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Povzetek v slovenskem jeziku
V analitično-raziskovalnem delu diplomske naloge se bomo ukvarjali z ilustracijo v
poetičnem besedilu in raziskovali že obstoječe primere ilustrirane poezije. Definirali bomo,
kaj je ilustracija in kaj je domišljijska ilustracija. Raziskovali bomo tudi pomen mitologije,
zakaj je bila tako močno prisotna včasih in kakšen je njen pomen danes. Naša naloga bo
razširitev poetičnega besedila skozi ilustracijo. V praktičnem delu bomo ilustrirali pesem
Borisa A. Novaka Ugrabljena Perzefona, in ilustracije predstavili v končnem izdelku, knjigi.
V tem delu se bomo ukvarjali tudi s tehniko ročne vezave knjige.
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Povzetek v angleškem jeziku
In analytical research part of BA thesis, we will be dealing with the illustration in poetic text
and will research existing examples of illustrated poetry. We will define what is illustration,
and what is fiction illustration. We will also research the meaning of mithology, why it was so
strongly present in the past and what is its role today. Our task will be to expand poetic text
through illustration. In practical part, we will illustrate the poem by Boris A. Novak
Ugrabljena Perzefona and present illustrations in final project, illustrated book. In this part,
we will also work on hand-binding of a book.
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1 Uvod
V diplomskem delu se bomo ukvarjali z ilustracijo pesmi Borisa A. Novaka Ugrabljena
Perzefona.
K ilustriranju nas je pesem pritegnila tako s svojim poetičnim izrazom kot z obravnavano
tematiko, mitološko razlago nastanka letnih časov. Menimo, da pesem ponuja izjemne
likovno-izrazne možnosti in pušča odprto pot interpretaciji skozi ilustracijo.
Namen naloge bo skozi knjižno ilustracijo razširiti in podpreti že v svoji osnovi bogato
sporočilno poezijo ter skoznjo bralcu približati poetično besedilo in njegovo mitološko
vsebino. Definirali bomo, kaj je ilustracija in kaj je domišljijska ilustracija. Raziskovali bomo
že obstoječe primere ilustrirane poezije in mitološko podlago izbrane pesmi.
V preteklosti se je mitologija neločljivo prepletala s človekovim dojemanjem sveta, danes pa
se, čeprav v veliki meri pozabljena, znova obuja. Vprašali se bomo, zakaj je temu tako in
kakšen je njen pomen danes. Kot smo jo razumeli, je namen pesmi pozabljena znanja narave
spet približati bralcu. Skozi ilustracije v praktičnem delu diplomske naloge bomo ta njen
namen skušali še poglobiti in bralca pritegniti v ponovno čudenje naravi in povezanost z
univerzalnimi resnicami, ki nam jih ta razkriva tudi skozi mitološke vsebine.
V praktičnem delu naloge bomo poskušali izbrano besedilo, ki je vsebinsko krajše, kot je
morda običajno za besedila, predstavljena v sklopu ene knjige, razširiti in podpreti z
ilustracijo. Gre za razširitev v smislu vizualne obogatitve besedila z vsebino, ki vanj
dobesedno ni vključena, in za lastno avtorsko interpretacijo, občutenje in lasten vizualni
prevod besedila pesmi. Menimo, da ilustracija lahko kvalitetno podpre/razširi poetično
besedilo.
Cilj diplomske naloge je serija ilustracij na podlagi pesmi Ugrabljena Perzefona, ki bodo
predstavljene v končnem izdelku, ilustrirani knjigi. V tem delu se bomo ukvarjali tudi s
tehniko ročne vezave knjige.
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1.1 Ilustracija
Tradicionalna definicija opisuje ilustracijo kot slikovni prikaz, ki spremlja in dopolnjuje
tekst.1
Iz latinščine izhajajoča beseda ilustracija, illustrare, v prevodu pomeni razjasniti, razsvetliti.
Namen ilustracije je tako na vizualni ravni predstaviti, pojasniti in obogatiti obravnavano
besedilo. Ilustracija s tem predstavlja okras, razlago in interpretacijo besedila.2
Definicija ilustracije, kot jo poznamo danes, je v rabi od sredine 19. stoletja. Vendar pa je
princip ilustracije mnogo starejši. Na Japonskem in Kitajskem je ilustracija v obliki lesorezov
besedilo spremljala že v osmem stoletju. V evropskem prostoru je bila ilustracija močno
prisotna v srednjeveških iluminiranih rokopisih, njena vloga pa se je še razširila z razvojem
tiska v 15. stoletju.3

Slika 1 Iluminiran rokopis, Neznan avtor, Hours of Catherine of Cleve, 1440, Morgan Library & Museum, New
York .

1

Robert KLANTEN in Hendrik HELLIGE, Illusive: contemporary illustration and its context, Berlin 2006, str. 2.
Aleš SEDMAK, Predgovor, v: 11. slovenski bienale ilustracije (ur. Nina PIRNAT-SPAHIĆ), Ljubljana 2014,
str. 3.
3
KLANTEN in HELLIGE 2006, op. 1, str. 4.
2
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Ilustracija se na podpodročja deli po različnih merilih. Ena od opredelitev se nanaša na
besedilno predlogo, na katero se ilustracija naslanja. Ločimo med znanstveno, otroško,
didaktično, politično, modno itd. Drug način opredelitve je glede na nosilce, v katerih se
ilustracija pojavlja, npr. knjižna, časopisna, plakatna, produktna in druge. Tretja delitev pa
opredeljuje ilustracijo kot domišljijsko in stvarno. Stvarna ilustracija se deli na tehnično in
znanstveno, drugo omenjena pa še na etnološko, naravoslovno in medicinsko ilustracijo.
Domišljijska ilustracija se dalje deli na pripovedno (proza, lirika, strip, grafična novela),
oglaševalsko, identitetno (npr. Celostna grafična podoba, embalaža, naslovnice) in
komentatorsko.4 Domišljijska ilustracija se nanaša na leposlovne tekste in je osebna
interpretacija ustvarjalčevega likovnega izraza, znanstvena ilustracija pa temelji na pojavnosti,
upodablja stvarnost.

Slika 2 Znanstvena botanična ilustracija, Michael Valentini, Pseudo narcissus major Hypanicus totus lute, 1719.

4

Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Lausanne 2007, str. 84‒182.
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Slika 3 Domišljijska ilustracija, Peter Sis, Zborovanje ptic, Ljubljana 2013.

Praktični izdelek diplomske naloge spada v področje domišljijske ilustracije, za katero je
značilno, da temelji na literarni podlogi in odraža lastno interpretacijo in likovni izraz
ustvarjalca. V ilustratorjevi interpretaciji gre za subjektivno tolmačenje teksta, v katerem se
odraža avtorjev lastni način upodabljanja in bogastvo njegove domišljije.5
Medij, v katerem se domišljijska ilustracija pojavlja, je v prvi vrsti knjiga. Kot spremljevalka
leposlovnih besedil nam domišljijska ilustracija daje vpogled v zgodbo, razlaga dogajanje,
gradi atmosfero, ustvarja nove svetove, nadgrajuje in oplemeniti tekst. Prisotna je predvsem v
otroških knjigah, grafičnih romanih in stripih ter v specifičnih publikacijah, katerih tema
obravnave je mitologija ali razni fantazijski svetovi.6
Narava oz. stil ilustracije je odvisen od literarnega žanra, sloga pisanja in dolžine samega
besedila. Ključnega pomena je interakcija, odnos med ilustracijo in besedilom, ki vodi tok
knjige, ustvarja vzdušje in gradi knjigo kot kakovostno celoto.7
Poleg knjige je nosilec domišljijske ilustracije še plakat, embalaža produkta, revija, časopis
itd.8
5

SEDMAK 2014, op. 2, str. 3.
MALE 2007, op. 4, str. 138.
7
Prav tam, str. 140 141.
6
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Slika 4 Gregor Čeferin, Toni Tomašek, Miha Bevc in Drago Mlakar, 'Beg možganov', Cankar, Tam-tam mestni
plakat, 2014.

Medij, v katerem se bo pojavila naša ilustracija, je knjiga, predmet naše praktične obravnave
je namreč leposlovni tekst, katerega značilen nosilec je knjiga oz. bo v našem primeru glede
na samo končno obliko izdelka, njenega notranjega razmerja in odnosa med ilustracijo in
besedilom končni izdelek slikanica. Ta oblika sledi tudi našemu namenu, namreč razširiti in
podpreti tekst skozi ilustracijo.

8

Prav tam, str. 118–182.
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Slika 5 Naslovnica slikanice, Oliver Jeffers, Here we are: notes for living on planet Earth, London 2017.

1.2 Ilustrirana poezija
Obravnavana pesem je pripovedna, kar pomeni, da zajema dogodek, in mu časovno
zaporedno sledi, ali opis asociativnih motivov, vezanih na like, prostore, stvari ali
razmišljanje.9
Ker je epska poezija že v osnovi opisna, ima podobno kot pri prozi tudi tu ilustracija enake
možnosti za razvoj močne zgodbe skozi grajenje vizualnih podob in potencial za visoko
stopnjo interakcije med sliko in besedilom.10

9

Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Poetika slikanice, Murska Sobota 2013, str. 43 44.
Prav tam, str. 80.
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2 Primerjalna analiza obstoječe ilustrirane poezije
2.1 Namen in cilj
Ilustriranje poezije je v Sloveniji do neke mere obravnavano, gre pa predvsem za ilustrirane
zbirke poezij, namenjene otrokom. Omeniti je treba ilustrirane knjige oz. slikanice
posameznih besedil Franceta Prešerna, namenjene odraslim in otrokom, ki so izhajale v zbirki
Poezije dr. Franceta Prešerna v besedi in sliki in so ene redkih primerov pri nas, ko je v
sklopu celotne knjige obravnavano eno samo pesniško delo.
V analitičnem delu bosta obravnavana dva avtorja, ki sta se s tem izzivom spopadla; Tomaž
Kržišnik, katerega višek umetniškega ustvarjanja je bilo moč zaznati v 80. in 90. letih, ter
Damjan Stepančič, eden vodilnih avtorjev na področju slovenske knjižne ilustracije tekočega
21. stoletja.
Podrobneje se bomo v obravnavi posvetili dvema deloma vsakega avtorja; Sonetom nesreče
Franceta Prešerna in knjigi zložljivki Srčevec Svetlane Makarovič, ki ju je ilustriral Tomaž
Kržišnik, ter Soči Simona Gregorčiča in Zdravljici Franceta Prešerna, ki ju je ilustriral
Damjan Stepančič.
Menim, da sta oba avtorja zanimiva predvsem zato, ker k ilustriranju pristopata na svež, drzen
in eksperimentalen način. Čeprav k ilustraciji pristopata različno, ju, sploh v delih, izbranih za
obravnavo, povezuje prav ta igrivost, posluh za jezik poezije in svojski umetniški pristop.
Cilj raziskave bo ugotoviti, na kakšen način sta se avtorja lotila problematike ilustriranja
poezije, kakšen umetniški jezik sta za upodobitev uporabljala, kako sta se soočila z izzivi, ki
ju ilustriranje poetičnega besedila in ilustriranje nasploh prinaša.
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2.2 Obravnavano gradivo
2.2.1 Tomaž Kržišnik, Srčevec in Soneti nesreče
S svojim delom je Kržišnik poglavitno prispeval k razvoju kakovostnega in celostnega
pristopa oblikovanja knjige. Vloga ilustracij je bila prej v veliki meri zanemarjena, tudi
znotraj slikanice se je ilustracija ravnala po svojih zakonitostih, tekstovni del knjige pa po
svojih. Posledica je bila neenotnost oblikovnega izraza, pojmovanega »ilustrirana knjiga«. 11
Zavestni izziv konvencionalnemu oblikovanju knjige je bila tako pesniška zbirka Srčevec,
nastala leta 1973, pregibanka, skozi katero je Kržišnik dinamično obvladoval celotni knjižni
organizem. Ta iz svojskega slikovnega jedra v vsaki legi posebej razkrije nov vizualni in
tekstualni pristop k branju. Knjiga Srčevec bralca povabi k dejavnemu dograjevanju igre, v
katero je ta skozi branje udeležen. Z razgrinjanjem posameznih segmentov, iz klasičnega
knjižnega okvira, pred bralcem zraste obsežno vizualno polje.12
Gre za iskanje novih principov funkcionalnosti in likovno preobrazbo knjige v povezavi z
umetniško vsebino literarne predloge.13
Velikost knjige je 23 × 23 cm, gre za knjižni blok, zataknjen za platnice, ki ga med
prebiranjem iz le-teh iztaknemo. Knjiga se nato iz osnovnega kvadrata iz vseh štirih stranic
nadaljuje v na četrtinske trakove razrezane kvadrate, enake velikosti osnovni ploskvi. Vsak od
teh štirih sklopov trakov predstavlja drugačno ilustrirano interpretacijo srca, prilagojeno
tematiki, ki jo na notranji strani trakov sporoča besedilo pesmi. Knjiga tako poleg notranje
črno-bele ilustracije srca vsebuje še štiri barvne ilustracije, ki opisujejo 16 pesmi, ki jih v
notranjosti knjižnega bloka spremljajo še manjše črno-bele ilustracije. Trakove lahko z
različnih strani poljubno prepletamo in med seboj mešamo, tako da nastajajo vedno novi, a
vselej ujemajoči se sklopi dinamičnih živobarvnih ilustracij.

11

Stane BERNIK, Kržišnikove izrisane podobe sveta in oblik, v: Tomaž Kržišnik: izrisane podobe sveta in oblik,
Mestna galerija Ljubljana, 1994, str. 7–8.
12
Prav tam, str. 14.
13
Janez MESESNEL, Predgovor, v: Svetlana Makarovič, Srčevec: pesmi, Ljubljana 1973, brez oštev. str.
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Slika 6 Ilustracija v knjigi Srčevec, Svetlana Makarovič, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1973, brez oštev. str.

Slika 7 Ilustracija v knjigi Srčevec, Svetlana Makarovič, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1973, brez oštev. str.
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Slika 8 Ilustracija v knjigi Srčevec, Svetlana Makarovič, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1973, brez oštev. str.

Svojski Kržišnikov pristop k oblikovanju predstavljajo tudi knjižne izpeljanke Prešernovih
Sonetov nesreče; bibliofilske izdaje in njene prevedbe v zloženko za množično naklado
(1980), miniaturne izdaje (1983) in grafične mape (1980), osnovane na istorodnih
interpretativnih in likovnih prvinah. Vse izpeljanke združuje izbrisana podoba Prešernovega
lika in ustvarjalna interpretativna vsebina avtorja, v kateri se odsevajo njegova podoživljanja
in soočanja z notranjimi stiskami, odpovedmi in upanji, ki so nekatere od motivov
Prešernovih sonetov.14
Listi iz grafične mape so nastali v tehniki sitotiska in so avtorju omogočili niansiranje
številnih barvnih odtenkov oz. vibrirajočih barvnih risov in hkrati polno barvno nasičenost.15
Listom iz grafične mape je idejno in izvedbeno podobnih sedem celostranskih ilustracij v
knjigi, tiskani v črno-beli tehniki, ki kljub odsotnosti barv, s kombinacijo risbe, ploskev in
rastrov tvorijo bogato izrazno izpoved. V kombinaciji s poezijo, pisano z razpoznavnim
Prešernovim rokopisom na nasprotni strani, so ilustracije čuteč in živ izraz bolečine in
minljivosti, pa tudi lepote in obeta nove življenjske sile.
14
15

BERNIK 1994, op. 11, str. 14–15.
Prav tam, str. 15.
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Slika 9 Naslovnica Sonetov nesreče, France Prešeren, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1980.

Slika 10 Grafika v knjigi Soneti nesreče, France Prešeren, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1980, brez oštev.
str.
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Slika 11 Grafika v knjigi Soneti nesreče, France Prešeren, (ilustr. Tomaž Kržišnik), Ljubljana 1980, brez oštev.
str.

2.2.2 Damjan Stepančič, Zdravljica in Soči
Predvsem po svojem ilustratorskem delu prepoznavni Damjan Stepančič je po izobrazbi
akademski slikar. V ilustriranju se opira na trdno slikarsko znanje uporabe barv in veščine
slikanja z njimi ter izrabe svetlobe kot ene poglavitnih prvin grajenja likovnih podob.
Pomembnost pripisuje znanju pripovedovanja z likovnimi sredstvi, utemeljenih skozi
slikarsko izkušnjo.16
V njegovem delu je razpoznavna natančna dojemljivost za vzdušje literarne predloge. Le-to
vizualno obogati z obvladovanjem klasičnih slikarskih veščin, dopolnjenih z igrivostjo in
humorjem. Njegov prepoznavni slog se disciplinarno podreja besedilu, ga hkrati bogati z
vedno novimi presenečenji domišljijskega izraza avtorja.17
Tako znamenita Prešernova Zdravljica kot pesniški poklon reki Soči Simona Gregorčiča sta
bili za ilustriranje zahtevni besedili, saj vsakega Slovenca spremljata že od malih nog in si je o
njiju vsak ustvaril že svojo predstavo.18
Pri ilustriranju Zdravljice je svoj izraz našel v poglobljeni raziskavi njenega zgodovinskega
ozadja, same figure, ki v ilustracijah nastopajo, pa je našel tudi v drugih obdobjih slovenske
kulturne zgodovine in jih v ilustracije vključil kot simbole tega, o čemer je pesnik pisal. V
16

Iztok PREMROV, Damjan Stepančič - Ilustracije (zloženka k razstavi v Galeriji Lek), Ljubljana 2017, brez
oštev. str.
17
Slovenska sekcija IBBY 2014, Ibby, dostopno na <http://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april/194janja-vidmar-in-damijan-stepani-nominirana-za-alma-2014> (9. 5. 2017).
18
PREMROV 2017, op. 16, brez oštev. str.
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ilustriranju je posegal po drznih likovnih rešitvah, ki pa jih je v celoti utemeljil s prepričljivo
interpretacijo obravnavanega besedila.19
V Zdravljici je nosilka ilustracije risba v kombinaciji s kolažem, ki ga sestavljajo z rastrom in
vzorci bogate barvne ploskve. Kompozicije so razgibane in dinamične, celotna podoba knjige
je barvita, svetla, navihana in energična.
Dimenzije knjige so 23,7 × 30 cm, knjižni blok zajema 24 strani, ob čimer tudi sprednji vezni
list sestavlja del naslovne ilustracije. Temu sledi 9 dvostranskih ilustracij, na vsaki od njih,
razen zadnji, stoji posamezna kitica pesmi. Vsaka ilustracija s svojo motiviko in likovnim
izrazom podpira in dopolnjuje besedilo tekoče kitice, tako na simbolni kot likovno-izrazni
ravni. Ilustracije tako prikazujejo konkretne motive iz besedila in ilustratorjevo lastno
interpretativno simboliko, dopolnjeno in obogateno z velikimi možmi in ženami slovenske
zgodovine. Deveta dvostranska ilustracija brez besedila, na kateri se pojavi Prešeren med
ljudmi, celotno pesem lepo zaokroži in zaključi. Sledijo še strani, na katerih so predstavljene
osebe iz slovenske zgodovine, ki nastopajo na ilustracijah, ter besedilo o Prešernovi
Zdravljici. Celoto lepo zaobjameta tudi vezna lista z vzorcem vinske trte.

Slika 12 Naslovnica slikanice Zdravljica, France Prešeren, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2013.
19

Prav tam, brez oštev. str.
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Slika 13 Ilustracija v knjigi Zdravljica, France Prešeren, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2013, brez oštev.
str.

Slika 14 Ilustracija v knjigi Zdravljica, France Prešeren, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2013, brez oštev.
str.
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Slika 15 Ilustracija v knjigi Zdravljica, France Prešeren, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2013, brez oštev.
str.

Slika 16 Ilustracija v knjigi Zdravljica, France Prešeren, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2013, vezni list.
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Ilustrirana knjiga Soči je izšla leta 2016. V pesmi in ilustracijah je čutiti občutke domoljubja,
prijateljstva, lepote, neomajnosti in sovraštva. V spremni besedi knjige je Stepančič zapisal,
da je pesem doživljal kot zelo čustveno in osebno angažirano. Skoznjo se mu je razodeval
portret Gregorčiča, njegov odnos do narave, ljudi, narodnostnega vprašanja mej in obstoja
Slovencev na tem področju.20
Dimenzije knjige so 20,3 × 27 cm, knjižni blok zajema 36 strani, od tega je sama pesem
predstavljena skozi 11 dvostranskih ilustracij.
Reka Soča ima svoj ritem in je s silovitim izvirom in vedno bolj umirjenem in postopnim
iztekom v morje metafora življenja, ki se začne z rojstvom, nadaljuje z gibkostjo mladosti in
konča s smrtjo. Tudi iz tega dejstva je Stepančič črpal pri snovanju ilustracij. Gregorčičev
občutek pripadnosti in identitete, ki jo tudi sami nosimo v sebi, je prikazal že s prvo
ilustracijo, kjer modrozelena reka izvira iz pesnikovega srca.21
V ilustracije je Stepančič vkomponiral tudi motive iz pesnikovega življenja, vključil je motive
vojščakov, ki govorijo o zgodovinskem vidiku bojevanja ljudstev na tem področju, z vso
možno vizualno liričnostjo je prikazal te boje in bolečino množičnih grobišč. Bogat vizualni
prikaz umirjene gozdne in gorske pokrajine ter veselih mladenk pa pričarajo poetičen občutek
radosti in blaginje, ki jo daje reka. Vrh pesmi predstavlja konflikt, vojna, ki jo na koncu
modra reka v svoji moči odplakne in hkrati predstavlja grob padlim vojakom. S tem
simboličnim pokopom zamer in sovraštva je Stepančič prikazal tudi pogreb Simona
Gregorčiča.22
Tako kot sama pesem so tudi Stepančičeve ilustracije polne motivike in globokih simbolov,
kar je podprl z razgibano kompozicijo in barvitostjo kolaža, bogatimi teksturami, kontrasti in
elegantnimi linijami. Bogato barvno shemo gradi z umirjenimi rjavimi in razgibanimi in
globokimi modrozelenimi toni, ki tekoče vodijo tok knjige, in ga v njegovih vrhuncih
intenzivira z močnimi rdečimi barvami vojne.

20

Damjan STEPANČIČ, Od besede k sliki in nazaj, v: Simon Gregorčič, Soči, Ljubljana 2016, str. 2.
Prav tam.
22
Prav tam.
21
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Slika 17 Naslovnica knjige Soči, Simon Gregorčič, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2016.

Slika 18 Ilustracija v knjigi Soči, Simon Gregorčič, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2016, vezni list.
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Slika 19 Ilustracija v knjigi Soči, Simon Gregorčič, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2016, brez oštev. str.

Slika 20 Ilustracija v knjigi Soči, Simon Gregorčič, (ilustr. Damjan Stepančič), Ljubljana 2016, brez oštev. str.
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2.3 Sklep
Oba avtorja sta s svojimi deli vplivala na dojemanje knjižne ilustracije v slovenskem prostoru.
Izvirajoč iz ponotranjenih teoretskih znanj in sledeč intenzivnemu lastnemu notranjemu izrazu
sta ustvarila dela, ki se bralca močno dotaknejo in ga angažirajo, da lahko bolj poglobljeno in
zavzeto pristopa k branju in obravnavi knjižnih del.
Primerjava zgoraj obravnavanih del nam je pokazala različne možnosti in umetniške pristope
k sicer podobnim projektom. Spoznali smo, da je pri ustvarjanju kakovostne ilustrirane knjige
pomembno osredotočanje tako na sam format kot na uporabo izraznih tehnik ter povezovanje
le-teh s samim besedilom ilustracije. Pomembna je tudi izbira barv, tonskih vrednosti in
likovnega izraza glede na samo ciljno skupino, ki ji je končni izdelek namenjen.
Prav tako se v vseh obravnavanih delih kaže tudi pomembnost simbolne uporabe barv in
motivov, večplastnost pomenov upodobljenega na simbolni ravni, s čimer bomo operirali tudi
pri svojem praktičnem izdelku. Analiza že obstoječih del nam je pomagala, da se bomo sami
lažje in bolj zavestno lotili oblikovanja lastnega izdelka, ga oblikovali in povezali v enoten in
celosten izdelek, hkrati pa nam je odprla zavest o tem, na kako različne načine se je možno
izdelave slikanice lotiti.
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3 Mitologija
Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga mit kot izročilo, pripoved o nastanku sveta,
naravnih pojavih, bogovih in drugih bajeslovnih bitjih. Mit odraža starodavno doživljanje
naroda, mitologija pa predstavlja bajeslovje, skupek vseh mitov, ki tvorijo zgodovinsko
kulturo in tradicijo določenega naroda.23

3.1 Mitologija v poeziji
Mit kot književna vrsta v razmeroma kratki formi pripoveduje vsebino poganskih religij. Je
krajša pripoved o starodavnih politeističnih verovanjih, ki so spodbujala rituale. Zaradi
prenasičenosti modernega človeka s številnimi informacijami ga teme, ki se navezujejo na
verovanja in pojmovanja sveta preteklih časov, več ne pritegnejo v veliki meri. Vendar pa
ostaja dejstvo, da so miti ali vsaj njihovi prepoznavni motivi v sodobni književnosti ohranjena
in zanimanja vredna književna vrsta.24
Ker pa miti od bralca zahtevajo razumevanje nekega širšega družbenega konteksta in
povezovanje same zgodbe z ritualom ali verovanjem starih ljudstev, so v primerjavi z ostalimi
knjižnimi zvrstmi v neki meri težje razumljivi. Posledično jih je v obliki ilustrirane poezije,
sploh slikanice, malo.25

3.2 Pomen mitologije danes
Danes mitologija v vsakdanjem življenju, vsaj na prvi pogled, ni široko zastopana. Če je bil
včasih njen namen razlagati nastanek in pojavnost stvari, pojavov, običajev in poučevati ljudi
o začetkih kulture, razvoju tradicij in panog, pa tudi o etično moralnih principih delovanja
posameznika in družbe, so zdaj te vloge prevzele različne naravoslovne in družboslovne, na
trdnih dokazih temelječe vede.
Mit torej, čeprav se pogosto navezuje na zgodovinsko dogajanje, ne vsebuje le opisa preteklih
dogodkov in zgodovinskih dejstev, njegova naloga je (bila) predati vsebino in sporočilo
namena, vzrokov in ciljev življenja.26
Tematika, ki so jo obravnavali miti, pa kljub temu v veliki meri ostaja aktualna tudi danes ‒
gre za posameznikov odnos do sebe, sočloveka, do narave, boga/ov, življenjskih izzivov,
23

Slovar slovenskega knjižnega jezika: mit, Ljubljana 2000, dostopno na <http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=mit&hs=1> (15. 5. 2017).
24
HARAMIJA, BATIČ 2013, op. 9, str. 47.
25
Prav tam, str. 257.
26
Igor KONONENKO, povzetek 30-urnega ciklusa predavanj Stjepana Palajse v okviru Nove Akropole, LKM,
dostopno na <http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/modrosti/ucenja.htm> (28. 6. 2018).
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dozorevanja, grajenja značaja. Miti prav tako razodevajo zgodovino, kulturno bogastvo,
odnos do družbe, narave in sveta ter vrednote in etična načela posameznega naroda, kar je že
sama po sebi zanimiva tematika za obravnavo in učenje; pa tudi za apliciranje teh znanj na
življenje današnjega časa.27
Pripovedovanje mitoloških zgodb in legend je prav tako lahko uporabno sredstvo za podajanje
moralnih sporočil in etičnih vsebin otrokom v različnih razvojnih fazah ‒ s takšnim pristopom
se lažje približamo otroku in njegovemu razumevanju sveta, stimuliramo njegovo zanimanje
in domišljijo.28
Mitološke vsebine danes ponovno dobivajo svoje mesto predvsem v fantazijskih svetovih
računalniških igric in znanstvenofantastičnih filmih in literaturi, imena mitoloških junakov pa
se pogosto pojavljajo tudi kot imena različnih znamk in podjetij, na primer športna znamka
Nike, je svoje ime dobila po Nike, grški boginji zmage, Venus, znamka ženskih lepotnih
produktov, je ime prevzela po rimski različici boginje lepote Afrodite, trgovsko podjetje
Amazon pa je ime dobilo po mitoloških amazonskih bojevnicah.29

Slika 21 Carolyn Davidson, logotip znamke Nike, 1971.

27

Lorraine CAPLAN, Enotes, dostopno na <https://www.enotes.com/homework-help/what-importance-mythslegends-today-how-do-they-487466> (27. 6. 2018).
28
Tom STEHLIK, Thinking, feeling, and willing: how Waldorf schools provide a creative pedagogy that
nurtures and develops imagination, Semanticsholar, dostopno na
<https://pdfs.semanticscholar.org/63d0/23c87a306306c 2683f03c7671546cc9ca52a.pdf> (27. 6. 2018).
29
Leah WALDRON-GROSS, Businesses that use mythological characters, Bizfluent, dostopno na
<https://bizfluent.com/info-7791011-businesses-use-mythological-characters.html> (27. 6. 2018).
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4 Boris A. Novak, Ugrabljena Perzefona
Obravnavana pesem, Ugrabljena Perzefona, avtorja Borisa A. Novaka, je izšla kot del zbirke
poezij Zarja časa pod okriljem Narodne galerije. Namen zbirke je bil mladim obiskovalcem
galerije predstaviti svet mitologije in zgodovine umetnostni na likovnem in literarnem
področju.

4.1 Analiza pesmi
Cikličnost procesov narave, menjava letnih časov, rojstvo in smrt, kroženje, razvoj, minevanje
in obnavljanje so motivi, ki jih vsebuje pesem Ugrabljena Perzefona. Tema pesmi je nastanek
štirih letnih časov v grški mitologiji.
Sama pesem (priloga 1), razlaga pesmi in njena interpretacija (priloga 4) ter podrobna analiza
posameznih kitic (priloga 5) je na voljo v prilogah.

4.2 Kancona
Po svoji zgradbi je pesem Ugrabljena Perzefona kancona. Sama beseda v provansalskem
jeziku označuje ljubezensko pesem, sicer pa je ena izmed osrednjih pesniških oblik italijanske
srednjeveške in renesančne poezije.30
Verz kancone je jambski enajsterec, dolgi nizi le-teh so včasih presekani z jamskim
sedmercem, kar pesem ritmično poživi. Po obsegu je kancona razmeroma dolga, po navadi
obsega od pet do sedem kitic. Pesem Ugrabljena Perzefona je pisana v eni od kasneje razvitih
podzvrsti kancone, ki temelji na razporeditvi rim: A B A B B C C X.31

30
31

Boris A. NOVAK, Oblike srca: pesmarica pesniških oblik, Ljubljana 1997, str. 119.
Prav tam, str. 119‒120.
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5 Ilustriranje Ugrabljene Perzefone
Samega ilustriranja smo se sprva lotili spontano, na praktični eksperimentalni ravni različnih
izraznih tehnik ter raziskovalno s poglabljanjem in večkratnim branjem pesmi, raziskovanjem
mitološke vsebine pesmi, tako na zgodovinski kot na simbolni in psihološki ravni.

5.1 Idejni osnutek
Sama ideja praktične naloge je bila že od začetka predstaviti cikličnost, o kateri govori pesem,
in različnost lepote vseh štirih letnih časov. Ker je za nas ilustriranje te pesmi hvalnica narave,
smo želeli v ilustracije res zajeti to občutje narave, kroženja, bujnosti. Izhodiščna ideja je,
skozi tok zgodbe prikazati vse štiri letne čase, vendar z mehkim in neopaznim prehodom, da
se te upodobitve bralec zares zave šele po končanem branju, kar ga povabi k ponovnem
listanju slikanice, in šele potem res opazi to menjavanje letnih časov skozi ilustracije. Začetna
in končna ilustracija naj bi bili v veliki meri ena drugi podobni, da se prikaže ta povezanost
začetka in konca, da konec vodi v nov začetek, prikaz cikličnosti in kroženja.
Pesem je razdeljena na šest osemvrstičnih kitic. Skladno z idejo o razširitvi besedila skozi
ilustracije smo le-to razdelili na manjše sklope. Vsaka kitica je tako razdeljena na dva dela,
vsak del je umeščen na svojo dvostransko ilustracijo. Med vsako kitico je v namen prikaza
osnovne oblike pesmi in kot vizualni predah postavljena samostojna dvostranska ilustracija
brez besedila. Skupno je torej vseh ilustracij 17 (6 × 2 + 5).

5.2 Ciljna skupina
Ciljna skupina je skupina uporabnikov znotraj vnaprej določenega ciljnega tržišča, ki jim je
namenjen določen produkt oz. sporočilo.32 Skupina uporabnikov se lahko deli glede na spol,
starost, kulturno, rasno in socialno ozadje, stopnjo izobrazbe, prihodke ali geografsko okolje,
pa tudi glede na vrednote, zanimanje, ozaveščenost.33
V diplomski nalogi obravnavana pesem, Ugrabljena Perzefona, je nastala kot upesnitev
motiva slike iz Narodne galerije, Ugrabitev Prozerpine, in je ena od desetih pesmi iz knjige,
ki je nastala kot priročnik za uporabo mladih obiskovalcev Narodne galerije, starejših
osnovnošolcev in dijakov srednjih šol, z namenom, da v njih spodbudi zanimanje za klasično
zgodovino, literaturo in umetnost.34 Z diplomsko nalogo nameravamo ta namen še poglobiti.
Ciljna skupina tako ostajajo mladostniki, ki so ravno na meji starega, otroškega in novega,
32

Philip KOTLER in Gary ARMSTRONG, Marketing: an introduction, New Jersey 2015, str. 62.
MALE 2007, op. 4, str. 19–20.
34
Boris A. NOVAK, Zarja časa, Lidija TAVČAR, Mit v sliki in besedi, Ljubljana 1997, str. 3–4.
33
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odraslega načina dojemanja sveta. Z ilustrirano poezijo jim želimo približati mitološke
vsebine in predvsem spodbuditi h globljemu dojemanju naravnih ciklov, spodbuditi oz.
ohraniti zanimanje za skrivnostnost in mistiko, ki se odraža v menjavi letnih časov in ostalih
procesih narave.

5.3 Skiciranje
V prostem postopku skiciranja smo preizkusili različne tehnike, ki bi potencialno lahko
postale nosilke samih ilustracij. Tako so nastale spontane skice v tehniki svinčnika, suhih
barvic, akvarelov, akrilnih barv in kolaža. Ker je šlo za poizkušanje, so si skice tako v
tehnični izvedbi kot stilsko različne.
Format, uporabljen za skice, je bil različen, vendar ne večji od velikosti A3. Zanimivo je, da
je do končne rešitve pripeljal večji format, velikosti 100 × 70 cm. Zaradi velikosti formata je
tudi sama poteza dobila večji zamah, postala bolj intenzivna, dinamična, gibanje risala ni bilo
več omejeno le na gib zapestja, risba je sledila gibanju komolca oz. roke. Ker je šlo za neke
vrste spontan eksperiment, je temu sledila tudi sama tehnika, ozadje je naslikano z akvareli,
čemur po potrebi sledijo pastoznejši nanosi akrilov, na koncu še barvice.

Slika 22 Manca Kovačič, Skica ena, 2017, akvarel in rotring, 21 × 21 cm, osebni arhiv.
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Slika 23 Manca Kovačič, Skica dve, 2017, suhe barvice, 42 × 29,7 cm, osebni arhiv.

Slika 24 Manca Kovačič, Skica tri, 2017, akvarel, 42 × 29,7 cm osebni arhiv.

Slika 25 Manca Kovačič, Skica štiri, 2017, mešana tehnika, 42 × 29, 7 cm, osebni arhiv.
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Slika 26 Manca Kovačič, Skica pet, 2017, mešana tehnika, 100 × 70 cm, osebni arhiv.

Slika 27 Manca Kovačič, Skica šest, 2017, mešana tehnika, 66,2 × 40,9 cm, osebni arhiv.

34
Prvim spontanim skicam je sledila izdelava zgodborisa, ki je okvirno začrtal posamezne
ilustracije, njihove kadre, kompozicijo ter ritem in tok zgodbe. Posamezni prizori so se med
samim delom po potrebi še spreminjali. Vzporedno z dodelavo posameznih prizorov smo
razvijali tudi posamezne like zgodbe.

Slika 28 Manca Kovačič, Zgodboris ena, 2017, svinčnik, 42 × 30 cm, osebni arhiv.

Slika 29 Manca Kovačič, Zgodboris dve, 2017, svinčnik, 42 × 30 cm, osebni arhiv.
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Raziskovali smo tudi različne elemente in oblike, ki se v zgodbi pojavljajo, samo barvno
shemo, različne atmosferične učinke barv in njihove medsebojne kombinacije. Ideja je bila, da
se barvna shema skozi tok zgodbe razvija skladno z barvno shemo cikla letnih časov in se na
koncu ponovno vrne v začetne barve. V grobem je dogajanje na površju zemlje upodobljeno v
rjavih in oker odtenkih, dogajanje v podzemlju pa v črnih in temno modrih.

Slika 30 Manca Kovačič, Barvne sheme, 2017 suhe barvice 29,7 × 21 cm, osebni arhiv.

Slika 31 Manca Kovačič, Barvne kombinacije, 2017, akvareli, 29,7 × 42 cm, osebni arhiv.
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Slika 32 Manca Kovačič, Študija rastlin, 2018, akvareli in suhe barvice, 33 × 26 cm osebni arhiv.

Slika 33 Manca Kovačič, Barvna skica, 2018, akvareli, 20 × 15 cm, osebni arhiv.

Slika 34 Manca Kovačič, Študija dreves, 2018, akvareli, 42 × 20 cm, osebni arhiv.
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Slika 35 Manca Kovačič, Barvne kombinacije, 2018, akvareli, 40 × 29 cm, osebni arhiv.

Slika 36 Manca Kovačič, Študija pokrajine, 2018, akvareli, 29 × 21 cm, osebni arhiv.

Slika 37 Manca Kovačič, Barvne kombinacije, 2018, akvareli, 30 × 22 cm, osebni arhiv.
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Slika 38 Manca Kovačič, Barvna shema ilustracij, 2018, akvareli, 42 × 29 cm, osebni arhiv.

5.4 Analiza in oblikovanje glavnih likov
Liki, ki nastopajo v pesmi, so boginja rodovitne zemlje, plodnosti in poljedelstva, Demetra,
njena hči Kora oz. Perzefona in vladar podzemlja, Had. V pesmi sicer nastopa tudi vrhovni
bog Zevs, vendar smo se odločili, da ga kot lik v ilustracijah ne upodobimo, njegova
prisotnost ostaja v ilustracijah le kot namig svetlobe in je opazneje prisoten le v samem
besedilu.
Mitološka in zgodovinska opredelitev likov je na voljo v prilogi 6.

Slika 39 Manca Kovačič, Skica Demetre, 2017, svinčnik, 11,5 × 6,5 cm, osebni arhiv.
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Slika 40 Manca Kovačič, Študija likov, 2017, akvareli, 30 × 26 cm, osebni arhiv.

Slika 41 Manca Kovačič, Študija likov, 2018, suhe barvice in svinčnik, 37,5 × 26 cm, osebni arhiv.
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Skozi skiciranje in raziskovanje izraznih možnosti se je razvila ideja, da bi posamezne like
prikazali tudi v povezavi s simboliko ptice. Le-ta je bila v različnih kulturah sveta vedno
močno prisotna, skozi simboliko ptice se je prenašala sporočilnost o skrivnostnem,
božanskem, magičnem, globljem pomenu življenja. Svoboda in let ptice pogosto simbolizirata
nesmrtnost človeške duše, ptica sama pa predstavlja podobo ali posrednika bogov.35

Slika 42 Manca Kovačič, Študija ptic, 2018, akvareli, 39,5 × 30 cm, osebni arhiv.

Lastnosti Demetre, ki smo jih skušali upodobiti tudi v likovnem izrazu, so materinskost,
rodovitnost, povezanost z zemljo, kar se kaže v rjavi in oker barvi njenih oblačil in vzorcih
drevesnega listja v blagu. Njeni lasje so dolgi, prepleteni s kitami, ki predstavljajo njeno
povezanost s poljedelstvom. Ima stilizirane velike dlani, ki so znamenje obilja in darežljivosti,
ter v primerjavi z glavo veliko telo, kar govori o pomenu njenega telesa kot simbolu matere
Zemlje. Ker Demetra predstavlja materinsko silo življenja, smo jo simbolično upodobili v
spremstvu in preobrazbi v jato ptic, simbola življenja, te so ves čas ob njej in z dinamiko
gibanja leta jate sporočajo njeno notranje, čustveno stanje (harmoničen let kot spirala
življenja, divji in kaotični let, ko išče izgubljeno hčerko …).
35

Hope B. WERNES, The Continuum encyclopedia of animal symbolism in world art, New York 2006, str. 44.
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Slika 43 Manca Kovačič, Študija likov, 2018, suhe barvice, 37,5 × 26 cm, osebni arhiv.

Slika 44 Manca Kovačič, Študija likov, 2018, svinčnik, 37,5 × 26 cm, osebni arhiv.

Slika 45 Manca Kovačič, Študija lika Demetre, 2018, svinčnik in suhe barvice, 37,5 × 26 cm, osebni arhiv.
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Koro smo upodobili kot ljubko, radovedno, radostno deklico, v beli obleki, ki predstavlja
čistost in nedolžnost, njeni lasje so rumenozlati, kar jo povezuje s svetlobo dneva (tudi ko je
odpeljana v podzemlje). Ko je ugrabljena in odpeljana v svet podzemlja, od Hada sprejme
hrano smrti, granatno jabolko, kar jo nepovratno spremeni, povzroči njeno preobrazbo v novo
stanje zavedanja, sprejetje notranje teme in svetlobe, razvoj iz otroka v žensko. Prej je le v
vlogi hčerke, zdaj postane svoj lastni individuum ‒ simbolično smo to prikazali s preobrazbo
v čapljo, ptico, ki simbolizira moč spoznanja sebe skozi lastne darove in skozi soočenje z
izzivi, ki so nam dani na pot ‒ spoznavanje in sprejetje sebe z vsemi notranjimi lastnostmi,
čutenji, sanjami in vzgibi, sledenje sebi na svoji notranji poti.36 V preobrazbi iz Kore v
Perzefono tudi njeni lasje prevzamejo podobo shematiziranega perja čaplje.

Slika 46 Manca Kovačič, Študija Perzefone, 2018, akvarel, 41 × 25 cm, osebni arhiv.

36

Leah M. BOSTWICK, Heron animal totem symbolism, Sun signs, dostopno na
<https://www.sunsigns.org/heron-animal-totem-symbolism-meanings/> (28. 6. 2018).
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Slika 47 Manca Kovačič, Študija Perzefone, 2018, akvarel, 40 × 17 cm, osebni arhiv.

Had kot vladar teme, smrti in podzemlja predstavlja aktivno silo v zgodbi, ugrabitev, ki je
ključnega pomena za Korino preobrazbo v Perzefono ‒ predstavlja namreč temo, skozi katero
Kora v sebi najde do sedaj še nepoznan aspekt sebe, Perzefono. Upodobili smo ga kot temno
figuro, silhueto brez izrisanih potez, kar pušča bralcu možnost lastne interpretacije ‒ hkrati pa
se iz te teme odseva svetloba zvezd in galaksij, v praznini njegove teme se kaže popolnoma
svoj kozmos. Simbolno smo ga kot ptico upodobili v podobi krokarja, temne ptice, za katero
simbolično velja, da prinaša pogum za vstop v temo praznine, kjer obstaja tisto, kar še nima
oblike. Črna barva krokarja in figure Hada tako predstavlja iskanje odgovorov, praznino, pot
razvoja in namig neke nove čarobnosti.37

Slika 48 Manca Kovačič, Študija krokarja, 2018, suhe barvice,
35 × 25 cm, osebni arhiv.
37

Slika 49 Manca Kovačič, Študija Hada, 2018,
suhe barvice, 12 × 20 cm, osebni arhiv.

Raven animal totem symbolism & meanings, Sunsings, dostopno na < https://www.sunsigns.org/raven-animaltotem-symbolism-meanings/> (28. 6. 2018).
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Vsi liki odstopajo iz okvirov realistične upodobitve in so v določeni meri stilizirani, s čimer
smo se želeli izogniti preveliki podobnosti z realnim človekom in približati njihovo naravo
bogov in boginj.

Slika 50 Manca Kovačič, Študija likov, 2018, akvareli, 42 × 30 cm, osebni arhiv.

5.5 Opis izraznih tehnik
Izbrana izrazna tehnika končnih ilustracij so akvarelne barve, z občasno uporabo svinčnika in
suhih barvic ter akrila.
V izvedbi ilustracij smo v grobem uporabljali naslednji postopek. S svinčnikom, trdote H3,
smo izrisali kompozicijsko skico ilustracije. Ozadje oz. večje površine formata smo nato
prekrili z akvarelno barvo izbrane tonske vrednosti. Vodna tehnika omogoča prosojen nanos
in »atmosferične« učinke. Količina in smer nanosa barve in vode ustvarja na akvarelnem
papirju različne vzorce in učinke. Nanos z večjim čopičem ustvari večje barvne ploskve, ki
gradijo osnovo in dajejo enotnost celotni kompoziciji.
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Sledi oblikovanje posameznih detajlov in izrisovanje podob s tanjšimi čopiči in akvarelnimi
barvami ter po potrebi dodelava z akrilnimi barvami. Risba z barvicami preko površin, že
prekritih z akvarelom in akrilom, izrisuje končne detajle in omogoča ekspresivno potezo
tankih linij, ki ilustraciji prispevajo dinamiko oz. likovno polje poenotijo.
Opisan postopek je okvirna razlaga našega dela, pri katerem pa pride do manjših ali večjih
odstopanj in variacij glede na potrebe in idejne zasnove posameznih ilustracij.
Za ilustracije smo uporabili akvarele znamke Van Gogh in Nevskaya Palitra, akrile znamke
Royal Talens, Pebeo in Louvre, barvice pa v večji meri Farber-Castell.
Uporabljali smo 300 g/m² bombažni akvarelni papir, Moulin du Roy, proizvajalca Canson.

5.6 Določitev formata ilustracij
Ilustracije so dvostranske, v razmerju zlatega reza, njihova osnovna velikost je 42 × 26 cm,
kar je (z upoštevanjem 3-mm roba za porezavo) tudi končna velikost knjige (20,7 × 25,4 cm).
Ilustracije so tako glede na končni izdelek v razmerju 1 : 1. Za tako velikost smo se odločili
zaradi ustreznosti glede na način oblikovanja in tehnike ilustracije. Sami detajli so izrisani
tako, da povečava ali pomanjšava pri končnem izdelku ni potrebna.
Za zlatorezno razmerje smo se odločili zaradi povezave s tematiko narave, ki jo vsebina pesmi
obravnava.38

Slika 51 Zlatorezno razmerje v naravi.

38

Andrew HASLAM, Bookdesign, London 2006, str. 30–32.
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Slika 52 Zlatorezna spirala.

5.7 Likovna analiza ilustracij
Format dvostranskih ilustracij je v razmerju zlatega reza, v velikosti 42 × 26 cm glede na
končni format knjige v razmerju 1 : 1. Tudi kompozicije ilustracij se opirajo na zlatorezno
razdelitev formata. Ker se notranja tretjinska mreža pri zlatoreznem razmerju preveč približa
sredini formata, kjer pride pri končnem izdelku do vezave knjižnega bloka, smo pri gradnji
kompozicije uporabljali tudi pravilo tretjin, ki format razdeli na 9 enako velikih delov.

Slika 53 Delitev formata na zlatorezno razmerje in pravilo tretjin.

Robovi formata so meje likovnega prostora, znotraj katerega se dotikajo, srečujejo ali križajo
diagonale simetrale in točke, ki gradijo geometrijsko strukturo danega likovnega prostora.
Njihovo upoštevanje in uporaba pri grajenju likovne kompozicije nam omogoča, da le-to
zgradimo v dinamično in informativno celoto. S postavitvijo diagonalnih mrež v formatu se v
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njem lažje orientiramo in določamo središča, diagonale, kvadrante, s pomočjo katerih
gradimo odnose med oblikami v likovnem prostoru.39
Skozi celoten tok ilustracij smo tako s kompozicijsko postavitvijo kot z barvo shemo želeli
prikazati cikličnost in dinamiko letnih časov in naravnih procesov. V ta namen se ilustracije
začnejo z bolj umirjeno kompozicijo, kjer dinamiko gradimo na različni postavitvi elementov
na sicer enotno mrežo ter na spremembi planov gledanja. Barve so v namen prikaza poletja
žive, svetle in v kromatičnih oker, rumenih, zelenih in rožnih odtenkih.
S prehajanjem v jesen ilustracije postajajo tonsko bolj zamolkle, barvna shema postaja
nežnejša in hkrati manj kromatična, več je rjavih, rdečih in vijoličnih odtenkov, čistim barvam
dodajamo njihove komplementarne barve in jih temnimo z modro, vijolično in črno barvo.
Kompozicijo strukturiramo na podlagi diagonalne postavitve, ki gradi večjo dinamiko in
izraznost situacij.
Dinamika, ki jo ustvarja na diagonalah temelječa postavitev, je lepo razvidna na ilustracijah 5
in 8, na ilustraciji 5 diagonale predstavljajo delitev in usmeritev posameznih elementov
znotraj likovnega polja, na ilustraciji 8 pa gradijo dinamiko z usmerjenostjo in križanjem
planov, prav tako pa tudi ustvarjajo iluzijo globine prostora s pogledom iz ptičje perspektive.

Slika 54 Manca Kovačič, Likovna analiza ilustracije 5, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.
39

Jožef MUHOVIČ, Likovna kompozicija: interno študijsko gradivo brez slikovnih prilog, Ljubljana 2013, str.
80–81.
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Slika 55 Manca Kovačič, Likovna analiza ilustracije 8, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Dinamiko smo prav tako gradili na podlagi zlatoreznega razmerja, kar je razvidno iz ilustracij
2 in 6, kjer v skrajnem zavoju logaritmične spirale pride do ključnega in informativnega
momenta v kompoziciji.

Slika 56 Manca Kovačič, Likovna analiza ilustracije 6, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.
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Slika 57 Manca Kovačič, Likovna analiza ilustracije 2, 2018, akvarel, 55, 5 × 34 cm, osebni arhiv.

Tok ilustracij se dalje giblje v tonsko zamolkle in močne črne odtenke, z izgubo kromatičnosti
na ta način ustvarjamo podobo nerodovitnosti zime in prav tako podzemnega sveta. Modrim
in črnim osnovnim odtenkom v namen informativnosti in kot prikaz boja med svetlobo in
temo v kontrast postavljamo elemente v belih ali rdečih barvah. Tu je ponovno prisotna
sporočilnost, ki se kot večna prisotnost svetlobe znotraj teme pojavlja kot upodobitev zvezd,
kozmosa v temni figuri Hada in podzemlja.

Slika 58 Manca Kovačič, Likovna analiza ilustracije 7, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.
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Na koncu se barvna shema z nežnim prehodom spet vrne v bolj kromatične in svetle odtenke
z manjšimi kontrasti in tako z vračanjem v začetno barvno shemo ustvarja podobo kroženja in
ponovnega prehoda v pomlad in poletja.
Likovno spremenljivko velikost smo v ilustracijah uporabili kot kompozicijski element, ki
večje oblike postavlja v ospredje, ter kot gradnik pomena in simbolne moči elementov. Velika
figura boginje Demetre na ilustraciji 2 nam s tem na simbolni ravni govori o pomenu samega
planeta, matere Zemlje, ki nam v svojem delovanju daje rodovitnost in obilje, velike roke
govorijo o njenem daru življenja. Prav tako pomembni elementi, ki s svojo velikostjo segajo v
bližnji plan, so granatno jabolko, ki je ključni element zgodbe za preobrazbo Kore v
Perzefono na ilustraciji 12, ter približan obraz Perzefone po njeni preobrazbi, ki obsega skoraj
polovico formata in jo na ta način približa kot osrednji element zgodbe. Na ilustracijah, ki so
kompozicijsko postavljene v bližnji plan, se v kontrast poenostavljenim in shematiziranim
daljnim planom ter stopnji stiliziranosti posameznih likov, ptic in dreves pojavi fino izrisan
detajl in tekstura na neki način realistične upodobitve las, perja, zrn granatnega jabolka.

Slika 59 Detajl, lasje. Manca Kovačič, Ilustracija 10, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Slika 60 Detajl, granatno jabolko. Manca Kovačič, Ilustracija 12, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni
arhiv.
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Spremenljivka število se kot ključen element pojavlja v simboliki ptice, kjer te tudi glede na
svoj položaj, postavitev in barvo govorijo o samem dogajanju v posamezni ilustraciji. V
ilustracijah 2, 3, 4, 5 in 16 s svojim harmoničnim letom in svetlimi barvami govorijo o toplini,
čistosti in življenjski sili matere in boginje Demetre. V ilustraciji 8 s svojim kaotičnim letom
in številčnostjo na eni strani spominjajo na jesensko zbiranje ptic pred odhodom na jug,
govorijo pa tudi o čustvenem, razburjenem stanju Demetre, ki išče hčerko. V ilustraciji 10
njihova statičnost in majhno število ter temnejše barve govorijo o žalosti, obupu in prihodu
zime, časa počitka.

Slika 61 Detajl, ptice. Manca Kovačič, Ilustracija 4, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Slika 62 Detajl, ptice. Manca Kovačič, Ilustracija 8, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.
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6 Ilustrirana knjiga
Končne ilustracije smo v dokument, primeren za tisk, pripravili v programu InDesign.

6.1 Format
Format knjige je določen z razmerjem med višino in širino strani. Knjige lahko glede na
razmerje stranic delimo na portretni, pokrajinski in kvadratni format. Velikost in format
knjige sta pri izbiri poljubna, določamo pa jih glede na praktični, produkcijski in estetski
vidik.40
Pri izbiri formata knjige smo se odločali glede na standardno ponudbo papirja na tržišču (med
drugim tudi iz ekonomičnega vidika, in sicer zaradi težnje po čim manjšem odpadnem
materialu), format knjige je tako skrajšan standardni A4 format (21 × 29,7 cm), velikost je
20,7 × 25, 4 cm, kar ustreza zlatoreznemu razmerju razpona dveh knjižnih strani v velikosti
41,4 × 25, 4 cm.

6.2 Tipična stran
Tipična stran v InDesignu vsebuje celostransko ilustracijo, ki se razteza čez meje dveh
tekočih strani. Robovi, ki obkrožajo prostor z besedilom, so postavljeni simetrično, zgornji in
zunanji rob sta v velikosti 2,5 cm, spodnji 3 cm in notranji 1,5 cm. Besedilo je na tipični strani
postavljeno v zgornji ali spodnji, zunanji del strani. Mreža, znotraj katere so postavljeni
elementi, deli stran na 12 × 12 delov.

Slika 63 Manca Kovačič, Primer postavitve tipične strani v Indesignu, osebni arhiv.
40

HASLAM 2006, op. 38, str. 30.
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6.3 Izbor tipografije
Pri izbiri tipografije se je pomembno vprašati, ali nabor znakov ustreza potrebam projekta,
kako se tipografija ujema z ostalimi vizualnimi elementi in celostno podobo izdelka, ali je
ustrezna za uporabo v jeziku, ki ga uporabljamo, kakšni skupini bralcev je namenjena in
podobno.41
Pri naši izbiri je bilo predvsem pomembno, da nabor znakov ustreza uporabi v slovenskem
jeziku in da se vizualno ujema z ilustracijami.
Kot primerno smo izbrali pisavo Adobe Garamond, ki je pisava s serifi, ujemajoča in
nevsiljiva v povezavi z našimi ilustracijami.
Velikost pisave je 13 t. e., medvrstični razmik pa smo v namen lažjega branja in večje
odprtosti besedila povečali na 17 t. e.

6.4 Prelom
Sama postavitev teksta je razmeroma enostavna. Ker gre za knjigo z malo besedila na vsaki
strani, je to umeščeno v zunanje dele formata v zgornjem ali spodnjem delu strani. Izjema so
naslovnica, kjer so elementi sredinsko poravnani ter leva poravnava za predzadnjo stran s
spremnim besedilom in za zadnjo stran s kolofonom.

41

Joep POHLEN, Letter fountain, Köln 2015, str. 210.
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7 Dodelava knjige
Ko je knjiga oblikovana v programu InDesign, sledi končna izvedba, pri kateri se odločamo
za vrsto papirja, sledi digitalni tisk pripravljene PDF datoteke, ter vezava v končni izdelek.

7.1 Izbor papirja
Izbran papir tvori fizični blok knjige, tiskano površino in strani. Pomembna je izbira prave
kakovosti papirja glede na njegove lastnosti. Pri svojem izdelku smo se odločili za
nepremazen reciklirani papir Echo Shiro prizvajalca Favini, teže 160 g/m2. Papir z belino,
podobno papirju originalnih ilustracij, ohranja njihovo osnovno tonsko vrednost.
Knjižna platnica je trda, s celostransko ilustracijo cvetja, ki je sicer del ene od notranjih
ilustracij ter izpisanim naslovom, imenom avtorja pesmi in ilustratorja. Ilustracija je kaširana
na lepenko debeline 2 mm, hrbet je oblečen v platno rdeče barve, ki se barvno ujema z
naslovno ilustracijo.
Vezni list je enobarvni papir Materica, teže 250 g/m2, proizvajalca Fedrigoni, in se v nežnem
rdečem odtenku barvno povezuje z naslovnico.

7.2 Vezava
Pri končnem izdelku smo se odločili za ročno vezavo, kar daje knjigi dodano vrednost in sledi
tudi samemu sporočilu in ideji knjige ‒ vračanje k naravnemu in primarnemu načinu
delovanja, k obrti in človeškemu odtisu v izdelku.
Skozi zgodovino je v 19. stoletju prišlo do razvoja strojne vezave, ki je v množični produkciji
tiskovin danes nepogrešljiva, ročno knjigoveštvo pa se kljub temu še vedno ohranja za
posebne manjše naklade in umetniške izdelke.42
Pri končni izvedbi svojega izdelka smo se odločili za šivano vezavo, ki je hibrid med klasično
trdo in mehko vezavo. Platnice so iz lepenke s kaširano ilustracijo in hrbtom odetim v platno.
Ta vezava je primerna zaradi števila strani in velikosti izdelka, zagotavlja kompaktnost in
nudi želen vizualni izgled.
Osnovni proces dela je zajemal prepogibanje strani s kostjo, razporeditev strani v pravilnem
vrstnem redu, prebadanje hrbtnega dela listov na označeni enotni liniji, šivanje s
knjigoveškim sukancem, lepljenje veznega lista in porezavo sešitega izdelka v namen

42

HASLAM, op. 38, str. 219.
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poravnave linije listov. Temu je sledilo lepljenje trdih platnic iz 2 mm lepenke, na katere smo
pred tem kaširali naslovno ilustracijo.
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8 Zaključek
V raziskavi teoretičnega dela in v praktični izvedbi diplomske naloge smo se poglobili v
pojavnost in vlogo ilustracije, predvsem na področje domišljijske ilustracije v povezavi s
poezijo in mitologijo. Med raziskavo smo si z že obstoječimi primeri približali njene lastnosti,
zakonitosti, pojavne oblike in pomembne vidike pri njenem udejanjanju. Zavedli smo se
pomembnosti posredovanja sporočilnosti mitologije in njenih z naravnimi zakoni povezanih
vsebin ter moč te sporočilnosti skozi vizualni medij ilustracije. Potrdili smo tezo, da lahko
ilustracija kvalitetno podpre in razširi poetično besedilo, tako na fizični ravni delitve kitic in
zaobjetja delov le-teh v posamezne ilustracije kot na pomenski in vizualni ravni, z dodano
avtorsko vrednostjo lastne vizualne interpretacije obstoječega besedila ter svežim in
premišljenim pristopom. Seznanili smo se tudi s tehničnimi vidiki oblikovanja in izvedbe
končnega izdelka, knjige, ki celoten proces zaokroži v enovito celoto.
Celotna naloga nam je omogočila poglobitev v samo področje ilustracije, ki je do danes že
bogato zastopano s strani kakovostnih umetnikov, spoznali pa smo tudi, da še vedno obstajajo
vrzeli in možnosti, ki jih je mogoče zapolniti in sooblikovati z lastnim umetniškim
prispevkom. Tako področje je med drugim tudi ilustriranje poezije, ki še vedno in po končani
nalogi le še bolj ostaja predmet našega interesa.
Izzivi, s katerimi smo se med diplomsko nalogo soočali, tako na analitični kot na praktično
izvedbeni ravni, so mi odprli nova obzorja, poglobili znanje in dali uvid v mnoga področja, na
katerih se lahko še naprej učim in razvijam.
Z ilustracijo se bom tako še naprej z veseljem ukvarjala, poglabljala svoje znanje na teoretski
in praktični ravni ter se z zanimanjem usmerila tudi v druga področja, kot so literatura,
knjigoveštvo in drugo.
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PRILOGE
Priloga 1, Pesem Borisa A. Novaka Ugrabljena Perzefona
Po plodnih poljih hodi Mati žit,
boginja Demetra, in trosi seme,
da se povsod odpira zrela bit
in zemlja komaj nosi težko breme.
Nad brazdami razpenja toplo vreme,
da bi narava bujno obrodila
in vzela lačni svet pod varna krila.
Skoz klas pa klije tiha klica smrti.
Iz zveze z Zevsom je rodila Koro,
deklico iz smehljajev in miline.
Korino kožo je kot mlado skorjo
božala sončna luč, ki je skoz line
grobov prodirala v srž globine,
srce podzemlja, kjer je vladal Had.
Kralj smrti je začutil živi glad
po živi deklici, na smrt odprti.
Na vozu plane, ker ga žge ljubezen,
in zgrabi deklico okrog pasu
in se pogrezne z njo v brezno brezen...
Za Koro ni najmanjšega sledu,
da mati skoraj zblodi od strahu:
povsod jo išče po površju zemlje,
dokler ne zve, da skriva jo podzemlje,
dežela, kamor mrtvi so zaprti.
Neznosna žalost Demetro potre,
da prepove rastlinam rasti. Zdaj
ljudem grozi pogin od lakote.
Zevs zapove, naj Kora gre nazaj,
a le, če niti najmanjši grižljaj
podzemne hrane ni poljubil njenih
ust. - Ona pa je jedla smrt, ki pleni,
granatna jabolka iz vrta mrtvih!

Zato dekle ne sme nazaj, na luč,
na polje, na prostost, - in gnevna Demetra
še zmeraj skriva svoj življenjski ključ!...
Da prst bi spet brstela od rojevanja,
Zevs sklene, da bo Kora kot Perzefona
tri mesece na leto vladala
ob Hadu sencam strašnega sveta,
sicer pa bo po zemeljskih vrtovih
sejala rože, luč in smeh življenja.
Odtlej nam svet ravnajo letni časi,
ki krožijo od niča do cvetenja
in se menjavajo na gozdni jasi:
ko Kora pleše s cvetnimi okrasi,
je čudežna pomlad, zelena plima;
ko je Perzefona pod zemljo - zima.
Nesmrtni krog življenja, rojstva, smrti…43
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Priloga 2, Ilustracije

Manca Kovačič, Ilustracija 1, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 2, 2018, akvarel in svinčnik, 55, 5 × 34 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 3, 2018, akvarel, 55,5 × 34 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 4, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 5, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 6, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 7, 2018, akvarel, akril, suhe barvice, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 8, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 9, 2018, akvarel, suhe barvice, akril, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 10, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 11, 2018, akvarel, akril, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 12, 2018, akvarel, akril, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 13, 2018, akvarel, akril, suhe barvice, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 14, 2018, akvarel, akril, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 15, 2018, akvarel, akril, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 16, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Manca Kovačič, Ilustracija 17, 2018, akvarel, 42 × 26 cm, osebni arhiv.

Priloga 3, Končni izdelek

Boris A. Novak, Ugrabljena Perzefona (ilustracije in oblikovanje Manca Kovačič), 2018, osebni arhiv.

Priloga 4, Razlaga in interpretacija pesmi
Zgodba se v grobem dogaja na površju zemlje in v podzemlju. Časovno sledi ciklu letnih
časov, začne se s poletjem, nadaljuje v jesen in zimo in zaključi s pomladjo in ponovnim
vstopom v poletje. Osebe, ki nastopajo v pesmi, so boginja Demetra, njena hčerka Kora, ki
med zgodbo spremeni pojavnost in postane Perzefona, vrhovni bog Zevs in bog podzemlja,
Had.
Pesem se začne s prihodom Demetre, grške boginje plodne zemlje, rodovitnosti in
poljedelstva. Ta svoje darove ustvarja v blagor ljudem, uči jih o cikličnosti naravnih procesov
in jim predaja znanja, ki jim omogočajo pridelavo hrane. Polja pod njeno oskrbo bujno
rojevajo, narava je v polnem razcvetu.
Iz zveze z vrhovnim bogom Zevsom je Demetra rodila hčerko Koro, ki je bila punčica
njenega očesa, vir njene radosti. Milina Kore je razveseljevala Demetro in polja so še naprej
rojevala.
Had, vladar podzemlja, si je poželel Koro, in ko ta nekega dne na travniku utrga narciso (te
sama pesem sicer ne omeni, a je dogodek z narciso znan iz grške mitologije), cvet, povezan s
podzemljem, se pod njenimi nogami odpre brezno in Had jo na svoji kočiji potegne v
podzemlje.
Demetra je obupano iskala svojo izgubljeno hčer in padla v globoko žalost, ko je izvedela, da
jo je ugrabil Had. V žalosti je zanemarila svoje božanske dolžnosti, zato narava ni več
obrodila, življenje je začelo ugašati, nastopilo je pomanjkanje in lakota.
Ker človeštvu zaradi pomanjkanja grozi propad, Zevs zapove, naj se Kora vrne k Demetri.
Vendar pa je ta v podzemlju jedla granatno jabolko, sadež smrti in s tem zapečatila svojo
usodo, novo življenje s Hadom.
Demetra tega noče sprejeti in narava ostaja opustošena.
Zevs se zato odloči, da bo Kora kot Perzefona tri mesece na leto vladala ob Hadu, preostanek
leta pa bo živela na površju in s tem razveseljevala mater Demetro.
Na ta način so nastali letni časi, čas, ko je Perzefona pod zemljo označuje zimo, Demetra
takrat žaluje in narava ne obrodi. Spomladi narava veselo oživi, ko je Kora spet ob Demetri.
Nastopijo meseci poletnega obilja, ko Demetra s hčerko ob sebi radostno skrbi za bogat
pridelek. Jesen pomeni poslavljanje, narava še zadnjič bujno zacveti v pisanih jesenskih

barvah in plodovih in nato oveni. Ko Kora odide v podzemlje, spet nastopi zima. In tako dalje
in zopet in zopet, kroženje letnih časov.
Vstop v zgodbo je sicer mehek, tekoč, svetel in barvit, poln življenjske moči. Besedilo se nato
stopnjuje s postopnim prihodom teme, do zapleta dejanj pride z željo Hada po Kori, do
vrhunca dramatičnosti pa pride s prizorom, ko Had ugrabi Koro. Atmosfera takrat postane
temačna, prikazuje žalost, bes in malodušje. Obup, tragični moment, je najvišji ob spoznanju,
da se Kora ne more vrniti na površje, ker je jedla hrano podzemlja. Do preobrata in razpleta
pride s preobrazbo Kore v Perzefono, kar omogoči njeno prehajanje med svetovoma. Ta
preobrat napove novo upanje, rešitev iz teme, situacija se svetli in spet oživi. S spoznanjem,
da je splet dogodkov pripeljal do nastanka letnih časov, je krog zaključen. Hkrati pa se
nadaljuje, spet mehko, tekoče, barvito, živo.

Priloga 5, Analiza posameznih kitic
Prva kitica: Vse cveti in dehti, svetu vlada rast in obilje; Demetra, boginja rodovitnosti in
plodne obdelovane zemlje, Zemljinega površja, svetu predaja znanje o poljedelstvu, kar
zaključi obdobje nomadstva in sproži začetek razvoja kulture.
Vse je bujno in rodovitno, Demetra poskrbi za to, da se sončno, toplo vreme razteza nad
zemljo. Pojavi pa se slutnja teme, smrti, tiha napoved, da ima vse svoje trajanje, tudi rojevanja
bo enkrat konec in bo nastopila smrt.
Druga kitica: Iz zveze z vrhovnim grškim bogom Zevsom je Demetra rodila hčerko Koro ‒
nežno, toplo, vedro in svetlo deklico, ki jo je božala svetloba sonca. Ta je, prežeta s Korino
toplino in mladostno radostjo, skozi line grobov in znamenja smrti, prodirala prav v srce
podzemlja, v kraljestvo, ki mu vlada Had, vladar smrti. Ta začuti živo, neustavljivo željo po
živi, nedolžni, čisti deklici. Pritegne ga njena svetloba in odprtost, dovzetnost, tako za radost
življenja kot za temo, bolečino, smrt.
Tretja kitica: Had začuti strastno ljubezen, željo po deklici in jo za vsako ceno želi imeti zase.
Na vozu se pripelje in zgrabi Koro okrog pasu in jo potegne s seboj v podzemlje, v temo, v
njej neznani svet smrti in minljivosti. Za njo izgine vsaka sled in Demetra je v svoji močni
navezanosti na hčerko vsa prestrašena, boji se za varnost svojega nebogljenega otroka. Preišče
ves poznani, zemeljski svet, celotno zemljino površje in naposled izve, da je Kora v
podzemlju, v kraljestvu smrti, kjer so zaprte duše preminulih.

Četrta kitica: Demetro prevzame nepopisna žalost in vsemu svetu prepove njegovo rast, v
svoji žalosti ne prenese radostnega in cvetočega sveta, zdaj je čas žalovanja in rastline nehajo
rasti. Ker polja več ne obrodijo, začne svet pestiti lakota. Konec je izobilja, svet je nemočen in
prepuščen v nemilost Demetrine žalosti in jeze. Zevs, kot vrhovni bog ima moč odločanja,
zapove, naj se Kora vrne k materi, vendar pa obstajajo zakoni, ki so močnejši od njegove
volje ‒ ker je Kora jedla granatno jabolko, hrano iz podzemlja, je s tem sprejela vase temo in
je zato nepovratno spremenjena.
Peta kitica: Ker je okusila temo, se Kora ne more več vrniti v svetlobo, ni več svobodna, da bi
odšla nazaj, da bi bila spet naiven otrok ob svoji materi, dobila je izkušnjo, ki je sedaj del nje,
simbolično je sprejela, da bo del podzemlja. Demetra zdaj ni več le žalostna, je razjarjena,
gnevna in se v svojem besu ne namerava usmiliti sveta, ne bo mu nudila obilja … Da bodo
rastline spet rastle in obrodile, pride do kompromisa. Zevs vzpostavi novi red, odloči, da bo
Kora v svoji odrasli spremenjeni pojavnosti, kot Perzefona, vladarica podzemlja. Tri mesece
na leto, torej tri mesece zime bo skupaj s Hadom vladala temnim sencam, prikaznim
Podzemlja. Besedilo se nadaljuje z uvodom v njeno vrnitev na površje, pride do preobrata, na
obzorju je rešitev …
Šesta kitica: … Kora bo preostalih devet mesecev preživela na površju, zato bo luč spet sijala,
rože bodo spet cvetele, svet bo radosten in poln življenja.
Tako je povedana zgodba o nastanku letnih časov, ciklov leta, ki določa potek in večno
kroženje življenja od pomanjkanja, opustošenja, mirovanja, spanja narave, do njenega
ponovnega rojstva, bujnega cvetenja in rojevanja. Jasa je prispodoba za svet, kjer se odvija
večno menjavanje in cikel letnih časov. Ko je Kora, hčerka narave, znanilka pomladi, vesela,
radostna in plešoča, takrat je pomlad, vse zeleni, zelena plima čudeža življenja, rast in obilje.
Nato spet odraste, se preobrazi v Perzefono, sprejme svojo nalogo, odide v podzemlje. Takrat
se svet umakne k počitku, narava pa miruje, počiva in čaka. Nesmrtni, večen, vedno
obnavljajoč krog, ki se vedno znova vrača na svoj začetek. Gre za cikličnost življenja, rojstvo,
odraščanje, zorenje, smrt in ponovne začetke. Rojstvo in smrt ‒ življenje vsebuje oboje ‒
začetek potrebuje svoj konec, da lahko spet zaživi kot začetek. Brez tega bi nastala
monotonost, rojstvo in smrt pa dajeta ritem, dinamiko življenju. In vse to kroži v cikličnosti
letnih časov, pomlad, poletje, jesen, zima, pomlad …

Priloga 6, Mitološko in zgodovinsko ozadje glavnih likov
V grški mitologiji je Demetra boginja rodovitne zemlje in poljedelstva. Dobesedni pomen
njenega imena je Mati Zemlja. Predstavlja gonilno silo življenja, impulz rojevanja in
obnavljanja. Kadar svetu vlada s svojo hčerjo Koro, katere ime pomeni mlado dekle, je na
zemlji harmonija in bujno življenje, ko pa je ta kot Perzefona v podzemlju, se vzpostavljeni
red in ravnovesje prekineta in zemlja ne obrodi.44
Demetra predstavlja ustvarjalno moč v zemlji, ljudi je naučila poljedelstva, njen simbol je
makov cvet in klas žita. Hkrati žitno seme predstavlja njeno hčer Perzefono, ki mora kakor
zrno določeno obdobje preživeti v podzemlju, da se lahko nato spomladi spet rodi, vzklije in
Demetra takrat naravi spet radostno daruje moč plodnosti.
Had je v grški mitologiji bog podzemlja, smrti in bogastva. Po ugrabitvi Kore in njene
preobrazbe v Perzefono le-ta postane njegova žena, vladarica podzemlja.45
Sam mit o Demetri in Perzefoni je bil temelj Elevzinskih misterijev, enega od krogov, v
katerega so bili inicirani veliki grški filozofi, umetniki, tragiki in vojskovodje. Cilj Misterijev
je bil osvoboditev človeške duše, doseganje osvoboditve strahu pred smrtjo za časa življenja
in verovanje v svet onstranstva ter slavljenje večnega toka umiranja in prenove življenja.
Perzefona je tako predstavljala učenca, ki gre skozi proces iniciacije, skozi smrt in podzemni
svet, da bi dosegel ponovno rojstvo in osvoboditev. Kot mlado dekle je Kora simbol človeške
duše, ki se ne zaveda svoje božanskosti ‒ zato mora prehajati skozi podzemlje, misterij
umiranja. Kora na začetku zgodbe in ta, ki se na koncu vrača nazaj k materi, sta zato različni,
ena umre, da se lahko druga rodi v novem stanju zavesti. Zaradi zaprisege molčečnosti je
večina podatkov o samem dogajanju ostala skrita.46

44

Daliborka KIKOVIĆ, Grški misteriji, Akropola, dostopno na < http://akropola.org/clanki/grski-misteriji/>
(28. 6. 2018).
45
Žito – simbol življenjskih ciklusov, Akropola, dostopno na <http://akropola.org/clanki/zito-simbolzivljenjskih-ciklusov/> (28. 6. 2018).
46
Prav tam.

Zahvala
Za vse predano znanje, usmeritve in pomoč pri diplomski nalogi se v prvi vrsti zahvaljujem
mentorici doc. Suzani Bricelj in somentorici doc. mag. Mariji Nabernik.
Zahvala gre tudi domačim, za podporo, zaupanje in potrpljenje, ter vsem bližnjim in ostalim,
ki so tako ali drugače prispevali, me spodbujali in podpirali na poti odkrivanja in udejanjanja
lastnega likovnega izraza ter realizacije celotnega projekta.

