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Povzetek
V nalogi definiram pojem ilustracije, njene vloge in podvrste ter v definicijo umestim lastno delo.
Analiziram odnos med besedilom, strukturo in likovnimi elementi, ki snujejo zgodbo, in sicer v
štirih grafičnih novelah priznanih avtorjev. Podam definicije osnovnih pojmov s področja
scenarističnega pisanja in predstavim metode za pisanje scenarija. S strokovno literaturo
opredelim pojem brezdomstva, predstavim vzročna polja brezdomstva in pomembnost družine za
razvoj posameznika. V poglavju Praktično delo določim ciljno skupino, predstavim postopek
oblikovanja scenarija na podlagi predstavljene teorije in predstavim zasnovo in izvedbo
avtorskega stripa. Stran iz stripa likovno analiziram. S pomočjo likovne analize opredelim
likovno gradnjo stripa ter določim oblikovno zasnovo izdelka kot celote.
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Abstract
In the task, I define the notion of illustration, its role and subspecies, and place my own work in
the definition. I analyze the relationship between the text, the structure, and the artistic elements
that make up the story in the four graphic novels of the recognized authors. I give definitions of
basic terms from the field of script writing and present the methods for script writing. With the
professional literature, I define the notion of homelessness, I present the causal fields of
homelessness and the importance of the family for the development of an individual. In the
Practical Work section, I define the target group, present the process of creating a script based on
the presented theory and present the design and implementation of the author's comic book. I
analyze the page from the comic in the context of the whole work. By means of art analysis, I
define the artistic construction of the comic book and define the design of the product as a whole.

6

Kazalo
1

Uvod ............................................................................................................................... 8

2

Ilustracija ........................................................................................................................ 9
2.1

Domišljijska ilustracija.................................................................................................. 9

2.2

Strip .............................................................................................................................. 9

2.3

Grafična novela ........................................................................................................... 10

3

Primerjalna analiza ........................................................................................................ 12
3.1

Kriteriji za izbor del .................................................................................................... 12

3.2

Izbor obravnavanih del ................................................................................................ 12

3.3

Kriterij za analizo........................................................................................................ 12
3.3.1 Stigme - Lorenzo Mattotti, Claudio Piersanti .........................................................13
3.3.2 Stitches: a memoir - David Small ..........................................................................14
3.3.3 Maus II - Art Spiegelman ......................................................................................15
3.3.4 The arrival - Shaun Tan ........................................................................................16

4

Načela scenarističnega pisanja ....................................................................................... 17
4.1

Scenarij ....................................................................................................................... 17
4.1.1 Spekter struktur v scenariju ...................................................................................17

4.2

Elementi zgodbe ......................................................................................................... 18
4.2.1 Tri dejanja in dramski trikotnik .............................................................................18
4.2.2 Lik ........................................................................................................................19
4.2.3 Dialog ...................................................................................................................20
4.2.4 Vodilna ideja ........................................................................................................20

4.3
5

Scenosled .................................................................................................................... 20
Problematika brezdomstva ............................................................................................. 21

5.1

Kdo je brezdomec ....................................................................................................... 22

5.2

Pomen izvorne družine in družina brezdomca ............................................................. 23

5.3

Drugi dejavniki tveganja za brezdomstvo .................................................................... 26

5.4

Beg in iskanje svobode................................................................................................ 26

6

Projektni del, Črepinje ................................................................................................... 28
6.1

Ciljna skupina ............................................................................................................. 28

6.2

Opis postopka ............................................................................................................. 28
6.2.1 Postopek zasnove scenarija ...................................................................................28

7
6.2.1.1

Raziskava ..................................................................................................... 28

6.2.1.2

Iskanje vodilne ideje in snovanje dogodkov .................................................. 31

6.2.2 Pisanje scenarija ...................................................................................................33
6.2.3 Vizualna zasnova dela........................................................................................... 34
6.2.3.1

Izbor tehnike ................................................................................................. 34

6.2.3.2

Zgodboris ..................................................................................................... 36

6.2.3.3

Oblikovanje karakterjev ................................................................................ 39

6.3

Likovna analiza ene strani iz grafične novele Črepinje ................................................ 42

7

Oblikovanje knjige ........................................................................................................ 45

8

Zaključek ...................................................................................................................... 46

9

Literatura....................................................................................................................... 47

10

Velike reprodukcije umetniških del ............................................................................... 49

11

Seznam slikovnega gradiva ........................................................................................... 73

Priloge
Scenarij za grafično novelo Črepinje
Zahvala

8

1 Uvod
V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala s problematiko brezdomstva in s stripom kot
pripovednim medijem. V teoretičnem delu naloge sem raziskala odnos med besedilom in sliko ter
njune izrazne zmožnosti v stripu oz. natančneje v grafični noveli. Raziskovala sem s pomočjo
branja ustrezne literature pa tudi s praktičnim delom, v katerem sem oblikovala lastno grafično
novelo. Zgodbo za grafično novelo sem napisala po svojih izkušnjah prostovoljstva v Dnevnem
centru za brezdomce in po zgodbah nekaterih brezdomcev, ki tja prihajajo. S problemom
brezdomstva se želim ukvarjati, ker menim, da je pomanjkanje doma in bližine v odnosih splošen
problem naše družbe in družinskega življenja. Ker se s tem problemom srečujem vsak dan in ker
si želim, da bi postala bolečina brezdomcev bolj opazna in razumljena, se mi zdi pomembno, da s
svojim delom spregovorim o tem.
Namen moje diplomske naloge je čim bolj izkoristiti pripovedno moč ilustracije v obliki grafične
novele za ozaveščanje ljudi o kompleksni tematiki brezdomstva. S prepletanjem osebne izpovedi
in izpovedi brezdomcev želim vsaj delno razbliniti strah in zmedo, ki jo morda čutijo bralci ob
srečevanju z brezdomnimi. Z zgodbo sem skušala mlademu ali odraslemu bralcu približati svet, v
katerem živijo brezdomci, njihova ozadja, osebnost, preteklost, njihovo sedanjost in njihove
možnosti za prihodnost. Upam, da bo branje moje grafične novele vsaj koga spodbudilo tudi k
bolj poglobljenem razmišljanju o svoji izvorni družini in o pomembnosti le-te za našo družbo.
Cilj je bil oblikovati zanimivo in prepričljivo zgodbo v obliki grafične novele. Pri pisanju
besedila sem se upoštevala zapisano v knjigi Zgodba, načela scenarističnega pisanja, avtorja
Roberta McKeeja. Besedilo in slika se med seboj dopolnjujeta, na nekaterih mestih pa vlogo
pripovedovanja prevzame samo slika. Knjigo sem tudi oblikovala in izdelala maketo.
V teoretičnem delu diplome sem raziskovala, kakšne so značilnosti slike in sicer v vlogi nosilca
pripovedi v primerjavi s strukturo besedila in dialoga kot nosilca pripovedi. Kako sodeluje
vizualna pripoved s strukturo zgodbe, njenimi vzponi in padci. Katere podatke nam posreduje
besedilo in katere slika. Kateri nosilec bolje posreduje podatke o času, prostoru, kateri je
močnejši v sporočanju občutij, ustvarjanju vzdušja. Predpostavljam, da je slika v stripu bolj
močna v izražanju občutja, vzdušja, besedilo pa v povezovanju časovnih preskokov in podajanju
informacij o zaporedju dogajanja.
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2 Ilustracija
Ilustracija je samostojna disciplina v vizualni umetnosti. Njena bistvena naloga je, da vizualno
izrazi specifično sporočilo tako, da ga občinstvo razume. Za podobo brez konteksta ne moremo
reči, da je ilustracija. Izvira iz potrebe ilustratorja ali naročnika. Ilustracija obvešča, pripoveduje
in komentira, kot to počne besedilo. 1
Glede na vlogo ilustracijo delimo na tako, ki dokumentira, informira, izobražuje (npr. znanstvena,
medicinska, tehnična); tako, ki komentira (npr. časopisna); tako, ki pripoveduje (npr. knjižna,
slikanica, strip); tako, ki prepričuje (npr. plakat, oglaševanje) in tako, ki izraža identiteto
(embalažna in v povezavi z grafičnim oblikovanjem).2

2.1 Domišljijska ilustracija
Domišljija je v SSKJ definirana kot »prosto kombiniranje misli in predstav« in kot »predstava, ki
ni osnovana na resničnosti«.3 Domišljijska ilustracija upodablja snov, ki ni osnovana na
resničnosti ali pa je rezultat prostega kombiniranja misli in predstav.

2.2 Strip
Moj projektni del spada pod domišljijsko, pripovedno ilustracijo, natančneje strip.
Za strip je značilno zaporedje sličic, ki so med seboj pomensko povezane v zgodbo z ozirom na
tempo, suspenz in ritem pripovedi. Strip ima lahko obseg od dveh sličic pa do dolžine romana.
Zanj je značilno vključevanje besedilnih oblačkov, obstajajo pa tudi stripi brez besed. Je žanrsko
raznolik medij.

1

Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Lausanne: AVA Academia, 2007, str. 18.
Prav tam, str. 85.
3
Domišljija, Fran, dostopno na: <https://fran.si/208/sinonimnislovar/4343520/domisljija?View=1&Query=domi%C5%A1ljija+> (2. 5. 2019).
2
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Slika 1: Scott McCloud, Prikaz načinov in stopnje stilizacije v stripu, 1994.

Zanj je značilna stilizacija, 4 ki je abstrakcija v simbolu ali likovna abstrakcija oziroma mešanica
teh dveh, kot prikazuje slika 1.5 Ciljna publika je starostno zelo raznolika. Večino stripov izhaja
tedensko, mesečno oz. periodično v nadaljevanjih, nekateri pa so enkratne, samostojne izdaje. 6
Strip se uporablja za oglaševanje in promocijo, informiranje in izobraževanje, embalažo in
časopisni komentar ali humor. Pojavlja se v raznolikih medijih, časopisu, v obliki knjige in na
spletu.7 Moj projekt je v obliki knjige, ker lahko bralec stran otipa in začuti materialnost knjige,
fizično premakne stran, opazuje prehod med eno in drugo stranjo, izkušnja branja in sprejemanja
idej je po mojem mnenju močnejša zaradi teh čutnih zaznav.

2.3 Grafična novela
Sam izraz je v članku »The future of 'comics'«8 iznašel stripovski recenzent Richard Kyle.
Stephen Weiner izraz definira tako: »Grafična novela je strip knjižne dolžine, ki se bere kot ena
zaključena zgodba, četudi je to zbirka zgodb v žanru kot na primer misterij, super-heroični ali

4

MALE 2007, op. 1, str. 158.
Scott MCCLOUD, Understanding comics: the invisible art, New York: Kitchen Sink Book za Harper Prennial,
1994, str. 52−53.
6
MALE 2007, op. 1, str. 158.
7
Prav tam, str. 70.
8
Richard KYLE, The future of »comics«, The comics journal, dostopno na
<http://www.thecomicbooks.com/misc/Richard%20Kyle%20The%20Future%20of%20Comics.pdf
> (29. 4. 2019).
5
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nadnaravni, ki so bile sprva namenjene branju po delih, v nadaljevanju ali pa kot nanizanke.«9
Grafični roman se je danes razvil v razburljiv literarni in umetniški žanr, ki je v smislu obsega in
kakovosti enakovreden kateremu koli drugemu žanru v književnosti, umetnosti ali filmu.
Področje grafične novele vključuje tako fikcijske kot nefikcijske zgodovinske in politične teme.
Pogosto so avto- ali biografske. Grafična novela je, nasprotno kot komercialni stripi, povsem
svobodna po formi in vsebini. Stripovske tehnike uporablja na nov, bolj prefinjen način, v službi
intelekta.10
V Sloveniji se uporablja tudi razmeroma nov pojem, risoroman, ki ga je iznašlo založništvo
Vigevage knjige. Risoroman po njihovi definiciji pripada zvrsti, ki prepleta likovno in verbalno
govorico, obravnavane teme pa so blizu romanu. 11

9

What is a graphic novel?, University of Maryland: research guides, dostopno na:
<http://lib.guides.umd.edu/comics>, (16. 4. 2018).
10
Stephen E. TABACHNICK, The Cambridge companion to the graphic novel: 2 - from comics to the graphic
novel, Cambridge University Press, Cambridge core, Cambridge University Press, dostopno na:
<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-the-graphic-novel/from-comics-to-the-graphicnovel/FEFEFCC12F30C050A02571E164446F8D/core-reader> ( 23. 4. 2019).
11
Tina KOZIN, Risoroman, RTV4D, 23. 5. 2016, dostopno na <http://4d.rtvslo.si/arhiv/radio-ga-gavideo/174412829>, (23. 4. 2016).
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3 Primerjalna analiza
Preko analiziranja del mojstrov stripa želim odkriti različne načine pripovedovanja, izražanja
emocij in idej s sliko in besedo. Cilj je pridobiti znanje o različnih uporabah risbe in besedila,
kako besedilo in slika sodelujeta med sabo, kako pripovedovalec kadrira in sestavlja zgodbo. To
mi bo v pomoč pri oblikovanju lastnega projektnega dela.

3.1 Kriteriji za izbor del
Delo je za mlade in odrasle.
Delo obravnava socialno tematiko.
Delo spada v področje grafične novele.

3.2 Izbor obravnavanih del
-

Lorenzo Mattotti, Stigme,

-

David Small, Stitches,

-

Art Spiegelman, Maus II,

-

Shaun Tan, The arrival.

3.3 Kriterij za analizo
Dela sem analizirala po sledečih kriterijih:
- Struktura zgodbe; sprožilni moment zgodbe, glavni zaplet, vodilna ideja, glavna želja lika,
tempo pripovedi.
- Likovne značilnosti; likovni elementi in likovne spremenljivke v delu, katere so konstante in
katere se spreminjajo glede na strukturo in zgodbo.
- Zvrst/žanr/značilnosti besedila.
- Sodelovanje med sliko in besedo.
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3.3.1 Stigme - Lorenzo Mattotti, Claudio Piersanti

Strip ima štiri poglavja in sklep – petdelno
strukturo, kot jo navaja scenarist Robert McKee.
Sprožilni moment zgodbe so sanje, v katerih
protagonist

prejme

stigme.

Glavna

želja

protagonista je zbežati pred svojimi ranami,
imeti mir pred »prekletstvom«. Zanimivo je,
kako si v drugem poglavju izboljša življenje in
ima zato kriza, na koncu dejanja, še močnejši
efekt. Izgubi čisto vse, zdravje, službo,
stanovanje, ljubljeno osebo, tudi svoj glas –
pripovedovanje prevzame oskrbovalka,

do

zadnjega ne vemo, kaj bo z njim, na koncu pa
najde mir v sprejemanju svojih ran. Vodilna
ideja dela je, da beg pred težavami vodi v nemir
in propad, sprejemanje in soočenje s svojimi
ranami pa v mirno življenje. Lik je v konfliktu
sam s seboj, pa tudi z bližnjimi, družbo in

Slika 2: Lorenzo Mattotti, stran iz stripa Stigme, 2009, tuš.

institucijami. Strip je črno bel, v tehniki perorisbe. Svetlostni ključ je srednji dur, ki se spremeni v
temnega, kadar je lik v krizi. Risba je ekspresivna, podobe ponekod abstraktne. Pomemben element
je tekstura, ustvarjena z gostoto linije, saj ustvarja različne sivine in daje občutek trenja, gibanja ali
šuma. Risba narekuje vzdušje in protagonistovo počutje. Kadar je vzdušje mirno, gradi podobe z
organskimi linijami in ploskvami, kadar je neprijetno pa z ostrimi, trdimi delitvami prostora. V
trenutkih napetosti je plan bližji. Na strani so največ štirje kadri, prehodi med njimi pa so hitri,
razen na vrhuncu v četrtem poglavju, kjer se dogajanje upočasni. Informacije o počutju in poteku,
tam kjer so večji časovni preskoki, podaja pripovedovalec, dialogi pa poudarjajo in pospešujejo
akcijo.
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3.3.2 Stitches: a memoir - David Small

Zgodba je razdeljena v pet poglavij z
večjimi

časovnimi

preskoki.

Tudi

poglavja so razdeljena na manjše dele,
prav tako časovno razdrobljene. Sprožilni
moment je prvi del zgodbe, ki prikazuje
očetove medicinske posege na mladem
sinu, protagonistu. Dialogov med tem
sploh ni, kar poudari glavni problem
zgodbe – pomanjkanje pogovora med
glavnimi osebami.

Prvo

dejanje

je

najdaljše poglavje, razvleče ekspozicijo
in glavni problem izgubi svoj naboj. Ker
dialogov skoraj ni, postane pripoved
monotona. Zgodba se odvija počasi.
Preveč je dogodkov, ki niso neposredno
povezani z glavno nitjo zgodbe. Točka
zapleta, povezana z glavnim problemom
zgodbe, je postavljena na začetek drugega

Slika 3: David Small, stran iz stripa Stitches, 2009, tuš.

dejanja. Po krizi v tretjem dejanju je več
dialogov in zgodba se hitreje odvija. Uporabljena je tehnika lavirane risbe s tušem. Večino
informacij o dogajanju poda stilizirana, realistična risba, element svetlo-temno ustvarja predvsem
prostor, pa tudi vzdušje in poudarke. Linija minimalno variira v debelini. Na splošno je svetlostna
vrednost risbe v srednjem molu. Delitev strani se spreminja od prizora do prizora, od celostranskih
kadrov pa do sedem kadrov na stran. Časovni preskoki med njimi so pogosto zelo kratki, kar
upočasni dogajanje, ponekod to deluje dobro, drugje je prepočasno. Z diagonalnimi kompozicijami
ustvarja napetost, umirjenost pa s horizontalnimi kadri. Dogodki in občutki, večina zgodbe je
podana v slikah, dialogov je, razen v četrtem dejanju, malo.
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3.3.3 Maus II - Art Spiegelman
Zgodba je razdeljena na pet delov. Na začetku
je uvodna stran, ki predstavi glavna lika in
razloži situacijo, v kateri je postavljena
zgodba. Snov zgodbe je biografska, vizualna
pripoved pa je postavljena na simbolno raven.
Zgodba ima dva protagonista in je
pripovedovana kot zgodba v zgodbi. Okvir je
zapleten odnos med očetom, Vladkom, ki je
preživel izkušnjo koncentracijskega taborišča
in sinom, Artom, ki riše strip po njegovem
pripovedovanju. Prvi problem je Artov težaven
oče in lastna slaba samopodoba, ki ga ovira pri
pisanju stripa. Drugi problem pa je v očetovo
ujetništvo v koncentracijskem taborišču.
Zunanja zgodba nam pomaga razviti odnos do
Vladkove in med njegovo pripovedjo ustvarja
vmesne premore, kar ustvari dinamiko v ritmu

Slika 4: Art Spiegelman, stran iz stripa Maus II, 1986, tuš.

pripovedi. Tehnika je tuš. Podobe so sestavljene s črnimi in belimi ploskvami, sivine so
ustvarjene z rastriranjem. Liki so narisani kot antropomorfna bitja, ki ponazarjajo odnose med liki
– mački so nacisti, miške judje itd. To oblikuje simbolno sporočilo zgodbe. Pomaga nam tudi pri
hitrejšem razbiranju, kdaj gre za sovražnika in kdaj za zaveznika. Iz risbe razberemo čustva likov
in dogajanje, ki se odvija v pogostih dialogih. Proti koncu pripovedi se pojavi tudi resnična
fotografija, ki ustvarja občutek, da se je vse res zgodilo – ker smo postavljeni v domišljijski svet,
smo od resničnosti nekako distancirani. Stran je razdeljena na več kadrov, tudi po deset.
Ponekod so kadri odprti, prehajajo drug v drugega. Dialoga je veliko, pripoved je zato zelo
zgoščena.
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3.3.4 The arrival - Shaun Tan
Zgodba je iz šestih delov. Je zgodba o migrantu in o
težavah, v katerih se znajde. Risba je realistična, skoraj
dokumentarna, besedila pa ni, kar da zgodbi splošnejši
način pripovedi. Zgodbo lahko zato povežemo z
zgodbo kateregakoli migranta. Postavljena je v
izmišljeni, fantastični svet, z neznanim jezikom in
pisavo, čudnimi navadami in nenavadnimi bitji, to pa v
nas vzbuja občutja izgubljenosti, čudenja, strahu,
negotovosti. Ravno zato se lahko vživimo v imigranta,
ki doživlja vse našteto. Sprožilni moment je
protagonistov odhod od doma. Njegov cilj je
preživetje, glavni problem pa ločenost družine in

Slika 5: Shaun Tan, stran iz stripa The arrival,
2007, svinčnik.

odtujenost v neznanem svetu. Zaplet je nepoznavanje jezika in kulture. Pripoved teče linearno,
glavni lik zaplete rešuje s pomočjo prebivalcev dežele, ki z njim tudi delijo svojo izkušnjo
begunstva. Ritem pripovedi je umirjen, s stalnimi vzponi in padci. Zanimivo je, kako se v
zaključku ponovijo motivi iz začetka – kot prolog in epilog. Tehnika risbe je grafit na risalnem
papirju, ki se uporablja tudi za trše ovojnice. 12 Papir je ponekod zguban, to daje vtis
dokumentarnosti. Podobe so ustvarjene s fino teksturiranimi ploskvami, kar spominja na zrnatost
fotografij. Svetlostna vrednost skozi zgodbo je srednji dur. Topli rumeni podton papirja ustvarja
pozitivno vzdušje v sliki, hladni modri ton pa negativno, strah, žalost, osamljenost. Časovni
preskok iz kadra v kader je minimalen, deluje filmsko. To je potrebno za naše razumevanje
poteka zgodbe. Daljši časovni preskok avtor nakaže z nizanjem majhnih kadrov enega
spreminjajočega objekta – npr. oblaka ali drevesa. Kadar je dogodek spomin, se spremeni ozadje,
kadri pa so kot fotografije na tem ozadju. Tako vemo, da smo v spominu oz. v drugem času.
Detajliranost risbe in majhni kadri nas vodijo v poglabljanje v dogajanje in temo. Skupaj s
protagonistom odkrivamo neznani svet, zato potrebujemo čas, da razberemo, kaj se dogaja.

12

Shaun TAN, The arrival: comments on the arrival, Shaun Tan, dostopno na: <http://www.shauntan.net/books/thearrival.html#anchor> (2. 5. 2019)
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4 Načela scenarističnega pisanja
4.1 Scenarij
Za Syda Fielda je »scenarij zgodba, povedana s slikami, dialogom in opisom dogajanja, ter
postavljena v okvir dramske strukture.« 13 Odnosi med posameznimi deli strukture – osebe,
konflikti, dogajanja, prizori, kraji itd., dajejo zgodbo.14 Pascal Bonitzer zgodbo definira:
»Zgodba (…); to je zastavek neke ideje kot problema, prek oseb, ki so njeno raznoliko
utelešenje.«15 Zgodbo v scenariju sestavljajo dejanja, ta sestavljajo sekvence, ki so niz običajno
treh ali petih prizorov, prizore pa sestavljajo koščki, ki so spremembe obnašanja likov.

4.1.1 Spekter struktur v scenariju
Košček je najmanjši del in pomeni minimalne spremembe v vedenju, ki oblikujejo prizor (npr.
prijazen pogovor, zbadanje, nasilnost);16 prizor je akcija v konfliktu in se odvija v enotnem času
in prostoru. Prizor naj bi spremenil vsaj eno vrednost v življenju lika (npr. iz zaljubljenosti v
sovražnost), če ne spremeni nobene vrednosti, ni potreben za zgodbo;17 sekvenca je niz
prizorov18, po Metzu 'enota kompleksnega dogajanja (čeprav enkratnega), ki poteka na različnih
krajih in preskoči odvečne trenutke.'19 Vrhunec doseže v učinku, ki je močnejši od vseh
prejšnjih20; dejanje je niz sekvenc, vrhunec ima v prizoru, »ki povzroči vrednostni preobrat v
življenju lika, po učinku silovitejši od vseh prejšnjih sekvenc ali prizorov.«21 Vrhunec zadnjega
dejanja prinese absolutno in nepreklicno spremembo v življenju lika. 22

13

Syd FIELD, Scenarij: temelji scenarističnega pisanja, Ljubljana: UMco d. d., 2015, str. 31
(naslov izvirnika: Screenplay: the foundations of screenwriting, 20054 ).
14
Prav tam, str. 32.
15
Michel CHION, Napisati scenarij, Ljubljana: Revija Ekran, 1987, str. 68
(naslov izvirnika: Ecrire le scenario, Pariz, 1985).
16
Robert MCKEE, Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, Ljubljana: UMco d. d.,
2008, str. 38. (naslov izvirnika: Story: substance, structure, style and the principles of screenwriting, 19982)
17
Prav tam, str. 35−36
18
Prav tam, str. 40.
19
CHION 1987, op. 15, str. 118.
20
MCKEE 2008, op. 16, str. 40.
21
Prav tam, str. 41.
22
Prav tam, str. 41.
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4.2 Elementi zgodbe
4.2.1 Tri dejanja in dramski trikotnik
Mnogi avtorji svetujejo delitev scenarija na tri dejanja. Po zgledu dramskega trikotnika naj bi bilo
prvo dejanje ekspozicija, drugo konflikt in tretje razrešitev, a s tako delitvijo se vsi ne strinjajo. 23
McKee navaja osnovno delitev zgodbe na pet delov – sprožilni moment, stopnjujoče zapletanje,
kriza, vrhunec in razrešitev, vendar teh delov ne povezuje direktno z zasnovo dejanj.24 Ne glede
na razlike v teorijah pa velja, da katerakoli zgodba, naj bo kratka ali dolga, vsebuje ekspozicijo,
konflikt in razrešitev. 25
V ekpoziciji so podane informacije, ki so potrebne za razumevanje zgodbe. 26 Field prvo dejanje
poimenuje tudi zasnova, v katerem mora gledalec izvedeti, o kom zgodba pripoveduje, o čem
govori zgodba in kakšne so okoliščine dogajanja. 27 Zgodba je umeščena v čas, dobo; prostor in
raven konflikta, to je umeščenost zgodbe v hierarhiji človeškega boja. 28
Sprožilni moment vrže protagonistovo življenje iz ravnovesja in zbudi željo po ponovni
vzpostavitvi tega. Zaradi tega momenta si protagonist začne aktivno prizadevati za dosego
objekta ali cilja, ki bo njegovo življenje spet postavil v ravnovesje. 29 Energija protagonistove
želje postane gibalo zgodbe.30 Ključna za nadaljevanje zgodbe je po Fieldu prva točka zapleta (ali
preobrata), ki s pripetljajem, naključjem ali dogodkom obrne zgodbo v drugo smer in pospeši
dogajanje. 31
Konflikt je lahko fizične, intelektualne ali čustvene narave, lahko se tudi prepleta.32 Field ga
povezuje z drugim dejanjem, v katerem se lik sooča z ovirami, ki mu preprečujejo, da bi dosegel

23

CHION 1987, op. 15, str. 119.
MCKEE 2008, op. 16, str. 177.
25
Bruce BLOCK, The visual story: seeing the structure of film, TV, and new media, Boston etc.: Focal Press, 2001,
str. 176.
26
MCKEE 2008, op. 16, str. 326.
27
FIELD 2015, op. 13, str. 34.
28
MCKEE 2008, op. 16, str. 68–70 .
29
Prav tam, str. 188.
30
Prav tam, str. 190.
31
FIELD 2015, op. 13, str. 125–156 in 38.
32
BLOCK 2001, op. 25, str. 174.
24
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tisto, kar želi doseči skozi celoten scenarij. 33 Proti vrhuncu se intenzivnost konflikta poveča. 34
Brez konflikta ni dogajanja, brez tega ni lika, brez lika pa ni zgodbe.35
Kriza je prizor največje napetosti v zgodbi in je za zgodbo obvezen. Protagonista njegovo
prizadevanje za cilj vodi skozi stopnjujoče zapletanje, do kriznega trenutka, ko je izčrpal vse
možnosti razen ene – znajde se na koncu poti. 36 Field to povezuje z drugo točko zapleta,
vrhuncem, ki pelje k razrešitvi zgodbe. 37 Vrhunec ni nujno hrupen in nasilen, vendar mora biti
pomensko poln. McKee poudarja, da je pomen tisti, ki ustvarja čustveno napetost, in ni denar,
spolnost ali posebni učinki.
Razrešitev se začne pred zadnjim dejanjem in traja do konca scenarija. Pomeni razrešitev in ne
konca.38
4.2.2 Lik

Slika 6 Neža Šivec, Skica karakterjev za raziskavo, 2018, oglje.

Pomembno je razlikovati med karakterizacijo in likom. Karakterizacija so zunanje, vidne
lastnosti človeka – način gibanja, status, izgled itd.39 Lik pa je pod površjem karakterizacije in
33

FIELD 2015, op. 13, str. 36.
BLOCK, op. 25, str. 174.
35
FIELD 2015, op. 13, str. 37.
36
MCKEE 2008, op. 16, str. 295.
37
FIELD 2015, op. 13, 163.
38
Prav tam, str. 37.
39
MCKEE 2008, op. 16, str. 100.
34
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edini način, da se razkrije, je, da smo priča temu, kako se ta človek odloča pod pritiskom za eno
ali drugo, ker sledi svoji želji. 40 Henry James o problemu oblikovanja lika pravi takole: »Kaj pa
je lik, če ne določitev dogodka? In kaj je dogodek, če ne osvetlitev lika?« 41 Nasprotja med
karakterizacijo in njegovimi odločitvami dajejo liku globino. 42 Protagonist ima zavestno željo,
potrebo ali cilj, ki je gibalo zgodbe. Imeti mora vsaj možnost, da svojo željo uresniči. Lahko ima
tudi notranje protislovno, nezavedno željo. 43 McKee razdeli svet lika na tri ravni konfliktov:
notranji – porajajo se iz telesa, čustev in razuma lika, osebni – konflikti v osebnih in intimnih
odnosih ter neosebni konflikt – med posameznikom in institucijo, med posamezniki v družbi,
konflikt s človeškim in naravnim okoljem (čas, prostor, itd.).44
4.2.3 Dialog
Funkcija dialoga po Fieldu je, da pospeši akcijo, da posreduje dejstva in podatke in med njimi
vzpostavi razmerja, da razkrijejo konflikti in čustvena stanja oseb, da se sproži akcija. Te funkcije
lahko, včasih celo mora, prevzame kaka druga stvar.45
4.2.4 Vodilna ideja
Je drug izraz za temo. Z njo izrazimo, zakaj doživlja življenje spremembe iz enega stanja na
začetku do drugega na koncu. McKee opozarja, da je pomembno delo osredotočiti se okrog ene
jasne ideje. Tako bralci sami odkrijejo več pomenov, drugače pa je zgodba razdrobljena in
brezciljna. 46

4.3 Scenosled
To je uporabno orodje, v kateri je zgodba povedana v korakih. Pisec kratko navede, kaj se v
prizoru zgodi. Na drugo stran označi, kateri korak v zasnovi zgodbe naj bi ta prizor izpolnjeval. 47

40

MCKEE 2008, op. 16, str. 101.
FIELD 2015, op. 13, str. 55.
42
Prav tam, str. 103.
43
Prav tam, str. 136
44
MCKEE 2008, op. 16, str. 143−144.
45
CHION 1987, op. 15, str. 73.
46
MCKEE 2008, op. 16, str. 114–155.
47
Prav tam, str. 399
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5 Problematika brezdomstva
Kaj se dogaja v človeku, ki je cele dneve na ulici, sredi poletja v puhovki ali pa v parku, v gruči,
ki vpije, pije in se nervozno prestopa? Kaj ga je pripeljalo do dna? Zakaj se je izgubil? Mislim,
da odgovor »zaradi lenobe« tu odpade. Nekaj mora biti hudo narobe, če človek prekine vse
socialne stike, ki jih je imel, zapusti zavetje družine in opusti vsako upanje za prihodnost in
dostojno življenje. Brezdomstvo je večplasten in globok problem družbe.

Slika 7 Neža Šivec, Raziskava z risbo – brezdomci pred dnevnim centrom, 2019, oglje.
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5.1

Kdo je brezdomec

Problem razumevanja brezdomstva se začne že pri pomanjkljivem razumevanju pojma. Evropska
zveza nacionalnih organizacij, ki delujejo na področju brezdomstva (FEANTSA), je razvila
široko definicijo. Pojav brezdomstva razvršča v štiri kategorije. Prvi dve predstavljata vidno
brezdomstvo – biti brez strehe ali brez stanovanja, drugi dve pa prikrito, manj vidno brezdomstvo
– to je bivanje v neprimernih pogojih ali bivanje v negotovih pogojih. 48
V kategorijo vidnega oz. cestnega brezdomstva spadajo tisti, ki živijo na prostem, brez zavetja ali
v nočnih zavetiščih in tisti, ki bivajo v varnih hišah, zatočiščih ali so pred izpustom iz kazenskih
ali medicinskih institucij. 49
V definicijo prikritega brezdomstva, ki ga pogosto niti socialne oblike pomoči ne dosežejo, pa
spadajo ljudje, ki bivajo začasno s sorodniki (ne po svoji izbiri), brez veljavne (pod)najemne
pogodbe ali pa jim grozi izselitev. V neprimernih pogojih živijo tisti, ki bivajo v začasnih
strukturah, neprimernih bivališčih ter ljudje, ki živijo v ekstremni prenaseljenosti. V to kategorijo
spadajo tudi tisti, ki živijo pod grožnjo nasilja s strani partnerja, staršev ali drugih. 50

Slika 8 Neža Šivec, Brezdomec s Čopove, 2019, oglje.

48

Bojan DEKLEVA in Špela RAZPOTNIK, Brezdomstvo v Ljubljani, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007, str. 6.
Prav tam, str. 16
50
Prav tam, str. 16
49
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Nekateri brezdomci torej imajo stanovanje, v resnici pa so brez doma v pravem pomenu besede.
Vincencijeva zveza dobrota, ki brezdomcem že več kot dvajset let nudi različne oblike pomoči,
pojem opredeljuje takole: »Brezdomec je človek brez doma. Dom pa ni le streha nad glavo. Dom
pomeni biti sprejet in ljubljen, imeti prostor, v katerem lahko človek osebno raste in sklepa nove
odnose. Osamljenost, zavrženost in nemoč prisilijo človeka na ulico, kjer išče svoje dostojanstvo,
pa ga ne uspe najti.«51

Slika 9 Neža Šivec, Skica za raziskavo, 2019, oglje.

5.2 Pomen izvorne družine in družina brezdomca
Problem brezdomca torej ni le v lenobi, denarju ali v strehi nad glavo. Zadeva tudi
posameznikovo izkušnjo doma, družine in odnosov. Družina je prvo okolje, v katerem se

51

Brezdomci, Društvo prostovoljcev VZD, dostopno na: <http://beta.brezdomec.si/sl/node/129> (2. 5. 2019).
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naučimo gradnje medosebnih odnosov, ki so, kot pravi Tomori: »osnova vsem kasnejšim
odnosom.«52
Problematiko brezdomstva v tujih raziskavah pogosto povezujejo z zlorabami v otroštvu in z
nefunkcionalnimi družinami. »Na Škotskem npr. je med brezdomnimi mladimi 1/3 takih, ki so
bili v svojem otroštvu v zunaj družinski obravnavi, zavodu ali rejniški družini.«53
Družine brezdomcev imajo pogosto že kronično zgodovino konfliktov, nasilja, fizičnih, psihičnih

Slika 10 Neža Šivec, Mamina kuhinja, skica za raziskavo, 2018, oglje.

in spolnih zlorab. Našteto so pogosto doživljali že starši brezdomcev. 54
Tomori pravi, da negotove in težke življenjske izkušnje, v katerih se znajdejo starši, vplivajo na
njihovo duševno ravnovesje in hkrati ustvarjajo mučno okolje za otroke. Starši se pred temi
stiskami pogosto zatečejo v različne odvisnosti, postanejo apatični in depresivni, zlovoljni,
stopnjevanje občutij prikrajšanosti pa vodi v sovražnost do okolja in v konfliktne odnose z

52

Martina TOMORI, Družina in duševno zdravje otrok, v: Varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov (ur.
Erna KRAŠEVEC RAVNIK), Ljubljana, 1999, str. 151.
53
DEKLEVA in RAZPOTNIK 2007, op. 48, str. 26.
54
Panos VOSTANIS, Mental health of homeless children and their families, Cambridge University Press, dostopno
na: < http://doi.org/10.1192/apt.8.6.463> 18. 4. 2019.
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najbližjimi. 55 Te motnje pa so pogosto povezane tudi »z motenimi odnosi v družini,
manipuliranjem, nasilnostjo, zlorabo te ali one vrste ali pa kar vseh (telesne, psihološke in
spolne).« 56 V takih družinah je pri otrocih pogostejši razvoj prestopniškega in disocialnega
vedenja. 57

Slika 11 Neža Šivec, Spomin iz otroštva, skica za raziskavo, 2018, oglje.

V družinah, kjer mladostniške potrebe niso zadovoljene oz. so starši preveč zaposleni sami s
seboj in jih zanemarjajo, mladi prostor za uresničevanje teh potreb iščejo izven družine. »Kraj,
kjer mladostnik išče novo strukturo, ki naj bi mu omogočala varnost, sprejetost in občutek
pomembnosti, postane ulica«.58
»Tako lahko ulica mladostniku postane nova družina; na ulici si ustvari podobne odnose, s
podobnimi vedenjskimi, čutenjskimi in mišljenjskimi vzorci, kot jih je bil vajen v domači družini.
Na ulici bo aktiviral in skušal razrešiti starševska depresivna čustva tako, da bo užival alkohol in
mamila; na ulici bo odigraval starševska neobvladljiva agresivna občutja s tem, da bo zabredel v
mladostniški kriminal; ali pa bo na ulici ponovno postal žrtev agresije, posilstva in razvratništva,
ker bo tudi tu postal prilagodljiva tarča za nerazrešene konflikte drugih mladostnikov.« 59

55

TOMORI, op. 52, str. 154.
Prav tam, str. 155.
57
Prav tam, str. 154.
58
Christian GOSTEČNIK, Psihologija ulice in njeni temeljni mehanizmi, Bogoslovni vestnik, LVIII/3, 1998, str.
283.
59
Prav tam, str. 292.
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5.3 Drugi dejavniki tveganja za brezdomstvo
Poleg tega Dekleva in Razpotnik naštevata še naslednje dejavnike: »Odvisnost od drog ali
alkohola, prekinitev dolgotrajnega razmerja, težave v duševnem zdravju, brezposelnost, bivanje v
zaporu oz. težave s policijo, posameznik je imel izkušnjo, da so ga spodili od doma, prisilna
izselitev, življenje v skrbstvenih ustanovah, izkušnje nasilja in zlorabe.«60

5.4 Beg in iskanje svobode
Eden glavnih dejavnikov pri nastanku brezdomstva je zasvojenost z alkoholom ali z različnimi
drogami. 61 Nekaj jih v drogo zabrede takrat, ko pristanejo na ulici.

Slika 12 Neža Šivec, Brezdomca v parku, skica za raziskavo, 2018, oglje.

V knjigi Upor telesa avtorica odvisnost opiše kot beg pred občutji, bojaznijo, bolečino, spomini
telesa, funkcija jemanja mamil pa je lažna osvoboditev človeka.62 »Pristni občutki pomanjkanja,
zapuščenosti in besa povzročajo paniko, tako da jih je treba znova pomiriti s heroinom«.63 Zelo
očiten primer bega pred odnosi so tudi brezdomci samotarji, ki se izogibajo kakršnemu koli
navezovanju stikov. Na splošno imajo brezdomci tudi odpor do institucij in težave z redom. Iz
pogovorov z njimi ugotovimo, da se zaradi pravil počutijo utesnjeni, nesvobodni. Učenje reda in
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DEKLEVA in RAZPOTNIK 2007, str. 26.
Prav tam, str. 26.
62
Alice MILLER, Upor telesa: telo terja resnico, Ljubljana: Založba Tangram, 2005, str. 120–130 (naslov izvirnika:
Die revolte des Korpes, 2004 ).
63
Prav tam, str. 127.
61
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dosledno upoštevanje pravil pri, npr. uporabi pralnice, je pomemben del vzgoje brezdomcev v
Vincencijevi zvezi dobrote, kjer sem prostovoljka. Z redom, delom in s človeškim odnosom do
njih jim skušamo povrniti dostojanstvo in željo po boljšem življenju. Z vztrajnostjo in
individualnim spremljanjem se jih je nekaj uspelo rešiti.
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6 Projektni del, Črepinje
6.1 Ciljna skupina
Pojem ciljne skupine je poznan iz področja marketinga. Ciljna skupina je skupina posameznikov
z določenimi geografskimi, demografskimi, psihografskimi in vedenjskimi značilnostmi, ki so
potencialni uporabniki za nek izdelek.64 Po mnenju D. B. Parka je vprašanje: »Kdo je
občinstvo?« bolj smiselno zamenjati s sklopom natančnejših vprašanj, ki raziskuje odnos bralcev
do besedila. Ciljna publika grafične novele so običajno mladi. Glavna junakinja moje zgodbe je v
obdobju prehoda iz mladosti v odraslost. Tematika se ukvarja z odnosom do izvorne družine,
drog in družbe. Zgodba je tudi ljubezenska. To so problemi, s katerimi se mladi največkrat
srečujejo, zato je to ciljna skupina moje grafične novele.

6.2 Opis postopka
6.2.1 Postopek zasnove scenarija
Postopek dela sem opirala na napotke mentorjev in scenaristično teorijo, katere delček je
predstavljen v četrtem poglavju.
Da bi se izognila pustemu in dolgemu naštevanju resničnih dogodkov, brez drugega sporočila kot
»tako je bilo« in omejitvam, ki bi se lahko pojavile, če bi želela kakšen resničen podatek
spremeniti v korist strukture in vizualne pripovedi, sem po posvetu z mentorji opustila prvotno
idejo o zgodbi, narejeni po intervjuju z brezdomcem. Tako sem bila primorana, da razširim svoje
poznavanje tematike in se bolj osredotočim na iskanje sporočila, zgodbo pa zasnujem na osebnih
izkušnjah, zaradi česar bo zgodba bolj prepričljiva in zanimiva za bralca.
6.2.1.1 Raziskava
Da bi pridobila snov za zgodbo, sem izvajala raziskavo na več načinov, kakor svetuje tudi
McKee65.
V Dnevnem centru za brezdomce, kjer že osmo leto delam prostovoljno, sem postala bolj
pozorna na svoja občutja, dogajanje med brezdomci in pogovore z njimi. Opažanja, ki sem jih
potem zapisala, so postala pomembno izhodišče za nastanek zgodbe. Poleg tega sem zapisala

64

Douglas B. PARK, The meanings of "audience", JSTOR, dostopno na: <www.jstor.org/stable/377012>, (6. 3.
2018).
65
MCKEE 2008, op. 16, str. 72–73.
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spomine izkušenj in pogovorov iz preteklih let prostovoljstva. Raziskava je pripomogla k boljšem
poznavanju brezdomcev in poglobitvi odnosa do problematike.

Slika 13 Neža Šivec, Primer zapisa spomina iz raziskave,
2018.

Slika 14 Neža Šivec, Izdelek brezdomca, ki
je nastal med raziskavo, 2018.

Slika 15 Neža Šivec, Primer zapisa pogovora za raziskavo, 2018.

Poleg tega sem naredila tudi raziskavo z dejstvi, torej z branjem strokovne literature s področja
brezdomstva, katere del je predstavljen v petem poglavju in je pripomogel k boljšem poznavanju
problemov, s katerimi se srečujejo. Sočasno sem izvajala tudi raziskavo z risanjem. V dnevnem
centru sem opazovala brezdomce, njihove drže in oblačila ter obraze.
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Slika 17 Neža Šivec, Portret brezdomca, 2018, oglje.

Slika 16 Neža Šivec, Portret brezdomca po
spominu, 2018, oglje.

V času raziskave se mi je zgodilo, da sem začela različne vsakdanje pripetljaje povezovati z
možnostjo zgodbe. Tudi na ulici sem večkrat opazila brezdomce, opazovala, kaj počnejo in si
dogodke in srečanja zapisovala. Te dogodke sem tudi zrisala v stripovski obliki zaporedja sličic.
Med raziskavo so se pojavile različne ideje za zgodbo, ki sem jih takrat zavrgla, a so se na koncu
prepletle v eno zgodbo. Ohranil se je motiv iskanja izgubljenega človeka, prehajanje iz resničnih

Slika 18 Neža Šivec, Primer zapisa dogodka v stripovski obliki, 2018, oglje.
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v domišljijske in sanjske prizore, simbol rane ter prepletanje zgodbe med človekom, ki ima streho
nad glavo in brezdomcem.

Slika 19 Neža Šivec, Primer zapisa dogodka v stripovski obliki,
2018, oglje.

Slika 20 Neža Šivec, Primer zapisa dogodka v stripovski
obliki, 2018, oglje.

6.2.1.2 Iskanje vodilne ideje in snovanje dogodkov
Zaradi raziskave sem imela vrsto izkušenj in informacij v povezavi s temo, ki pa jih nisem znala
zajeti v eno idejo in sporočilo zgodbe. Nastale dogodke, spomine ideje in občutja, zapisana v
raziskavi, je bilo potrebno združiti v eno zgodbo, ki bi lahko dobila formo scenarija. Poskus
iskanja vodilne ideje in vprašanj, ki bi jih lahko raziskovala zgodba, se je izjalovil, saj je izredno
težko izpeljati dogajanje iz ideje. Tudi McKee pravi, naj zgodbo izpeljemo iz dogajanja in ne
dogajanja iz ideje. 66 Ker je bila raziskava teme zelo osebna in sem jo povezovala tudi z lastnimi
spomini, se je v vseh dogodkih pojavljal lik dekleta, ki opazuje oz. je vpleteno v dogajanje. S
pomočjo tega lika, sem po domišljiji in z risanjem, ustvarjala razne dogodke, ki so izražali

66

MCKEE 2008, op. 16, str. 117.
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različna občutja in ideje, povezane s problematiko.
Tako se je ustvaril nabor dogodkov, ki pa še vedno niso imeli trdne povezave.

Slika 21 Neža Šivec, Kader iz stripovskega zapisa izmišljenega dogodka, 2018, oglje.

Skoraj v vsakem dogodku pa je bila vključena brezdomna oseba in oseba, ki ni. Med njima sem
začela ustvarjati povezave, kako se v določeni situaciji odloča eden in kako drugi in ju izbrala za
protagonista. Ni pa bilo možno ustvariti scenarija brez poznavanja likov in njune predzgodbe ter
želje. Po opisu predzgodbe in karakterizacije teh dveh likov sem določila glavno željo
protagonistke, ki je iskanje svobode oz. beg iz utesnjenosti nevarnega doma in povezava med
dvema likoma. Za temo sem se odločila zaradi povezave z mojo osebno zgodbo in ker je močno
povezana s problemom izvorne družine brezdomcev ter zaradi bega pred odnosi v navidezno
svobodo. Ohranila sem motiv sanj, ki so postale sprožilni moment v zgodbi in določila njen
konec. Vmesne dogodke je bilo treba še poiskati, nekaj sem jih izbrala iz arhiva. Ostali so nastali
z željo, da bi prikazala čim več o brezdomcih, njihovo okolje idr. Odločila sem se, da se bo
zgodba odvila v sodobnem času in bo imela trajanje enega dneva. Zadnja omejitev je koristila
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temu, da ne bi zgodbe razvlekla. Kraj dogajanja je Ljubljana, ker sem želela ohraniti povezavo
besedila z brezdomci, ki jih srečujem.
6.2.2 Pisanje scenarija
Pri pisanju scenarija sem nekatere dogodke že zapisala z dialogi, drugi so bili samo opisani. V tej
fazi mi je bil v veliko pomoč scenosled 67, s pomočjo katerega sem dogodke lahko premeščala,
odstranjevala, dodajala v strukturo, jih spreminjala, ugotavljala njihov pomen za zgodbo in njen
potek ter ritem in tempo pripovedi.

Slika 23 Nekaj prizorov iz scenosleda.

Slika 22 Uporaba scenosleda pri pisanju scenarija.

Zapisani scenarij je bilo potrebno še prepisati v formo scenarija, saj ta omogoča boljši pregled
nad potekom prizorov. V njem naj bi bili samo bistveni napotki za likovni del, saj je v tej fazi
bistvena kritična zasnova dogodkov. Želela sem narediti tudi razdelavo, v kateri pisec napiše, kaj
je pomen za besedilom likov, vendar sem omejena s časom. V tem vidim še možnost izboljšave.
Scenarij, nekaj dialogov in predvsem opisi vizualnega dogajanja, so se med likovno zasnovo
zgodbe še enkrat spremenili. Nastala zgodba je o Maji, študentki, ki živi v blokovskem
stanovanju s svojo nefunkcionalno družino. V njej se počuti utesnjeno in spregledano, kar se
izrazi v nočni mori. Edino uteho najde v odnosu s fantom, ki je po izgonu od doma pristal na
ulici. Vendar se njena želja po miru in svobodi tudi tam ne uresniči, saj je fant nezanesljiv. Ker ga

67

MCKEE 2008, op. 16, str. 399.
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cel dan nervozna išče, na koncu pa ugotovi, da jo je pustil na cedilu, se odloči, da tega ne zmore
več in prekine odnos, kar je tudi končna razrešitev zgodbe. Ločitev njenih staršev, pa je še
zadnje olajšanje v zgodbi junakinje in upanje na boljšo prihodnost.

6.2.3 Vizualna zasnova dela
6.2.3.1 Izbor tehnike

Slika 25 Neža Šivec, Portreti brezdomcev, 2018, oglje.

Slika 24 Neža Šivec, Portret brezdomca, 2018, oglje.

V fazi raziskave se je izoblikovala tudi odločitev, v kateri tehniki bo strip narisan. Poleg oglja
sem preizkusila tudi tehniko barvic z ekspresivno rabo barve, vendar se mi je zdelo, da deluje

Slika 26 Neža Šivec, Portret brezdomca, 2018, oglje.
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preveč groteskno in brezdomcem odvzame človeškost. Črno-bela tehnika deluje tudi bolj
dokumentarno, kar je primerno za to zgodbo, saj temelji na resničnih izkušnjah in
pripovedovanjih brezdomcev. Za izvajanje raziskave z risanjem sem potrebovala tehniko, s
katero bi lahko na hiter in učinkovit način ustvarila vzdušje, izrazila karakter upodobljene osebe
in dokumentirala njen zunanji izgled. Oglje omogoča hitro risanje in brisanje, z njim lahko
rišemo kontrastne linije ali pa hitro ustvarimo ploskev z željeno sivino.
Oglje je neobstojen material, neutrjen se razmaže, zbledi, pri risanju se drobi in povzroča razne
»napake«, packe, kar lahko uporabimo v prid karakterju oseb in vzdušju tako, da je risba
večplastna in bolj ekspresivna.
V nastalem stripu risba izraža nemirno, nestabilno osebnost brezdomcev. Tehnika prikaže dvojni
značaj njihovih osebnosti. S packami, sloji črnine, kontrasti, daje občutek zanemarjenosti,
zdelanosti ter kaže znake življenjskih preizkušenj in zlorabe alkohola ali drog na njihovih telesih.
Zaradi mehkobe linij, ne ostrine in prosojnih nanosov, pa zaslutimo tudi njihovo krhkost,
ranljivost, melanholičnost.
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6.2.3.2 Zgodboris

Slika 27 Neža Šivec, Primer strani iz zgodborisa, 2018, oglje.

Najprej sem določila vsebinski obseg stripa, ki zajema uvodno dejanje zgodbe.
V prvi fazi risanja sem se bolj osredotočala na razporeditev kadrov po straneh, jasnost in
razumljivost zgodbe ter na ritem in tempo pripovedi. Pri tem sem bila pozorna na obliko in
velikost kadrov, uporabljanje bližnjih in srednjih planov in njihovo zaporedje ter kompozicijo v
posameznih kadrih.
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Pri razporejanju kadrov na strani sem upoštevala hitrost dogajanja in na katerih mestih v zgodbi
se poveča napetost. Kadre sem skušala razporediti tako, da bi bralec čutil potrebo, da obrne stran,
saj dogodek ni zaključen na eni strani in je, kako se bo odvil, dogodek skrivnost. Pomembna
sprememba dogajanja ali odločitev lika se zgodi na naslednji strani. Tik pred pomembnim
dogodkom se dogajanje upočasni, to se zgodi s pomočjo večjih kadrov, ki jih beremo dlje časa,
saj vsebujejo več informacij. Kjer je dogajanje počasno, mu je namenjeno več kadrov na strani,
kjer je hitro pa manj.
Za dogodke, ki so hitri in dramatični (npr. vrč se razbije), sem uporabila pokončne formate
kadrov, saj poudarjajo akcijo.
V kadrih se izmenjavajo srednji in bližnji plani. Namen srednjega plana je predvsem
razumevanje, kje se to dogajanje odvija in kako so osebe razporejene po prostoru, bližnjih pa

Slika 28 Neža Šivec, Stran iz zgodborisa, 2019, oglje v svinčniku.
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pozornost na detajle in občutke karakterjev. Tudi različni plani ustvarjajo ritem pripovedi, in sicer
ko prehajamo iz opazovanja zunanjega dogajanja k notranjemu svetu likov.

Pozorna sem bila tudi na smiselno razporeditev besedila v razmerju s sliko. Ponekod je več tišine,
povedi so lahko razdeljeni na več kadrov. Besedilo na nekaterih mestih dopolnjuje informacijo, ki
jo podajajo slike, ponekod jo podkrepi, včasih pa razloži.
V tej fazi se je izoblikovala značilna stran s tremi pasovi in večinoma lihim številom kadrov.
V drugi fazi sem najprej določila natančen format strani in kadrov. Bolj natančno sem se
posvetila kompoziciji posameznega kadra. Pozorna sem bila na likovno spremenljivko smer,
velikostna razmerja med liki, kadriranje, prostor in svetlobo.

Slika 29 Neža Šivec, Primer strani iz zgodborisa, 2019, oglje.

39
6.2.3.3 Oblikovanje karakterjev

Slika 30 Neža Šivec, Risba Maje, 2019, oglje.

Glavna oseba zgodbe, Maja, se je vizualno izoblikovala že med raziskavo z risanjem po
domišljiji. V raziskavi se je pojavljala v različnih situacijah. Pred pisanjem scenarija sem opisala
njene zunanje značilnosti, njeno ozadje in opis osebnosti. Njena glavna vizualna značilnost so
velike oči, ki predstavljajo strah, žalost, pa tudi hrepenenje. Blede ustnice in suh obraz kažejo na
izčrpanost zaradi življenjske situacije, v kateri je. Lase ima temne, kar ponazarja njeno
življenjsko moč, voljo do življenja. Oblečena je v enostavna, sproščena oblačila.
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Slika 32 Neža Šivec, Risba mame, 2019, oglje.

Mama je zatrta, izčrpana in depresivna. Njen obraz je shujšan, drža sključena, ustnice tanke.
Njene oči so majhne, kar ponazarja njeno utrujenost in ugaslost veselja. Oblika očal je podobna
obliki Majinih oči, nekoč je tudi ona imela upanje in hrepenenje v življenju. Njeni lasje so
obledeli. Oblečena je v starinsko volneno jopo.

Slika 31 Neža Šivec, Risba očeta, 2019, oglje.
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Očetova postava je ogromna, ima veliko maso in moč, debel je. Zgrbljen je, kar deluje zlovešče.
Oblečen je v srajco, saj želi dajati lep zunanji vtis. Njegovi lasje so redki in razmršeni. Je neobrit.
Obrvi so močne in razmršene. Oči ima majhne, s podočnjaki.

Slika 33 Neža Šivec, Risba sestrice, 2019, oglje.

Sestrica je še majhna in se zanaša na skrb odraslih. Pomanjkanje odnosa med njimi jo poriva v
njen domišljijski svet, večkrat se zasanja. Njene okrogle oči ponazarjajo otroškost, idealizem,
mladost. Njena frizura je kratka in štrleča. Njen obraz je čist.
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6.3 Likovna analiza ene strani iz grafične novele Črepinje

Slika 34 Neža Šivec, Stran iz stripa, 2019, oglje.
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Na tej strani stripa se bralec prvič pobliže sreča z liki. Med družino vlada tišina, ki je zapolnjena
z zvoki hranjenja in pitja. Pogledi so odsotni, razen Majin, ki spremlja gibanje očeta. Oče ima
največ prostora na strani in zajema največji kader. Prav tako je prvi, ki ga vidimo na strani in
edini, ki spregovori. Osvetljen je s kontrastno svetlobo, mama pa je blago osvetljena. Prvi
usmerjen pogled je Majin pogled, in sicer v očeta. Ozadje v tem trenutku ni toliko pomembno kot
liki.
Na koncu strani je zastavljeno odprto vprašanje, odgovor pričakujemo na drugi strani.
Format strani v stripu je pokončen. Stran je razdeljena na pet kadrov, razporejenih v tri pasove. V
prvem pasu je en kader, v drugem in tretjem pa po dva. Kadri so ležeči in različnih formatov,
zamejeni so s pasivno linijo. Balonček s tekstom se pojavi v petem kadru.
Na prostorski učinek kompozicij vpliva delno prekrivanje, oddaljenost od spodnjega roba,
velikostni odnosi med oblikami, usmerjenost nagnjenih oblik, uporaba teksture, ostrina obrisov in
detajlov ter uporaba elementa svetlo – temno.
Prostorski ključ velikosti je najbolj očiten v prvem in v petem kadru, predmeti ali deli telesa, ki
so nam bliže, so večji. Tekstura se v zadnjih planih zgosti, izstopijo ploskve, ki so brez teksture in
tiste, ki imajo bolj redko teksturo. K prostorskemu učinku pripomorejo tudi nasebne in odsebne
sence ter različni toni, ki med sabo ločujejo ploskve.
Velikost je v kompozicijah uporabljena kot prostorski ključ, ponazarja pa tudi statusno vrednost
likov, njihov položaj in vlogo v družini. Velikost je določena z razmerjem med likom in kadrom
ter velikostjo kadra, v katerem je lik v primerjavi z ostalimi kadri.
Oče je na primer ogromen, ker ima v družini vlogo tirana. Njegova velikost nam daje občutek
velike mase in teže. Dvakrat na strani njegovo telo sega čez meje kadra. V primerjavi z ostalimi
je njegov kader na strani največji. Pomemben je tudi simultani kontrast med različno velikimi
oblikami, 68 očetova velikost je poudarjena ob majhnosti ostalih likov in prostora, ki jim je
namenjen na strani. Mama je predstavljena v najmanjšem kadru na strani, kar ponazori njen
podrejeni položaj in utesnjenost.
Hitri in nenadni prehodi med svetlostnimi vrednostmi v kompoziciji ustvarjajo dramatično
vzdušje, počasni, kontinuirani prehodi pa umirjeno in melanholično. Osvetljenost prostora ni
68

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana: Debora, 2000, str. 66.
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toliko odvisna od objektivnega vira svetlobe, kot je od subjektivnega doživljanja protagonistke.
Zato se, kljub temu da so vsi liki pod istim virom svetlobe, od kadra do kadra razlikuje.
Tekstura daje občutek migetanja površine, šuma in nemira.
V kompozicijah kadrov prevladuje navpična usmeritev. Navpični položaj spominja na smer
delovanja sile teže, navpičnice pa izražajo strogost in resnost.69 Z osamitvijo lika je dodatno
poudarjena njegova teža in pomen.
Oče in mama sta v centralnem položaju, kar poudari njuno pomembnost za zgodbo. Pogled nanju
je frontalen in zato neposreden, občutek imamo, da ju gledamo z objektivnim pogledom. »V
zahodni kulturi ima desna stran pozitivni predznak, leva pa negativnega.«70 Maja v četrtem kadru
sedi na desni strani kompozicije in gleda na levo stran, k očetu. To očeta postavi na negativno
stran.
Plan je srednji, kar dovolj približa like, da razberemo njihove obraze. Na obrazih in oblačilih je
največ detajlov, manj na ozadju in predmetih.
V prizorih z očetom prevladujejo aktivne linije, v ozadju in prizorih, kjer so ostali člani, pa je tudi
pasivnih linij več. Aktivne linije so sunkovite in poševno usmerjene, izražajo nemir in gibanje.
.

69
70

BUTINA, 2000, op. 68, str. 70.
Prav tam, str. 66.
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7 Oblikovanje knjige
Originali so izvedeni na blago rumeno toniranem, 110 g/m2, brezkislinskim risalnem papirju,
velikem 420 mm v višino in 297 mm v širino, proizvajalca Royal Talens.
Knjiga bo imela skupaj z notranjima naslovnicama in kolofonom 28 strani. Format knjige bo 238
mm v višino in 207,9 mm v širino. Knjižni blok bo vezan z mehkimi platnicami. Naslovnica je
zasnovana v črni, beli, vijolični in modri barvi, naslov je ročno izpisan. Naslovni motiv pokaže
glavno junakinjo, ki gleda skozi priprta vrata. To nakazuje njeno željo po tem, da bi odšla ven,
njeno željo po svobodi. Steklo na vratih je počeno kar asociira na nasilje in nakaže socialno
tematiko dela. Besedilo na zadnji platnici je ročno izpisano. Vezni list je temno sive barve in ima
teksturo ustvarjeno z ogljem.

Slika 35 Neža Šivec, Tehnični načrt strani, 2019.

Slika 36 Neža Šivec, Fotografija izdelka, 2019.
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8 Zaključek
V teoretičnem delu naloge sem predstavila definicijo ilustracije in njene vloge, glede na osnovi
česar sem naštela vrste ilustracij. V definicijo sem umestila praktični del naloge in podrobneje
definirala to področje. Z analizo štirih grafičnih novel svetovno priznanih avtorjev sem
raziskovala njeno strukturo, odnos strukture z likovnimi elementi ter vlogo vizualne pripovedi in
dialoga v zgodbi. Predpostavko, da je slika v stripu bolj močna v izražanju občutja in vzdušja,
besedilo pa v povezovanju časovnih preskokov in podajanju informacij o zaporedju dogajanja,
lahko potrdim na podlagi primerjalne analize in na osnovi tega, kako je vloga besedila
opredeljena v scenaristični teoriji. Pridobljeno znanje je bilo podlaga za praktični del oblikovanja
stripa. Predstavila sem osnovne pojme in postopke iz scenaristične teorije, ki so bili upoštevani v
praktičnem delu pri zasnovi scenarija za strip. V strokovni literaturi sem raziskala problematiko
brezdomstva in predstavila definicijo brezdomstva ter nekaj problemov, ključnih za oblikovanje
scenarija v praktičnem delu. Zasnovala sem avtorski strip, s katerim želim doseči večje
razumevanje ozadja, iz katerega izhaja brezdomstvo. Upam, da bo strip pripomogel k bolj
poglobljenemu razmišljanju družbe o izvoru in problematiki brezdomstva.
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Slika 37 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 44 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 45 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.

58

Slika 46 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 47 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 48 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 49 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 50 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 51 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 52 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 53 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 54 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 55 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 56 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 57 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 58 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 59 Neža Šivec, Črepinje, 2019, oglje, 340 x 297 mm, lastni arhiv.
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Slika 60 Neža Šivec, Črepinje – vezni list, 2019, oglje, 340 x 594 mm, lastni arhiv.

Slika 61 Neža Šivec, Črepinje - naslovnica, 2019, oglje, 340 x 594 mm, lastni arhiv.
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11 Seznam slikovnega gradiva
Slika 1 Scott McCloud, Prikaz načinov in stopnje stilizacije v stripu, 1994. (objavljeno v: Scott
MCCLOUD, Understanding comics: the invisible art, New York 1994, str. 51).
Slika 2 Lorenzo Mattotti, stran iz stripa Stigme, 2009, tuš (objavljeno v Lorenzo MATTOTTI in
Claudio PIERSANTI, Stigme, Ljubljana 2009, str. 5).
Slika 3 David Small, stran iz stripa Stitches, 2009, tuš (objavljeno v David SMALL, Stitches: a
memoir, New York etc. 2009, str. 25).
Slika 4 Art Spiegelman, stran iz stripa Maus II, 1986, tuš (objavljeno v Art SPIEGELMAN,
Maus: a survivor's tale II, New York 1986, str. 12).
Slika 5 Shaun Tan, stran iz stripa The arrival, 2007, svinčnik (objavljeno v Shaun TAN, The
arrival, London etc. 2007, brez oštev. str.).
Slike 6 – 61: Neža Šivec, lastni arhiv.

Priloge
Scenarij za grafično novelo Črepinje

INT. BLOK – VEČER
Maja
»Doma je blo zmeraj tako... Čudno vreme.«

INT. KUHINJA – VEČER
Petčlanska družina sedi za mizo pri večerji. Utesnjujoče.
Maja pogleduje po ostalih članih družine. Katarini, najmlajši, ni do hrane. Mama je z mislimi
odsotna. Oče GLASNO JE.
Tišina je, zato slišimo zvoke PRIBORA, HLADILNIKA.

POGLED NA
Oče
(pogleda proti Maji)
»Kaj je sonce?«
Maja preneha z žvečenjem, pogled ji zamrzne, v stiski je. Mama vstane s skledo v roki, odide od
mize.

Maja
»Ah nič. Sem mislila, če bi šli skupaj do ploščadi … Anja bo imela stojnico.«
Odgovora ni. Oče je naprej. Mama pomiva posodo.

Maja
(Pogleda v svoj krožnik. Katarini)
»Daj Katarina, potrudi se.«
Katarina leži z glavo na mizi, brklja po krožniku. Dvigne jo na stol. Naloži žlico in jo uperi proti
njej.
Slišimo zvoke POMIVANJA POSODE, HLADILNIKA, MLASKANJA, Maja je svoje.
Katarina sama toči sok. Vrč je zanjo prevelik, polije kozarec in vrč POČI.
Pogledi se zbudijo.
Oče
(besno)
»Ti žverca mala, ti bom že pokazal, kaj se to pravi posodo razbijat!«
Oče gre grozeče proti njej. Maja s telesom zaščiti Katarino, ki joka. Oče Majo odrine.

Mama
»Pusti jo!«
Mama vleče očeta stran od Katarine.
Oče
(grozeče)
»Kaj pa ti lajaš?«
Obrne se in zruši mamo na tla.
Maja
(skoči na očeta, ki davi mamo)
»Spusti jo ti p***ec!!!«
Oče
(grabi mamo za vrat, kriči)
»Boš ti mene komandirala, ti p**** m*******! Daj zdaj!«

Mama
»Katarina!«
Maja pobere kos stekla in ga zapiči očetu v hrbet. Oče zakriči in se prime za ramo. Maja dvigne
sestrico v naročje, pokrije ji ušesa.
Oče
»Ti pr*** k***. Kaj si mi nardila!«

Mama in Maja med tem pobegneta ven.
Oče
(za mamo)
»Kar pejd k sosedici! Ne boš mi ušla, boš že vidla!
V norišnco te bodo strpal.«
Mama zbeži iz stanovanja, tudi oče gre ven.

INT. KOPALNICA – POZEN VEČER
Maja je s Katarino (kopalnica v Retečah). Malo posede kar na pralni stroj, ona joka. Odpre svojo
dlan in izpere rano. V umivalnik teče kri. Mala sesa prst. Iz nosa ji teče svečka.
Maja
(Katarini)
»šš ššš..«
Vzame svežo brisačo in pritiska na rano.
Maja
»Glej. Vredu je… Mi boš pomagala? Boš držala brisačo?«
Mala pokima in si obriše solze. Nastavi rokico poleg njene. Maja položi svojo čeznjo.
Maja
»Tako, vidiš. Saj bo minilo.«

INT. KATARININA IN MAJINA SPALNICA − NOČ
Maja uspava Katarino.
REZ NA
Zunaj se mrači, vrane, ljudje, ki grejo žurat.
Maja leži na svoji postelji, osvetljena z namizno svetilko. Obkrožena je s temo. Z roko si
ogleduje rano od prej. Na njeni desni vidimo zapestnico z različnimi obeski ptičkov. Poboža jo.
Zarije se v povšter. Mala spi.

REZ NA
INT. SPALNICA – NOČ
Majine oči/ Maja v postelji. Nekdo pometa črepinje – videt je samo metla, velika je, pogled je od
spodaj navzgor. Maja se obrne v postelji. Črepinje med sabo žvenketajo. Skozi temo razberemo
ostro svetlo obliko, steklo. Črepinje padajo v nedoločen prostor.
EKST. STEKLENA KONSTRUKCIJA S KUPOLO – DAN
Zagledamo stekleno konstrukcijo.
Majo gleda skozi stisnjena ob steklo. Njen pogled – kupola je v gneči, vendar je neopazna.
Zagleda Jona.
Maja
(kriče, tolče po steklu)
»Jon! Jon!71
Au!«
Urezala se je. Stisnjene ob kovinske podpornike na sredini sedi Katarina. Streha poči.
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Lahko bi mu dala majico s ptico?

Maja
(zakriči)
»Katarina!«
Plane v tek, zgrabi Katarino.
Katarina
(zajoka)
»Mama!«
Maja teče iz konstrukcije.
EXT. MESTO, ULICE – DAN
Skozi ozke ulice. V mestu je festival. Dim je v zraku. Pritečemo skozi ozko ulico do avtomobila.
INT. AVTO – DAN
Obrne ključ. Ne vžge. Še enkrat pritisne sklopko. Obrne ključ. Zdaj v prvo, gas. Zavora!
Človek leži na tleh pred našim avtom.
Maja
»Jon!«
INT. SPALNICA, RESNIČNOST – DANI SE
Maja se zbudi, sunkovito zajame zrak. Glasno diha, oči so razprte, solzijo se. Obriše čelo.
Pogleda roko z rano. Prime telefon, ura je 5?, poišče Jonovo številko. Zvoni v prazno.
Odpre, da bi mu napisala sms. Okleva … črtica utripa.
Obleče se. Po hodniku gre mimo dnevne sobe. Na kavču spi fotr.
Tiho odpre vrata in steče po stopnicah. Odklene kolo. Vozi se mimo parka.
Prispe do notranjega dvorišča (kot je pri Petri Varl).
Razjaha. Ob kolesu gre do kota dvorišča. Ustavi se, parkira kolo.
V kotu dvorišča je podirajoča baraka. Pred barako je zarjavelo kolo. Stopi do barake, pripre vrata.
Maja
(zašepeta)

»Jon?«
Skozi špranjo vidi prazno ležišče.

Maja
»Kje si?«
Opazuje prostor. Na to so pritrjene razne stvari – veliko je ptic (risb, nalepk, obeskov).
Na tleh je ležišče, na njem zvezek.
Umazano je. Škatle čikov, flaše, robci. Nekaj ostankov, embalaža.
Usede se na ležišče in mu napiše sms/ga pokliče.

Zunaj je slišati KORAKE, zato vstane in pogleda ven.
Samo zaspan kuhar je prišel kadit za kuhinjo.
Zato se vrne nazaj.
Pokrije se z deko, ki tam leži. Pobere zvezek.
V njem so risbe.
Opazuje jih, ob eni, na kateri sta narisana, se ustavi.
S prstom sledi liniji. Linija oživi, je par, ki se ljubkuje.
− scena s tušem

Mama
(sms)
»Ljubica, upam da si v redu. Malo prej sem šla v službo.
Na štedilniku sem vam pustila kosilo.
Dobro opravi na faksu.«
Maja nasloni glavo nazaj. Podrgne obraz, pogleda na uro. Poišče Jonovo številko, nekaj tipka.
Vstane.
REZ NA

INT. FAKS, AVTOMAT – DAN
Seže v žep, nekaj kovancev ima v žepu, vzame si sendvič iz avtomata.
INT. FAKS, PREDAVALNICA – DAN
Usede se za svojo klop s sendvičem v roki. Odvije ga, ugrizne vanj.
V predavalnici vse mrgoli.

Anja
»Hej!«
Odzdravi ji brez besed.

Mateja
»Uf, danes smo pa fensi.«

Maja
(tečno jo pogleda)
»Resno?«

Anja
»Pusti jo.«

Mateja
(sedi na njeni mizi)
»Dobre volje tudi.«
Maja piše sms.

Mateja
(bližnji plan − vsiljivo)
»Komu pa pišeš? A nama kaj skrivaš aaa? Anja, ti kaj veš? «
Maja
(jezno)
»Ej! Pusti me!«
Z druge strani sili vanjo Anja.
Anja

»Ignoriraj jo.«
»Škoda, da te ni blo včeraj, ful je blo ljudi.
Glej (kaže ji uhane) – Maj mi jih je kupu. A so lepi?«
Megla?.
Maja
(čekira telefon)
»mhm«
(gleda sms) »Hej, kaj se dogaja ? si vredu, ni te blo doma?! ..
sposodla sem si tvoj zvezek - včer je bla norišnca, vse sem pustila doma.
Velja dons na klopci?«

Treplja z roko po mizi, grize ustnico.
Anja opazi, da ji ne sledi, spogleda se z Matejo. Mateja dvigne obrvi. In se namršči.
Vstopi profesor. Vsi vstanejo. Megla se gosti?.
Usedejo se.
Še vedno samo njen sms, podrsa s prstom navzgor, ustavi se na sporočilu, ki ji ga je napisal Jon:

(sms Jon) Fak ne morem vrjet… Čist je razpičena. Ne morem not.
A lahko dons pr teb prespim?

(sms odgovor) Šit.. kaj je blo?
Itak lahko, sam da tastara zaspita.
Na mizi ima zvezek.

Sošolka
(sedi poleg, skozi meglo)
»Hej, si vredu?«

Sošolka
(Namigne na obvezano roko.)
»Te boli? Kaj je blo??«

Maja
(skrije roko)
»Ja, mislim ne. Nič hudega.«
Sošolka pokima. Naredi kratko pavzo.

Sošolka
»Rabiš kuli?«

Maja
(popraska po glavi)
»Hmm, ja prosim.«

Sošolka
(Ji ga da z nasmehom)
»Če boš kaj rabila, povej.«

Maja
(nerodno ji je)
»Hvala!«
Obrne strani v Jonovem zvezku, pogleda na tablo.
Kuli obstane, Maja samo prazno gleda. Profesor nekaj razlaga. Opazuje kosmato roko, s katero se
naslanja na mizo. Spet se vrača megla? (oz. vizualno dugače). Stisnjena je v pest. Pokliče sošolko
pred tablo. Asociacije na včerajšnje očetove grožnje. Pogleda na telefon. Gleda naprej, profesor

kaže na tablo. živčno trese nogo, telefon, noga, vstane.
Drugi jo samo čudno gledajo. Vidimo jo pospravit knjige in se »odtihotapiti« iz predavalnice.

INT. HODNIK – DAN
Zapre vrata in steče po hodniku.
ZATEMNITEV

EXT. MIKLOŠIČEV PARK – DAN
V parku je gruča brezdomcev, različnih starosti. Imajo tudi psa. Vmes je tudi ženska. Sedijo in
stojijo.
Imajo GLASEN RADIO. V rokah jih nekaj drži pir, nekdo kadi, tretji samo sedi z rokami za
klopco.
Ljudje hodijo mimo. Nekateri brezdomci jih pri tem opazujejo.
Nekdo vrže na tla čik k ostalim in ga pohodi.

Brezdomec 1
»… on je za, da gremo čist je napaljen! Pač res boste pršparal, če gre ta, pa umiral boste usi,
garantirano, k bo men odpiral, da bo vsaj enga za prcat.«
Gruča se ZASMEJI.
Jon zvija joint. Stoji v krogcu petih ljudi.
Brezdomec 2
»Jst bi ga kr uzeu, ker denarno se ga kar splača met.«
Jonu ZAZVONI telefon.
Ne more dvignit, ker še vedno zvija.

Brezdomec 1
»Model a boš že skinu, skos ti telefon piska!«
Vsi ga opazujejo.
Jon
(nejevoljno)
»A ne vidiš da mam polne roke! Pust ti moj telefon, povej raj še kej pamtnga.«

Brezdomec 1
»Kaj boš ti a?
Ku ku« ((kukavica) nakaže s prstom na glavi da je zmešan)

Jon se mu besen približa.
Brezdomec 2
»Pa dej ne seri, k nam bo sam štalo naredu.
Gremo na kavo.«

Potegne prvega s sabo.
Jonu se trese roka – (od strahu al od droge?), da ne more zvit do konca.

Jon
»Piz**«
Potegne telefon iz žepa in pogleda. Maja (sms): » Hej, jst kar grem. Se dobiva tam. Prnesem
zvezek. Upam da nisi spet v kšnem sranju...«

»F*k!«

Kapuco potegne čez glavo, se skrči in obsedi na klopci.
Približa se mu.

Brezdomec 3
» Ej Jon, brt, a si vredu?«
»Mrco ma še neki robe, če nucaš.«
Pogleda ga.
REZ NA

EXT. PARK, KOT PRED GINEK. – DAN
Maja prikolesari do parka.72 Priklene kolo.
Pri klopci zagleda stoječega človeka, s kapuco na glavi. Na klopci ima obešeno majico s
simbolom ptice (kot jo je imel Jon v sanjah).
Maja
»Končno!«
Nasmehne se in steče proti klopci, z zvezkom v rokah.
»Ej! Kje si bil? Pobral me bo zarad tebe!«

Brezdomec se obrne.
Brezdomec – Aleks (izgleda kot tamlad aleks)
(z eno slušalko v roki, v drugi ma čik)
»Oprosti gospodična, nisem te slišal.«
Šokirana je. Pričakovala je Jona.
Zdaj zagleda še bergle naslonjene ob klop.
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– od blizu pokaži obraz, lasje ko zaustavlja. Prispela je v park (pogled od zgoraj).

Maja
»Oprosti, zamenjala sem te ...«

Aleks
»Aha. Okej, okej.«
Obrne se nazaj, s slušalko v ušesa.

Maja se počasi usede na drug konec klopce. Zvezek drži na kolenih. Z roko poboža vpraskan
znak na klopci (MJ).
Brezdomec se živčno prestopa in kadi. Pogoltne tableto. Usede se na klopco in živčno trese z
nogo. Tudi ona živčno treplja s prstom. Potegne telefon iz žepa, vendar ne napiše sms. Poti se.
Pogleda proti njemu, umakne pogled. Ni več živčen, pomirjen je. Ona je še vedno.

Maja
(stoji pred njim)
»Oprosti, a te lahko nekaj vprašam?«
Brezdomec se predrami iz razmišljanja. Pogleda jo, nasmehne se.

Maja
(pomoli mu fotko na telefonu)
»A poznaš Jona? Tole je on, mogoče malo starejši…
Brado ima, pa no.. Saj veš.«

Prime telefon in gleda. Na fotografiji sta oba, nasmejana sta, (?ona kaže osle?).
Maja
(vznemirjena.)
»Ne poznaš?«

Aleks
» Če res sprašuješ. Ne poznam.«
Maja se sesede poleg njega na klopco.
Vstane in hodi okrog. Kliče, prekine. Fak! Kliče, prekine. Tolče se po glavi. »Spet to sranje! In
če se mu je kaj nardil?« Spotakne se ob korenino, pade. Telefon se razsuje. » Fak!«
Usede se kar na tleh in se zloži v dve gubi.
Glavo da med noge, roke na tilnik.
Gledamo njen na glavo postavljeni obraz.

Maja
»Moral bi bit tu .., rekel je, da bo tu.«

Obriše solze.

Aleks
gleda mimoidoče.
»Sami modeli. Poglej te ksihte.«
Maja vzame zvezek v roke in lista po straneh, na klopci.
(notri so zapiski, risbice, zgleduj se po tistem )
Aleks
»A rišeš«
Maja
»Ne. Od njega so.«
Lista.

Aleks
»A bi me narisala?"
Iz oči v oči.

Maja
»Ne vem. Ne znam.«
Aleks
»Daj probaj. Prosim.
Na, glej, tole vzemi.«
Poda ji oglja, ki jih potgne iz dna svoje usrane torbe.
Maja
»A čakaš koga?«
Aleks.
»Pfew. Koga. Čakam da bom šel. U krasne. Pogleda proti nebu. Samo to še čakam.«
»Da se bom dvignu nad to ljubljansko meglo in pol bom a veš, iztegne roke, kot lastovka. Ha.«

Maja se nasmehne. Trpko. Trudi se z risanjem.

EXT. SMREKOV GOZD – DAN

Aleks
(pleza na smreko)
»Včasih sem plezov čist do vrha smreke. Tam sem mel mir pred vsem, pred očimom, mat.«

Maja
»A oni vejo, kje si?«
Ona stoji pod smreko. Temno je. Ob smreki so njegove bergle.

Aleks
(z vrha smreke)
(smeje) »Še kaj!« (zresni se) »Pustu sem jih u pi**i m**erni. Mama ve, da sem živ in da živim
nekje v Ljubljani.«

EXT. PARK, KLOPCA – DAN

Maja
»A si imel kaj bratov, sester?«

Aleks
»Brat se je. Zapil se je. In obesu. Mama je vedno jokala za njim. Nikol ga nisem res poznal.
S sestro je vse vredu. Doštudirala je. Zdaj dela mislm da na svojem am..«
Maja
(riše)
»A si zaspan?«

Aleks
»Ne. Samo noge me ne bolijo več. Pa mi je fajn.«
»Od česa pa imaš to?«
»mm To pa od drog. (vidimo umazane preveze)

»Sej grem, da mi zamenjajo. Ni blo časa prej. Vsak dan, grem, da mi previjejo.Ne zgleda tako,
povoji so umazani, smrdi.«

EXT. SMREKOV GOZD – DAN
Maja
Na vrhu smreke z njim.
(poda mu zvezek z risbico)
»Na!«

Aleks
vzame zvezek
»Vau.«
»Pozabu sem že kako se riše …«
(opazimo da je brez desnega palca)
»Punci sem tatoo naredu. Tko, čez hrbet.«
Maja
»Jon tut riše.«

Zdrsne s smreke, skuša se ujet. Sviš dol po smreki pade skozi veje.

EXT. PARK, KLOPCA − DAN
ZAZVONI telefon.
Maja
(na telefon)
»Prosim?«

Mama

»Maja?
sploh te ne dobim na telefon. Kje si?«

Maja
»Nisem te slišala, oprosti.«

Mama
»Poslušaj, šiht se mi je zavleku, po tamalo boš morala.«
Maja
»Ok. Pogleda vstran.«
Slišimo zvok POLICIJSKE SIRENE.
»Kaj je blo pa to?«
Mama
»Ah nič. Najbrž je nesreča. Šla sem ven, v pisarni je napeto za znoret. Policija je šla mimo.«
Maja
»A, okej. Precej naglas je blo.«
Mama
»Glej, da ne zamudiš po tamalo.«
Maja
»Ja, ja«

Aleks
»Dej pokaž mi še enkrat tisto sliko ...«
Poda mu zvezek
»Ne to, uno s fantom«
Maja hitro seže po telefonu. Zdaj je ekran razbit, zato tudi slika. Aleks gleda.

»Mogoče sem ga vidu dons na zajtrku. Če ga ni khm … verjetno bo na večerji… Drugje je ni.
Mogoče bi šla lahko pogledat.«

Maja
»Hvala!«
ZATEMNITEV
EXT. PARK − DAN
Maja
S kolesom se vrne do klopce.
»Kdaj je večerja?«

Aleks
»V petnajstih minutah si tam.«

Maja
»Petnajstih?! Do vrtca imam pol ure! Sranje!«

Aleks
(Kriči za njo)
»Hej, a lahko obdržim tisto sliko!«

REZ NA
EXT. ULICA − DAN

Drvi skozi ulice in bližnjice. Prometne in manj prometne.
Pelje čez cesto. Avto ZATROBI.

Voznik
(se jezi nanjo)
»Glej kje hodiš!«
Vozi naprej. Pride do vrtca. Vzgojiteljica čaka s Katarino na vhodu.
Maja
(zadihana)
»Se opravičujem! Res mi je žal.«

Maja
(počepne h Katarini)
»Hej! Oprosti. Si vredu?«
Stisne jo k sebi.
(vzgojiteljici)
»Se opravičujem, mamo so zadržali v službi …«

Vzgojiteljica
»Prosim, naj se ne ponovi.«
Odide. Posadi jo na »balance«.
Maja
»Katarina, veš da tega ne smeva, ampak se res mudi. Boš povedala mami?
(Odkima) Obljubiš?«

Katarina se smeje in kriči med vožnjo. Ustavita se pred blokom.
Odloži pri vhodu.
»Ati, Katarina je doma! Jst moram še v knjižnico!«
Pogleda, kje je. Se premika proti vratom.
Maja zdrvi po stopnicah.

EXT. PLEČNIKOV PODHOD − VEČER
Jon vstopi v dnevni center za brezdomce – skozi železna, rešetasta vrata.
EXT. ULICA – VEČER
Maja spet drvi po ulicah. Tik pred kongrescem je.
Parkira, teče do Plečnikovega podhoda.
Na stopnicah in poleg vhoda je skupina brezdomcev. Kadijo, pijejo, gledajo jo.
Obstane pred zunanjim vhodom, do notranjega vhoda vodi dolg temen hodnik.
Odmakne železna vrata in vstopi. Pozdravi dva, ki kadita v temi, pri začetku hodnika.
Hodi skozi temo, počasi proti vratom.

INT. DNEVNI CENTER, STRANIŠČE – neonske luči, VEČER
Jon gleda v ogledalo na stranišču dnevnega centra. Trudi se z britjem, okoren je, neroden ….
Roke se mu preveč tresejo. Zakolne, ko se ureže. Nadaljuje.
INT. DNEVNI CENTER − VEČER
Maja pride do notranjih vrat. Prime kljuko.
Odpre jih, vanjo butne svetloba žarnic, vonjave, pogledi. Na desni strani, na podestu, sedi nekaj
brezdomcev, neprizadeto strmijo vanjo. Dva ležita na preostanku podesta, kar na tleh, z ruzakom
pod glavo. Na levi je velika množica brezdomcev, razporejeni so ob gasilskih mizah.
Nekateri le sedijo in gledajo, nekateri se med sabo pogovarjajo, nekateri igrajo šah, človek ne jezi
se Na mizah je pecivo, na drugem koncu pult, umivalnik in štedilnik.

Zagleda jo Aleks (brezdomec, s katerim se je prej pogovarjala pri klopci) in jo potegne v svojo
družbo
Aleks
»Ooo! Glej jo! Dober dan!
Dej usedi se tu zraven no.
Evo, to je moja nova prijateljica, danes sva se spoznala.« Stisne jo k sebi, neprijetno ji je.
Aleksov kolega, ki sedi poleg: Prjatlca ja, seveda.
Veš kaj, sem ti hotel prej še povedat…
Maja se živčno ozira okrog. »Ne morem zdajle Aleks, iščem Jona še zmeraj.«
Aleks
»Saj bo pršov. Nč skrbet.«
»No, da ti povem zdej do konca, ko si mi kar ušla.«
Ado, ki sedi poleg reče: »Daj no Aleks, daj punci mal prostora no, kaj se tak stiskaš.«
Aleks
»Kaj, ti bi se tudi ane.«
Med tem Maja bega s pogledom po dnevnem centru.
Skozi vrata stopi Andrej. Velik je, nabit, agresiven.
Andrej
»Dobr dan!« ustavi se na mestu, pogleduje jezno okrog sebe.
Nihče mu ne odgovori. Na kavčih ga samo merijo s pogledom.
Premakne se naprej proti pultu.
Ob njihovi mizi se ustavi.
Andrej
»Ooo, dober dan!« reče Maji in se skloni k mizi.
Ostali za mizo so nejevoljni, nekaj se jih spogleda jezno, eden si nekaj zamomlja v roko.
Maja
»Živijo!« reče Maja prestrašeno, ne more uiti njegovim očem.
»Ti si pa ena mejhna, luštkana punčk, a veš,« reče in jo gleda, ne umakne pogleda. Skuša se
spravit v klop poleg nje. Okoren je zaradi pijače in velik. V tistem trenutku Maja zagleda Jona, ki
sedi na kavču in gleda v prazno, mimo nje.
Ona se odmakne, hoče vstat in it.

Andrej
»Kam pa greš?! Nikamor ne greš. Kar tuki boš lepo ostala.« Prime jo močno za roko. Jezen je.
Z druge strani vodja: »Andrej! Andrej!«
Andrej se skloni, objame jo.
Vodja ga prime za roko, odločno: »Andrej!«
Andrej se ustavi. Maja zbeži, prime Jona za roko in ga povleče s sabo.
Maja
»Kje si bil?! Kaj hudiča je s tabo?!«
»Kreten!« (jezna je, solze ji tečejo)
Jon
»Nisem mogu Maja, daj no Maja..«
Maja
»Jon, ne morem več. Tko ne bo šlo naprej. Pred mano se skrivaš. Kje sploh si?«
Jon
»Ljubica, daj no.«
Maja
»Pusti me. Cel dan te iščem okrog, razbijam si glavo in se živciram, ker ne vem kaj se ti je zgodil.
Dost mam tega. Jebi se.«
Jon
»Majči dej no, jst te rabim, ne morem brez tebe.«
Ga odrine.
Maja
»Misnla sem da je vsaj teb mar…«
»Na, to je tvoje.« (vrže zvezek v njega, papir iz zvezka leti po tleh, Jon obstoji med njimi).
»Pa še to vzem!« (vrže vanj zapestnico).

Maja odide. Hudo ji je, da je vendar pusti Jona za sabo.
Temni se, počasi se vrača proti domu, ne hiti.
Ko pride domov, pred vrati stoji in razmišlja če bi šla noter. Potem zavzdihne in stopi noter.

Vidi nenavaden prizor. Mama je spakirala kovčke za vse tri. Izgleda pretresena. Sprva ne opazi
Maje.
Mama
»O Maja! Živijo ljubica.«
»Maja, tako več ne gre. Z očijem se bova ločila.«
Tišina je med njima.
Maja objame mamo.
Zatemnitev.
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