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Povzetek
Pri večini knjig je vid tisto čutilo, na katerega se osredotočajo oblikovalci (z izjemo knjig za
slepe ali otroških knjig, ki so interaktivne), še posebej to velja pri novodobnih e-knjigah.
Vendar pa se moramo zavedati, da vsaj še čutilo za tip sodeluje pri branju (e-knjige to
zanemarjajo), namreč gramatura, tekstura in velikost papirja vplivajo na to, kako dojemamo
besedilo. Podajajo nam informacije o tem, kakšno »vrednost« ima vsebina besedila. Na
primer dnevne novice so tiskane na časopisni papir, ki ni dolgo obstojen, prav tako kot bodo
novice naslednje jutro že pozabljene. Medtem ko bomo za biografijo slavnega umetnika
izbrali kaj bolj obstojnega, saj želimo podati sporočilo o pomembnosti in spomin, za katerega
želimo, da se ohrani.
Končni izdelek praktičnega dela diplomskega dela je fizična knjiga z vsebino balade Povodni
mož. S pomočjo oblikovanja sem poskušala doseči drugačen način branja balade. Tega sem se
lotila tako, da sem poleg formata, tipografije, slike, velikosti in mreže, ki običajno okupirajo
čutilo za vid, posvetila pozornost tudi ostalim čutilom. Kajti čutila so odgovorna za vsako
čutno izkušnjo, ki jo dobimo iz zunanjega sveta. Več čutov sodeluje pri odkrivanju oziroma
izkušnji nečesa, več informacij naši možgani prejmejo in tako bolje spoznamo in izkusimo
dano situacijo ali produkt.
Skozi oblikovanje knjige sem se posvetila čutom, ki bralcu podajajo informacije o samem
besedilu, in z oblikovanjem informacij za različna čutila poskušala za bralca ustvariti nov,
drugačen način branja balade Povodni mož.
V teoretsko-analitičnem delu diplomskega dela sem se posvetila knjigi, njenemu pomenu in
vprašanju njene prihodnosti; oblikovanju knjige in čutom, ki sodelujejo pri spoznavanju
fizične knjige.
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Abstract
Sight is usually the main sense graphic designers focus on (excluding books for blind people
or interactive children's books), especially with e-books nowadays. But we have to keep in
mind that at least one more sense is activated when we read - touch (e-books neglect that).
Paper weight, texture and size of format have impact on how we perceive text, they give us
information about 'value' of the book. For example, daily news are printed on newspaper that
is not lasting, exactly like the news which we will forget tomorrow. In contrast, biography of
a famous artist will be printed on something that lasts and gives a message about importance
and memory which we would like to preserve.
Product of the practical part of the thesis is a book in physical form, with content of the ballad
Povodni mož. Trough the process of designing the book, the goal was to achieve different way
of reading this ballad. I tried to do this by choosing the right format, typography, illustration,
size and layout (all of them usually focus on the sight) and also focusing the attention on
senses that are not sight. Senses are responsible for everything we feel and perceive from the
outside world. More senses we engage in an experience or designing a product, more
information can a user collect and the final experience will be better.
While designing I will pay attention to the senses which give information about the content of
the book to a reader. And by designing information for different senses I will try to create a
new and different way of reading the ballad Povodni mož.
In theoretical-analytical part of the thesis I will discuss the topic of the book, its importance
and its future, book design and senses that take part in getting to know a physical book.
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Uvod
V svojem diplomskem delu se bom posvetila oblikovanju knjige Povodni mož, baladi
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V sklopu oblikovanja sem se odločila knjigo tudi
ilustrirati, ker pa knjiga z ilustracijami že obstaja (ilustrirala jo je Jelka Reichman leta 1985),
sem si zadala dodaten izziv, in sicer doseči drugačen način branja te balade.
Ilustratorji in oblikovalci pri oblikovanju knjige vedno dodajo (oblikovni) kanček svoje
interpretacije besedila. Vsak razume in vidi stvari, ki jih prebere in doživi, na svoj način.
Ilustratorji in oblikovalci postanejo interpreti, ki podajajo svoj pogled na besedilo širši
množici. To je pomembna vloga, saj želimo, da je slišana avtorjeva beseda, ki je podprta in ne
zavrta s strani oblikovanja. Zato je pomembno, da oblikovalec gradi na avtorjevi ideji in ji
dodeli skladno vizualno govorico.
Seveda točen podatek tega, kaj je avtor besedila želel sporočiti, dobimo le v primeru, da je
avtor živ ali pa je svojo namero jasno zapisal. V drugih primerih lahko predvidevamo in delu
pripisujemo lastne interpretacije. Prav s tem se srečujem ob baladi Povodni mož. Prešeren ni
jasno napisal, komu je bila namenjena ali kje je dobil navdih, vendar pa so ugibanja, ki se
skladajo z zgodovinskimi dogodki in ta nato obveljajo za resnična dejstva. Balada ima sicer
jasno zgodbo in ni deležna bistveno različnih interpretacij.
Menim, da se je treba ob branju nekega besedila, kjer ima oblikovalec moč vplivati na način
oziroma pristop k branju, zavedati, da je to oblikovalčeva interpretacija in podajanje vsebine
na način, kot jo vidi in doživlja oblikovalec. Mislim, da je to skladno z dejstvom, da prav vse,
kar nas obdaja, kar slišimo, preberemo in vidimo, interpretiramo vsak na svoj način. Prav
gotovo niti dve osebi nekega besedila ne doživita identično, kar pomeni, da je vsaka naša
interpretacija pravilna do te mere, kot jo doživljamo. Seveda je avtor lahko imel v mislih
drugačno sporočilo ali občutja, za katera želi, da jih doživi bralec, vendar je dejstvo, da ko
nekaj objavimo, pokažemo javnosti, to ni več le naše, temveč postane kognitivna lastnina
vsakega, ki se je srečal z delom.
Temo diplomskega dela sem si izbrala, ker želim raziskati in spoznati, kako bi na preprost
način v branje oziroma spoznavanje nekega besedila, kot je poezija, vključila več čutil. Ljudje
smo čutna bitja in potrebujemo senzorične dražljaje za nemoteno delovanje in orientacijo v
okolju. Več čutil je vključenih v odkrivanje nečesa, več informacij prejmejo naši možgani in
tako na primer nek produkt bolje spoznamo. Vse, kar nas obdaja, z nami, našimi čutili,
zahteva neko interakcijo. Večino časa je vid tisti, ki primarno sodeluje pri pridobivanju
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informacij iz okolja. Seveda pa to ne pomeni, da druga čutila niso aktivna. Šum vode,
bližajoča se nevihta ali pa glasna sirena nam prek čutila za sluh prej kot prek čutila za vid
sporočijo, kaj nas obdaja. Hladen veter, kapljice dežja ali vroča kopel, za vse to pa najhitreje
dobimo informacije prek čutila za tip. Res je, da je čutilo za vid pomembno, vendar pa še
zdaleč ni edino, ki nam sporoča informacije iz okolja, in prav na to se bom osredotočala pri
oblikovanju knjige Povodni mož.
Namen diplomskega dela je doseči, da bralec prek različnih senzornih kanalov dobi
informacije o trenutnem vzdušju in občutju v baladi. Da prejme informacije o vsebini tako
prek vidnega aparata kot tudi z ostalimi čutili.
Cilj dela je izdelati fizično knjigo, ki jo bom oblikovala in ilustrirala. Pri oblikovanju,
postavitvi tipografije, formatu, mreži, izbiri papirja in ostalih pomembnih dejavnikih
oblikovanja fizične knjige se bom osredotočila na materiale, postavitev in obliko, ki bralcu
sporočajo čim več vsebine. Na subtilen način bom bralca poskušala spodbuditi, da uporabi
svoja čutila.
Moje izhodišče ali teza pri izdelovanju naloge je, da poskušam v končni izdelek, fizično
knjigo, vpeljati nevsiljive sprožilce za čutila. S tem želim, da bralec knjigo bere tako vizualno
kot tudi tipno in slušno ter tako dobi zanimivejšo in drugačno izkušnjo branja.

9

Teoretsko-analitični del
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1. O baladi in nastanku
Josip Stritar je zapisal: »Kar je Angležem Shakespeare, Francozom Racine, Italijanom Dante,
Nemcem Goethe, Rusom Puškin, Poljakom Mickiewicz, to je Slovencem Prešeren.«1
Sama sem se z balado Povodni mož prvič srečala v osnovnošolskih klopeh pri uri slovenščine.
Od takrat pa do danes mi je ostala zanimiva, saj vsebuje nekaj mističnega in skrivnostnega ter
hkrati pušča domišljiji v določenih trenutkih prosto pot. Čeprav se mi je kot otroku zdela
Urškina usoda grozna, pa pravzaprav ni jasno izražena. Tako Prešeren dopušča, da si konec
priredimo po lastni interpretaciji domišljije.
Idejo za pisanje balade je Prešeren dobil pri Gottfriedu A. Bürgerju, ki je napisal balado
Leonora. Samo snov za vsebino balade si je izposodil pri Valvasorju v njegovi Slavi
Vojvodine Kranjske iz leta 1689. Vendar pa je za razliko od Valvasorjeve Urške, ki je
pokvarjena in razuzdana – kar je poglavitni razlog, da jo zadene huda kazen –, Prešernova
Urška le prevzetna spogledljivka in njena prevzetnost je povod za kazen.2 V prvotni verziji
balade Prešeren sicer govori o Zaliki in ne o Urški, v mislih naj bi imel Zaliko Dolenc, ki mu
je bila všeč, vendar ga je ona arogantno zavračala.
Prešeren je s svojo pesniško občutljivostjo dosegel ubranost zanimivega pripovedovanja,
liričnost povednosti ter napetost in dramatičnost dogajanja v baladi.3
Z začetkom najprej izvemo, da Urška velja za najlepšo v Ljubljani, nato pa že preidemo h
glavnemu dogodku, plesu. Začenja se ples in vsi si želijo plesati z Urško, a jih ta enega za
drugim zavrača, dokler ne zagleda čednega mladeniča, povodnega moža. Tokrat pa Urška
privoli in skupaj planeta v divji ples. Urška si kmalu želi malce oddahniti, vendar ji soplesalec
to brani in skupaj odplešeta vse do reke Ljubljanice, kamor za vedno izgineta.
Razlog, zakaj je Urška v Prešernovi baladi kaznovana, kot pravi Jan Kos, »je njena prevzetna
in izbirčna spogledljivost, ki ne da moškim do sebe. To pa je »greh«, ki mu celo z najbolj
ozkosrčno prizadetega moškega stališča ni mogoče s popolno resnobo naložiti pretežke kazni,
pa čeprav samo v obliki mitične domišljije. To je kajpak čutil Prešeren sam, zato je usodo
Urške naslikal samo z napol grozljivimi, z napol pa vedrimi in včasih skoraj šegavimi
barvami. In to je najbrž pravi vzrok, zakaj balada o povodnem možu v svojem bistvu nima nič

1

Boris PATERNU, Književne študije 3, Ljubljana, 2010, str. 33.
Janko KOS, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana, 200214, str. 101.
3
Gregor KOCIJAN, Dr. France Prešeren: v besedi in sliki, Ljubljana, 19833, str. 8.
2
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skupnega s severnjaškimi baladami, zlasti ne z Lenoro, kjer je junakinja za svoj upor zoper
zakon vesoljstva kaznovana z vse drugačno težo. Tako je več kot očitno, da je osrednji
problem balade erotični doživljaj, o kakršnem govorijo že Prešernove prve lirske pesmi. Tudi
zdaj je v središču dogajanja tip bistre, koketne in izbirčne ženske, ki jo mora za njen tipično
ženski značaj doleteti kazen«.4
Prešeren si je pri slikanju vzdušja v baladi veliko pomagal s pesniškimi sredstvi, kot so
primera, metaforika in onomatopeja (glasovno slikanje). To lahko zelo jasno občutimo v
enajsti kitici:5
So brž pridrvili se črni oblaki,
Zasliši na nebu se strašno gromenje,
Zasliši vetrov se sovražno vršenje,
Zasliši potokov dereče šumenje,
Prič'jočim pokoncu so vstali lasje, –
Oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje!6
Povodni mož je prva slovenska umetna balada. Prešeren se je pri ustvarjanju le-te naslanjal na
slovensko pesniško izročilo, hkrati pa se je skušal dvigniti nad preprosto in umetniško
nerazvito pesniško zapuščino. Slovenščino je poskušal vzpeti na višjo raven, kar se tiče
pesniškega izražanja. Kljub nizkemu številu ohranjenih pesmi iz začetka pesnikovega
ustvarjanja lahko vidimo njegovo vnemo, da bi po oblikovni, vsebinski in izrazni plati
zapolnil zev, ki je nastala kot posledica pesniškega razvoja v preteklosti. Pri tem pa se je
zgledoval in se skušal čim bolj približati poeziji razvitih literatur iz Evrope.7

4

prav tam, str. 7.
prav tam, str. 8.
6
prav tam, str. 8.
7
prav tam, str. 7.
5
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2. Knjiga
2.1. Kaj je knjiga
Kadar uporabimo besedo knjiga, največkrat pomislimo na kodeks, fizično obliko, ki je pred
dva tisoč leti postal prevladujoč način hranjenja in prenašanja pisanih informacij in je
zamenjal zvitke (uporabljali so jih v Rimu, Egiptu in Grčiji in so nasledili pisanje na glinene
plošče). Tako je kodeks v času svojega nastanka povzročil temeljite spremembe v hranjenju,
prenašanju in zbiranju informacij, kot sta to storila Gutenbergov izum tiska v 15. stoletju in
svetovni splet ob koncu 20. stoletja.8
Napisati točno definicijo tega, kaj knjiga je, in da bi s tem zajeli vse oblike knjige, ki jih
poznamo danes, je skoraj nemogoče. Peter in Donna Thomas v knjigi More Making Books By
Hand pravita, da se besedi »knjiga« in »umetnost« upirata enostavni definiciji.9 Tako kot
poznamo različne oblike umetnosti, poznamo tudi različne oblike knjig in seznam teh je
omejen le z domišljijo in ustvarjalnostjo.
Tako v zadnjih dvajsetih letih poskušamo o definiciji knjige razmišljati nekoliko drugače,
namreč s prihodom digitalne dobe definicija knjige ni več povsem jasna. Unesco je leta 1964
(tako kot večina svetovnih slovarjev) knjigi pripisal določene fizične lastnosti, vendar pa
definicija ne ustreza vsem oblikam knjig, ki jih poznamo danes. Zato poskušamo o knjigi
razmišljati »predvsem kot o specifičnem formatu vsebine, ki je na voljo za izmenjavo idej in
kompleksnega znanja in je v naš sistem mišljenja vpet s pomočjo različnih informacijskih
protokolov, skozi družbo pa se širi in ohranja s pomočjo specifičnega poslovnega modela«.10
Andrew Haslam v knjigi Book design11 zelo dobro in na široko povzame, da je knjiga
najstarejša oblika dokumentacije, ki shranjuje svetovno znanje, ideje in prepričanja. Ne
obremenjuje se s tem, kako naj bi knjiga izgledala, ampak se osredotoča na to, kaj je njena
vsebina. Namreč v današnjem času težko določimo, kakšen naj bi bil izgled knjige, saj
poznamo vrsto različnih oblik, ki so se razvile iz zgodovine pa vse do danes. Torej knjigo bolj
kot fizične lastnosti določa funkcija posredovanja informacij.
Vloga fizične knjige danes kot golega nosilca besedila se počasi izgublja oziroma ta naloga
prehaja na bolj priročne nosilce, ki so hkrati prilagodljivi v nekaterih lastnostih, kot je na
8

Miha KOVAČ, Od Katedrale do palačinke: tisk, branje in znanje v digitalni družbi, Ljubljana, 2009, str. 28.
Peter in Donna THOMAS, More making books by hand: exploring miniature books, alternative structures, and
found objects, Gloucester, 2004, str. 8.
10
KOVAČ 2009, op. 9, str. 31.
11
Andrew HASLAM, Book design, London, 2006.
9
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primer velikost branega besedila. To nalogo prevzemajo elektronski bralniki, saj omogočajo
shranjevanje velikega števila besedil ter so enostavni za prenašanje in uporabo. Vendar pa ima
fizična knjiga kljub temu še vedno pomembno vlogo, predvsem omogoča lažji in hitrejši
celostni pregled vsebine. Njena vloga pa se najbolj izraža v delih, kjer je fizični kontakt s
knjigo bistvenega pomena (npr. pop-up knjige, multisenzorične knjige, slikanice itd.). Fizična
knjiga bralcem omogoča večji užitek pri branju, saj lahko poleg vizualnega materiala začutijo
tudi obliko, težo knjige, gramaturo papirja, reliefni tisk na naslovnici, različne materiale, ki so
uporabljeni v knjigi, ipd., ni pa najbolj praktična in enostavna oblika branja besedila.

2.2. Pomen knjige
Miha Kovač v knjigi Od katedrale do palačinke12 piše, da knjiga ni le predmet z določenimi
fizičnimi lastnostmi, temveč je sredstvo, ki omogoča izmenjavo informacij, in je bila
pomemben člen pri sooblikovanju naše civilizacije.
Tiskana knjiga je eden izmed najmočnejših načinov širjenja idej, ki so spremenili način
kulturnega, ekonomskega in intelektualnega razvoja. Biblija, Koran, Komunistični manifest,
Quotations Mao Zedong in Hitlerjeva knjiga Moj boj je samo nekaj primerov knjig, ki so
vplivale na življenja milijonov ljudi v zgodovini.13
Knjige že od nekdaj niso bile namenjene le branju. Egipčani so na primer izdelovali knjige, ki
so bile potrebne za posmrtno življenje – knjige mrtvih. Kasneje je, in to velja še danes,
podoba kodeksa predstavljala božjo besedo v nekaterih religijah. Nekateri so verovali, da so
knjige kot talismani, ki jih varujejo pred zlim. Kot simbol zaprisege resničnega pričanja na
sodiščih položijo zaslišani na knjigo svojo dlan. Knjige so lahko tudi element notranje
dekoracije prostora; če so bile bogato ilustrirane in ornamentirane, so bile v preteklosti tudi
pokazatelj prestiža.14 To je le nekaj primerov, ki kažejo na prisotnost in pomembnost knjige v
življenju ljudi.
S knjigo ohranjamo znanja, izobraževanje, prenos idej, zamisli, spoznanj, znanstvenih
dosežkov, verskih pogledov in prepričanj, z njo prenašamo zgodbe, ilustracije in informacije.
Knjiga je lahko mnogo več kot le shranjevalnik besedila, v ljudeh lahko prebudi idejo,
ljubezen, sovražnost, upor, srečo, zanimanje in še marsikaj drugega.

12

Miha KOVAČ, Od katedrale do palačinke: tisk, branje in znanje v digitalni družbi, Ljubljana 2009.
Andrew HASLAM, Book design, London, 2006, str. 12.
14
Simon ELIOT, Jonathan ROSE, Companion to the history of the book, Oxford, 2007, str. 480–488.
13
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2.3. Prihodnost knjige
Danes si ne moremo več predstavljati sveta brez knjig. Vse znanje in informacije, ki jih
dobimo prek njih, so za nas nekaj vsakdanjega. Skozi zgodovino so spreminjale svojo
obliko – od glinenih tablic, zvitkov, kodeksa pa vse do novodobnih elektronskih knjig –
njihovo bistvo pa je ostalo enako.
Od začetka digitalne dobe so se poznavalci spraševali, če fizična knjiga lahko preživi val
enostavno dostopnih informacij, ki jih ponuja splet. Dejstvo je, da se vedno več bralcev
navdušuje nad branjem prek elektronskih naprav; da otroci za učenje uporabljajo računalnike
namesto tiskanih virov informacij; da manj kot polovica odraslih bere literaturo; da se
založniki osredotočajo na elektronske vire itd. Takšen je svet danes in če se bodo nekateri
izmed teh trendov nadaljevali, potem tiskana knjiga nima zagotovljene prihodnosti. Vendar pa
digitalizacija sveta ni prinesla le negativnih aspektov tiskani knjigi. Svetovni splet je na
primer razširil ponudbo knjig, ki so nam dostopne, s tem, ko lahko kadar koli kupimo knjigo z
drugega konca sveta.15
»Grožnja« knjigi so tudi nove generacije, ki so vzgojene brez jasnega spoštovanja do knjig.
Navajeni so pridobivanja informacij iz alternativnih virov, poleg tega pa knjiga tekmuje tudi z
mnogo drugimi novodobnimi oblikami razvedrila.
Marsikdo je prepričan, da bo elektronska knjiga nadomestila tradicionalne. V ZDA so leta
2013 v Teksasu celo odprli prvo javno knjižnico, ki sploh nima papirnih knjig, temveč le
elektronske zapise. Seveda ima e-knjiga svoje prednosti: zavzema manj prostora, omogoča
povečavo besedila, lažja in enostavnejša je za prenašanje, vendar pa zaenkrat še ne more
nadomestiti vseh prvin fizične knjige, kot so vonj, tip in oblika.
Mnogi pisatelji podpirajo prehod na elektronsko založništvo, vendar je pomembno vzeti v
razmislek dejstvo, da bi lahko prehiter prehod pomenil povečanje nadvlade razvitejših in
bogatejših držav nad revnejšimi državami, kajti bralci v deželah z malo računalniki ali kjer
oskrba z elektriko ni zanesljiva, bi le s težavo dostopali do e-knjig. Tudi v razvitejših državah
so skupine, ki ne znajo ali pa ne morejo uporabljati elektronskih in spletnih virov.16
Nihče ne more zagotovo napovedati prihodnosti knjige. Nekateri menijo, da se bo število
tiskanih knjig v prihodnjih letih zmanjšalo, vendar fizična knjiga ne bo izumrla. Zaradi
15
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Roderick CAVE, Sara AYAD, Zgodovina knjige skozi knjige: od prvih zapisov do e-knjige, Ljubljana, 2014,
str. 236.
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zmanjšanja števila bodo knjige posledično bolje oblikovane in bolj kakovostno tiskane. Spet
drugi menijo, da je fizična knjiga mrtva. Vendar pa po vsej verjetnosti tiskana knjiga še lep
čas ne bo izumrla, namreč vsaj v manj razvitih državah ima fizična knjiga še dolgo
prihodnost.17
Elektronski bralniki obravnavajo in pripisujejo knjigi samo eno nalogo, to, da je nosilec
besedila. Lahko pa je mnogo več. To pomeni, da včasih prevzame tudi drugačno obliko, kot
smo je vajeni – česar pa e-bralniki še niso sposobni. Besedilo je lahko le izhodišče domišljiji
in knjiga je lahko namenjena gledanju, dotikanju, poslušanju, užitkom na estetski ravni in ne
zgolj branju. Knjigo lahko raziskujemo prek materialov, velikosti, barv in otipa. Da zajamemo
vse to, pa nam zaenkrat omogoča le fizična knjiga. Dokler elektronski knjigi ne bo uspelo
nadomestiti vseh občutkov, ki jih prinaša fizična knjiga, bo lahko le-ta še vedno prisotna na
trgu.18 Sklep je, da imata tako fizična kot elektronska knjiga svoje prednosti. Medtem ko nam
elektronska knjiga omogoča lažje prenašanje in enostavnejšo uporabo, ima fizična knjiga
večjo težo pri sami izkušnji branja. Ne moremo jasno definirati, katera oblika knjige je boljša,
ta odločitev je zelo relativna in se razlikuje od knjige do knjige, njene vsebine in ciljne
skupine, ki ji je namenjena.

SLIKA 1: Računalniški izris knjižnice v Teksasu, ki ne vsebuje papirnih knjig.
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3. Oblikovanje knjige
3.1. Oblikovanje fizične knjige
Kar je zapisano v knjigi s strani pisatelja, ne razkrije vsega, o čemer knjiga govori. Dobro
besedilo v bralcu spodbudi bujno predstavo in če besedilo spremlja odlično oblikovanje,
omogoči bralcu dodatno percepcijo. Že od nekdaj je naloga oblikovalca, da dopolnjuje
zgodbo in je bralcu v pomoč. Da je oblikovanje del vsebine, se jasno vidi že ob koncu 19. in
predvsem v začetku 20. stoletja. Filippo Marinetti, italijanski futurist, je na primer leta 1914 z
oblikovanjem knjige Zang Tumb Tumb (Sliki 2 in 3) obrnil na glavo klasično kompozicijo s
tem, ko je črke razporedil tako, da so odražale krike motorjev in strojev, opisanih v besedilu.
Na isti strani je prav tako uporabil različno vrsto, debelino in velikost pisave. Fortunato
Depero pa je oblikoval knjigo Depero Futurista. Za vezavo je uporabil dva kovinska vijaka
(Slika 4), tekst pa je s tipografijo oblikoval tako, da je branje vsebine podobno gibanju
izredno hitrega vozila.19 Dandanes je takšnih in podobnih primerov premišljenega oblikovanja
vse več, na primer naslovnica knjige Georga Orwella z naslovom 1984, ki sta jo oblikovala
Patrick Pichler in Wolfgang Warzilek (znana tudi kot Adronauts Berlin) (Slika 6). Z
enostavnimi tipografskimi elementi sta omogočila, da bralec dobi informacije o vsebini, hkrati
pa sta število elementov skrčila na najmanjše možno. Sara Comer je oblikovala naslovnico za
Rdečo kapico (Slika 5). Knjiga How to drink, ki jo je oblikoval studio Heredesign v Londonu,
je zanimiva mešanica enostavnih grafičnih in tipografskih elementov, ki odlično izražajo
vsebino (Slike 7–10).
Takšne in podobne knjige so kot gledališki odri, na katerih besede in slike odigrajo svoje
vloge in uprizorijo odlično predstavo za bralca. Ko oblikovalec določa vloge elementom v
knjigi, ima vsaka njegova odločitev učinek na bralca, naj si bo ta komaj opazen ali pa
pretresljiv, vedno bralcu nekaj sporoča. Pri gradnji celotne forme knjige se oblikovalci
običajno posvečajo formatu, mreži, razporeditvi elementov na strani – tipografije in
slikovnega gradiva – materialom, vezavi in naslovnici. Knjiga je namreč skupek svojih
sestavnih delov, paket informacij in organizacije.
Format knjige je določen z razmerjem med širino in višino. Sicer je knjiga lahko kakršnega
koli formata, vendar z estetskega, praktičnega in produkcijskega vidika je treba premisliti o
izbiri formata, da le-ta podpira izkušnjo bralca. Oblikovanje knjige je kot scenska režija v
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gledališču, pisatelj je odgovoren za vsebino, oblikovalec pa za koreografijo predstave.20
Odločitev, kakšen bo format knjige, nam narekuje več dejavnikov, med njimi predvidena
življenjska doba knjige, finančni viri, ki so nam na voljo, ciljno občinstvo ter narava in število
informacij, ki jih knjiga sporoča.
Format vpliva na komunikacijo vsebine z bralcem in je hkrati prva informacija o fizični
zgradbi knjige.
Format knjigi določa zunanje proporce, mreža pa je namenjena notranji razporeditvi vsebine
in elementov. Uporaba mreže je priporočljiva, saj celotno formo vsebine naredi koherentno,
vendar pa ni pogoj. Nekatere knjige, na primer veliko ilustriranih knjig, je oblikovanih brez
mreže. Z določitvijo formata in velikosti knjige ilustrator dobi informacijo, na podlagi katere
lahko ustvari vizualne elemente. Oblikovalec lahko na ilustracije doda kaligrafske ali
tipografske elemente, ki so obravnavani kot del celote in skupaj s slikovnim gradivom
pripovedujejo zgodbo. Vendar pa kljub temu da knjiga nima mreže, še vedno velja upoštevati
ravnotežje na strani, ki ga ustvarjajo elementi med seboj.
Na podlagi vsebine, števila elementov in z izborom formata in določitvijo mreže sledi
izdelava plana knjige. Potrebujemo ga, da vidimo knjigo kot celoto in hkrati dobimo točen
podatek o razporeditvi elementov na določenih straneh in s tem število strani v knjigi.
Elementi, ki jih razporejamo v knjigi, so lahko slikovno gradivo in besedilo. Seveda lahko
operiramo tudi zgolj z enim ali drugim.
Kadar oblikujemo besedilo, moramo izbrati tipografsko paleto. Z izborom je treba razmisliti o
razporeditvi tipografije na straneh in sporočilu vsebine. Pomembno je, da bralec pridobi
zaupanje v sistem razporeditve elementov, ki je uporabljen, to omogoča gladko napredovanje
skozi vsebino v knjigi.
Končni produkt v materialni obliki je navadno tiskan na papir. Ključno je, da se pri
oblikovanju zavedamo njegovih karakteristik (teže, strukture, transparentnosti, mase, barve in
končne obdelave), ki vplivajo na tisk, obliko in vezavo knjige.
Preden je končni izdelek natisnjen in vezan, mora biti oblikovana tudi naslovnica. Ima dve
nalogi, bralcu v (običajno) vizualni podobi najavlja vsebino, hkrati pa ščiti knjižni blok. Ko
imamo vse glavne dele, sledi vezava, z namenom, da je knjiga lažje prenosljiva in sestavljena
v določenem vrstnem redu. Oblikovalčevo odločitev za določen tip vezave vodijo vsebina,
materiali, izgled, namen uporabe in finančna razpoložljivost.
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SLIKA 2: (levo) Naslovnica knjige Zang Tumb Tumb avtorja Filippa Tommasa Marinettija.
SLIKA 3: (desno) F. T. Marinetti, Zang Tumb Tumb, 1915.

SLIKA 4: Fortunato Depero, Depero futurista, 1927.
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SLIKA 5: (levo) Sara Comer, Little Red Riding Hood.
SLIKA 6: (desno) Adronauts Berlin, naslovnica knjige Georga Orwella 1984.

SLIKA 7: Victoria Moore, How to drink, 2009.
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SLIKA 8, 9 in 10: Primer notranje strani knjige How to drink.
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3.2. Senzorično oblikovanje
Naša čutila za vid, sluh, voh, okus in tip nam vsak dan omogočajo orientacijo v svetu, le
redko pa se tega zavedamo. Vsak ima svojo nalogo pri pridobivanju informacij iz okolice. Za
večino se zdi vid najpomembnejši čut, saj naj bi več kot polovico sporočil iz okolice, ki nato
potujejo v možgane, prejeli prav prek vidnega aparata, vendar pa ni vedno tako.
Svoje prste in dlani lahko uporabimo za še kaj več kot le listanje strani v knjigi. Tip lahko
uporabimo tudi za razločevanje grobega od gladkega ali trdega od mehkega. Tip velja za
najstarejše in hkrati najnujnejše čutilo. Če so tipni receptorji izpostavljeni enakomernemu, ne
grobemu oziroma življenjsko nevarnemu, dotiku, se le-ti uspavajo oziroma v možgane ne
pošiljajo več informacij (iz povsem praktičnih razlogov, ker bi drugače lahko znoreli, če bi cel
dan čutili naša oblačila na telesu, očala na nosu ipd.). Tudi z monotonostjo pri oblikovanju
knjige (konstanten format, ena vrsta papirja) uspavamo naše čutilo za tip. Seveda je jasno, da
iz ekonomskih in praktičnih razlogov posegamo po poenotenem formatu in materialu znotraj
ene knjige, vendar pa to ne pomeni, da tega ne smemo spremeniti.

Jinsop Lee, industrijski oblikovalec, v svojem govoru TED 21 predstavlja teorijo petih čutov.
Vse skupaj navezuje na pomembnost teh v oblikovanju. Prikaže, kako se naša izkušnja neke
dejavnosti ali produkta izboljša z aktivacijo več čutil hkrati. Dejstvo je, da je naša percepcija
sveta grajena na številnih čutih, ki nam pomagajo smiselno ovrednotiti našo okolico. Če to
povežemo z oblikovanjem, dobimo multisenzorični dizajn. Koncept multisenzoričnega
oblikovanja obstaja že desetletje in glavni cilj je, da uporabniku omogoča bolj izpopolnjeno
izkušnjo nekega produkta ali dejavnosti. Pa to pomeni, da moramo enakovredno upoštevati
vse čute pri oblikovanju nekega produkta? Yasushi Kusume, z dolgoletnimi izkušnjami v
oblikovalskih vodah, pravi, da ne. Velikokrat se nam zdi, da imajo naši čuti v določenih
situacijah glavne in podporne vloge. Na primer, ko poslušamo nekoga, ki poje, se nam zdi, da
je naš sluh »glavni«, vendar ni tako. Naši možgani istočasno prejmejo vse senzorične
informacije, predelovalna moč le-teh je neverjetna in takoj izločijo vse nepotrebne dražljaje
ter se osredotočijo na to, kar je za nas bistveno v danem trenutku.22 Kasume pravi, da je pri
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oblikovanju pomembna organizacija vseh čutov na način, da ustvarimo jasno sporočilo o
izdelku.23
Torej jasno je, da naši čuti definirajo naše izkušnje. Zato bi morali z oblikovanjem povečevati
človeška senzorična doživetja, namesto tega pa danes v digitalni dobi proizvodi otopijo naše
čute, saj smo vedno več priklenjeni na digitalne ekrane.

3.2.1.

Že obstoječa dela na področju senzoričnega oblikovanja
knjig

V tem podpoglavju je nekaj primerov, kjer so oblikovalci in umetniki pozornost posvetili
senzoričnemu oblikovanju knjig in s tem želeli razširiti bralčevo izkušnjo. Prva (Sliki 11 in
12) je taktilna tipografska knjiga, ki ilustrira zgodbo Teda Hudgesa. Za vezavo in tisk so bile
uporabljene reliefne površine.24 Knjiga kar vabi bralca, da jo potipa in tako odkriva površine,
ki jih ustvarjajo reliefne črke. Za pridobivanje reliefa tipografije je Emely England uporabila
sicer omejene materiale knjigoveštva in tiskanja, vendar je kljub temu dosegla želen učinek,
tj. poudariti pomembnost čutila za tip. S tako minimalnimi posegi lahko v marsikatero zgodbo
vpeljemo več dogajanja pri njenem spoznavanju.

SLIKA 11 in 12: Primer taktilnega oblikovanja Emely England.
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Naslednja je Rastoča knjiga (Slika 13), oblikovana tako, da vzklije in nato raste s pomočjo
osmih majhnih LED-luči, ki so hkrati namenjene tudi večernemu branju. Knjiga je v celoti
biorazgradljiva. To je knjiga o življenju in s tem, ko lahko posadimo rastlino vanjo in zanjo
skrbimo, pravzaprav podaja svojo vsebino. Zhongren Zhang je vključil dele industrijskega
oblikovanja v knjigo s tem, ko ji je dodelil gredico. Nadgradil je zgolj statično nalogo knjige
in ji dodelil večnamensko uporabo.

SLIKA 13: Rastoča knjiga Zhongrena Zhonga.

Podjetje Land Rover je želelo svojim kupcem omogočiti preživetje v primeru, če kdaj obtičijo
v puščavi, zato so skupaj z agencijo Young & Rubicam Dubai ustvarili priročnik za preživetje
(Slika 14). Vsebuje koristna navodila in informacije za preživetje, v primeru lakote pa lahko
priročnik tudi pojemo, izdelan je iz jedilnega papirja in črnila. Vezavo lahko uporabimo kot
pripomoček, svetlobno odbojno embalažo pa kot »klic« na pomoč. Oblikovalci so se posvetili
tako sami vsebini kot tudi temu, da je knjiga sama svoja vsebina. Knjiga ni več samo skupek
besedila, iz katerega dobimo koristne informacije, temveč je tudi sama del informacij. Prelevi
se iz fizičnega objekta v pripomoček.
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SLIKA 14: Prikaz uporabe jedilnega priročnika v praksi.

Booktrack je aplikacija, ki se poslužuje multisenzoričnega oblikovanja na področju
elektronskih knjig. Elektronskim knjigam ustvarja usklajen zvočni zapis. Zvočni učinki,
glasba in ambientalni šum pa so prilagojeni naši hitrosti branja. Ker se prilagodi vsakemu
bralcu posebej, je izkušnja toliko bolj edinstvena. Bralcu omogoči bogatejšo izkušnjo branja s
tem, ko uporablja več čutil hkrati.
Knjiga, ki je narejena iz kavne usedline (Slika 15), se osredotoča na njen vonj. Skozi knjigo
lahko spoznamo dobre plati pitja kave in občudujemo risbe, izdelane s pomočjo kavne
usedline. Izkušnja branja te knjige mora biti še posebej neverjetna za ljubitelje kave, saj se
poleg vidnega aparata in tipa v branje zelo aktivno vključuje vonj, ki nam lahko zelo jasno
prikliče spomine in občutke.
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SLIKA 15: Knjiga, ki je izdelana iz kavne usedline in tako oddaja vonj po kavi.

Rustling (Sliki 16 in 17) je taktilna knjiga, namenjena starostni skupini od dveh do šest let.
Braillova pisava, zadrge, blago, kamenje, gumbi in še več ponujajo poetično senzorno
izkušnjo. Vsaka stran v knjigi spodbuja otroke, da raziskujejo in odkrivajo skrite predmete.
Aktivno povezuje uporabo prstov, rok, ušes in oči. Ker knjiga ni namenjena samo vizualnemu
branju, je primerna tudi za otroke z očesnimi okvarami, saj jim omogoča raziskovanje skozi
tip in sluh.

SLIKA 16 in 17: Taktilna knjiga Rustlin, namenjena otrokom z očesnimi okvarami.

V tipografski taktilni knjigi (Slike 18–20) je tipografija reliefno dvignjena in tako omogoča
tudi branje s čutilom za tip. Takšen pristop je lahko zelo subtilen, a hkrati zanimiv v
podajanju informacij in spodbujanju uporabe več čutil pri branju.

26

SLIKA 18 in 19: Primer notranje strani tipografske taktilne knjige.

SLIKA 20: Tipografska taktilna knjiga.

Knjige Julie Chens so prava umetniška dela (Slika 21). Raziskuje inovativno in interaktivno
prezentacijo s poudarkom na skulpturni obliki knjige. S tem ponuja bralcem edinstveno
izkušnjo branja, saj poleg vsebine berejo in raziskujejo tudi obliko knjige.
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SLIKA 21: Knjiga Julie Chens, ki je pravo umetniško delo.

Sliki 22 in 23 predstavljata dve čudoviti knjigi Suzanne Reese Horvitz, prva je steklena knjiga
s tiskom, slikarijami in pozlačenimi elementi, ki razkriva portret, druga pa je sestavljena iz
emajla in kovinskih listov na aluminiju. Knjigi delujeta že bolj kot umetniški deli, kar tudi sta.
Nista namenjeni branju na avtobusu ali zvečer v postelji, sta pa odličen pokazatelj, da oblika
knjige ni omejena.

SLIKA 22 in 23: Knjigi Suzanne Reese.
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Kateryna Zabusova poskuša prek vizualnega jezika aktivirati vseh pet čutov. Tako okus kot
vonj želi spodbuditi s pomočjo vizualnih znakov in barve. Zaveda se, da naši čuti niso
izolirane naprave, temveč so prepleteni med seboj. Tako lahko z neko barvo spodbudimo
asociacijo na nek vonj ali okus, z določeno obliko pa občutek (Slike 24–30).

SLIKA 24 in 25: Primer, kako svetloba vpliva na vidno zaznavanje.

SLIKA 26 in 27: Ustvarjanje asociacij na okus s pomočjo različnih oblik in barv.

SLIKA 28 in 29: V tem delu knjige se Zabusova osredotoča na tip in sluh.
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Projektni izdelek
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4. Ciljna skupina
Ciljna skupina je skupina ljudi, ki si delijo skupne ali sorodne potrebe in želje. Na določitev
le-te pa vplivajo geografski, demografski in psihološki dejavniki ter vedenjski vzorci.25
Čeprav je končni izdelek, knjiga, namenjen vsem, sem se osredotočila na skupino oseb,
starejših od 10 let, saj je fizična oblika (velikost formata) lahko nekoliko težavna za mlajše
osebe. Knjiga je namenjena vsem radovednežem, ki jih zanima, kako fizična oblika knjige
komunicira z bralcem. Namenjena je skupini, ki jo poleg vsebine zanimajo tudi sestavni deli
in kako je knjiga oblikovana. To so osebe, ki pri spoznavanju sveta poleg vidnega aparata
aktivno vključujejo tudi druge čute, kot na primer tip. Taki skupini oseb so poleg vidnega
ugodja pomembni tudi drugi čuti, kadar konzumirajo izdelke. Zastavljena ciljna skupina
stremi k izdelkom, ki ponujajo klasično »zgodbo« na nekoliko drugačen način.

5. Analiza obstoječih del Povodni mož
Do danes je bila uradno izdana le ena oblika slikanice Povodni mož Franceta Prešerna. Leta
1985 jo je v slikah upodobila Jelka Reichman.
Slikanica je izdana v trdi vezavi, formata 28,5 x 21,5 cm. Pred nekaj leti je bila izdana tudi v
miniaturni izdaji (16,5 x 13 cm).
Jelka Reichman je balado vizualno oživila z osmimi dvostranskmi ilustracijami. Število kitic
variira od ene do tri na stran. Samo besedilo v slikanici ni posebej prepleteno z ilustracijo.
Kompozicijsko je umeščeno v prostor, kjer ima ilustracija manj detajlov in tako dopušča
boljšo berljivost. V vseh ilustracijah nastopa Urška kot glavna oseba. Od začetka so ilustracije
v nekoliko bolj živih barvah in nosijo sproščen, igriv pridih, z veliko stranskimi osebami v
ozadju. Proti koncu (v zadnjih treh ilustracijah) se ozračje temni in edini osebi, ki sta
vključeni v kompozicijo, sta le še Urška in povodni mož. Ilustracije spremljajo balado od
začetka do konca in nam slikajo vsebino.
Urška pretežno nastopa v prvem planu in s tem je v središču pozornosti. Upodobljena je kot
plavolasa modrooka lepotica v oblačilih iz 19. stoletja. Tekom balade je dokaj brezizrazna, na
vrhu samega dramskega trikotnika pa lahko na njenem obrazu prepoznamo ogorčenje in strah.
25
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Povodni mož nastopi v četrti ilustraciji in s svojo figuro ustvarja vtis mističnega in neznanega.
V svojem temnem oblačilu s cilindrom in svetlo poltjo ga takoj prepoznamo. Precej izstopa od
ostalih meščanov, kar ga naredi dodatno zanimivega.

SLIKA 30: Naslovnica slikanice Povodni mož, ki jo je ilustrirala Jelka Reichman leta 1985.
SLIKA 31: Primer notranje strani slikanice Povodni mož, ki jo je ilustrirala Jelka Reichman leta 1985.
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6. Oblikovanje knjige Povodni mož – analiza
dela
6.1. Tehnike in postopek
Balada v jasnem časovnem zaporedju pripoveduje zgodbo o Urški in povodnem možu. Leta
1985 je Jelka Reichman k besedilu ustvarila ilustracije in do danes je to edina uradno izdana
slikanica balade Povodni mož Franceta Prešerna. Sama sem želela delo še nadgraditi in poleg
slikanice ustvariti drugačno izkušnjo branja.
Drugačen način branja Prešernove balade sem želela doseči z določitvijo formata, mreže,
razporeditve, slikovnega gradiva, tipografske palete, vezave in z vključitvijo več čutil v
branje. Cilj je, da bralec poleg vidnega aparata aktivno uporablja tudi svoje čutilo za tip. Če
hkrati balado bere na glas, s tem vključi svoje čutilo za sluh. Prešeren se je namreč poigraval z
glasovnim slikanjem (onomatopejo) in tako si bralec ob glasnem branju ustvarja zvoke in
občutja iz narave.
Celotna določitev fizičnih parametrov končnega izdelka je temeljila na čim boljši izkušnji
bralca. Najprej je bila potrebna določitev formata knjige. S formatom sem želela bralca
vključiti v dogajanje, hkrati pa mora biti knjiga fizično obvladljiva z dvema rokama.
Vzporedno z določitvijo formata sta potekali analiza besedila in razporeditev elementov po
straneh. Samo besedilo sem razčlenila na posamezne sklope, z namenom, da se ustvari še
večja napetost na nekaterih delih in koherentna pripovednost z ilustracijami. Elementi, ki so
uporabljeni v knjigi, so avtorske ilustracije in besedilo. Besedilo je ročno pisano in na
nekaterih delih dokaj ekspresivno, vendar glede na dejstvo, da je besedila relativno malo, to
ne otežuje branja same zgodbe. Istočasno je bil potreben razmislek glede vezave in
materialov, ki bodo ključni, da knjiga zaživi v fizični obliki.
Ko je bil plan oziroma razpored elementov določen, sem se lotila izdelave ilustracij. Najprej
sem ustvarila več idejnih skic za posamezno stran, nato sem jih s pomočjo somentorice
zreducirala na trinajst idejnih ilustracij. Nekateri deli besedila pa so ostali samostojni na
straneh brez ilustracij. Namreč z vsebino in ekspresivno tipografijo izvemo dovolj, tako da
ilustracije niso potrebne. Idejne skice ilustracij sem nadgradila v natančnejše risbe, na podlagi
katerih sem nato preizkusila različne tehnike, ki bi lahko ustrezale končni obliki ilustracij, ki
sem jo želela doseči. Končna izbira so bile suhe barvice, ki so omogočale sproščeno in hkrati
natančno risbo, kjer je bilo to potrebno. Ilustracije sem ustvarila v barvah, saj sem želela tako
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z barvo kot tudi s kompozicijo ustvariti občutek dogajanja v zgodbi. Zgodba se barvno
preveša od toplih svetlih tonov v hladnejše, temnejše. Kompozicija se je ustvarjala skupaj s
postavitvijo besedila, tako da lahko skupaj delujeta kot celota in se med seboj prepletata. Ko
so bile ilustracije končane, sem izdelala optični zapis in v programu za obdelovanje
slikovnega materiala popravila, dopolnila in uredila ilustracije, tako da so ustrezale ciljni ideji,
ter jih združila z ročno pisanim besedilom.
Ko so bile posamezne strani dokončane, sem jih v programu za zasnovo strani in postavitve
združila v koherentno celoto ter jih pripravila za tisk. Poleg same vsebine knjige sta bili
potrebni tudi izdelava naslovnice in izbira papirja, ki bo čim bolje služil namenu. Z namenom,
da v branje balade vključim tudi tipne senzorje, sem glede na dogajanje in napetost v zgodbi
izbrala papir, ki s svojim reliefom in vzorci sporoča, ali je dogajanje umirjeno ali zelo napeto.
Odločitev glede papirja je seveda omejeval tisk in na nekaterih delih je bilo treba skleniti
kompromis med dobro tiskanim vizualnim gradivom in taktilnim sporočilom, ki ga sporoča
izbran papir.
Da je knjiga lahko zaključena celota, potrebuje še vezavo. Sama sem se odločila za vezavo
leporello, ki dopušča večjo svobodo pri združevanju različnih papirjev v knjigi. Sama knjiga
pa je shranjena v škatli, ki služi kot embalaža in tako varuje vsebino.

SLIKA 32, 33, 34 in 35: Primer poteka procesa dela (od leve zgoraj proti desni spodaj): od idejne skice do
končnega rezultata.
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SLIKA 36 in 37: Končna ilustracija pred (levo) in po (desno) obdelavi v programu za urejanje vizualnega
gradiva.

SLIKA 38 in 39: Končna ilustracija pred (levo) in po (desno) dodanem besedilu.

6.2. Format, mreža in razporeditev
Ko interpretiramo besedilo v slikah in načinu izražanja samega teksta, dodamo svoj pogled na
zapisano. Že z izbiro formata knjige vplivamo na izkušnjo bralca. Format je prva fizična
lastnost, ki sporoča nekaj o vsebini. Za knjigo Povodni mož sem določila format 353 x 250
mm (format B4). Razlog za tak format stoji za idejo, da so strani knjige obvladljive za branje,
hkrati pa zajemajo večji del vidnega prostora bralca in mu tako dajejo večji občutek
prisotnosti v dogajanju balade.
Knjiga je oblikovana in izdelana brez jasne mreže, saj tako pušča prosto pot ilustracijam, ki so
bile načrtovane glede na besedilo. Kljub temu da knjiga nima strogo začrtane mreže, elementi
vplivajo drug na drugega in tako med seboj ustvarjajo ravnotežje, ki vpliva na samo zgodbo.
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Razporeditev elementov se razlikuje od prizora do prizora. V nekaterih delih prevladujejo
slikovni elementi, v drugih pa črkovni elementi, besedilo.
Balada ima štirinajst kitic, ki se med seboj povezujejo v sklope in se razvrstijo na
enaindvajsetih straneh. Pri razporejanju besedila na straneh se nisem omejevala s tem, da bi
ohranila kitice v oblikah, kot jih je zapisal Prešeren. Glede na zgodbo, ki jo pripovedujejo,
sem se odločila dati prednost vsebini in ne obliki balade. Sama naracija je ostala enaka
originalni, vendar pa besedilo ni zapisano v kiticah. Besedilo skupaj z ilustracijami potuje od
prve strani pa vse do zadnje in skladno pripoveduje zgodbo o Urški in povodnem možu.

SLIKA 40: Prva določitev razporeditve elementov in števila strani.
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SLIKA 41: Kasnejša, spremenjena razporeditev elementov in določitev barvnega prehajanja.

6.3. Ilustracija
Ilustracije so bile ključnega pomena za cilj, ki sem ga želela doseči. Prek idejnih skic sem
določila kompozicijo posameznih strani. Cilj je bil doseči ilustracije z atmosfero, ki bo jasno
pripovedovala občutja v zgodbi balade.
Z barvami sem želela ustvariti vzdušje in napetost v baladi. Tako se vizualne podobe začnejo
v toplih in svetlih odtenkih in nato potujejo do hladnih, mračnih in temnih tonov, ki ustrezajo
razpoloženju v zgodbi.
Za izdelavo ilustracij sem uporabila tehniko suhih barvic, saj omogoča sproščeno in hkrati
natančno risbo. Natančna risba je bila potrebna v začetnem delu, kjer prevladuje figuralika,
nato pa se proti vrhu vse skupaj začne mešati z abstraktnimi podobami. Na nekaterih delih
ilustracije niso bile potrebne, zato je glavno vlogo prevzelo besedilo, ki je narekovalo ton v
danem trenutku.
V prvem delu ilustracij, kjer prevladuje figuralika, vidimo Urško z gostimi lasmi v rdečkastih
tonih, ki jih lahko spremljamo čez celotno knjigo. Njeni lasje se vedejo, kot bi bili živi. S tem
sem želela doprinesti k njenemu »navihanemu« karakterju. Samo zgodbo sem postavila v
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današnji čas, zato so tudi oblačila temu primerna. Ker je Urška prevzetna in se visoko ceni, so
tudi njena oblačila »po zadnji modi«. Druga oseba, ki prav tako nastopa v barvah (ostali
udeleženci plesa so v sivih tonih, ker niso bistvenega pomena in tako ne odvračajo preveč
pozornosti), je Povodni mož. Razlog, da ga je Urška opazila, je zagotovo v tem, da se
razlikuje od ostalih plesalcev in tako izstopa. Prav tako kot ona je tudi povodni mož v stilskih
oblačilih, njegov nastop pa je samozavesten. Z obrazno mimiko likov sem želela jasno
prikazati, kaj se dogaja v določenem trenutku.
Ročno risanim ilustracijam sem kasneje v programu za urejanje vizualnega gradiva dodala
barvno ozadje, ki naznanja vzdušje v baladi. Barvne ploskve v ozadju pripomorejo k enotnosti
celotne knjige. Tako Urška, kot Povodni mož imata svojo bravo, ki se pojavi venomer kadar
nastopata, tako lahko bralec takoj prepozna akterja v danem trenutku.

SLIKA 42, 43, 44: Primer začetnih, idejnih skic.

6.4. Besedilo
Poleg ilustracij je za jasno naracijo balade potrebno tudi besedilo. Same ilustracije so bile
izdelane z mislijo na povezanost med besedilom in sliko. Sprva sem nameravala uporabiti
računalniško tipografijo, vendar se je ob končnem rezultatu pokazalo, da je ročno pisano
besedilo bolje združljivo s slikovnim gradivom. Odločitev za ročno pisano besedilo izhaja iz
želje, da se besedilo in ilustracije povežejo in dopolnjujejo med sabo, tako da jih dojemamo
kot celoto. Ker besedila ni veliko, sem si lahko privoščila, da je nekoliko bolj ekspresivno.
V sami zgodbi nastopajo trije govorci: pripovedovalec, Urška in Povodni mož. Ker ima vsak
svojo vlogo in svoj karakter, sem temu primerno spremenila tudi rokopis, ki ustreza
posameznemu karakterju. Besedilo je sestavljeno iz ploskev in se v teksturi razlikuje glede na
osebo, ki ji pripada. To pa omogoča hitrejše prepoznavanje aktivnega govorca v danem
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trenutku. Pripovedovalčeva vloga je, da nam oriše zgodbo in naslika, kaj se dogaja v danem
trenutku, zato sem mu pripisala dokaj jasno, lahko berljivo pisavo. Hkrati pa sem želela, da je
razlika v pisavah med pripovedovalcem, Urško in Povodnim možem jasna tudi bralcu, ki
nima posebnega znanja o tipografiji, zato sem pripovedovalčevo besedilo postavila v velike
tiskane črke. Povodni mož ima nekoliko skrivnosten, vendar močan karakter in doseže, kar
želi, ter pri drugih zbuja spoštovanje, zato sta njegov monolog in dialog z Urško v močnem,
odebeljenem manuskriptu, ki izraža njegov karakter. Urška pa je spogledljivka, ki se ovija in
obrača okrog tistega, kar želi, in to na koncu tudi dobi. Ker je njen karakter pretkan in zvit, ji
ustreza manuskript, ki je v obliki pisanih črk. Ima kontrast, saj se tudi Urškina volja spreminja
iz ostre v spogledljivo.
Z obliko ročno pisanega besedila sem želela poudariti udarne in napete dele pripovedi. Cilj je,
da že oblika besedila sama pove veliko o vsebini, ki jo beremo.

SLIKA 45: Primer nekaterih delov ročno pisanega besedila.

6.5. Naslovnica
Naloga naslovnice je varovati vsebino in tako preprečiti ali omiliti morebitne poškodbe
notranjih listov, hkrati pa jo oblikovalci s pridom izkoriščajo, da pritegnejo bralce in tako
namignejo vsebino knjige. Naslovnica knjige Povodni mož je oblikovana preprosto in ne
razkriva vsega, kar bralca čaka v knjigi. Jasno nakazuje tehniko, ki je uporabljena v
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ilustracijah, in hkrati sporoča, da ne gre za umirjeno zgodbo. Uporabila sem linije suhih
barvic v različnih odtenkih, ki nakazujejo na nekaj razburkanega, kot je npr. vihar, ali pa samo
hitro odvijanje zgodbe.

SLIKA 46: Naslovnica.

6.6. Vezava
Ker sem želela doseči drugačen način branja balade, sem to upoštevala tudi pri sami fizični
uporabi knjige. Uporabila sem vezavo leporello, ki vse liste poveže v harmoniko, če celotno
knjigo raztegnemo, pa dobimo tekočo pripoved balade. Vezava leporello prav tako dopušča,
da se lahko vrsta papirja med odvijanjem balade spreminja in tako soustvarja občutja v baladi.

SLIKA 47: Vezava leporello.
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7. Končni rezultat
Končni rezultat diplomskega dela se ujema s ciljem, in sicer izdelava fizične knjige, ki
omogoča drugačen način branja balade. Knjiga je namenjena tako branju kot vizualnemu
uživanju ter taktilnemu spoznavanju papirnih površin in kaj nam le-te sporočajo. Sama
podoba končnega izdelka se je tekom izdelovanja knjige spreminjala in nadgrajevala ter s tem
izboljševala. Seveda je manevrskega prostora še veliko in trenutni rezultat bi se dalo
nadgraditi na marsikaterem področju, vendar pa je dober začetek in izhodišče za nadaljnje
razmišljanje o senzoričnem oblikovanju na knjižnem področju.

SLIKA 48: Prikaz vseh strani v vrstnem redu, skupaj z naslovno in zadnjo stranjo.
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SLIKA 49: Model končne oblike knjige Povodni mož.
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8. Zaključek
Med raziskovanjem teoretsko-analitičnega dela diplomskega dela sem se seznanila s
podrobnejšo zgodovino knjige, kako se je razvijala, od prvih oblik in jamskih poslikav pa vse
do danes, ko jo poznamo v obliki e-knjige. Poleg tega sem se poglobila v oblike knjige, ki so
nam pretežno na voljo danes, ter proučila prednosti in slabosti e-knjige in fizične knjige. Ena
druge ne izključujeta, saj vsaka prinaša svoje prednosti in hkrati pomanjkljivosti. Poleg tega
sem začela odkrivati senzorično oblikovanje na knjižnem področju. Vse to znanje sem nato
uporabila pri izdelavi praktičnega dela diplomskega dela.
Cilj diplomskega dela je bil izdelati fizično knjigo, ki bo nosila vsebino balade Povodni mož
pesnika Franceta Prešerna in hkrati ponujala drugačen način branja. Vsi smo seznanjeni z
vsebino balade, saj se z njo srečamo že v osnovni šoli. Besedilo tako ni neznanka in to
pomeni, da si je vsak že izdelal neko idejo o povodnem možu in Urški. Ob branju si navadno
ustvarjamo slike v glavi, ki se razlikujejo od vsakega posameznika. Do danes je bila uradno
izdana le slikanica Povodni mož z ilustracijami Jelke Reichman in šele proti koncu
izdelovanja praktičnega dela sem se zavedala, kako prepoznan je pravzaprav povodni mož
med ljudmi, namreč vsakdo ga pozna. Ob ilustriranju besedila sem želela vdahniti nekaj
svežine in s tem nekaj novega, drugačnega. Če pa mi je to uspelo, lahko sodi vsak bralec sam.
Dosego cilja, drugačen način branja balade, sem videla v tem, da poleg drugačne vezave in
razporeditve besedila (besedilo ni več v obliki kitic, ki jih je zapisal Prešeren, vsebina pa je še
vedno enaka) lahko vključim tudi tipne receptorje. Tako sem izbrala različne papirje, ki tipno
ustrezajo samemu dogajanju v zgodbi.
Skozi ustvarjanje diplomskega dela sem raziskovala in odkrivala oblike in poti fizične knjige.
Verjamem, da ima knjiga še veliko odprtih možnosti, ki jih lahko izkoristimo in jo tako
oživimo in ne le presedlamo na novejšo tehnologijo. Seveda vsak sam določa, kaj mu ustreza
v življenju in na koncu ostane »živo« tisto, čemur ljudje namenimo več pozornosti. Menim,
da bo izziv novodobnega in hitro spreminjajočega se časa prisilil fizično knjigo, da le-ta
postane boljša in bolj inovativna ter s tem ostane na trgu ne namesto, ampak skupaj z eknjigami.
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Priloge
POVODNI MOŽ

v nedeljo popoldan z mladenči vesele;

Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele,

bila je kraljica njih Urška brhka,

al lepši od Urške bilo ni nobene,

plesáti ni dolgo nje volja bila.

nobene očem bilo bolj zaželene
ob času nje cvetja dekleta ne žene. -

Jih dókaj jo prosi, al vsakmu odreče,

Ko nárbolj iz zvezd je danica svetla,

prešerna se brani in ples odlašuje,

narlepši iz deklic je Urška bila.

si vedno izgovore nove zmišljuje,
že sonce zahaja, se mrak približuje;

Mnogtére device, mnogtére ženice

že sedem odbila je ura in čez,

oko je na skrivnem solzé preliválo,

ko jela ravnat se je Urška na ples.

ker Urški srce se je ljubega vdalo;
al ljubih bilo je nji vedno premalo.

Al, ker se ozira, plesavca si zbira,

Kar slišala moških okrog je slovét,

zagleda pri mizi rumeni junaka;

skušála jih v mreže razpete je ujet.

enacga pod soncam mu ni korenjaka,
želi si plesáti z njim deklica vsaka -

Je znala obljúbit, je znalá odreči,

omrežit ga Uršika lepa želi,

in biti priljudna, in biti prevzetna,

zaljubljeno v njega obrača oči.

mladenče unémat, bit staršim prijetna;
modrij in zvijač je bila vseh umetna;

To videt, mladenič se Urški približa:

možake je dolgo vodila za nos,

"Al hôtla bi z mano plesati?" ji pravi,

ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos.

"kjer Donava bistri pridruži se Savi,
od tvoje lepote zaslišal sem davi,

Na Starem so trgu pod lipo zeleno

že, Uršika zala! pred tabo sem zdaj,

trobente in gosli, in cimbale pele,

že, Uršika zala! pripravljen na raj!"

plesále lepote 'z Ljubljane so cele

To reče in se ji globoko prikloni,

"Ne boj se, ti Urška! le hitro mi stópi,

sladkó mu nasmeja se Uršika zala:

ne boj se," ji reče, "ne boj se gromenja,

"Nobene stopinjice še nisem plesala,

ne boj se potokov ti mojih šumenja,

de čákala tebe sem, res je, ni šala -

ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja;

zatorej le hitro mi roko podaj,

le urno, le urno obrni peté,

lej, sonce zahaja, jenjuje že raj!" -

le urno, le urno, ker pozno je že!"

Podal ji mladenič prelepi je rôko,

"Ah, majhno postojva, preljubi plesavec!

in urno ta dvá sta po pódu zletela,

de jaz se oddahnem, de noga počije."

ko de bi lahké peretnice imela,

"Ni blizo, ni blizo do bele Turčíje,

bila bi brez trupla okrog se vrtela,

kjer v Donavo Sava se bistra izlije;

ne vidi se, kdaj de pod noga udar',

valovi šumeči te, Urška! želé,

plesala sta, ko bi ju nosil vihar.

le úrno, le urno obrni peté!" -

To videti, drugi so vsi ostrmeli,

To reče, hitreje sta se zasukála,

od čudeža godcam roké so zastale;

in dalje in dalje od pôda spustila,

ker niso trobente glasova več dale,

na bregu Ljubljance se trikrat zavila,

mladenča nogé so trdó zaceptale;

plesáje v valove šumeče planila.

"Ne maram," zavpije, "za gosli, za bas,

Vrtinec so vidli čolnarji dereč;

strun drugih, ko plešem, zapoje naj glas!"

al Uršike videl nobeden ni več.26

So brž pridrvili se črni oblaki,
zasliši na nebu se strašno gromenje,
zasliši vetrov se sovražno vršenje,
zasliši potokov derečih šumenje,
pričjóčim po koncu so vstali lasje oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje!

26

PREŠEREN, France, Povodni mož, France
Prešeren: poezije, dostopno na
<http://www.preseren.net/slo/3_poezije/27_povodn
i.asp>(16.6.2018)

Naslovnica in zadnja stran knjige:

Vsebina knjige v vrstnem redu:

