouk dopoldne, jaz pa popoldne, zato sem sama hodila v šolo. Hitela sem po gazi navzdol, da
bi ujela sošolce, ki so živeli v dolini, saj smo pogosto hodili skupaj. Do šole sem imela dve
uri hoje.

Tistega dne je sredi pouka začelo močno snežiti. Vsi učenci smo opazovali snežinke skozi
okno. Ker je učiteljica vedela, da imam zelo daleč do doma, me je takoj spustila domov.
Odhitela sem.
Ker je pihal močan veter, je gaz zasnežilo. Spuščala se je tema in vse težje sem lezla v hrib
proti gozdu. Kar naenkrat pa sem ob poti zagledala veliko, vzpenjajočo se pošast. Stala je
čisto pri miru in dvigovala grozeče tace v zrak. Obstala sem. Počenila sem v sneg in
opazovala, kam se bo grozno temačna pošast premaknila. Ni se zganila, stala je čisto pri
miru. Ker me je bilo zelo strah in nisem vedela, kaj naj naredim, sem vstala in stekla nazaj
po gazi.

Nekaj časa sem tekla, nato pa sem postala, da bi slišala, če gre kaj za menoj. Vse je bilo tiho,
zato sem krenila na drugo stezo, ki je vodila okoli vzpetine. Gazila sem skozi sneg in komaj
premagovala strah. Bila sem vsa solzna in zmatrana, vendar sem vedela, da ne smem ostati v
snegu. Končno sem prispela do pašnika na robu gozda, ko sem za seboj zaslišala zvoke. Bila
sta oče in sestra, ki sta mi prišla naproti po gozdu. Videla sta moje sledi v snegu in jim
sledila. Vedela sta, da sem se nečesa ustrašila, ker sem bežala nazaj po poti.
Vsa prestrašena in v solzah sem jima povedala, da je bil na strmini medved. Stal je pokonci
in molel tace kvišku. Oba sta se pričela smejati. Razložila sta mi, da je to samo smreka, ki jo
je podrl veter, ter da njene korenine štrlijo v zrak. Oče me je dvignil in me odnesel domov.
Ko sem drugi dan ponovno šla v šolo, pa sem si nekoliko bolj pogumno od blizu pogledala
tega čudnega medveda.

Priloga 2: Raziskava simbolnih pomenov barv
Rdeča
Barva krvi in ognja, simbolizira vitalnost in razdiralnost. V barvni simboliki obstajata dve
podobi rdeče: rdeča z introvertno intenco, ki je bolj ženska po naravi (skrivnost življenja,
duše, libida, srca …), in rdeča z ekstravertno konvergenco, ki je bolj moškega značaja
(solarna, bojevita, radikalna).63
Živo, sončno rdeča je podoba gorečnosti in lepote, mladosti, zdravja, bogastva … Ta pomen
rdeče je prisoten tudi v nekaterih šegah in običajih (v povezavi z menstruacijo, rojstvom ali
poroko).64
Pravo simbolično vrednost je rdeča dobila z nastankom prvih visokih kultur. Bila je barva
oblačil najvišjih državnih in verskih dostojanstvenikov. V srednjem veku so jo lahko nosili le
plemiči, z razvojem meščanstva pa je postala barva mestnih bogatašev. Kri in ogenj imata v
vseh kulturah izreden pomen in simboliko, ki sta se prenesli na rdečo barvo. V modernem
času jo uporabljamo tudi za označevanje nevarnosti, prepovedi in korekcij, saj izstopa iz
naravnega okolja.65
Modra
Modra je barva globokega ledu, povezujemo jo s hladno daljino in neskončnostjo. Vpliva na
razum tako kot rdeča na čustva.66
Temnejše modre učinkujejo pomirjajoče, zaradi česar simbolizirajo odličnost, razumnost in
čast, kar so atributi vladarjev (modra kri, modrost, modrec). Svetlejše modre barve pa imajo
ekstravertno intenco, ki v človeku budi željo po neskončnosti, čistosti in nadnaravnem.67
Modro je lahko v srednjem veku nosil vsakdo, bleščeča modra barva je bila barva plemičev v
13. stol., prav tako so v modrih plaščih kronali francoske kralje. Najlepšo bleščečo modro so
poimenovali kraljevsko modra. Kot modra doživljamo tudi vodo in zrak. Modrina simbolizira
velikost in oddaljenost, oboje povezujemo z bogovi in božanskostjo. Modra nakazuje višji
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red in logos. Oddaljenost povezujemo s hrepenenjem, zato se modra v romantiki pojavlja kot
njegov simbol. 68
Modra barva na predmetih lajša oblike in jih odpira ter razdira, saj je sama po sebi
nesnovna.69
Rumena
Je najsvetlejša med vsemi osnovnimi barvami, barva sonca, izraz bleska in živahnosti.70 Je
svetla in topla barva, ki spontano prikliče asociacije, povezane s soncem in svetlobo. Vasilij
Kandinski ugotavlja, da rumena tako zelo teži k svetlobi, da temnorumenega sploh ne more
biti. V heraldiki rumena označuje pozitivne vrline, kot sta modrost in vztrajnost.71
Vendar rumena barva kljub temu nima le pozitivnih aspektov, simbolizira namreč lahko tudi
nezvestobo in izdajo. Ta dva vidika lahko vidimo tudi v grški mitologiji (rumeno jabolko je
začelo trojansko vojno – razdor, oholost, ljubosumje).72
Rumena ima v različnih kulturah zelo različne pomene, npr. v Aziji ima izredno visok položaj
(je barva cesarja), v Evropi pa ima tudi vrsto negativnih pomenov. V srednjem veku je veljala
za barvo izobčencev, v 15. in 16 stoletju so z njo označevali prostitutke, nezakonske matere,
krivoverce in jude. Odvisno od različnih dejavnikov je lahko simbolizirala sonce, zlato,
razkošje, pogosto pa tudi blato in sram. Rumena je barva komunikacije, v antični tehnologiji
barva Hermesa, prenašalca sporočil (od tod tudi rumena poštarska vozila). Rumena velja za
barvo zrelosti, z njo pa so ponazarjali tudi čutno ljubezen. Je barva jeze, zavisti,
ljubosumnosti in skoposti.73
Barva rumenega poletnega klasja naznanja tudi jesen, ko zemlja postane gola in izgubi svoj
zeleni plašč. Zato rumena oznanja propadanje, starost in bližanje smrti ter postane
nadomestilo za črno.74
»Rumeno je povezano s prešuštvom, ko se potrgajo zakonske vezi, tako kot je Lucifer potrgal
svete vezi božje ljubezni; razlika … je le v tem, da je ljudska govorica naposled prevrnila
simbol, tako da je rumeno barva prevaranega, prvotno pa je bila barva tistega, ki je varal, kar
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potrjujejo tudi druge šege: vrata izdajalcev so bila pobarvana rumeno in tako opozarjala
mimoidoče (v 16. in 17. stol.).«75
Oranžna
Oranžno največkrat povezujemo s plamenom ali vulkanom. V sebi vsebuje silnost rdeče in
živahnost rumene. Simbolizira veselje, zrelost in rast. 76
Oranžne barve pred pomarančami skoraj niso poznali, zato jo povezujemo tudi s
pomarančnim okusom (sladkoba, svežina, aromatičnost). V Evropi se v srednjeveškem
slikarstvu oranžna barva sploh ni uporabljala, zato takrat tudi ni pridobila nobene simbolične
vrednosti. V azijski kulturi je barva popolnosti in simbolizira vse plemenite lastnosti. Z
oranžno barvo povezujemo vsiljivost in ekstravertiranost, zato simbolizira hrup, nasilje, poleg
tega pa še ovaduštvo. Njeni pomeni se prepletajo z implikacijami rdeče in rumene barve, zato
ponazarja tudi veselje in bogastvo.77
Oranžna je najbolj žareča med barvami in simbolizira ravnotežje med duhom in libidom, ki pa
je tako težko, da je barva postala tudi simbol nezvestobe in razuzdanosti.78
Zelena
»Zeleno je enako oddaljeno od nebeško sinjega in peklensko rdečega, ki sta absolutni in
nedostopni, je srednja vrednost, posrednik med vročim in mrzlim, zgornjim in spodnjim,
barva, ki pomirja, osvežuje in ki je človeška.«79
Zelena je mešanica rumene in modre, ker rumena predstavlja gibanje navzven in modra
gibanje navznoter, ima zelena vmesno tendenco.80 Zelena ima med vsemi sekundarnimi
barvami najbolj specifične narave. Zelo težko govorimo o tipični zeleni barvi.81 Je simbol
narave, nezrelosti, tako kot simbol mladosti in prebujanja novega življenja in upanja. Ta barva
pa lahko izraža tudi zlobo in bolečino (v srednjem veku so zelene oči pomenile norost in
demonskost). 82
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Kot barva narave zelena pomeni veselost in mir, zato je tudi simbolično barva upanja. Zaradi
preprostega pridobivanja zelenega pigmenta je veljala za navadno in neplemenito barvo. V
modo je prišla šele, ko jo je začela nositi cesarica Evgenija, žena Napoleona III. 83
Zelena je v islamski tradiciji najljubša Mohamedova barva (simbolizira posmrtni paradiž), v
evropski tradiciji simbolizira prebujajočo se ljubezen, veljala pa je tudi za barvo neporočenih
deklet. V krščanstvu je zelena v nasprotju z islamskim pomenom demonična barva, barva
hudiča. Vsa demonična bitja v Evropi asociirajo na zeleno, najbolj vidno zmaji. Predvsem pa
je zelena barva vegetacije, zato se večina njenih pomenov povezuje z naravo. Simbolizira
življenje, pomlad, upanje, svežino … Sama po sebi je onkraj dobrega in zla.84
V heraldiki je zelena pastoralnega izvora. Po navajanjih Littrea ta barva pomeni veselje,
ljubezen in omikanost.85
Vijolična
Vijolična nastane z mešanjem modre in rdeče in nosi kombinacijo njunih lastnosti: skrivnost
in zastrt nemir. V simbolnem smislu pomeni ravnovesje med strastjo in razumom.86
Simbolizira sijaj, dostojanstvo in ima pomirjajoč vpliv. Je barva moči in oblasti zaradi svoje
povezave s purpurjem (v antiki je bil vijoličast in zaradi svoje redkosti dostopen le
vladarjem). V času rimskega imperija so purpurno barvo oblačil lahko nosili le cesar, cesarica
in prestolonaslednik. Zaradi pomembne vloge Katoliške cerkve so tudi cerkveni
dostojanstveniki s časom pridobili pravico nošenja vijoličnih oblačil. Tako je postala
tradicionalna barva teologije, simbolizira vero in pobožnost, hkrati pa je barva posta, pokore,
večnosti in pravičnosti. Ne pojavlja se pogosto v naravi (z izjemo vijoličnih rož, kot je
vijolica), simbolizira dvoumnost, negotovost (ker je zmešana iz dveh različnih barv). Je barva
starih devic, usodnih žensk, simbolizira inteligenco, znanje, žalost, treznost in nostalgijo.
Njen značaj je otožen, vzvišen, oddaljen in aristokratski.87
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Vijolična je na življenjskem obzorju nasproti zeleni ter pomeni prehod iz smrti v življenje in
jesenski prehod iz življenja v smrt. Kot posledica te mrliške simbolike je vijolična postala v
zahodnih družbah barva žalovanja, ki poudarja idejo smrti kot prehoda.88

Rjava
»Je najbolj tipična zemeljska barva. Zato lahko simbolizira snovnost, konkretnost, trdnost,
stabilnost, robatost, pa tudi skromnost, ponižnost in zdravje.«89
Rjava nas predvsem spominja na barvo prsti, jeseni, odpadlega listja in žalost. Je
nepovezanost čistih barv. 90
Pri Rimljanih in Katoliški cerkvi je simbol ponižnosti in revščine (od tod tudi barva meniških
halj).91
Ker je rjave v naravi veliko, je niso nikoli posebno cenili. V srednjem veku je veljala za
najgršo barvo, saj so se vanjo oblačili reveži. Ta barva je pridobila določene simbolične
implikacije, tudi kot barva s soncem ožgane kože, barva zemlje in plodnosti. Simbolizirala je
skrivno in prepovedano ljubezen. V času nacizma je bila institucionalna barva, tudi zaradi
simbolike moškosti, konservativnosti, brutalnosti in moči. Je barva požrešnosti, lenobe,
neumnosti in asociacija na staranje, umiranje.92
Siva
Siva je kombinacija bele in črne. Ker je belina zamazana, črnina pa je izgubila svojo pravo
moč, jo povezujemo z mračnimi občutki, skrbjo in dolgočasjem.93 Simbolizira pepel in meglo
ter s tem izziva občutke monotonije, žalosti in celo duhovne bolečine. 94 Ker kot barva nima
svojega izrazitega karakterja, tudi nima bogatih simbolnih implikacij. »Zaradi svoje
nedoločljivosti simbolizira siva barva konformizem, statično sredino in neopredeljenost.«95
Siva je bila v zgodovini barva revnih ljudi, ki so nosili nepobarvana oblačila (po navadi siva
ali rjava). V 19. stol. se je siva uveljavila kot barva v moški modi, saj so tedaj lastniki tovarn
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začeli nositi siva nevpadljiva oblačila. Njihov način poslovanja se je takrat prenesel tudi na
asociacije na sivo barvo, kot so umirjenost, treznost, prilagodljivost in poštenost.96
»Sivina v meglenem vremenu daje vtis žalosti, otožnosti, dolgočasja. Siva vsakdanjost, sive
misli, siva prihodnost so izrazi, ki dajejo vedeti, da gre za nekaj puščobnega, neprijetnega,
otožnega.«97
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Priloga 3: Slikovni material praktičnega izdelka

Slika 66 Klara Jan, Naslovnica, 2018.

Slika 67 Klara Jan, Zadnja stran naslovnice, 2018.

Slika 68 Klara Jan, Notranja naslovnica, 2018.

Slika 69 Klara Jan, Posvetilo, 2018, 40 x 20 cm; Vinjeta vejica, 2018.

Slika 70 Klara Jan, Opis glavne junakinje, 2018, 40 x 20 cm; Portret babice, 2017.

Slika 71 Klara Jan, Ledeni vrt – sankanje, 2017.

Slika 72 Klara Jan, Na krušni peči (levo), 2018.

Slika 73 Klara Jan, Jutro, 2018.

Slika 74 Klara Jan, Krave (levo), 2018; Jagode (desno zgoraj), 2018; Malica (desno spodaj), 2018.

Slika 75 Klara Jan, Nevarnost, 2018.

Slika 76 Klara Jan, Divja mačka (levo), 2017; Pričakovanje (desno), 2018.

Slika 77 Klara Jan, Zatišje pred nevihto, 2018.

Slika 78 Klara Jan, Dež (levo), 2018; Razkol (desno), 2018.

Slika 79 Klara Jan, Avtki, 2018.

Slika 80 Klara Jan, Seno (levo), 2018; Padec (desno), 2018.

Slika 81 Klara Jan, Dr. Dečko, 2018.

Slika 82 Klara Jan, Bolnica (levo), 2018; Desnica (desno), 2017.

Slika 83 Klara Jan, Razgled (levo), 2018; Domov (desno), 2018.

Slika 84 Klara Jan, Pošast, 2018.

Slika 85 Klara Jan, Oče in sestra (levo), 2018; Radovednost (desno), 2018.

Slika 86 Klara Jan, Slovarček narečnih besed 1, 2018.

Slika 87 Klara Jan, Slovarček narečnih besed 2, 2018; Vinjeta jagoda, 2018.

Slika 88 Fotografija končnega izdelka 1, 2018.

Slika 89 Fotografija končnega izdelka 2, 2018.

Slika 90 Fotografija končnega izdelka 3, 2018.

Slika 91 Fotografija končnega izdelka 4, 2018.

