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Povzetek

V diplomskem delu na podlagi strokovne literature in analize izbranih del določimo
načine sodelovanja med besedilom in ilustracijo v slikanicah ter izberemo primernega za
zgodbo v Miškinih belih nočeh avtorja Padraica Calpina in njeno ciljno publiko otrok od
tretjega do šestega leta starosti. V besednem delu izbranih slikanic za analizo opazujemo
tudi pripovedovalca in fokalizatorja ter določimo kakšen vpliv ima na njiju ilustracija.
V praktičnem delu na podlagi raziskanega opišemo postopek oblikovanja zgodborisa in
pojasnimo izbiro likovne tehnike ilustracij. Opišemo tudi izbrano črkovno vrsto in določimo
vezavo knjige.
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Abstract

This thesis observes and analyses a selection of picture books that helps us define
various types of interaction between text and picture in children’s picture books. Among
the described methods we choose the most appropriate one for the illustration of Padraic
Calpin’s story Another night awake, suitable for 3–6-year-olds. In the picture books selected
for analyses we observe the types of narration and focalisation in the text and determine how
illustration interacts with it. The second part of the paper focuses on the illustration and design
of our picture book. We describe how we made the storyboard, designed the characters and
explain the techniques used for the final illustrations. We also touch upon the typeface used in
the book, as well as its visual image (covers, binding).
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1 Uvod

V diplomskem delu bomo preučevali sodelovanje besedila in ilustracije v ustvarjanju
enotne pripovedi za otroke, pri čemer se bomo posvetili predvsem vlogi podobe in temu,
kako jo uspešno dodati že obstoječemu besedilu. V analitično-raziskovalnem delu bomo
obravnavali različne pristope ilustriranja domišljijskega besedila v slikanicah za otroke. V
besednem in vizualnem delu slikanic bomo opazovali načine podajanja informacij in vlogo ter
lastnosti pripovedovalca.
V praktičnem delu bomo iskali ustrezen odnos med besedo in podobo za domišljijsko
besedilo, ki ga ilustriramo, in oblikovali slikanico za bralno skupino predšolskih otrok.
Ob ustvarjanju ilustracij bomo z dovoljenjem avtorja zgodbe krajšali besedilo, in sicer z
namenom oblikovanja jasne in zanimive pripovedi. Naš cilj je, da bo iz nje razbran poudarek
na temi prijateljstva in zaupanja, ki glavnemu književnemu liku, Miški, pomagata pri
reševanju njene težave.
Skozi raziskovalni del želimo dokazati, da je z ilustracijami mogoče iz zgodbe
razbrati teme, ki so avtorju/avtorjem pomembne, tudi, če jih besedilo samo po sebi ne podaja.
S pomočjo analitičnega študija obravnavanega gradiva bomo opazovali, ali lahko vizualni
jezik vstopi v zgodbo enako močno kot besedni in s tem povsem spremeni bralčevo dojemanje
književnih junakov, vzdušja ali celo glavnega sporočila.
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2 Ilustracija

Ilustracija, umetniška ali obrtna stvaritev, je pogosto definirana v tesni zvezi
z besedilom in v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložena kot risba ali slika, ki
ima pojasnjevalno ali dekorativno vlogo ob besedilu. 1 Alan Male definira ilustracijo bolj
neodvisno od verbalnega, vendar poudari njeno podrejenost prenašanju točno določenega
sporočila publiki.2 Objektivnost in jasnost njene vloge je tisto, kar jo loči od drugih
umetniških zvrsti. 3

2.1 Področja ilustracije
V grobem se ilustracijo na podlagi njenega vira informacij in preverljivosti
ilustriranih dejstev deli na stvarno in domišljijsko. Od tu naprej se področja razdelijo
glede na naravo in vlogo sporočila ilustracije. 4 Male določi pet področij: dokumentarno,
pojasnjevalno, pripovedno, prepričevalno in identifikacijsko. 5 Vsako od teh področij lahko
dalje delimo po obliki medija, v katerem se pojavi, npr. knjižna, plakatna, časopisna …

2.1.1 Knjižna ilustracija
Knjiga in ilustracija sta se skozi čas razvijali soodvisno druga od druge in si po
Lawrencu Zeegenu delita štiristoletno zgodovino vse do odkritja fotografije. 6 Medij knjige se
pojavi v vseh petih področjih ilustracije, ki jih je definiral Male, v pričujoči diplomski nalogi
pa se bomo osredotočili na pripovedno ilustracijo v knjigah, natančneje na slikanico, ki je po
Haramiji in Batič ena izmed petih oblik knjige. 7 Oblike knjig sta glede na delež prisotnega
besedila in ilustracij razdelili v knjigo brez ilustracij, ilustrirano knjigo, slikanico, strip in

1

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU, 2000, dostopno na: <http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ilustracija&hs=1>
(28. 6. 2018).

2
3
4

Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Lausanne: AVA Publishing SA, 2007, str. 10.
Prav tam, str. 10.
Prav tam, str. 9.

5
6

Prav tam, str. 9.
Lawrence ZEEGEN, What is illustration, Mies: Rockport Publishers, 2009, str.114.

7

Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Teorija slikanice, Otrok in knjiga, 41–89, 2014, str. 5.
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knjigo brez besedila. 8 Po njuni definiciji umeščamo naš projekt v področje domišljijske
ilustracije, predstavljene v mediju slikanice, saj delo Miškine bele noči vsebuje manj kot 1800
besed, ilustracija pa predstavlja vsaj polovico celotne knjige in je neposredno povezana z
besedilom ter vključena v pripoved izmišljene zgodbe antropomorfiranih živali. 9

8

Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Poetika slikanice, Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-

9

Franc, 2013, str. 24.
Prav tam, str. 25–29.
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3 Odnos besede in podobe v slikanicah

Literarni zgodovinar Igor Saksida postavi dve definiciji slikanice. Po strožji sta
beseda in podoba tako tesno povezani in odvisni druga od druge, da pripoved brez enega
izmed dveh elementov ne bi delovala. 10 Po drugi, “ohlapnejši”, definiciji, pa besedilo in
ilustracija, ki sta enakovredna dela slikanice kot celote, lahko stojita in delujeta tudi sama
zase. 11

3.1 Dopolnjujoč in nasprotujoč način sodelovanja
V knjigi Otroške slikanice: Umetnost vizualnega pripovedništva (Children’s
picturebooks: the art of visual storytelling) Salisbury in Styles povzameta uspešni vrsti
odnosa med besedo in sliko v slikanicah, o katerih sta v delu Kako delujejo slikanice (How
picturebooks work) pisali Maria Nikolajeva in Carole Scott. 12 13 Omenjena načina sodelovanja
besede in ilustracije sta bodisi komplementarnega bodisi nasprotujočega značaja. 14 Za prvega
je značilno, da podoba povzame vse, kar omenja besedilo in doda nove informacije, hkrati pa
pušča dovolj prostora za bralčevo osebno interpretacijo dela. 15 Drug način sodelovanja besede
in podobe je njuno nasprotovanje v pripovedovanju. Medsebojno spodbijanje informacij med
besedilom in ilustracijo omogoča različne načine branja zgodbe in njene interpretacije.16
Odnos med besedo in podobo nas zanima predvsem v slikanicah za otroke, ki
vsebujejo največ 30–50 besed na stran, kar ustreza postavljenim ciljem za našo slikanico.
V nadaljevanju bomo analizirali pet slikanic, v katerih smo prepoznali edinstvene načine
vključevanja ilustracij v besedilo ali obratno. Predstavljajo različne pristope ilustriranja
zgodbe znotraj Nikolajeve in Scottove razdelitve na dve uspešni metodi. Z njihovo obravnavo
želimo spoznati, kakšne so možnosti pripovedovanja v slikanicah z enako ciljno skupino in
podobno količino besedila ter kaj specifični odnosi med besedo in sliko omogočijo pri branju
in razumevanju zgodbe.

10
11
12

Igor SAKSIDA, Bogastvo poetik in podob, Otrok in knjiga, 26–47, 1999, str. 12–24.
Prav tam, str. 12–24.
Martin SALISBURY in Morag STYLES, Children’s picturebooks: the art of visual storytelling, London: Laurence
King Publishing, 2012, str. 92–96.

13
14

Maria NIKOLAJEVA in Carole SCOTT, How picturebooks work, New York: Routledge, 2006.
SALISBURY in STYLES 2012, op. 12, str. 92–96

15
16

Prav tam, str. 92–96.
Prav tam, str. 92–96.
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3.1.1 Dopolnjujoč način sodelovanja besede in podobe
Vrnite mi klobuk (I want my hat back)
Jon Klassen, 2011, Candlewick Press, London, Anglija 17
Pripoved se začne že z naslovnico, ki v celostranskem portretu predstavi glavni
književni lik in pripovedovalca zgodbe, medveda. Že naslov Vrnite mi klobuk je del
prvoosebne pripovedi, ki prevladuje v knjigi. Poleg medvedovega pripovedovanja, del
besedila sestavljajo dialogi med njim in drugimi živalmi, ki mu odgovarjajo na vprašanja o
izgubljenem pokrivalu.
Besedilo je z ilustracijo v dopolnjujočem odnosu, v katerem vsak del poda nove
informacije in tako skupaj pripovedujeta zgodbo. Ilustracije živali v togih pozah z neizraznimi
obrazi nam samostojno, tj. brez besedila, ne bi uspele podati informacij o tem, kaj je
medvedovo vodilo skozi pripoved. Prav tako bi bil izgubljen element laži, razbran iz dialoga,
ki zgodbi prinese napetost in humor. Zgodba, pripovedovana samo verbalno, brez ilustracij,
pa nam ne bi predstavila književnih likov. Izgubljen bi bil motiv medvedove površnosti, ko
ne opazi svojega klobuka. Kasneje v zgodbi medved pokrivalo opiše z besedami in se hkrati
z bralcem spomni, kje ga je že videl. To je prikazano na naslednji strani, kjer se v ilustraciji
prvič pojavi živo rdeča barva v ozadju medveda in kot močan kontrast ostalim svetlim
stranem v knjigi opozori bralca na pomembno medvedovo spoznanje. Nasičena rdeča barva
je sicer znana kot opozorilna barva, v knjigi Vrnite mi klobuk pa obenem tudi barva klobuka,
ki ga medved išče. 18 Junaku se tokrat, v nasprotju z ostalimi deli knjige, malenkost spremeni
izraz na obrazu, ki skupaj z velikimi tiskanimi črkami besedila prikaže njegovo jezo. Tako
je namig na zaključek zgodbe in zajčeve usode podan prav tako v besedilu kot v ilustraciji, a
jasno in manj odprto za različne interpretacije le v kombinaciji obeh elementov slikanice.

Slika 1 Jon Klassen, I want my hat back, London: Candlewick press, 2011, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

17
18

Jon KLASSEN, I want my hat back, London: Candlewick Press, 2011.
William LIDWELL, Kritina HOLDEN in Jil BUTLER, Universal principles of design, Massachusetts: Rockport
Publishers, 2010, str. 48.
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3.1.2 Nasprotujoč odnos med besedo in podobo
To ni moj klobuk (This is not my hat)
Jon Klassen, 2012, Candlewick Press, London, Anglija 19
Tudi v tem primeru se pripoved začne že na naslovnici, kjer spoznamo glavni lik
majhne ribe in zaplet zgodbe, da pokrivalo ni njeno. Riba nagovarja bralca in mu prizna, da
je pokrivalo ukradla drugi večji ribi, ko je ta spala. Išče razloge, ki bi njeno dejanje opravičili,
hkrati pa načrtuje, kako bo ubežala morebitnim posledicam kraje. Ponovno je zgodba
pripovedovana v prvi osebi, a tokrat brez dialogov. Celotna besedna pripoved je sestavljena iz
junakovega pojasnjevanja bralcu o svojih dejanjih in načrtih. Od prve do četrte strani knjige
se ilustracija in besedilo dopolnjujeta v podanih informacijah in govorita o isti resničnosti.
Večji del knjige, od pete strani naprej, pa nam ilustracija pripoveduje obratno kot besede
glavnega književnega lika. To izpostavi pripovedovalčevo neznanje ali laž. Bralec se zaveda,
da ve več od glavnega junaka oz. več, kot ta misli, da njegov poslušalec ve. To k pripovedi
doda napetost in humor.

Slika 2 Jon Klassen, This is not my hat, London: Candlewick press, 2012, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Bralci čakamo na trenutek, v katerem se bosta sporočilnost besedila in ilustracije
zedinila in s tem odgovorila na vprašanje o resnični usodi junaka pripovedi. A do tega nikoli
ne pride. Besedilo in ilustracija ves čas govorita o nasprotujočih stanjih in prav tako zaključita
na nasprotni noti. V besedilu je konec za glavni lik pozitiven, slika pa namigne na usodno
posledico kraje.

19

Jon KLASSEN, This is not my hat, London: Candlewick Press, 2012.
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3.1.3 Kombinacija dopolnjujočega in nasprotujočega odnosa med besedo in podobo
Našla sva klobuk (We found a hat)
Jon Klassen, 2016, Candlewick Press, London, Anglija 20
V zadnjem delu trilogije se izmenično pojavljata oba načina sodelovanja besede in
podobe, ki ju je Klassen v prvih dveh delih uporabil ločeno. Kot v knjigi Vrnite mi klobuk
je zgodba pripovedovana v prvi osebi z občasnimi dialogi med glavnima junakoma dveh
želv. Prvoosebno pripoved vodi le ena izmed želv, ki ji ilustracija ne nasprotuje, ampak jo
dopolnjuje na enak način kot medvedovo v zgodbi Vrnite mi klobuk. Iz podobe razberemo,
kdo sta glavni književni osebi in kje se nahajata, hkrati pa, nasprotno od rib v To ni moj
klobuk, delata točno to, kar nam želva tudi pripoveduje. Do nasprotovanja med besedilom in
ilustracijo pride v dialogih, ko ilustracija s kompozicijo in smerjo želvinih pogledov namigne
na dvom književnega lika in s tem ustvari nasprotje med tem kaj reče (v besedilu) in kaj
razmišlja (v ilustraciji). Negotovost v književnem liku in celostni pripovedi zadržuje bralčevo
zanimanje za razplet.

Slika 3 Jon Klassen, We found a hat, London: Candlewick press, 2016, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Slika 4 Jon Klassen, We found a hat, London: Candlewick press, 2016, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

20

Jon KLASSEN, We found a hat, London: Candlewick Press, 2016.
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K napetosti v pripovedi pripomore tudi razdelitev zgodbe v tri poglavja poimenovana
V iskanju klobuka (Finding the hat), Gledava sončni zahod (Watching the sunset) in Greva
spat (Going to sleep). Zaključek prvih dveh poglavij in naslov novega poglavja nastopi ravno
v trenutku, ko pričakujemo odziv želve, s čimer se podaljša trenutek bralčevega zanimanja za
razplet.
Na podlagi primerjave del Našla sva klobuk in To ni moj klobuk ugotavljamo, da
se načini sodelovanja besede in podobe ujemajo z značajem zgodb in njunih koncev ter
z značilnostmi njunih glavnih književnih likov. V knjigi To ni moj klobuk predstavljeni
književni liki niso prijatelji in si ne zaupajo, prav tako kot se pripovedi v besedi in sliki skozi
večino slikanice ne strinjata in si nasprotujeta v podanih informacijah. V delu Našla sva
klobuk se ta element nerazumevanja med likoma ter med besedo in podobo pojavi le za hip.
Zaključi pa se pozitivno za oba književna lika ter v komplementarnem odnosu med besedo in
podobo.
3.1.4 Dopolnjujoč način sodelovanja besede in podobe s podvajanjem informacij
Pot domov v noči (The way home in the night)
Akiko Miyakoshi, 2017, Kids Can Press, Ontario, Kanada 21
Izvirni naslov: Yoru no kaerimichi
Akiko Miyakoshi, 2015, Kaisei-Sha Publishing Co. Ltd., Tokio, Japonska
V avtorskem delu pisateljice in ilustratorke Akiko Miyakoshi, Pot domov v noči,
mladi zajček pripoveduje o mestu ponoči. Celotna pripoved je sestavljena iz njegovega
zaznavanja mesta tik preden zaspi. Nekatere dogodke dobro vidi in jih opiše, preostale pa si
na podlagi zvokov in vonjav izmisli. Beseda in podoba se dopolnjujeta, da bi bralcu prikazala
zajčkovo dojemanje prostora, ki ga obkroža. Velik del informacij iz besedila se ponovi v
ilustracijah, kar Janja Batič in Dragica Haramija v članku Teorije slikanice označita kot
značilnost klasičnih slikanic. 22 V teh je vloga ilustracij predvsem osvetlitev posameznih delov
iz besedila, kadar le ta težko dopušča ločeno razvijanje zgodbe skozi podobo. 23 V primeru
dela Pot domov v noči pripoved nima zapleta, vrha in razpleta. Bralci spremljajo zajčkovo
razmišljanje in umirjanje tik preden bo zaspal. Ko bralec bere in opazuje isto zgodbo ter
pripoved, mu ni treba združevati različnih informacij iz besede in podobe v enotno zgodbo.
Za slikanico, ki govori o trenutkih tik preden glavni književni lik zaspi in bi lahko bila tako
del otrokove oziroma bralčeve priprave na spanec, je pasivna vključenost bralca, ki jo doseže
komplementaren odnos besede in podobe s ponavljanjem informacij, uspešna.
21
22
23

Akiko MIYAKOSHI, The way home in the night, Ontario: Kids can press, 2017.
HARAMIJA in BATIČ 2014, op. 7, str. 5–6.
Prav tam, str. 5–6.
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Slika 5 Akiko Miyakoshi, The way home in the night, Ontario: Kids can press, 2017, lastni arhiv.

3.1.5 Dopolnjujoč način sodelovanja besede in podobe s podvajanjem informacij, kjer
ima podoba vodilno vlogo
Ernest in Tinka sta izgubila Simona (Ernest et Célestine ont perdu Siméon)
Gabrielle Vincent, prevedla Ana Barič Moder, 2013, Sanje, Ljubljana, Slovenija 24
V slikanici Ernest in Tinka sta izgubila Simona avtorice Gabrielle Vincent je besedna
pripoved sestavljena iz kratkih nagovorov glavnih književnih likov. Besedilo vključuje od 0
do 9 besed na stran. Ilustracija ima glavno vlogo pri ustvarjanju prostora, določanju časa in
oblikovanju vizualnih ter značajskih lastnostih književnih likov in njihovih odnosov. Odnos
med besedo in podobo spominja na odnos med verbalnim in vizualnim v risankah za otroke,
kar se začuti tudi v ritmu branja slikanice, ki ga ustvarita enaka velikost in število ilustracij na
stran.
Prav tako kot v slikanici Pot domov v noči, tudi v zgodbi Ernest in Tinka sta izgubila
Simona pride do podvajanja informacij v besedi in podobi, le da je tokrat besedilo tisto, ki
osvetli določene dele iz ilustracije. Besedila je zelo malo in predstavlja le kratke nagovore
glavnih književnih likov. Povedi ne podajo veliko informacij in se med seboj ne dopolnjujejo
dovolj uspešno, da bi brez ilustracij razumeli kaj se v zgodbi dogaja. Ilustracija doda vse
potrebne podatke o junakovih dejanjih, odzivih in počutju, kar ustvari razumljiv in zanimiv
pripovedni lok.

24

Gabrielle VINCENT, Ernest in Tinka sta izgubila Simona, Ljubljana: Sanje, 2013.
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Slika 6 Gabrielle Vincent, Ernest in Tinka sta izgubila Simona, Ljubljana: Sanje, 2013, lastni arhiv.
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4 Odnos med literarnim pripovedovalcem in ilustracijami v
slikanicah

O povezavi besede in podobe v slikanicah govorita tudi Dragica Haramija in Janja
Batič v njuni definiciji slikanice. Odnos med besedo in podobo označita kot interakcijo, ki
vpliva na razumevanje pomena obeh delov. 25 V delu Poetika slikanice povzameta Serafina
in zapišeta, da je »[slikanica] multimodalna ali večpripovedna [...] zato, ker izraža zgodbo z
dvema sporazumevalnima kodoma, ki združena (lahko) predstavljata tretjo zgodbo.« 26 Za
razliko od prejšnjega poglavja, kjer smo obravnavali razlike v podanih informacijah med
besedilom in podobo ter doseganje enakovrednosti obeh elementov, bomo tokrat preučili
pojavnost in vpliv pripovedovalca na branje zgodbe v slikanicah.
Sledi literarnoteoretski pregled definicije pripovedovalca, ki nam bo v pomoč
pri določitvi pripovedovalca v besedilnem delu slikanic in raziskavi, ali je možno po istih
kriterijih določiti pripovedovalca tudi v ilustriranem delu, oziroma kako vizualna podoba
vpliva na bralčevo dojemanje pripovedovalca in njegovega pogleda v besedilu. V analizi
obravnavamo slikanice iz prejšnjega poglavja.

4.1 Pripovedovalec in fokalizacija v literaturi
Literarni zgodovinar Marjan Dolgan definira književnega pripovedovalca kot
izmišljen del pripovedi, ki z določene perspektive pripoveduje, a ne predstavlja avtorja
besedila. 27 Miran Štuhec v Naratologiji doda, da pripovedovalec nosi odgovornost vseh
dogodkov in razumevanja besedila. 28 V istem delu Štuhec povzame študijo Wolfganga
Kayserja, v kateri je pripovedovalec označen kot tisti, ki lahko pripoveduje o vsem, kar je
bralcu skrito in je karakteriziran kot nezemeljski in vsemogočen. 29 Na določitvi fiktivnosti in
vsevednosti pripovedovalca je nadaljeval nemški teoretik Franz K. Stanzel in razvil do danes
najpogosteje uporabljeno razčlenitev pripovedovalca v tri tipe. To so avktorialni ali vsevedni,
personalni in prvoosebni. 30 Oblikovno avktorialnega in prvoosebnega pripovedovalca hitro

25
26

HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 8, str. 29.
Prav tam, str. 33.

27
28

Marjan DOLGAN, Pripovedovalec in pripoved, Maribor: Založba Obzorja Maribor, 1979, str. 12.
Miran ŠTUHEC, Naratologija: med teorijo in prakso, Ljubljana: Študentska založba, 2000, str. 29.

29
30

Prav tam, str. 29–30.
Prav tam, str. 30.
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ločimo po rabi tretje ali prve slovnične osebe, prav tako se razlikujeta tudi vsebinsko. 31
Štuhec povzame, da ima avktorialni pripovedovalec zmožnost menjavanja svoje lege, pogleda
na dogajanje in celo obsega svoje vednosti, prvoosebni pa pripoveduje iz svojih osebnih
izkušenj. 32 Nadaljuje, da je izraz za tretji tip pripovedovalca po Stanzlu, personalnega,
možno ukiniti. 33 Slovnično so povedi personalnega pripovedovalca enake avktorialnemu,
saj oba v povedih uporabljata tretjo slovnično osebo, razlikujeta pa se v obsegu vednosti,
kjer je personalni pripovedovalec bližje prvoosebnemu. 34 Z uvedbo pojmov fokalizacija
in fokalizator v literarni teoriji, vsaka sprememba v načinu pripovedovanja ni vedno
posledica spremembe tipa pripovedovalca in možno je govoriti o istem tipu pripovedovalca,
akvtorialnem, s premikom v fokalizacijskem kotu. 35 Štuhec označi fokalizacijo kot pojem, ki
»omogoča znoraj pripovedne strukture besedila izločiti tistega, ki usmerja pripovedovalčevo
perspektivo«. 36 Po Genettu se fokalizacija deli še na notranjo in zunanjo in obe sta lahko
del prav tako avktorialne kot prvoosebne pripovedi. O notranji fokalizaciji govorimo, kadar
literarni lik določa pripovedovalčevo perspektivo, zunanja fokalizacija pa predstavlja pogled
proti junaku/-om in dogajanju. 37

4.1.1 Določanje pripovedovalca in fokalizacije v besednem in slikovnem delu slikanic
O določanju pripovedovalca in fokalizatorja v slikanicah pišeta Maria Nikolajeva
in Carole Scott v delu Kako delujejo slikanice, kjer določita, da vizualni del ne more
predstavljati pravega notranjega fokalizatorja. 38 Vlogo notranje fokalizacije, ki predstavlja
junakove misli in občutke, lahko vizualni del uresniči le delno z barvo, kompozicijo in
izrazi na obrazu. 39 V nadaljevanju analiziramo pojavnost pripovedovalca in fokalizatorja v
slikanicah, ki smo jih obravnavali že v prejšnjem poglavju. Najprej ju določimo v literarnem
delu knjige in na podlagi tega opazujemo, kako v pripoved vstopi ilustracija in kakšen je
njen vpliv na bralčevo razumevanje pripovedovalca ter fokalizatorja v knjigi kot celoti iz
besedilnega in vizualnega dela. O predlogu določanja fokalizatorja v vizualnem delu slikanic
govorimo tudi v praktičnem delu diplomske naloge, kjer analiziramo potek ilustriranja
Miškinih belih noči.

31
32

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 29–34.
Prav tam, str. 29–34.

33
34

Prav tam, str. 29–34, 55–65.
Prav tam, str. 29–34.

35
36

Prav tam, str. 29–34, 55–65.
Prav tam, str. 55.

37
38

Prav tam, str. 55–65.
Maria NIKOLAJEVA in Carole SCOTT, How picturebooks work, London: Garland Publishing, 2001, str. 118–138.

39

Prav tam, str. 118–138.
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Vrnite mi klobuk (I want my hat back)
Jon Klassen 40
V besedilu dela Vrnite mi klobuk je pripovedovalec prvoosebni. Po Stanzlovi teoriji
je prvoosebni pripovedovalec »telesno določen« in »z literarnim dogajanjem eksistencialno
povezan«. 41 V obravnavanem besedilu pripovedovalca ni možno telesno natančno opisati,
zelo očitno pa je prisoten njegov oseben in subjektiven odnos do dogajanja.
»Moj klobuk je izginil. Nazaj ga hočem.« 42
Velik del besedila predstavljajo dialoški segmenti. Tak način pripovedovanja Dolgan
poimenuje »sceničen« in zanj pravi, da je, kljub navidezni odsotnosti, pripovedovalec tisti, ki
nam predstavi in spremlja dialoge. 43 Štuhec pri pojavu dialogov v besedilu govori o premiku
v prvoosebno pripoved z notranjo fokalizacijo in združenost subjektov pripovedovanja in
gledanja v isto figuro. 44
»Kaj te muči?
Svoj klobuk sem izgubil. In nihče ga ni videl.
Kako pa izgleda tvoj klobuk?
Rdeč je in koničast in …« 45
Kot v dialogih je tudi v ostalem besedilu fokalizacija notranja. Način pripovedovanja
se ujema s Štuhcevo razlago notranje fokalizacije v primeru prvoosebne pripovedi, kjer vse
temelji na vednosti upovedene osebe in v času, ki je skupen dogajanju ter pripovedovanju. 46
Kot smo pri delu Vrnite mi klobuk opazovali že v prejšnjem poglavju, sta besedilo
in podoba v dopolnjujočem odnosu. Ugotavljamo, da ima podoba velik vpliv pri definiranju
fokalizatorja v slikanici kot celoti. Lahko bi govorili tudi o vplivu na pripovedovalca, vendar
je slovnična struktura povedi v besedilu premočen indic, da bi ga prezrli.Večji del ilustracij
v knjigi predstavlja bralcu le tisto, kar je v vednost medvedu in se, kot smo omenili že pri
fokalizaciji v besedilu, nahaja v istem času ter prostoru kot prvoosebni pripovedovalec. Edini
trenutek v knjigi, kjer ilustracija omogoči premik v fokalizacijskem kotu iz notranjega v
zunanji, je srečanje z zajcem z rdečim klobukom. Glede klobuka bralci nemudoma še niso
prepričani, a pomislijo na možnost, da je ukraden. Medved, prvoosebni pripovedovalec
40
41

KLASSEN 2011, op. 17.
ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 33.

42
43

KLASSEN 2011, op. 17, brez oštev. str.
DOLGAN 1979, op. 27, str. 12.

44
45
46

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 62.
KLASSEN 2011, op. 17, brez oštev. str.
ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 58.
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v besedilu, pa tega ne opazi. V skupni pripovedi podobe in besede predstavlja ilustracija
rdečega klobuka »metanarativni [poseg]«, kot ga poimenuje Štuhec in mu pripiše moč
spremembe fokalizacijskega kota. 47

Slika 7 Jon Klassen, I want my hat back, London: Candlewick press, 2011, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

To ni moj klobuk (This is not my hat)
Jon Klassen 48
Zgodba besedila v To ni moj klobuk je pripovedovana enako kot v prejšnjem delu, ki
smo ga analizirali preko prvoosebnega pripovedovalca, le brez dialoških segmentov.
»To ni moj klobuk. Pravkar sem ga ukradla.
Ukradla sem ga veliki ribi, ko je spala.« 49
Fokalizacijski kot skozi celotno pripoved v besednem delu slikanice ostaja notranji.
Pripovedovalec opisuje dogajanje in se od njega nikoli časovno ali psihološko ne oddalji.
Časovna in psihološka oddaljenost je po S. Rimmon-Kenanu pogoj za definiranje fokalizacije
v prvoosebni pripovedi kot zunanje. 50
Serija ilustracij brez besedila ustvari jasno pripoved, zato ji lahko določimo
pripovedovalca in fokalizacijski kot. Pripoved je ustvarjena iz prostorskih preskokov od
položaja majhne do velike ribe do raka, kar nam govori o pripovedovalčevi vsevednosti.
Možnost prostorskih in časovnih preskokov v pripovedi je Matjaž Kmecl v Mali literarni
teoriji pripisal avktorialnemu pripovedovalcu. 51 V vsaki ilustraciji spremljamo zunanjo
podobo treh upovedenih junakov pripovedi, kar določi fokalizacijo v tej likovni pripovedi kot
zunanjo.
47
48

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 80.
KLASSEN 2012, op. 19.

49
50

Prav tam, brez oštev. str..
ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 62.

51

Matjaž KMECL, Mala literarna teorija, Ljubljana: Založba M & N, 1996, str. 218–219.
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Slika 8 Jon Klassen, This is not my hat, London: Candlewick press, 2012, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Slika 9 Jon Klassen, This is not my hat, London: Candlewick press, 2012, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Slika 10 Jon Klassen, This is not my hat, London: Candlewick press, 2012, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Za zgodbo To ni moj klobuk smo v prejšnjem poglavju določili, da je pripoved
ustvarjena iz nasprotujočega odnosa med besedo in podobo, kar ima v primeru analize
skupnega fokalizacijskega kota pomembno vlogo. Avktorialni pripovedovalec in zunanji
fokalizator v ilustraciji nas opozori na to, kako zelo zožen je pogled prvoosebnega
pripovedovalca in notranjega fokalizatorja v besedilu. Štuhec lastnost premika iz zunanje
v notranjo fokalizacijo določi kot zelo učinkovito v kriminalistični literaturi. 52 Subjektu
gledanja se lahko vidno polje tako zoži, da upovedena oseba o dogajanju nima dovolj vednosti
52

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 63–64.
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za ohranitev osebne varnosti. 53 V delu To ni moj klobuk nam šele ilustracije predstavijo, kako
ozko je vidno polje prvoosebnega pripovedovalca v besedilu, ker nam prikažejo informacije
o zgodbi, ki v besedilu manjkajo. Bralčevo izmenično branje besedila in podobe uvede v
delo nenehne preskoke iz zunanje v notranjo fokalizacijo in obratno, s tem pa doda branju
element napetosti. Na Sliki 9 opazujemo nasprotujoč odnos pripovedovalcev besednega in
vizualnega dela ter preskok iz notranje fokalizacije besedila v zunanjo fokalizacijo ilustracije.
Majhna riba v besedilu trdi, da velika izginotja klobuka nikoli ne bo opazila, na ilustraciji pa
je opaziti, da je velika riba odločena najti tatu njenega klobuka.

Našla sva klobuk (We found a hat)
Jon Klassen 54
Zgodba Našla sva klobuk, zadnji del Klassenove trilogije, prav tako v besedilu
uporabi prvoosebnega pripovedovalca. Gramatično se ta od prvih dveh razlikuje v rabi prve
slovnične osebe v množini. Kot v zgodbi Vrnite mi klobuk so del pripovedi dialoški segmenti
med želvama, ki sta našli klobuk. Literarni deli se ujemata tudi v enakem tipu notranje
fokalizacije.
»Gledava sončni zahod. Gledava ga skupaj.
O čem razmišljaš? Razmišljam o sončnem zahodu.« 55
Ilustracijam glede na perspektivo gledanja določamo zunanjo fokalizacijo, saj ves
čas opazujemo literarna junaka od zunaj. Izjema so ilustracije na koncu, v katerih želvi lebdita
v vesolju, ki bi lahko namigovale na misli ali sanje ene izmed želv in s tem uvedle premik k
notranji fokalizaciji.

Slika 11 Jon Klassen, We found a hat, London: Candlewick press, 2016, Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

53
54
55

Prav tam, str. 63–64.
KLASSEN 2016, op. 20.
Prav tam, brez oštev. str.
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Za določitev pripovedovalca v zgodbi, povedani le s podobo, tokrat ni dovolj jasnih
znakov, ki bi določali avktorialnega ali prvoosebnega pripovedovalca. Zgodbo zato lahko
beremo kot pripoved v prvi ali v tretji osebi.
Beseda in podoba sodelujeta podobno kot v delu To ni moj klobuk, kjer k prvoosebni
pripovedi ene izmed želv v besedilu ilustracija doda informacije o dejanjih in občutkih druge
želve (Sliki 3 in 4). Te informacije pripovedovalcu v besedilu niso znane, ker je njegovo vidno
polje preozko. Ilustracija za bralca uvede širše vidno polje in v branju obeh delov slikanice
hkrati omogoči premike iz notranje v zunanjo fokalizacijo in spet nazaj.

Pot domov v noči (The way home in the night)
Akiko Miyakoshi 56
V besednem delu slikanice Pot domov v noči je pripovedovalec prvoosebni. Z
vprašanji o dogajanju, ki ga ne vidi, jasno predstavi (ne)vednost, osnovano na svojem vidnem
polju. Preko tega lahko v besedni pripovedi določimo notranjo fokalizacijo.
»Mama me nosi po tihih ulicah.
Večina sosedov je že doma. V hišah lahko vidim prižgane luči.
Slišim zvonjenje telefona. Kdo kliče?« 57
Ilustracija ima v slikanici pomembno vlogo pri vpeljavi drugega fokalizacijskega
kota k pripovedi. Poleg zajčkove, prvoosebne perspektive, predstavi tudi dogajanja, ki
odgovorijo na pripovedovalčeva vprašanja v besedilu. Ti vizualni odgovori ustvarijo
»metanarativni [poseg]«, ki omogoči preskok iz notranje fokalizacije besedila v zunanjo
fokalizacijo pripovedi oblikovane istočasno iz besedila in ilustracije. 58 Tako za pripoved, ki jo
skupaj ustvarita beseda in podoba v slikanici Pot domov v noči, ugotavljamo, da je upovedena
preko prvoosebnega pripovedovalca in zunanje fokalizacije.

56
57

MIYAKOSHI 2017, op. 21.
Prav tam, brez oštev. str.

58

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 80.
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Slika 12 Akiko Miyakoshi, The way home in the night, Ontario: Kids can press, 2017, lastni arhiv.

Ernest in Tinka sta izgubila Simona
Gabrielle Vincent 59
Celotno besedilo slikanice Ernest in Tinka po načinu gradnje zgodbe odstopa od
prvih štirih obravnavanih, kjer lahko določimo pripovedovalca in govorimo o pripovedovanju,
diegezisu. 60 V tem primeru pa je besedilo sestavljeno le iz monologov in dialogov, kar je
značilnost prikazovanja ali mimezisa. 61 Za razliko od diegezisa, v mimezisu ni posrednika
med bralcem in dogajanjem. Fokalizator je zunanji in predstavlja bralčev pogled. 62
»Pridi, Simon. Gremo na sprehod.
Samo trenutek, Ernest. Skoraj sva že pripravljena.
Mraz je, Tinka. Pojdimo domov.« 63
Ilustracije v slikanici Ernest in Tinka še podkrepijo Štuhcevo primerjavo mimezisa s
spremljanjem igre na gledališkem odru ali filmskem platnu (Slika 6). Fokalizacijski kot je v
besedi in podobi enak. Je zunanji in se ujema z bralčevim ali gledalčevim vidnim poljem.

59
60
61

VINCENT 2013, op. 24.
ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 27–28.
Prav tam, str. 27–28.

62
63

ŠTUHEC 2000, op. 28, str. 27–28, str. 55–65.
VINCENT 2013, op. 24, brez oštev. str.
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5 Miškine bele noči (Another night awake)

5.1 O avtorju
Zgodba, po kateri je nastala slikanica Miškine bele noči, je delo Padraica Calpina.
Rodil se je leta 1993 v Londonu, kjer trenutno dokončuje doktorat iz kvantne fizike na
Univerzitetnem kolidžu v Londonu. Pripovedke o miški, ki ne more spati in njenemu
prijatelju želvaku so nastale spontano, kot pravljice za lahko noč. Motive in lastnosti glavnih
junakov pripovedi je črpal iz dogodkov v svojem življenju in jih zvečer preoblikoval v
dogodivščine miške in želvaka. Zgodbo je zabeležil v pisni obliki šele z namenom ilustriranja
književnih junakov. Napisal je tri dele in jih poimenoval Miška in želvak: prvi–tretji del
(Mouse and turtle: Part I–III).

5.2 Povzetek izvorne zgodbe Miška in želvak (Mouse and Turtle)
Prvi del zgodbe Miška in želvak se začne v gozdu, kjer živi bistra miška. Njeno
stanovanje je polno knjig, ki jih prebira dneve in noči. Iz neznanega razloga miška več noči
zaporedoma ne more spati, zato se odpravi od doma v upanju, da poišče nekoga, ki bi ji lahko
pomagal. Po celem dnevu in dolgi poti se znajde ob obali, kjer sreča želvaka. Ta prisluhne
njenim težavam in predlaga, da miška to noč ostane na obali in posluša zvoke valov. Miška se
ob šumenju morja sprosti in skupaj z želvakom zaspi.
Drugi in tretji del zgodbe Miška in želvak opisuje skupno življenje miške in želvaka.
Predstavi nam obdobje ne dolgo po tem, ko se miška preseli iz gozda na obalo. V njeno staro
stanovanje se odpravita po preostanek miškinih težkih knjig, na poti pa naletita na različne
ovire, ki jih vsakič s skupnimi močmi premagata.
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6 Določitev ciljne skupine

Ciljna skupina je skupina uporabnikov, za katere je določen produkt na tržišču
zanimiv in uporaben. 64 Jayson DeMers je zapisal, da je določitev ciljne skupine pomemben
faktor pri definiranju jasnega cilja za produkt ali podjetje, ki lahko pomaga pri sprejemanju
odločitev v postopku oblikovanja. 65 Dobro poznavanje ciljne skupine za svoj izdelek pa je
pogoj, da bo njena določitev uspešno uporabljena. 66
V knjigi Poetika slikanice avtorici Dragica Haramija in Janja Batič pišeta o
dvojnem naslovniku otroških slikanic. 67 Napisane in ilustrirane so z namenom, da jih bo
bral in razumel otrok, hkrati pa morajo pritegniti pozornost in naklonjenost odraslih oseb, ki
slikanice kupijo in predstavijo otrokom. 68 Pri oblikovanju slikanice smo imeli v mislih oba
naslovnika. Glavno vodilo pri dopolnjevanju besedila z ilustracijami je zgodba, kar je nekaj,
na kar se otroci pred tretjim letom starosti še ne osredotočijo. Poetika slikanice pripisuje
zmožnost osredotočanja na zgodbo v slikanici od otrokovega 3. do 4. leta naprej. 69 Slikanici
Miškine bele noči smo na podlagi tega določili ciljno bralno skupino predšolskih otrok od 3.
leta naprej, ki se na kratkih in nezahtevnih besedilih z zgodbo učijo brati.

64

Jayson DEMERS, 6 steps to decoding your target audience, Forbes, 27. 8. 2013, dostopno na <https://www.forbes.
com/sites/jaysondemers/2013/08/27/6-steps-to-decoding-your-target-audience/#6a90826c15cf> (6. 3. 2018).

65

Prav tam.
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Prav tam.
HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 8, str. 71–78.
Prav tam, str. 71–78.

69

Prav tam, str. 71–78.
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7 Oblikovanje glavnih književnih junakov

Zgodbe Miška in želvak: prvi, drugi in tretji del so prvotno služile kot gradivo za
ilustriranje glavnih književnih junakov, ideja o ilustriranju celotne zgodbe pa je prišla kasneje.
Zato se je proces oblikovanja slikanice začel že pri oblikovanju literarnih likov miške in
želvaka. V prvi fazi smo po opazovanju fotografij miši želeli razumeti njeno zgradbo in na
podlagi teh risb iskali značilne poenostavljene oblike, po katerih miš prepoznamo.

Slika 13 Klara Jager, risbe miši po opazovanju, 2017, barvica, 210 × 260 mm, lastni arhiv.

Slika 14 Klara Jager, abstrahirane podobe miši, 2017, barvica, 210 × 260 mm, lastni arhiv.

Po prvem procesu abstrahiranja podobe miši smo iskali še različne načine
poenostavljanja njenih oblik, dokler nismo izbrali oblik in barv, ki so se nam zdele primerne
za njen značaj in ciljno bralno skupino. Miška je narisana z mehkimi potezami ter naslikana
v tonih rjave barve, ki sledi barvam poljskih miši. Z zaobljenimi oblikami in toplimi barvami
smo želeli predstaviti miškin prijazen značaj in jo preko tega približati otroški ciljni bralni
skupini.

29

Slika 15 Klara Jager, skice miške, 2017, barvica,

Slika 16 Klara Jager, skice miške, 2017,

Slika 17 Klara Jager, skice miške, 2017,

210 × 260 mm, lastni arhiv.

oljni pastel, 210 × 260 mm, lastni arhiv.

svinčnik in akvarel, 210 × 260 mm, lastni arhiv.

Beseda želvak, s katero se naziva enega izmed glavnih literarnih likov v slovenskem
prevodu zgodb Miška in želvak, se ne nahaja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, zato
smo v nadaljevanju za Miškine bele noči za novega prijatelja uporabljali besedo želva.
Miškin sogovorčev spol smo podredili slovničnim značilnostim besede želva, saj v Miškinih
belih nočeh ni bistven za zgodbo, s čimer se je strinjal tudi avtor. Želvine barve so, kot
stranskemu književnemu liku v Miškinih belih nočeh, izbrane na podlagi miškinih, in sicer
z namenom, da bi se tonsko razlikovale, a tudi ujemale med seboj, zato je želva v toplotno
kontrastnih barvah svetlo modre in zelene. Da kontrastni hladni odtenki želve ne bi vizualno
predstavljali antagonista zgodbe, je tudi želva narisana z mehkimi potezami in prijaznim ter
razumevajočim izrazom na obrazu.

Slika 18 Klara Jager, barvne študije za lika miške in želve, 2018, akvarel, 305 × 460 mm, lastni arhiv.
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Z namenom jasne izpostavitve njune enakovrednosti nismo upoštevali naravnih
velikostnih razmerij med mišjo in želvo, ampak smo literarna junaka upodobili v isti velikosti.

Slika 19 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.
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8 Oblikovanje zgodborisa

Pred oblikovanjem zgodborisa smo med procesom oblikovanja glavnega književnega
lika miške in na podlagi odvijanja njene poti v zgodbi z barvami poskušali določiti izgled
knjige kot celote. Razmišljali smo o vizualni razliki med začetkom, zapletom in razpletom ter
oblikovali dve različni možni rešitvi. V obeh se nasičenost barv v sredini knjige, ko ima miška
težave z nespečnostjo, bistveno zmanjša, kar smo označili s sivo. Barvna lestvica v končnem
izdelku ni enaka prvim osnutkom, obdržali pa smo nenadno spremembo v intenzivnosti barv,
kjer njena zmanjšanost prikazuje miškino slabo počutje.

Sliki 20 in 21 Klara Jager, oblikovanje pripovedi z barvo (bere se v stolpcih od zgoraj navzdol, znotraj stolpcev pa od leve proti desni), 2017, akvarel,
305 × 460 mm, lastni arhiv.

V naslednjem koraku oblikovanja celote smo določili njen obseg in likovno
pripoved omejili na 32 strani. Shulevitz v Pripovedovanje s slikami (Writing with pictures)
svetuje načrtovanje zgodborisa na 32 straneh, ker je to obseg, za katerega se založbe
največkrat odločijo pri izdaji slikanic. 70 Na tej osnovi je kasneje po potrebi možno zgodboris
dopolnjevati in spreminjati po številu strani navzgor ali navzdol. Ker je število 32 deljivo z 8,
omogoča standardizirano tiskanje in vezavo knjige. 71 Določili smo dve notranji naslovnici in
začetek pripovedi označili na straneh 4 in 5.
V procesu načrtovanja je nastalo več zgodborisov, in sicer v treh glavnih fazah. V
prvi fazi smo v zgodboris postavili skrajšano in preoblikovano izvirno besedilo v angleščini.
Zgodba je v besedi zmanjšana na minimalno potrebno za razumevanje glavnih dogodkov, zato
se ne pojavlja na vseh straneh. Pazili smo, da njegova pojavnost v knjigi ustvarja enakomeren
ritem.
70

Uri SHULEVITZ, Writing with pictures: how to write and illustrate children’s books, New York: Watson-Guptill
Publications, 1997, str. 68–69.

71

Prav tam, str. 68–69.
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V naslednji fazi smo določili velikost in kadriranje ilustracij ter njihovo sporočilnost
v sodelovanju z besedilom. Besedilo je bilo skrajšano z namenom dopolnjujočega odnosa med
verbalnim in vizualnim delom slikanice, zato je vsak element v risbi zelo pomemben. Dodaja
nove informacije o okolju, specifičnih dogodkih in književnih junakih. V zgodbi Miškine
bele noči besedilo jasno predstavi objektivna stanja in miškino vodilo. Z ilustracijami smo
želeli dodati vpogled v njeno osebnost in počutje in s tem omogočiti prehode iz zunanje v
notranjo fokalizacijo in obratno. Fokalizacija pa se v delu spreminja že znotraj besednega, kot
tudi vizualnega, dela posebej. Pripovedovalec je vsevedni, njegov zorni kot pa se skozi delo
izmenično spreminja.
»Nekoč je živela super bistra miška.« (zunanja fokalizacija)
»Ampak lepega poletnega dne se ni več počutila dobro.« (notranja fokalizacija)
V podobi se prehod iz zunanje fokalizacije v notranjo zgodi postopoma. Vizualna
pripoved se prične s specifično definiranim prostorom, kamor je postavljen lik miške (Slika
22). Predstavlja pogled zunanjega opazovalca, za katerega je poleg miške pomembno tudi
njeno okolje. Postopoma je prostor vedno bolj nedefiniran in ponekod celo sploščen. Še
vedno opazujemo s perspektive zunanjega opazovalca in ne z miškine perspektive, vendar je
poudarek na njenem počutju. Miška svoje okolje dobro pozna in ker ji njegove podrobnosti v
obdobju slabega počutja niso pomembne, jih tudi bralci in gledalci ne vidijo (Slika 23).

Sliki 22 in 23 Klara Jager, del zgodborisa za Miškine bele noči, 2018, digitalna tehnika, lastni arhiv.

Po določitvi odnosa med besedo in podobo ter njunim vplivom na pripoved smo se v
zadnji fazi oblikovanja zgodborisa vrnili k spreminjanju postavitve določenega dela besedila
in ilustracije v knjigi. Poleg ritma, ki ga besedilo ustvarja s svojo pojavnostjo, je ritem in
tempo, skupaj z ilustracijo, vzpostavljen tudi vsebinsko. Najpomembnejše za sporočilnost
zgodbe o prijateljstvu in njegovi vlogi na miškino počutje je bila vzpostavitev upočasnitve
in umirjanja v zadnjem delu slikanice. Pogovoru med miško in želvo smo dodali dvostranski
ilustraciji, ki sta bili prvotno namenjeni prikazu časovno in prostorsko dolge poti.
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Slika 24 Klara Jager, zadnja različica celotnega zgodborisa za Miškine bele noči, 2018, digitalna tehnika, lastni arhiv.
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9 Likovna analiza ilustracij v Miškinih belih nočeh

Istočasno z oblikovanjem zgodborisa smo določene prizore iz zgodbe preizkušali v
različnih likovnih tehnikah. Za pripoved o miškinem počutju in notranjo fokalizacijo, ki se v
slikanici postopoma neha ukvarjati s podrobnostmi podob v okolici, smo za končno ilustracijo
izbrali tehniko akvarela v kombinaciji z oljnim pastelom. Prevladuje akvarelna tehnika,
ki nam je omogočila spontano slikanje s poudarkom na odnosih med barvnimi kontrasti,
velikostjo in položajem oblik ter določanjem svetlobnega vira.

Slika 25 Klara Jager, primer poskusne ilustracije za Miškine bele noči z večjim številom podrobnosti kot v končni ilustraciji, 2018, akvarel in gvaš,
230 × 305 mm, lastni arhiv.

Slika 26 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.
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Največ podrobnosti v risbi je upodobljenih na podobah miške in želve. Z oljnimi
pasteli so narisani obraz, prsti in rep, za katere je uporabljena ekspresivna narava barve.
72
Tako barva oljnih pastelov na podobi glavnega književnega junaka služi kot indikator
miškinega počutja. Toplejše in svetlejše barve pastelov na začetku in koncu knjige (Slika 27)
v primerjavi s temno modro in črno v srednjem delu (Slika 28) predstavljajo miškino dobro
počutje kot nasprotje slabemu.

Slika 27 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 28 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

72

J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Barva in oblika, v: Leksikon likovne teorije, Maribor, 2015, str. 79.
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Kontrast toplih in hladnih barv, svetlih in temnih barv ter kontrast barvnih nasičenosti
je uporabljen tudi na podlagi čutnega zaznavanja iz okolja. V slikanici nam pripoveduje o delu
dneva ter ustvarja tridimenzionalne podobe in prostor.
Poleg rabe likovnih elementov barve in svetlobe smo si pri gradnji prostora pomagali
z likovnimi spremenljivkami velikosti, položaja in teksture. Podobe v ospredju so večje od
tistih v ozadju, v formatu so postavljene nižje in imajo bolj gosto teksturirano površino. Vse
tri spremenljivke delujejo kot prostorski ključ, ker sledijo izkustvu predmetov v realnem
svetu. 73
Spremenljivka velikosti realnim velikostnim razmerjem ne sledi v odnosu med
podobama glavnih književnih junakov. V Miškinih belih nočeh sta miška in želva enako
veliki, kar se v naravi med odraslima vrstama teh dveh živali ne pojavlja. Izenačena velikost
miške in želve nam govori o njuni enakovrednosti in obojestranskem spoštljivem odnosu dveh
prijateljev. 74
Tekstura je določena s spremenljivkama števila in gostote enot. 75 Veliko število
likovnih elementov ustvarja v likovni podobi podrobnosti in nam predmet, po izkustvu iz
realnega, prostorsko približa. 76 Tekstura črnega ozadja v večjem delu slikanice Miškine
bele noči posnema videz nočnega neba, kjer število in gostota zvezd ustvari teksturo. To je
podrobnost, ki se ji v ozadju izognemo, če želimo prostor poglobiti. Kot smo obravnavali
v poglavju oblikovanja zgodborisa, sta realnost in globina prostora v Miškinih belih nočeh
podrejena opisovanju miškinega pogleda in počutja. S tem ilustracija vpelje v pripoved
notranjo fokalizacijo. Povečana gostota in veliko število zvezd ustvari migetajočo teksturo
neba in s tem predstavlja miškino nemirnost, ki v besedilu z zunanjo fokalizacijo manjka.
Slednja pove le, da je »Miška kljub napornim dnem ponoči le stežka zaspala«, izpusti pa
podatke o njenem počutju.

Slika 29 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

73
74
75

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana: Debora, 2000, str. 64–78, 80–88.
Prav tam, str. 65–66.
Prav tam, str. 84.

76

Prav tam, str. 80–88.
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Ko se število zvezd in njihova gostota zmanjša, nam vizualna pripoved govori o
miškini zmanjšani pozornosti na moteč element svetlobe, ki jo je še pred kratkim motil. Tako
kot nebo, se miškine misli umirijo in končno lahko zaspi.
Notranji fokalizaciji v ilustraciji je podrejena tudi velikost lune, ki se spreminja
skozi celotno pripoved. Prvič se v slikanici pojavi v trenutku, ko ima miška že težave z
nespečnostjo in lunina podoba je v sorazmerju z okoljem pretirano velika. Predstavlja miškin
pogled na neprespano noč, v kateri luna in svetloba, ki jo ta oddaja, predstavljata za miško
veliko distrakcijo. Velikost lune v slikanici narašča vse do vrha zgodbe, z razpletom in
reševanjem miškinih težav pa se začne manjšati.

Slika 30 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 305 × 406 mm, lastni arhiv.
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10 Oblikovanje knjige

10.1 Pisava

V analitičnem delu diplomske naloge smo obravnavali vsebinsko povezovanje
med besedo in podobo v slikanicah ter se na podlagi raziskave odločili za njun dopolnjujoč
odnos v Miškinih belih nočeh. Celoto pripovedi ustvarjata besedilo in ilustracija skupaj, za
kar želimo, da je upoštevano in opazno tudi v oblikovanju slikanice. Besedila in podobe
med seboj prostorsko ne ločimo, ampak besedilo kompozicijsko vključimo v celostranske
ilustracije. Njuno medsebojno razločevanje je podrejeno cilju čitljivosti črk, pri čemer je
uporabljen svetlostni kontrast in primerna velikost pisave. Besedilo je napisano v pisavi Hop,
ki jo je njena avtorica Nina Delanović oblikovala za otroke. 77 Na podlagi raziskave procesa
branja pri otrocih in najpogostejših napak, ki jih pri branju naredijo, je razvila linearno in
serifno različico črkovne zvrsti Hop. Obe različici je Nina Delanović testirala na otrocih od
7. do 9. leta starosti, kjer se je serifna oblika izkazala za nekoliko jasnejšo, saj je povzročila
manj napak pri branju. 78 Zato smo v Miškinih belih nočeh za ciljno skupino otrok, ki se še
učijo brati, uporabili serifno različico pisave Hop.

10.2 Knjižni blok
Izbran format 32-stranske slikanice Miškine bele noči, 167 mm v višino in 193 mm
v širino, omogoči pri tisku dober izkoristek formata papirja velikosti B0 in je ergonomsko
primeren za določeno ciljno bralno skupino otrok med tretjim in šestim letom starosti. Knjižni
blok bo šivan in vezan s trdimi platnicami in hrbtom. Vezna lista na začetku in koncu knjige
se bosta minimalno razlikovala v namigu na razplet, kot se to pojavi v analiziranem delu
Jona Klassena, Vrnite mi klobuk, in kot je v Poetiki slikanice omenjeno kot uspešen element
pri oblikovanju slikanice. 79 80 Knjiga bo imela tudi ščitni ovitek z ilustrirano naslovnico.
Oblikovala bom dve knjigi, eno v angleščini in drugo prevedeno v slovenščino.

77

Nina DELANOVIĆ, Oblikovanje in izdelava pisave za uporabo v medijih za otroke: magistrsko delo, Ljubljana:
[N. Delanović], 2017.

78
79

Prav tam, str. 45–68.
KLASSEN 2011, op. 17.

80

HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 8, str. 64.
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11 Zaključek

Preko analitičnega dela diplomske naloge smo želeli raziskati različne načine
ilustriranja otroške literature in pridobljeno znanje uporabiti v praktičnem delu ilustriranja
zgodbe o prijateljstvu. Najprej smo se seznanili z različnimi vlogami ilustracije in
specifičnimi razlikami znotraj domišljijske in knjižne ilustracije. Svoje delo smo umestili med
slikanice in določili ciljno bralno skupino. Poiskali smo pet svetovno priznanih slikanic, ki
spadajo znotraj postavljenih omejitev za lastno delo in v njih opazovali odnose med besedo
in podobo. Opazovali smo različne načine sodelovanja, ki jih v grobem lahko razdelimo na
dva: dopolnjujoč in nasprotujoč. V delu smo uporabili kombinacijo obeh, saj se je to izkazalo
za najbolj učinkovit način ustvarjanja zanimive in hkrati zelo jasne pripovedi. Na izbranih
slikanicah za analizo smo opazovali tudi gradnjo pripovedovalca in fokalizatorja v besednem
delu ter vpliv, ki ga ima nanju ilustracija. Ta odnos je kompleksnejši in prenos terminologije
ter pravil iz teorije literarnih del v vizualno je le predlog in način, kako smo si pomagali
pri gradnji zgodborisa in postavljanju kompozicij posameznih ilustracij. Želeli smo doseči
prehode med zunanjim in notranjim fokalizatorjem v odnosu med besedo in podobo ter s tem
prispevati h gradnji zanimivega pripovedniškega loka in približanju ter razumevanju glavnega
književnega junaka.
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13 Seznam slikovnega gradiva
Sliki 1 in 7: Jon Klassen, I want my hat back, London: Candlewick press, 2011, Cankarjeva
knjižnica Vrhnika.
Slike 2, 8–10: Jon Klassen, This is not my hat, London: Candlewick press, 2012,
Cankarjeva knjižnica Vrhnika.
Slike 3, 4 in 11: Jon Klassen, We found a hat, London: Candlewick press, 2016, Cankarjeva
knjižnica Vrhnika.
Sliki 5 in 12: Akiko Miyakoshi, The way home in the night, Ontario: Kids can press, 2017,
lastni arhiv.
Slika 6: Gabrielle Vincent, Ernest in Tinka sta izgubila Simona, Ljubljana: Sanje, 2013,
lastni arhiv.
Slika 13: Klara Jager, risbe miši po opazovanju, 2017, barvica, 210 × 260 mm, lastni arhiv.
Slika 14: Klara Jager, abstrahirane podobe miši, 2017, barvica, 210 × 260 mm, lastni arhiv.
Slike 15–17: Klara Jager, skice miške, 2017, 210 × 260 mm, lastni arhiv.
Slika 18: Klara Jager, barvne študije za lika miške in želve, 2018, akvarel, 305 × 460 mm,
lastni arhiv.
Slike 19, 26–29: Klara Jager, Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel in
oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.
Sliki 20 in 21: Klara Jager, oblikovanje pripovedi z barvo, 2017, akvarel, 305 × 460 mm,
lastni arhiv.
Sliki 22 in 23: Klara Jager, del zgodborisa za Miškine bele noči, 2018, digitalna tehnika,
lastni arhiv.
Slika 24: Klara Jager, zadnja različica celotnega zgodborisa za Miškine bele noči,
2018, digitalna tehnika, lastni arhiv.

Slika 25: Klara Jager, poskusna ilustracija za Miškine bele noči, 2018, akvarel in gvaš,
230 × 305 mm, lastni arhiv.
Slike 30–43: Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 305 × 406 mm,
lastni arhiv.
Slike 44–49: Klara Jager, Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni
pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.
Sliki 50 in 51: Klara Jager, sprednja platnica slikanice Miškine bele noči (Another night
awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.
Slika 52: Klara Jager, zadnja platnica slikanice Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni
pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.
Sliki 53 in 54: Klara Jager, hrbet slikanice Miškine bele noči (Another night awake), 2018,
akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 7 mm, lastni arhiv.
Sliki 55 in 56: Klara Jager, notranja naslovnica slikanice Miškine bele noči (Another night
awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.
Slika 57: Klara Jager, sprednji vezni list slikanice Miškine bele noči, 2018 oljni pastel,
176 × 386 mm, lastni arhiv.
Slika 58: Klara Jager, zadnji vezni list slikanice Miškine bele noči, 2018, oljni pastel,
176 × 386 mm, lastni arhiv.

Zahvala

Ob zaključku ilustriranja svoje prve slikanice jih je veliko, ki bi se jim rada zahvalila.
Na prvem mestu se iskreno zahvaljujem mentorici doc. Suzani Bricelj, ki me je s
svojim znanjem in izkušnjami ter z vsem vloženim časom in trudom vodila od začetne ideje
do zaključnega izdelka. Prav tako zelo cenim pomoč izr. prof. Domna Frasa pri oblikovanju
knjige, kot tudi sodelovanje z avtorico pisave HOP, Nino Delanović.
Za številne inovativne ilustratorske projekte in izkušnje, ki sem jih pridobila v času
študija na Akademiji, bi se rada zahvalila tudi doc. mag. Mariji Nabernik.
Prav posebna zahvala gre avtorju zgodbe o miški in želvi, Padraicu Calpinu, in moji
sestri Poloni, ki sta mi bila v veliko pomoč pri prevajanju besedila ter razvijanju glavnih
književnih likov.
Za vse nasvete in podporo se zahvaljujem tudi sošolkam in sošolcem na oddelku
Oblikovanja vizualnih komunikacij, predvsem pa kolegicam Evi, Neži, Marini in Leni.
Na koncu bi se rada zahvalila očetu in mami, ki sta bila v času celotnega študija, na
vseh možnih področjih, v neizmerno pomoč.

Priloge

1 Izvorna zgodba Miška in želvak, prvi-tretji del (Mouse and turtle, part I-III)

1.1 Miška in želvak, prvi del
Nekoč je živela zelo bistra miška. Stene njenega doma v gozdu so bile do stropa
založene s knjigami. Miška je rada brala in svoj vsakdan preživela med knjigami od sončnega
vzhoda do zahoda.
Ampak nekega poletnega dne se miška ni več počutila dobro. Ponoči je težko
zaspala, čeprav je bila utrujena. Po številnih neprespanih nočeh se je odločila, da bedenja,
ko bi morala počivati, ne prenese več. Odločila se je poiskati rešitev, pripravila vse kar je
potrebno za pot in odšla od doma takoj, ko je vzšlo sonce.
Miška je hodila ure in ure. Čeprav še vedno ni vedela kam gre in kaj je tisto, kar
ji lahko pomaga pri nespečnosti, se je počutila med drevesi nekoliko boljše kot v svojem
stanovanjcu. Hodila je tako dolgo, da je prišla do obale. Skozi visoko rastlinje je stopila na
čudovito plažo.
Na plaži se je miška ustavila, usedla in opazovala morje. Bila je utrujena in nočilo
se je že, ona pa še vedno ni vedela kaj naj naredi. Med tem je opazila, da se ji po plaži počasi
približuje želvak. Usedel se je zraven nje in jo vprašal, če ji lahko kako pomaga.
Miška mu je povedala, da ne more spati. Nočilo se je in skrbelo jo je, da jo čaka še
ena neprespana noč. Želvak ji je zagotovil, da so njene skrbi odveč. Predlagal je, da spusti
misli na pašo, ostane čez noč pri njem na plaži in vsakič, ko se skrbi vrnejo, naj le globoko
vdihne in posluša valove.
Miška je zaprla oči, poslušala valove in nemudoma opazila, da so skrbi postajale
manjše in manjše. Ostala je na obali in končno je lahko ponovno vso noč dobro spala.

1.2 Miška in želvak, drugi del
Glasen ptič je odletel in miška in želvak sta se lahko udobno namestila na plaži ob
svojem brlogu. Želvak je večji del jutra leže lovil sončne žarke, miška pa je obrnjena proti
morju brala.
Lepega dne je miška opazila, da je nekaj njenih stvari, ki jih pogreša, še vedno v
starem domu v gozdu. O pogrešani lastnini in skrbeh kako vse prenesti na plažo je povedala

želvaku.
Želvak je prišel na idejo. Miški je naročil naj mu pomaga nabrati veliko ločja in
druge trave ob vodi, po tem pa se dobita pred hišo. Del kupa nabranega rastlinja si je želvak
naložil na svoj oklep. Miška je brž vedela kaj ima želvak v mislih in začela zavezovati bilke
v močne vozle. Skupaj sta iz preostale trave spletla še košaro in jo pritrdila na zeleni pas na
želvakovem oklepu.
Ko je bilo vse pripravljeno za pot in selitev, sta se skupaj odpravila proti miškinemu
staremu brlogu v gozdu.

1.3 Miška in želvak, tretji del
Pot do gozda je bila dolga in vetrovna, ampak miška in želvak sta se z lahkoto
zamotila s klepetom in celo občasnim petjem. Sčasoma sta le našla miškin zapuščen in prazen
dom.
Ampak, ko sta se mu približala sta opazila, da se je vanj vselila druga miš. Miško
je obšla jeza, želvak pa se je odločil, da je potrebno z novim stanovalcem najprej vljudno
govoriti. Morda pa ju le spusti notri. Kljub želvakovi prijaznosti in potrpežljivosti jima
vsiljivec v miškinem domu ni bil pripravljen odpreti vrat.
Zdaj sta bila jezna oba in sta skovala situaciji primeren načrt po katerem bo želvak
nevljudnega gosta zamotil, miška pa se bo med tem skrivoma zmuznila v svoje stanovanje in
ven znosila vse, kar je njenega.
Naslednji dan je želvak z umetnimi brki in klobukom na glavi potrkal na vsiljivčeva
vrata. Zlagal se je o požaru v sosednji dolini in prosil za pomoč. Uspelo mu je spraviti novega
stanovalca ven in skupaj sta se v želvakovem počasnem tempu odpravila čez hrib. To je
miški priskrbelo dovolj časa, da je skrivoma vstopila v stanovanjce in iz njega znosila vse
svoje knjige, ki jih je našla v kleti. Skrila jih je za deblom mogočnega drevesa, ki je nekoč
predstavljal njen dom.
Zvečer sta se miška in želvak vrnila po varno skrite miškine stvari in jih naložila v
spleteno košaro. Zmagoslavno sta korakala nazaj proti obali in načrtovala kako bosta z vsem
pridobljenim opremila svoj skupni dom.

1.4 Mouse and turtle, part I
Once upon a time there was an ingenious mouse, who lived in a burrow in the woods.
The walls of the burrow were piled high with books, because this mouse loved to read, and
would spend her days reading and working by sunlight and candlelight.
But one summer, Mouse started to feel unwell; she found she could no longer sleep

easily at the end of the day, even though she felt exhausted. Eventually, after several sleepless
nights, the mouse decided she couldn’t bear to lie there awake any more, and decided to go
out in search of someone who could help. She packed up some things in a bindle, and stepped
out into the sunrise.
Mouse walked for hours and hours, happy to be out in the woods instead of stuck
inside, but still not sure what she would do. Eventually though, Mouse got closer and closer to
the shore, and emerged from the trees onto a beautiful beach.
There on the beach, Mouse sat down and stared at the sea. She was tired now, and it
was starting to get dark, and she still didn’t know what to do. But as she sat there, she noticed
a turtle crawling up to her along the sand. He sat down beside her, and asked what’s wrong.
Mouse told him her problem, that she couldn’t sleep. She felt worried, and as the sun
began to set she even worried about having to face Another night awake. But Turtle told her
not to worry at all. She just needed something to take her mind of things. Come and stay with
me, he said; in my home, you can hear the sea. And any time you start to feel worried, just
take a breath and listen to the waves.
So mouse closed her eyes, and did as turtle said, and felt her worries start to ease
away. And so mouse decided to stay by the beach, and the two slept deeply that night.

1.5 Mouse and turtle, part II
With the magpie gone, Mouse and Turtle were able to get comfortable in their beachside hole. Turtle would spend the whole morning in the sun to recharge, and Mouse liked to
read out on the porch looking at the waves.
But one day, Mouse realised that some of her things were still back at the old hole
she used to live in. She told Turtle, but was upset because she didn’t think it was possible to
carry everything back all the way.
But Turtle had an idea. He told mouse to help him collect rushes and reeds from
along the edge of the sand dunes, and bring them all back to the house. Then, Turtle started
draping the reeds over his shell, and mouse immediately realised what he wanted to do: she
helped tie them up at the base, and then together they started to weave a basket on top of the
shell.
Once it was done, they set off together away from the beach and back to the old hole,
Turtle ready to carry the heavy things on his back!

1.6 Mouse and turtle, part III
The journey to Mouse’s old nest was long, and winding, but together, Mouse and
Turtle could chat and even sing a song when the mood took them. Eventually they found the
old spot, and it looked as empty as when Mouse left.
But as they got closer, they found another Mouse appeared to have moved in. Mouse
was angry, but turtle decided to see if their new tenant would let them in first. He asked very
politely, very slowly, but this intruder wouldn’t even open the door.
Angry, the two of them hatched a plan. They had tried to be polite, but now Turtle
would distract them while Mouse ran in and pulled out her books and hid them behind a
nearby tree.
The next day, Turtle out a moustache and a flat cap on, and knocked on the door of
the intruder. He told them there was a fire over the next hill, and could they help. And so those
two slowly trod away at Turtle pace, and Mouse silently slipped in behind. She found her
books all hidden away in the basement, so she pulled them up and packed them behind the
willow tree that had marked her old nest.
The two returned, that evening, to pick up the packages, and packed them on to
turtle’s back. Triumphant, they marched back to the beach, thinking of how they would
decorate with these new household possessions.

2 Preoblikovanje besedila in naslova
Za osnovo oblikovanja slikanice smo izbrali besedilo Miška in želvak: prvi del
(Mouse and turtle: part I), ki povzame bistvo vseh treh delov. Predstavi nam vlogo zaupanja
in prijateljstva v miškinem življenju, kar se nadaljuje tudi v drugih dveh delih. Miška v želvi
prepozna nekoga, ki mu lahko zaupa svoje težave, ona pa jo posluša in ji po svojih močeh
pomaga. Prvi del zgodbe je edini, ki prikaže obdobje, v katerem miška stanuje in se srečuje
z vsakdanjimi ovirami sama. Začetek in konec predstavljata kontrast med samotnim in
skupnim življenjem, kar pa v slikanici nismo enačili s primerjavo slabšega starega in boljšega
novega življenja, kjer je biti sam videno kot nekaj negativnega, življenje v družbi pa kot
nekaj pozitivnega. Prav tako to ni bilo sporočilo, ki ga je imel v mislih avtor, ko je oblikoval
zgodbo. Pripovedke so nastajale spontano, po dogodkih iz njegovega zasebnega življenja in
sprva niso bile namenjene javnosti. Besedilo pa bi bilo (tako meni tudi avtor) za predšolsko
otroško bralno skupino, ki se še uči brati, potrebno vsebinsko in slogovno preoblikovati.
Kot v izvirniku je tudi v slikanici glavna tema pripovedi pozitiven vpliv
prijateljskega pogovora na miškino počutje, kar je bilo glavno vodilo pri preoblikovanju
besedila. Avtorjeve osebne izkušnje, prenesene v zgodbo, ki niso pomembne za prenos
sporočilnosti, so bile izključene ali spremenjene.
Da bi bila poudarjena moč pogovora, je iz prvotnega besedila vzet del, kjer
želva predlaga in miška upošteva poslušanje valov kot rešitev za nespečnost. Rešitev je
v slikanici predstavljena v razbremenitvi miškinih mislih, in sicer tedaj, ko težave zaupa
nekomu drugemu in je del dolgega pogovora. Kot v prvem delu izvirnika kot tudi v slikanici
konec ne namiguje, da bi se morala miška zavoljo mirnih noči preseliti na obalo, kot je to
predstavljeno v drugih dveh delih zapisane zgodbe Miška in želvak (Mouse and turtle).
Miškina samostojnost, marljivost in bistrost niso lastnosti, ki bi jih miška morala za boljše
počutje spremeniti, zato se po pogovoru in sklenitvi novega prijateljstva vrne domov. Edina
sprememba v njenem življenju je prisotnost novega prijatelja, s katerim se lahko kadarkoli
pogovori.
Kot smo opazovali v analitičnem delu diplomske naloge, si pri prenosu sporočilnosti
zgodbe v slikanicah besedilo in podoba delita vlogo. Z ilustratorskega vidika nas je zanimalo,
kako močno pripoved lahko ustvarimo s podobo ob upoševanju motivov in tem, ki smo
jih določili z avtorjem. Z njegovim dovoljenjem smo besedilo začelii krajšati tako, da smo
izključili vse, za kar smo bili prepričani, da lahko predstavimo v ilustraciji. Naš namen je bil
ustvariti enakovreden in dopolnjujoč odnos med besedo in podobo. Skrajšano besedilo se je
spreminjalo tudi v postopku nastajanja zgodborisa.
Izvirnik, ki je obsegal več dogodkov iz življenja miške in želvaka, je avtor
poimenoval kar po imenih glavnih junakov pripovedi, Miška in Želvak (Mouse and Turtle).
Za slikanico, ki bo obravnavala krajše časovno obdobje in le en zaplet, smo iskala naslov, ki
bi izzval zanimanje in ne bi izdal razpleta in zaključka. Angleški naslov slikanice, Another

night awake, je vzet iz izvirnega besedila in se pojavi kot del povedi tudi v slikanici. Govori o
neprespanih nočeh, vendar brez informacij o vzroku, zapletu in razpletu. Prav tako slovenski
prevod, Miškine bele noči, namigne na budne noči glavnega književnega junaka.

3 Preoblikovano in prevedeno besedilo
3.1 Miškine bele noči
Nekoč je živela super bistra miška.
Ampak lepega poletnega dne se ni več počutila dobro.
Kljub napornim dnem je ponoči le stežka zaspala.
Tako ni šlo več naprej. Miška se je odpravila poiskat rešitev.
Svojo težavo je zaupala želvi. Skrbelo jo je, da jo čaka še ena bela noč.
Sedaj so bile miškine skrbi videti manjše in manjše.

3.2 Another night awake
Once upon a time, there was an ingenious mouse.
But one summer, the mouse started to feel unwell.
She found she could no longer sleep easily at the end of the day.
The mouse decided to go out in search of a solution.
The mouse told the tortoise her problem. She fret about having to face Another night
awake.
The mouse felt her worries start to ease away.

4 Ilustracije za slikanico Miškine bele noči (Another night awake)

Slika 31 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 230 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 32 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 230 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 33 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 205 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 34 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 150 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 35 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 250 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 36 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 200 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 37 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 230 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 38 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 220 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 39 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 240 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 40 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 200 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 41 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 220 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 42 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 205 × 405 mm, lastni arhiv.

Slika 43 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel in oljni pastel, 240 × 405 mm, lastni arhiv.

5 Primeri strani iz slikanic Miškine bele noči (Another night awake) v
slovenskem in angleškem jeziku

Slika 44 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 45 Klara Jager, Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 46 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 47 Klara Jager, Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 48 Klara Jager, Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

Slika 49 Klara Jager, Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

6 Platnice, notranje naslovnice in vezni listi za slovensko in angleško
slikanico Miškine bele noči (Another night awake)
6.1 Sprednja platnica

Slika 50 Klara Jager, sprednja platnica slikanice Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.

Slika 51 Klara Jager, sprednja platnica slikanice Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm,
lastni arhiv.

6.2 Zadnja platnica

Slika 52 Klara Jager, zadnja platnica slikanice Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.

6.3 Hrbet

Sliki 53 in 54 Klara Jager, hrbet slikanice Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 7 mm, lastni arhiv.

6.4 Notranja naslovnica

Slika 55 Klara Jager, notranja naslovnica slikanice Miškine bele noči, 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm, lastni arhiv.

Slika 56 Klara Jager, notranja naslovnica slikanice Miškine bele noči (Another night awake), 2018, akvarel, oljni pastel in digitalna tehnika, 176 × 193 mm,
lastni arhiv.

6.5 Sprednji vezni list

Slika 57 Klara Jager, sprednji vezni list slikanice Miškine bele noči, 2018, oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

6.6 Zadnji vezni list

Slika 58 Klara Jager, zadnji vezni list slikanice Miškine bele noči, 2018, oljni pastel, 176 × 386 mm, lastni arhiv.

