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Povzetek
V diplomski nalogi obravnavam slikanico brez besed in njene zmožnosti pripovedovanja
skozi ilustracijo. Analiziram primere slikanic, v katerih iščem posebnosti gradnje pripovedi.
Definiram pojem vrta in raziščem njegov pomen v kulturi. Po Carlu Gustavu Jungu
povzamem psihološke pojme, ki se navezujejo na praktični del moje naloge.
V praktičnem delu izvedem serijo ilustracij, ki jih povežem v zgodbo o starki, ki skrbi za vrt,
na podlagi izvedenih analiz opišem postopek ustvarjanja avtorske zgodbe ter likovno
analiziram nastale ilustracije. Prikažem tudi izvedbo makete slikanice. Zgodba prikazuje
odnos med starko in vrtom. Starka skrbi za vrt, ki predstavlja njeno nezavedno in je prav tako
del starkine osebnosti, njeno delo v vrtu pa je poskus individuacije ter samospoznanja.
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Abstract
The thesis studies a silent picture book and the storytelling abilities of its illustrations. I
analyse other examples of silent books in which I look for specifics of how to build a story
through nothing but illustration. I define the term “garden” and research its meaning in
culture. I summarize psychological terms of Carl Gustav Jung that relate to the practical part
of the thesis.
In the practical part I draw a series of illustrations which I connect into a story of an old lady
taking care of her garden. Based on the picture book analysis I describe the process of making
an original story, analyse my illustrations and describe the making of the picture book model.
The story of my picture book describes the relationship between the old lady and the garden
she looks after. The garden represents her subconscious and is a part of her personality. The
work she puts in the garden is an attempt of individuation and self-awareness.
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Uvod
V diplomski nalogi obravnavam pojavnost in vlogo ilustracije v slikanici brez besed.
Raziščem simboliko vrta kot prispodobe za dušo in na podlagi tega zasnujem zgodbo o starki
in njenem vrtu, ki jo v praktičnem delu ilustriram in prikažem v knjižni obliki.
Preučim slikanico brez besed, njeno uporabnost ter zmožnosti pripovedi ilustracije v tovrstni
slikanici. Analiziram pripovedne in likovne značilnosti posameznih slikanic. Definiram vrt in
njegov pomen in pojavnost v kulturi in umetnosti. Na kratko raziščem tudi psihologijo po
Jungu s poudarkom na pojmih, ki se nanašajo na projektni izdelek.
Rezultate raziskav uporabim kot osnovo za izvedbo ilustracij za slikanico brez besed in
izvedem maketo slikanice. Posvetim se odnosu med starko in vrtom in njuni vlogi v zgodbi. V
nalogi se želim osredotočiti na simbolni vidik vrta kot prispodobe za nezavedno. S slikanico
želim opozoriti na pomen, ki ga ima v življenju vsakega izmed nas stik z lastno dušo.
Spoznavanje samega sebe vidim kot nenehni proces, ki nam vseeno lahko da notranji mir.
Bralcu želim dati intuitiven vtis notranje umiritve in svobode, ki ga bo dosegel s tem, da se
poistoveti hkrati s starko Albino in njenim vrtom.
Teza moje diplomske naloge je, da slikanico brez besed kot bralci prav zaradi odsotnosti
besedila doživljamo bolj intuitivno. To intuitivnost je mogoče izkoristiti za prikaz tem, ki jih
je težje opisati z besedami, njihovo bistvo pa ne leži v opisu, ampak v njihovem doživetju.
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1. Ilustracija
Ilustracija je uporabna umetnost, ki vizualno posreduje vsebino občinstvu.1 Je figuralna
pripoved, ki je načeloma vezana na besedilo, ki ga interpretira ali dopolnjuje.2, 3 Beseda izhaja
iz latinske besede illustrare, ki pomeni osvetliti ali razjasniti.4 »Za ilustracije, ki jih
sprejemamo kot umetnine, je [...] značilno, da vsebujejo širok spekter pomenov, ki jih je avtor
hotel izreči ali pa tudi ne.«5

1.1 Področja ilustracije
Alan Male določi področja ilustracije glede na njeno naravo in vlogo njenega sporočila, in
ilustracijo deli na dokumentarno, pojasnjevalno, pripovedno, prepričevalno in
identifikacijsko. Dalje jo deli po obliki medija, v katerem se pojavi.6

1.2 Knjižna ilustracija
Ilustracija že od samega nastanka knjige spremlja besedilo. Od petnajstega stoletja dalje pa se
z razvojem tehnik tiska, najprej lesoreza, oblikuje ilustracija v sodobnem pomenu besede.7

1

Alan MALE, Illustration: a theoretical & contextual perspective, Lausanne 2007, str. 5.

2

Tatjana PREGL KOBE, Upodobljene besede, Grosuplje 1998, str. 6.

3

Tatjana PREGL KOBE, Moč likovnih del, ki upodabljajo besede, v: Slovenski bienale ilustracije: podoba

knjige, knjiga podob (ur. Nina Pirnat-Spahić), Cankarjev dom, Ljubljana 2004, str. 3, kat.
4

Robert INHOF, Svet iz pajčevine: ilustracije Marije Lucije Stupice, v: Svet iz pajčevine: ilustracije Marije

Lucije Stupice (ur. Franc Obal), Galerija Murska Sobota, Murska Sobota 2001, str. 3, kat.
5

Prav tam, str. 3.

6

MALE 2007, op. 1, str. 10.

7

Chris RUSSELL, A brief history of book illustration, Literary Hub, 14. 1. 2016, dostopno na

<https://lithub.com/a-brief-history-of-book-illustration/> (1. 6. 2019).
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Avtorici Dragica Haramija in Janja Batič razlikujeta pet oblik knjige glede na razmerje v
količini besedila in ilustracij: knjigo brez ilustracij, ilustrirano knjigo, slikanico, strip in
slikanico brez besed.8 V diplomski nalogi se osredotočam na slikanico brez besed.

1.3 Slikaniška ilustracija
Slikanica pripoveduje v večini ali v celoti z ilustracijami.9 Pri tem je pomembno zaporedje
podob, saj ustvarja kontekst prenesenega sporočila.10 Po besedah Marie Nikolajeve je
poglavitna značilnost slikanice kombinacija verbalne in vizualne komunikacije.11

8

Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Teorija slikanice, Otrok in knjiga, XLI/89, 2014, str. 5.

9

Uri SHULEVITZ, Writing with pictures: how to write and illustrate children's books, New York 1997, str. 15.

10

MALE 2007, op. 1, str. 70.

11

Maria NIKOLAJEVA in Carole SCOTT, How picturebooks work, London 2006, str. 1.
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2. Slikanica brez besed
Slikanica brez besed je slikanica, ki pripoveduje skozi vizualni jezik. Raziskuje, kaj je lahko
zgodba in kako pripoveduje, spodbuja k drugačnim asociacijam, različnim interpretacijam
zgodbe, in odpira nove perspektive.12 Za slikanice brez besed se zdi, da pripovedujejo same
po sebi, vendar pisano besedilo nadomesti glas pripovedovalca ali bralca.13 Razumevanje take
slikanice zato omogoča različne interpretacije in jo vsak bralec lahko razume na drugačen
način. Zaradi tega je pomemben del pri učenju vizualne pismenosti za ljudi vseh starosti.14
Slikanica brez besed se najpogosteje uporablja za spodbudo komunikacije med tujejezičnimi
bralci,15 za spodbudo pri učenju branja16 ali za spodbudo otrok z vedenjskimi odstopanji.17

2.1 Analiza slikanic
Namen analize je spoznati obstoječi material s področja slikanice brez besedila. Cilj analize je
pridobiti podatke, ki jih bom lahko uporabila pri zasnovi lastne slikanice. Osredotočim se na
to, kako se v tovrstnih slikanicah vzpostavi zgodba z upoštevanjem vseh njenih sestavnih
delov in lastnosti. V ta namen bom analizirala ustvarjanje pripovedi v slikanici in njeno
vizualno pojavnost.
Za analizo sem izbrala nagrajene ali na tem področju pionirske slikanice ter upoštevala
njihovo splošno poznanost kot znak njihove kakovosti. Izbrala sem slikanice tako slovenskih
kot tujih avtorjev.

12

Rose-Marie LINDFORS, Silent books: a handbook on wordless picture books packed with narrative power,

Luleå: IBBY Sweden, 2016, e-knjiga, str. 4, dostopno na
<http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/Silent_Books_ENG.pdf> (18. 3. 2018).
13

Martin SALISBURY in Morag STYLES, Children's picturebooks: the art of visual storytelling, London 2012,

str. 97.
14

Frank SERAFINI, Exploring wordless picture books, International Literacy Association, 8. 8. 2014, dostopno

na <https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/trtr.1294> (18. 3. 2018).
15

LINDFORS 2016, op. 12, str. 2.

16

SERAFINI 2014, op. 14.

17

Suzy LEE, The border trilogy, Lavis 2018, str. 146.
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2.1.1 Kriteriji analize posamezne slikanice
1. Časovna umestitev
 časovni okvir slikanice in umestitev v avtorjevo delo
2. Oblikovanje pripovedi
 vsebinsko
 zgradba zgodbe (dramaturški lok); dolžina pripovedi (kako vpliva na
pripoved, bi se dalo povedati več, bolje?)
 oblikovanje ilustracij: način pripovedi: književni prostor, čas, lik,
razpoloženje, ritem, kompozicija/kadriranje/pogledi, tehnika (posebnosti
neverbalnega sporočanja)
3. Vizualna pojavnost
 način vezave
 oblikovanje
 format in število strani
 izbor tipografije
 vrsta papirja
Za opis zgradbe zgodbe pripovedi uporabljam terminologijo po Gustavu Freytagu, ki definira
pet glavnih elementov dramskega trikotnika: ekspozicija, zaplet, vrh, razplet in razsnova. V
ekspoziciji se vzpostavi vzdušje dogajanja in napove dogajanje, dogajanje pa začne sprožilni
moment, ki usmeri gledalčevo pozornost v nadaljevanje zgodbe. Skozi zaplet se večajo
konflikti in napetost v zgodbi, ki so največji v vrhu. V razpletu se dogajanje preobrne, v
razsnovi pa razreši in sprosti gledalčevo napetost.18

18

Gustav FREYTAG, Technique of the drama: an exposition of dramatic composition and art, Chicago 1900,

str. 114-115.
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2.1.2 Analize

2.1.2.1 Deček in hiša – Maja Kastelic

Slika 1: Ilustracija iz slikanice Maje Kastelic Deček in hiša

Maja Kastelic je ilustratorka in slikarka. Slikanica Deček in hiša je njeno najbolj prepoznavno
delo, za katero je dobila več nagrad. Zgodba govori o dečku, ki hodi po ulici, zagleda mačka
na vhodnih vratih hiše in mu sledi v hišo, ki jo pri tem raziskuje, dokler ne pride do
podstrešja, kjer najde deklico. Skozi prve ilustracije avtorica uvaja književne osebe in okolje.
Sprožilni moment je tretja ilustracija, kjer deček zagleda mačka na pragu hiše, ki mu zbudi
radovednost. Napetost se stopnjuje skozi raziskovanje hiše in sledenje mačku. Vrhunec: deček
najde deklico na podstrešju. Na zadnji ilustraciji deček in deklica skupaj spuščata papirnata
letala. Pripoved ima preprosto osnovno zgodbo, vendar jo dopolnjuje množica detajlov v
ilustracijah, ki uvajajo značilnosti hiše in spodbujajo dečkovo in bralčevo radovednost.
Spremljamo tudi vzporedne zgodbe: miški, ki spremljata dečka, napise ali slike po stenah, ki
upočasnijo potek zgodbe.
Ilustracije medsebojno sodelujejo zaradi podobne barvne sheme in uporabljene tehnike,
predvsem pa se druga na drugo vsebinsko navezujejo. Namen ilustracij notranjosti hiše je
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posredovanje podatkov o hiši, predvsem pa stopnjevanje napetosti pred vrhuncem zgodbe.
Zgodba poteka z leve proti desni in od spodaj navzgor: v tej smeri sledi deček mucu, ki ga
vodi, kar dojemamo kot pozitivno smer poteka zgodbe. Šele na zadnji ilustraciji se oba z
deklico znajdeta na istem mestu in sledenje se uspešno zaključi. Dečkov prehod iz ene
ilustracije v drugo poudarjajo tudi vrata ali stopnišča, ki so pogosto umeščena na rob
ilustracije. Književni čas je jutro, od odhoda v šolo do sončnega vzhoda. Književni prostor je
mestna ulica, a se prostor zoži na eno samo hišo. Književni lik je radovedni deček. O njegovih
lastnostih (radovednost, prijaznost, ljubezen do živali) lahko sklepamo po upodobljenih
kretnjah in gibanju. Razpoloženje v zgodbi je zelo odvisno od svetlo-temnega kontrasta
(svetloba vedno vabi dečka naprej), rdečkasto rjava barvna shema daje ilustracijam vtis
starinskosti in skrivnostnosti, veliko informacij o hiši in dogajanju v njej dobimo tudi skozi
parabesedilo in podrobnosti. Ritem se vzpostavlja s ponavljanjem elementov v vseh
ilustracijah: deček, ki sledi mačku, in obe miški ter poudarjeno prehajanje med levo in desno
stranjo ilustracije z dečkovo in mačkovo smerjo gibanja, umestitvijo vrat, stopnišč in
položajem hodnikov ter z enakomernim padanjem svetlobe, ki prihaja vedno z desne. Na
dečkovem obrazu se izmenjujeta izraza sreče in začudenja.
Slikanica ima 32 strani. Format je klasičen slikaniški. Uporabljen je premazan papir.
Tipografija je ročno izpisana, razen v kolofonu, kjer je serifna.
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2.1.2.2 Maruška Potepuška – Marjan Amalietti

Slika 2: Ilustracija iz slikanice Marjana Amaliettija Maruška Potepuška

Knjiga je prvič izšla leta 1977 in je prva slovenska slikanica brez besed. Marjan Amalietti je
sicer ilustriral veliko število slikanic in stripov.
Zgodba govori o punčki Maruški, ki gleda skozi okno in, ko začne snežiti, se s smučmi
odpravi na Triglav. Na poti nazaj jo skoraj potlači velika kotaleča snežena kepa, med
smučanjem pade v prepad in napadejo jo volkovi. Maruška se vseeno uspešno izogne vsem
nevarnostim in vrne domov na večerjo.
Na predlistu vidimo zbirko sneženih mož, ki nakazujejo na temo zgodbe, čeprav lahko nanjo
sklepamo že po naslovnici. Notranja naslovnica je hkrati že prvi prizor zgodbe, ki vzpostavlja
okolje in nas uvaja v dogajanje. Napetost se stopnjuje z vzponom na Triglav. Prihod na vrh je
prvi, manjši, vrhunec zgodbe. Na povratku domov se napetost in strah še vedno stopnjujeta,
dokler ne dosežeta vrhunca v humorni sprostitvi vseh gozdnih živali v smehu. Za tem sledi
umiritev zgodbe in zaključek z večerjo. Zgodba je po fizičnem obsegu in književnem času, ki
ga obsega, kratka, vendar nabita z dogodki, kar je še poudarjeno s sosledjem stripovskih
okvirjev.
Ilustracije razen tehnike, barvne sheme in enakosti okvirčkov medsebojno povezuje tudi sama
umestitev v okvirčke glede na dogajanje v zgodbi: poudarjajo sosledje dogodkov in s tem
potek časa (ponekod poudarjajo dolgočasje, npr. ko Maruška čaka, da zapade sneg, drugje pa
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prav nasprotno na hiter potek časa, na primer, ko pada v prepad). Poudarjajo dolžino njenega
potovanja ali grozečo nevarnost, posamezni dvostranski ilustraciji pa poudarjata pomembnost
njenih dejanj, npr. njen veličastni vzpon na Triglav, po drugi strani pa izpostavljata oba
vrhunca zgodbe. Sosledje ilustracij na posameznih straneh je omejeno na posamezen
dogodek, s čimer se ohranja osredotočenost nanj in jasnost zgodbe.
Slikanica ima 24 strani in je kvadratnega formata. Je mehko vezana. Tiskana je na premazan
papir. Uporabljena tipografija je neserifna.

2.1.2.3 Ferdo, veliki ptič – Andreja Peklar

Slika 3: Ilustracija iz slikanice Andreje Peklar Ferdo, veliki ptič

Knjiga je bila finalistka za Silent Book Contest na sejmu otroških knjig v Bologni leta 2015,
izšla pa je leta 2016. Avtorica Andreja Peklar je sicer akademska slikarka in avtorica več
slikanic.
Zgodba govori o ptiču Ferdu, ki ga imajo vsi radi. Ljudem pomaga pri delu. Ko se utrudi in
spije vso vodo iz jezera, pa se nanj razjezijo. Ferdo zato odleti in pripelje s seboj dežni oblak.
Vsi so veseli dežja in Ferda nagradijo z medaljo.
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Prve tri ilustracije predstavljajo junaka in okolje. V tretjem prizoru je sprožilni moment
Ferdo, ki zagleda otroke, ki so mu všeč, zato se odloči, da bo pomagal ljudem. Vrhunec
pripovedi je Ferdov izgon, razplet pa se zgodi, ko Ferdo pripelje oblak. Konec je srečen.
Pripoved je kratka, jasna in nazorna, predvsem zaradi ilustracij z le nekaj podrobnostmi, ki se
dogajajo na belem ozadju. Z več podrobnostmi bi se dalo povedati več o okolju ali književnih
junakih, vendar za to pripoved to ni potrebno.
Ilustracije povezuje tehnika, ploskvam so skupne podobne teksture in relativno čiste, jasne
barve. Kompozicije imajo večinoma fokus v središču dvostranske ilustracije, kar ustvarja
enotnost. Usmeritev dogajanja (položaj ptiča) je primerna glede na dogajanje v posameznem
prizoru: predvsem, ko gre za ptičevo odločitev in njegovo gibanje oziroma tudi književno
dogajanje, gre ptič proti desni. Ilustracije so večinoma ploskovite in osnovane na barvnih
kontrastih, čeprav je uporabljen (sploh na osebah in na ptiču) minimalen svetlobni kontrast.
Najsvetlejša površina je enotno belo ozadje, ki je uporabljeno na vseh ilustracijah.
Slikanica je trdo vezana, kvadratnega formata in ima 36 strani. Tipografija je neserifna.
Uporabljen je premazan papir.
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2.1.2.4 Oko za oko – Nicolas Bianco-Levrin

Slika 4: Ilustracija iz slikanice Nicolasa Bianco-Levrina Oko za oko (Oeil pour Oeil)

Avtor je ilustrator in animator, avtor mnogih animiranih filmov in slikanic. Knjiga je izšla leta
2003.
Zgodba prikazuje dva volkova, ki se gledata, posnemata drug drugega, skočita drug v drugega
oziroma v središče knjige. Ko se znajdeta na nasprotnih straneh, se spet gledata.
Dramaturški lok je zelo preprost: iz mirovanja nas vodi v nemir in iz nemira spet v mirovanje.
Pretep, ki je vrhunec zgodbe, je tudi središče fizične knjige, tako po številu strani kot po
razporeditvi dogajanja v formatu. Pripoved je minimalistična in učinkovita.
Ilustracije nazorno prikazujejo zaporedje dogodkov. Leva in desna stran sodelujeta med sabo
po principu odtiskovanja: levi volk je odtis desnega, do pretepa, v katerem volka zamenjata
strani (odtisnjeni volk je na levi). K pripovedi močno prispeva uporaba tehnike: kontrast
močne rjave, s katero sta minimalistično naslikana volkova, in belega ozadja. Tehnika deluje
po principu Rorschachovega testa, na katerega spominja zlasti packa v osrednjem prizoru, ki
ponazarja pretep volkov. Književni čas in prostor nista ponazorjena, ker za pripoved nista
pomembna. Gre za komunikacijo med dvema volkovoma, morda med dvema vidikoma istega
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volka (oz. volkom in njegovim odsevom), in za komunikacijo med levo in desno stranjo v
knjigi. Podoben princip je uporabljen v slikanici Ogledalo avtorice Suzy Lee, ki je nastala
istega leta.
Vezava je trda. Vezna lista sta bela, tako kot ozadje slikanice, na sprednjega sega del volka, ki
je uprizorjen na notranji naslovnici. Tipografija je serifna in iste barve kot ilustracije.
Naslovnica je v nasprotju z vsebino naslikana z belo na modrem ozadju. Format je ležeč,
slikanica vsebuje 28 strani, natisnjenih na nepremazan, teksturiran papir, ki je bil verjetno
uporabljen zato, da še poudari izbrano tehniko.

2.1.2.5 Svetilka – Lizi Boyd

Slika 5: Ilustracija iz slikanice Lizi Boyd Svetilka (Flashlight)

Slikanica je izšla leta 2014. Avtorica razen slikanic ustvarja tudi skulpture, preproge in mnoge
druge izdelke.
Zgodba govori o dečku, ki na taborjenju raziskuje nočni gozd s svojo svetilko. Ko se
spotakne, izgubi svetilko, ki jo vzamejo živali. Dečka odpeljejo nazaj k šotoru. Pripoved
nastaja skozi izbrane prizore, ki jih svetilka osvetljuje, medtem ko je vse ostalo v temi.
Na osmih ilustracijah spremljamo dečka, ki raziskuje gozd. Zaplet se zgodi šele na deveti
dvostranski ilustraciji, ko se deček spotakne. Vrhunec zgodbe so živali, ki se igrajo s svetilko,
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kjer vidimo, koliko prijateljev si je deček našel. Žarek je v tem delu najdaljši in osvetli največ.
Zgodba se razplete z dečkovo vrnitvijo v šotor, kjer zaspi.
Ilustracije so med seboj povezane s črnim ozadjem in tehniko. Na vseh sta prisotna deček in
svetilka, pogosto na obeh straneh dvostranske ilustracije, kar nakazuje na časovno zaporedje
dogodkov. Položaj dečka in svetilke in usmeritev žarka ustvarjata ritem pripovedi. K ritmu
prispevajo tudi izrezani liki na vsaki strani, skozi katere vidimo detajle iz drugih ilustracij. Ti
doprinesejo dodaten občutek odkritja. Izbrani detajli na vsaki ilustraciji so barvni, kar
nakazuje na sij lune. Književni prostor (gozd) in čas (noč) sta za dogajanje v tej zgodbi
ključna. Čas je izražen s črnim ozadjem in luno ter kontrastom s svetlobo svetilke.
Vezava je trda. Vezna lista prikazujeta podrobnosti iz gozda, pri čemer so na zadnjem veznem
listu tudi barvni detajli, na sprednjem pa ne. Format je kvadraten, knjiga ima 36 strani, papir
je premazan.
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2.1.2.6 Zgodba o sidru – Damijan Stepančič

Slika 6: Ilustracija iz slikanice Damjana Stepančiča Zgodba o sidru

Avtor je ilustrator slikanic in stripov. Slikanica je izšla leta 2010.
Zgodba govori o leteči ladji, ki se zasidra v Ljubljani. Kapitan pride k dečku na obisk in mu
pripoveduje o svojih potovanjih. Odide, ko opazi, da enega od zmajev na Zmajskem mostu ni
več. Zmaj je pregriznil verigo sidra in kapitan se v zadnjem trenutku vkrca. Deček steče za
njim in ob sidru zre v nebo.
Pripoved je napeta in polna dogajanja. V prvih šestih ilustracijah spremljamo izmenično
potovanje ladje in spanje dečka. Dogajanje se sproži s pristankom ladje v Ljubljani. Zgodba
doseže zaplet s pobegom zmaja in do vrhunca z odhodom ladje. V zadnjem prizoru se
dogajanje vrne v vsakdanjik, s čimer se zgodba mirno zaključi.
Ilustracije združuje barvna skala, zlasti rumena barva, ki je glavni gradnik marsikatere
ilustracije in ustvarja atmosfero. Ilustracije so obojestranske, vendar pogosto, sploh v prizorih
z dečkom, na nek način ločene na levo in desno stran, kar ustvarja ritem, saj je na eni strani
več detajlov kot na drugi, ali pa je pripoved v obeh delih ilustracije različna. Književni prostor
je Ljubljana, na začetku pa tudi pokrajina, nad katero leti ladja. Književni čas je noč.
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Format slikanice je pokončen. Vezava je trda. Slikanica ima 36 strani in je natisnjena na
premazan papir. Tipografija je serifna, na naslovnici in notranji naslovnici pa ročno izpisana.

2.1.2.7 Ostržek pred Ostržkom – Alessandro Sanna

Slika 7: Ilustracija iz slikanice Alessandra Sanne Ostržek pred Ostržkom (Pinocchio prima di Pinocchio)

Avtor je priznan ilustrator več slikanic in ilustriranih knjig, dobitnik italijanske Andersenove
nagrade leta 2006 za najbolj umetniško knjigo in leta 2009 za ilustratorja leta.
Zgodba se prične s padcem kometa na Zemljo, na mestu, kjer se to zgodi, pa zrase drevo. V
nevihti se z drevesa odlomi veja, ki se poda na potovanje. Spozna mnoge živali in se znajde v
mnogih dogodivščinah, dokler ne ozeleni, se ustavi in zrase v drevo.
Knjiga se začne z besedilom, ki spominja na začetek zgodbe Ostržek in ga zanika: namesto
tega se je zgodilo to, kar sledi v zgodbi. Sprožilni moment zgodbe je padec kometa. Napetost
se stopnjuje skozi rast drevesa in zgodba doživi prvi vrhunec oziroma pravi sprožilni moment
v nevihti z udarcem strele, kjer se ena od vej loči od drevesa. Veji – Ostržku sledimo skozi
različne napete dogodivščine, ki imajo vsaka svoj vrhunec. Zgodba se razplete, ko veja zrase
v drevo.
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Slikanica je obsežna, a k dolžini pripovedi prispeva tudi stripovski način posameznih sekvenc.
Pomembni prizori, npr. vrhunci dejanj, so poudarjeni s celostranskimi ali celo dvostranskimi
ilustracijami. Zaporedje dogodkov in potek časa so prikazani v stripovskih sekvencah.
Izmenjava obojega ustvarja ritem pripovedi in napetost. K atmosferi prispeva uporaba čistih,
intenzivnih barv, v katerih se kaže čistost dogajanja v naravi. Tak način omogoča dolgo, a
strnjeno pripoved, in se povezuje z grafično novelo. Književni prostor se skozi zgodbo
spreminja glede na potek pripovedi. Prizori, ki se dogajajo v gozdu, večinoma upoštevajo
drevesa kot književne junake, ne le kot opis prostora. Predvsem barvna skala in tehnika
akvarela s prelivajočimi se barvami nas postavljata v magičen svet, ki ga dojemamo drugače
od vsakdanjega.
Vezava je trda. Format je pokončen, slikanica vsebuje 56 strani. Papir je premazan, tipografija
v uvodnem besedilu je serifna, na notranji naslovnici in za zapis ilustratorjevega imena pa je
uporabljen ilustratorjev rokopis.

2.1.2.8 Val – Suzy Lee

Slika 8: Ilustracija iz slikanice Suzy Lee Val (Wave)

Suzy Lee je avtorica številnih slikanic. Slikanica Val je del trilogije slikanic brez besed, ki so
bile ustvarjene na enako velikem formatu in se ukvarjajo z mejo med levo in desno stranjo
knjige oziroma središčem formata odprte knjige.
Zgodba prikazuje deklico, ki z mamo pride k morju. Spremljamo njen dialog z morjem, pri
čemer je deklica na levi strani, morje pa vedno na desni. Deklica se gre igrat na desno stran in
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nato pobegne pred morjem, misleč, da morje ne more za njo, vendar jo val zalije. Za njim na
obali ostanejo školjke. Deklica se igra s školjkami in na koncu odide z mamo.
Zgodba se torej začne s prihodom k morju. Vrhunec zgodbe je veliki val, ki ga vidimo kot
modro packo sredi dvostranske ilustracije. Vrhunec spremeni dekličino razumevanje njenega
dialoga z morjem oz. domišljijo, katere prispodoba je morje.19
Ilustracije povezuje enostavna barvna skala (črni risbi je glede na zgodbo dodana modra
barva). V risbi je uporabljen svetlo-temni kontrast. Ritem ustvarja meja med levo in desno
stranjo knjige, ki je ključna za razumevanje zgodbe. Od te meje je odvisna tudi uporaba
modre barve. Ko se meja podre, morje seže na levo stran, kar je ključno za potek pripovedi in
izraženo s ključnim likovnim elementom: modro barvo. Književni prostor je obala, glavna
književna lika pa sta deklica in morje. Spremljajoči liki so galebi, z gibanjem ki potencirajo
dekličino obnašanje. Na prvi in na zadnjih dveh ilustracijah je prisotna tudi mama. Njena
prisotnost vpliva na ritem zgodbe. poudarja začetek in konec, hkrati pa se zavedamo, da je
tudi sicer ves čas prisotna, čeprav je ni v kadru.
Vezava je trda. Format je podolgovat, ležeč, slikanica ima 40 strani. Papir je premazan.
Predlist prikazuje sivo plažo, zalist pa isto plažo, prekrito s školjkami, ki jih je tja prineslo
morje.

19

LEE 2018, op. 17, str. 83.
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2.1.2.9 Na vrtu – Katy Couprie, Antonin Louchard

Slika 9: Ilustracija iz slikanice Katy Couprie in Antonina Loucharda Na vrtu (Au jardin)

Katy Couprie se je po letu 1998 veliko ukvarjala s slikanicami, več jih je tudi brez besed.
Razen tega se ukvarja s slikarstvom.
Knjiga je bolj kot slikanica vizualni dnevnik. Skozi zaporedje fotografij, skic, kolažev, grafik
in ilustracij, ki se med seboj povezujejo, se ustvarja ohlapna pripoved o vrtu.
Zgodba nima očitnega dramaturškega loka. Avtorja vidita izziv v dejstvu, da lahko iste
podobe vsakič povežeš na nov način in v drugačno zgodbo, prav tako pa jih tudi vsak bralec
prebere kot drugačno zgodbo. V nekem trenutku se morata odločiti in poiskati najpopolnejšo
različico take knjige.20
Posamezne ilustracije oziroma fotografije se navezujejo druga na drugo, pri čemer je edino
vodilo, da vsaka podoba logično sledi prejšnji.21 Sledijo si lahko glede na podobnost ali
nasprotnost, približevanje ali oddaljevanje objektu itd. Ritem ustvarjajo izmenjavanje
fotografij, ilustracij in kolažev, izmenjavanje barv, izmenjavanje letnih časov. Jasen je

20

Chantal BOUGUENNEC in Madeleine COUET-BUTLEN, Katy Couprie: une démarche de création, Centre

régional de documentation pédagogique, dostopno na <http://www.cndp.fr/crdpcreteil/telemaque/document/katy-couprie.htm> (17. 4. 2018).
21

Prav tam.
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književni prostor, književni čas, liki in ostali elementi pa v tej slikanici nima velikega
pomena.
Vezava je broširana, format je manjši in kvadraten. Vsebuje 192 strani. Papir je premazan.

2.1.3 Ugotovitve in sklep analize
Dramaturški lok slikanice je lahko zelo preprost. Sprožilni moment je včasih uveden s prizori,
ki samo predstavljajo okoliščine, junaka ali kraj, ni pa nujen in včasih niti ni prisoten, ampak
se dogajanje stopnjuje že od prvega prizora naprej. Del tega dogajanja je lahko tudi notranja
naslovnica. Po navadi je prisoten le en vrhunec dogajanja, če pa jih je več, eden izstopa.
Izjema so slikanice, v katerih je poudarjena cikličnost, ali slikanice, v katerih se raziskujejo
alternativni pristopi k pripovedništvu, kot je slikanica Vrt Katy Couprie. Slikanice načeloma
prikazujejo kratek časovni okvir v majhnem obsegu strani, pogosto samo en dan, ali pa je
dogajalni čas nedoločen. V opravljeni raziskavi je bila izjema le slikanica Alessandra Sanne,
ki prikazuje daljše časovno obdobje.
Celostranske ilustracije nakazujejo na pomembnost in daljše trajanje dogajanja, ki je
ilustrirano, kar še poudarja odsotnost besedila. Tako se lahko povsem posvetimo ilustraciji. V
primerjavi s tem pristopom je v dveh izmed devetih slikanic uporabljen stripovski pristop z
uporabo okvirčkov. Število in velikost okvirčkov na posamezni strani vplivata na potek
pripovedi: zaporedje večjega števila manjših okvirčkov nakazuje na strnjeno, hitro in manj
pomembno dogajanje. Poudarja lahko hitro menjavanje več dogodkov (slika 10), v nekaterih
primerih pa s podobnimi prizori v vseh okvirčkih tudi na počasen potek časa (slika 11).
Kontrast med celostranskimi in manjšimi ilustracijami prispeva k dinamiki in ritmu zgodbe.
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Slika 10: Ilustracija iz slikanice Marjana Amaliettija Maruška Potepuška

Slika 11: Ilustracija iz slikanice Marjana Amaliettija Maruška Potepuška

V nekaterih slikanicah se v osrednjem delu prizori ponavljajo. Detajli so različni. Pripoved
ustvarja njihova povezava z začetkom in koncem zgodbe. V takih zgodbah gre za prikaz
nekega procesa raziskovanja (slika 12).
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Slika 12: Ilustracija iz slikanice Maje Kastelic Deček in hiša

V ostalih slikanicah gre za zaporedne prizore, ki s svojo različnostjo ustvarjajo pripoved.
Vsak prizor logično vodi k naslednjemu. Razlika med njimi ustvarja pripoved in nakazuje na
potek časa. Dogajanje je hitro in ilustracije nas tekoče vodijo skozenj.
Detajli so večkrat uporabljeni na celostranskih ali dvostranskih ilustracijah kot v slikanicah s
stripovskim pristopom. Eden od razlogov je jasnost prizora, saj bi se detajli na manjših
ilustracijah izgubili. Drugi razlog pa je način pripovedovanja. Tisto, kar je lahko v eni zgodbi
povedano skozi zaporedje okvirčkov, je lahko v drugi s količino in vrsto detajlov (lahko gre
za upodobljene predmete, teksture, barve itd.) Minimalistične upodobitve so načeloma bolj
pogoste pri hitrem poteku zgodbe, detajli pa nas pri branju zaustavijo. Svetloba in barve lahko
predstavljajo realistično dogajanje ali pa so poudarjene, spremenjene ali odstranjene v namen
jasnejše pripovedi (slika 13). Barve, tehnike in teksture so prilagojene posamezni zgodbi
oziroma avtorjevemu načinu izražanja in jih zato ne bom podrobno primerjala v okviru
ustvarjanja zgodbe.
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Slika 13: Ilustracija iz slikanice Suzy Lee Val (Wave)

Naslovi slikanic večinoma predstavljajo glavne književne osebe, pri čemer lahko kot osebe
nastopajo tudi živali, predmeti, pokrajina in ostalo. Gre za fokus in predstavitev književnega
lika. Junaki so predstavljeni z imenom (Maruška potepuška), opisno (Deček in hiša, Val), ali
v nekem kontekstu zgodbe. Izjemi v obravnavanih slikanicah brez besed sta Zgodba o sidru,
kjer izvemo za bistvo, ki ga nakaže naslov, šele v zadnjem prizoru, saj se zgodba sama ne
navezuje konkretno nanj, in v slikanici Oko za oko, ki namesto na glavnega junaka nakazuje
na dogajanje v zgodbi.
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3. Vrt
»Vrt je zelena površina, ki neposredno pripada stavbi, namenjena njenim prebivalcem in
uporabnikom.«22
Vrt je v osnovi zemljišče z načrtno zasajenimi koristnimi rastlinami, ograjeno pred zunanjimi
nadlogami. Okrasni vrt je bolj kompleksen in je bil sprva dosegljiv višjim družbenim plastem
kot prostor, namenjen ugodju.23

3.1 Zelenjavni vrt
Vrt s koristnimi rastlinami je najzgodnejša oblika urejanja prostora.24 V srednjeveških
samostanskih vrtovih so gojili predvsem zelišča, pozneje v grajskih vrtovih pa tudi
zelenjadnice.25 Ti vrtovi so bili geometrijsko zasnovani s potmi, ki so se stekale v sredinski
krog. Pozneje so grajske in samostanske vrtove začenjali posnemati meščani in vključili vanje
okrasne rastline.26
Kmečki vrtovi so se razvijali vzporedno s samostanskimi in so vključevali zelišča in
zelenjadnice, pa tudi cvetje. Služili so potrebam posamezne družine.27 Bil je v glavnem delo
gospodinje. Značilna je križna zasnova: štiri potke, okrogla greda v sredini, kar je odsev
arhitektonskega baročnega vrta (grajskega ali samostanskega), primerna tudi za
kolobarjenje.28

22

Marjeta HUMAR, Breda MIHELIČ in Matej NIKŠIČ, Urbanistični terminološki slovar, Ljubljana 2015, str.

179.
23

Dušan OGRIN, Vrtna umetnost sveta, Ljubljana 1993, str. 11.

24

Prav tam, str. 11.

25

Miša PUŠENJAK, Zelenjavni vrt, Ljubljana 2003, str. 17.

26

Prav tam, str. 18.

27

Prav tam, str. 18.

28

Jože STRGAR, Vrt in vrtna kultura, Ljubljana 2001, str. 21–22.
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Slika 14: Vrt hiše Lisadell, Cork, 2015

3.2 Simbolika vrta v vizualni umetnosti in kulturi
Vrt v svetovni kulturi predstavlja idejo o boljšem svetu, pogosto v obliki raja, območja
popolne harmonije in blagostanja. Pojavlja se že v starem Egiptu, Grčiji, Perziji in nenazadnje
v krščanstvu. Vrt že od nekdaj zbuja predstave o najboljši ureditvi človekovega bivanja in je
upodobljen kot idealna zgradba človekovega sveta na osnovi kozmoloških podob sveta,
najpogosteje izhajajočih iz kroga. V umetnosti je pogosto ozadje drugim dogodkom, h
katerim prispeva bodisi vtis razkošja in ugodja ali harmonije, blagostanja in plodnosti ter
rasti. Na renesančnih slikah se hortus conclusus (zaprti vrt) pojavlja kot ozadje, na katerem je
naslikana Devica Marija, ter po navadi predstavlja njeno zaščitenost pred zunanjim svetom in
ločenost od zemeljskega. Rože iz vrta, npr. bela lilija, ponazarjajo Marijino čistost.
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Slika 15: Iluminacija iz rokopisa Tacuinum Sanitatis, okrog 1400

Slika 16: Zgornjerenski mojster, Mali rajski vrt, med 1400 in 1425
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Slika 17: AG, Zgornjerenski mojster, Marijino oznanjenje, 124 × 84 cm, pozno 15. stoletje

Slika 18: Hans Rüngeler, Pot in cilj (odprta) (Weg und Zie (geöffnet)), 2001
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Slika 19: John Lurie, Menih je ljubil svoj vrt, čeprav ga je včasih sovražil (The Monk Loved His Garden, Though
Sometimes He Hated It), 2016

3.3 Arhetipska podoba vrta
»Edenski vrt ima nekatere mandalične poteze – s štirimi rekami, ki izvirajo v njem, in z
drevesom življenja, ki rase na sredi vrta. Mandalični vrt je podoba sebstva in v tem primeru
izvorne enosti jaza z naravo in božanstvom. Je prvotno, nezavedno, živalsko stanje bivanja, ki
je eno s posameznikovim sebstvom. Rajsko je zato, ker se zavedanje še ni pojavilo, zato ni
konflikta. Jaz se nahaja v maternici sebstva.«29

29

Edward F. EDINGER, Jaz in arhetip, Ljubljana 2004, str. 30.
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4. Povzetek Jungove psihologije
Opus psihologa Carla Gustava Junga obsega dela, ki povezujejo antropologijo, mitologijo in
filozofijo. Na novo postavlja razumevanje človeške narave in prvič razlaga pojem
nezavednega, kot ga v psihologiji poznamo danes.30
Človeško psiho po Jungu med drugim sestavljata ego, ki je zavestni del naše osebnosti, in
nezavedno, ki ga sestavljajo neozaveščene in potlačene vsebine, spomini, sence itd.
Nezavedno je lahko osebno nezavedno, ki se gradi od trenutka rojstva naprej, ali kolektivno
nezavedno, ki je skupno vsem ljudem, njegovim vsebinam pa rečemo arhetipi.31 Arhetipi se s
tem, ko jih zaznamo in ozavestimo, spremenijo in prevzamejo podobo, na katero vpliva tudi
osebno nezavedno,32 zato se isti arhetipi pojavljajo v različnih podobah. Samo kot podobe, ne
po vsebini, jih lahko tudi prepoznamo, saj morajo materiali zavestnih izkušenj upodobiti
abstraktno podobo nezavednih.33 Arhetip je sam po sebi nespoznaven, njegovi učinki
(arhetipske predstave) pa očitni: »[...] človeku odkrivajo slutnjo božanskega in ga obenem
varujejo pred neposrednim izkustvom le tega. Te podobe so po zaslugi večstoletne težnje
človeškega duha vgrajene v vseobsegajoč sistem mišljenj o zgradbi sveta.«34

4.1 Arhetip ponovnega rojstva in arhetip sebstva
Koncept ponovnega rojstva ima različne oblike, npr. reinkarnacijo, pri kateri se osebnost
prenese v naslednje življenje, ali resurekcijo, pri kateri se življenje na drug način
(spremenjeno) nadaljuje po smrti.35 Jung ponovno rojstvo vidi kot proces v psihični realnosti,
zaradi česar ga ne moremo zaznati s telesnimi čuti. Poleg prehoda življenja (smrt) Jung navaja
tudi preobrazbo osebnosti. Ena izmed teh je individuacija, ki je sicer pogosta tema Jungovih

30

Eugene PASCAL, Živeti z Jungom, Ljubljana 1999, str. 9.

31

Carl Gustav JUNG, Four archetypes: mother, rebirth, spirit, trickster, London 2006, str. 2.

32

Prav tam, str. 4.

33

Prav tam, str. 12.

34

PASCAL 1999, op. 30, str. 115.

35

JUNG 2006, op. 31, str. 54.
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spisov. Namen individuacije je ozavestiti nezavedne vsebine in združiti ego z nezavednim.
Celoto ega in nezavednega skupaj s »paradoksalno enoto«, v kateri so združeni arhetipi,
imenuje sebstvo.36 Ker nezavedno po naravi ni časovno in prostorsko, se med transformacijo
intuitivno počutimo nesmrtne. Klic sebstva doživljamo kot božji glas, ki egu daje smisel,
zaradi katerega se naučimo zaupati v njegovo vodstvo in mu spontano sledimo ter ga
ubogamo.37 »Ko se srečamo s Sebstvom, naš ego čuti, kot da bi ga opazovalo nekaj veliko
večjega, kot da bi nas gledalo iz središča in vsega okoliškega, kar smo. … Sebstvo samo je,
kot vsi drugi arhetipi, filozofska domneva, postulat. Jung je domneval njegov obstoj zaradi
konkretnih arhetipskih podob in neštetih nerazložljivih izkušenj.«38
Podobe sebstva se spontano pojavljajo v sanjah in fantazijah. Najpogostejši simbol je
mandala, enostavna osnovna oblika (po navadi krog) s poudarjenim središčem in izhajajočimi
smermi iz središča.39 Mandala (tako kot ostali simboli sebstva) simbolizira celovitost in
spravo nasprotij.40
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PASCAL 1999, op. 30, str. 216.

37

Prav tam, str. 222.

38

Prav tam, str. 115.

39

Prav tam, str. 116.

40

Prav tam, str. 115.
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5. Projektni izdelek: slikanica brez besed Starka in vrt

5.1 Definicija izdelka
Čeprav so slikanice v glavnem namenjene otrokom (vendar ne izključno njim), obstajajo tudi
slikanice za odrasle, ki se od otroških ločijo v glavnem po temah, o katerih govorijo. V
svojem izdelku bom uporabila domišljijsko ilustracijo za odrasle in jo umestila v avtorsko
slikanico brez besed – medij, ki ustreza avtorski zgodbi, ki jo želim povedati na izključno
vizualen način, in sicer zaradi specifičnih pripovednih značilnosti, ki jih je na intuitivni ravni
lažje razumeti v vizualni kot pisni obliki.

5.2 Ciljna skupina
Ciljna skupina je izbrana skupina potencialnih uporabnikov, ki ji želimo prodati nek izdelek
in ji s tem namenom prilagodimo trženje in promocijo.41 Preden začnemo s proizvodnjo
nekega izdelka, moramo razumeti potrebe in želje naše ciljne skupine, pogosto s pomočjo
raziskave trga.42 Vendar pa je po besedah ilustratorja Shauna Tana avtorjeva odgovornost
najprej ustvariti kvalitetno delo z zaupanjem, da bo s svojo prepričljivostjo samo pritegnilo
primerno občinstvo, ki se ga ne da vnaprej določiti.43 Cilj moje naloge je ilustracija slikanice,
kakršne želim sama pogosteje videti na trgu; to so slikanice, ki se ukvarjajo s
kompleksnejšimi temami in niso osredotočene na specifično starostno skupino. Ciljnega
bralca določajo njegov izbor literature in interesi, repertoar že doseženega znanja in izkušenj
ter zmožnost vživetja v zgodbo. Ta zahteva od bralca, da besede oziroma podobe spremeni v
izkušnjo in se prilagodi vlogi, ki mu jo avtor namenja.44 Svojo slikanico sem zato namenila
odraslim bralcem, zlasti tistim, ki se zanimajo za psihologijo in vrtnarstvo. Zaradi narave
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Alan R. ANDREASEN, Social marketing: its definition and domain, Journal of public policy & marketing,

XIII/1, pomlad 1994, str. 108–114.
42

Prav tam, str. 108–114.
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SALISBURY in STYLES 2012, op. 13, str. 99.

44

Perry NODELMAN in Mavis REIMER, The pleasures of children's literature, Boston 2003, str. 22.
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slikanice brez besed kot medija to ni omejitev za vse, ki bi jo želeli brati, vendar je zaradi
kompleksnosti teme lahko razumevanje vsebine drugačno. Otroška življenjska izkušnja morda
otroku ne omogoča, da bi se z glavno književno osebo, starko, poistovetil, zaradi česar je
lahko zgodba za otroka preveč abstraktna in nerazumljiva.45

5.3 Povzetek zgodbe
Slikanica pripoveduje o starki in vrtu, ki je pravzaprav drugi del njene osebnosti. Majhno
seme, ki ga na začetku poseje starka, zraste v vrt. V nekaj prizorih so prikazane različne
metaforične interpretacije vrta. Vrt zraste v vesolje. Vrt se veča, hkrati pa se starka manjša in
z vrtom zbližuje, dokler ne postane del velikega vrta, ki obsega ves svet. Vrt namreč nosi
želva, ki kot planet plava okrog sonca. Zadnja ilustracija, na kateri vidimo portret starke z
vrtom v glavi (mislih), sporoča, da je celotna zgodba del starkinega bogatega in neomejeno
svobodnega notranjega sveta, in namiguje na cikličnost zgodbe ter s tem postavlja v kontekst
celo pripoved.

5.4 Psihološko in simbolno ozadje pripovedi
V začetni fazi sestavljanja zgodbe sem se osredotočila na raziskavo Jungovske psihologije,
vendar zgodbe nisem sestavila z namenom, da bi se z njo ujemala. Zgodba je nastala
intuitivno. Ker Jungova psihologija odraža resnično življenje in ker je poznavanje Junga zdaj
del moje osebnosti kot ilustratorke, lahko zgodbo še vedno analiziram z vidika psihoanalize.
Zgodba je prispodoba dogajanja v starkini duši in njenega notranjega sveta. Vrt sem
oblikovala kot simbol sebstva, zato spodbuja individuacijo in poskuša povezati ego (starko) z
drugimi deli psihe.
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SHULEVITZ 1997, op. 9, str. 27.
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5.5 Književni liki
Zgodbo sem zasnovala kot starkino iskanje stika z drugim delom svoje osebnosti, ki ga
predstavlja vrt. Izhajam iz prvotne ideje sožitja med starko in vrtom, pri čemer pojmujem vrt
kot književno osebo.
Starko upodabljam kot drobno in suho. Je dobrega zdravja, s presušeno in nagubano kožo,
vendar mladostnega vedenja. Z igrivo upodobitvijo kite ter z izrazom na starkinem obrazu
pripovedujem o njeni radovednosti in dobrovoljnosti. Oblečena je v rdeče krilo in belo srajco.
Sive lase ima spete v kito.

Slika 20: Eva Rauch, Študija lika 1, 2018
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Slika 21: Eva Rauch, Študija lika 2, 2018

Slika 22: Eva Rauch, Študija lika 3, 2018
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Slika 23: Eva Rauch, Študija lika 4, 2018

Slika 24: Eva Rauch, Študija lika 5, 2018
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Slike 25: Eva Rauch, Končna podoba lika, 2018

Vrt je skriti del starkine osebnosti, ki ga pride spoznavat. Likovne interpretacije vrta
nakazujejo na posebnosti starkine osebnosti (njeno iskanje svobode, udobja, intimnosti,
razumevanja same sebe), razumevanje posameznih ilustracij pa izhaja tudi iz bralčevih
izkušenj in njegove osebnosti. Ponavljajoče se likovne značilnosti vrta so zelena barva in
izrisana zasaditev zelenjave. Pri raziskovanju vrta skozi likovne tehnike me je zlasti zanimala
interpretacija človeške osebnosti skozi upodobljeni vrt, zaradi česar sem se osredotočila tudi
na obliko samega vrta in razpored elementov v njem.
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Slika 26: Eva Rauch, Študija vrta 1, 2018

Slika 27: Eva Rauch, Študija vrta 2, 2018, suha barvica, 420 × 297 mm, lastni arhiv
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Slika 28: Eva Rauch, Študija vrta 3, 2018

Slika 29: Eva Rauch, Študija vrta 4, 2018
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Slika 30: Eva Rauch, Študija vrta 5, 2018

Slika 31: Eva Rauch, Študija vrta 6, 2018
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Slika 32: Eva Rauch, Študija vrta 7, 2019

Slika 33: Eva Rauch, Študija vrta 8, 2019
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Slika 29: Eva Rauch, Študija vrta 9, 2019

Slika 30: Eva Rauch, Študija vrta 10, 2019
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Slika 31: Eva Rauch, Študija lika 6, 2018

Lika starke in vrta sem razvijala vzporedno, pri čemer sem upoštevala njuno obvezno
povezovanje in dopolnjevanje v celoto. Za dosego tega sem določila komplementarni barvni
kontrast rdeče in zelene, ki ju ločuje, povezovala pa sem ju v različnih metaforičnih
ilustracijah. O značilnostih njunega odnosa lahko sklepamo po velikostnih razmerjih (starka
se skozi zgodbo manjša, vrt pa raste in se veča) in po simbolnih interpretacijah vrta. Iz rasti
vrta lahko sklepamo na starkino duhovno rast, iz metaforičnih ilustracij v osrednjem delu pa
razberemo simbolni pomen, ki ga ima vrt za starko, vedno večjo intimno vez med starko in
vrtom (oziroma starko in njenim nezavednim), pa tudi opis starkine osebnosti (želja po
spoznanju in sprejetju same sebe, želja po rasti, njena radovednost in odprtost, osredotočenost
nase raje kot na zunanji svet).
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5.6 Oblikovanje avtorske zgodbe in zgodborisa
Zgodbo sem izpeljala iz želje po upodobitvi vrta in starke, ki zanj skrbi. Sprva sem si
zamislila, da starka v vrtu umre. Ta motiv se ponavlja tudi v različnih literarnih delih (Zola,
Wilde, Hodgson Burnett). Zanimal me je psihološki vzrok tega ponavljanja, zaradi česar sem
raziskala Jungovo psihologijo. Na njeni osnovi sem nato vrt raziskovala skozi druge medije
(keramika, fotografija, dnevnik dela v vrtu) in sestavila nekaj različic zgodbe skozi skice in
zapiske.

Slika 32: Eva Rauch, Hortus conclusus, 2018
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Slika 38: Eva Rauch, fotoknjiga Osebnost vrta

Slika 39: Eva Rauch, fotoknjiga Osebnost vrta
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Slika 40: Eva Rauch, Dnevnik dela na vrtu

Pripoved o starki in vrtu sem iskala skozi več različic zgodborisov, pri čemer sem preizkušala
različne načine snovanja in izvedbene tehnike, kot je razvidno iz slik 41–45.
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Slike 41–43: Eva Rauch, deli poskusnih zgodborisov, 2018
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Sliki 44 in 45: Eva Rauch, deli poskusnih zgodborisov, 2018
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Končni zgodboris sem oblikovala prek seznama možnih ilustracij, ki bi povezovale starko in
vrt, in iz njega izpeljane skice po metodi križanja samolepilnih listkov poskusila sestaviti v
več zgodb. Najbolj smiselni osnutek sem nato dopolnila z dodatnimi skicami in tako zapolnila
pomanjkljivosti v poteku pripovedi. Delovanje zgodborisa sem preverila v pogovoru s
poskusnimi bralci. Istočasno sem preizkušala likovne tehnike in naredila nekaj poskusnih
ilustracij. Zgodba je torej nastajala povsem na ravni vizualnega snovanja.
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Slike 46–48: Eva Rauch, postopek ustvarjanja končnega zgodborisa, 2019

Slika 49: Eva Rauch, končni zgodboris, 2019
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V prvi ilustraciji uvajam književne osebe: roko starke in seme, ki bo zraslo v vrt. Skozi
naslednje ilustracije spremljamo rast semena v vrt, nato pa različne interpretacije vrta glede na
pomen, ki ga ima za starko. V dvanajsti ilustraciji vrta ne opazujemo več z distance, od zunaj,
ampak iz notranjosti. Skozi branje slikanice je predvsem razvidna starkina odmaknjenost od
preostalega sveta, vendar pa v tej ilustraciji v svoj svet povabi tudi bralca. Starkin portret
vidimo šele na zadnji ilustraciji. Na ta način bralec do zadnje ilustracije spoznava starko, tako
kot ona spoznava samo sebe. Hkrati ta ilustracija namiguje na cikličnost zgodbe in s tem
poudarja njen ritem, saj se skozi belo ozadje in po likovni zasnovi približa začetnim
ilustracijam.
Književni čas ni določen, prav tako ni določen književni prostor, čeprav ga lahko različno
interpretiramo: gre za prehajanje med vrtom, vesoljem in starkinimi misli, kar razumevanje
prostora postavi pod vprašaj. Glede na ilustracije v osrednjem delu je vrt postavljen v vesolje,
glede na zadnjo ilustracijo pa v starkine misli. Ta dvojna možnost interpretacije je pomembna
za razumevanje zgodbe in prikazana namerno. Dvojnost interpretacije se pojavi tudi pri
razumevanju književnega časa: zgodbo interpretiramo kot dogajanje v večnosti ali kot
izmišljotino, ki se sploh ne dogaja.

5.7 Likovna zasnova slikanice
Hkrati z oblikovanjem zgodborisa so nastajale skice in poskusne ilustracije v različnih
tehnikah. Izbrala sem mešano tehniko akvarela, gvaša in suhe barvice, pri čemer ploskoviti
nanosi barve, ki se preliva, ustvarjajo razpoloženje, ki ga v slikanici želim prikazati, in
omogočajo poenostavljeno in sproščeno raziskovanje barvnih kontrastov in postavitve oblik v
format. Risba s suho barvico omogoča spontanost podrobnosti. Največ se jih pojavlja na
starkinih rokah in obrazu, kjer je starka približana, saj s tem govorim o njenem značaju, sicer
pa v vrtu, kjer je izrisana zelenjava.
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Slike 50–52: Eva Rauch, razvoj risbe od prve skice do končne ilustracije, 2018–2019
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Vizualna podoba zgodbe je preprosta. S tem želim usmeriti pozornost na zgodbo, ki jo bolj
kot skozi podrobnosti beremo predvsem skozi kompozicije ilustracij. Ilustracije medsebojno
sodelujejo zaradi enotne likovne tehnike in barvne palete, predvsem pa so vsebinsko
postavljene v logično sosledje.
Zgodba bi lahko bila prikazana tudi v obliki animacije. V tem primeru bi se bolj kot na od
časa neodvisno dogajanje osredotočala na nenehne spremembe. Poleg tega je pri branju
slikanice pomembno dojemanje knjige kot fizičnega objekta, katerega listanje se nas dotakne
na drugačen način kot animacija, potek časa pa z listanjem določa bralec. Tako tudi sam
soustvarja zgodbo, medtem ko pri animaciji te možnosti nima.
Zgodba poteka od leve proti desni, kar je sicer razvidno iz usmerjenosti in gibanja starke, kjer
je prikazano. Ta smer pripoveduje o starkinem napredovanju in pozitivnem razvoju
dogodkov.46
Skupna vsem ilustracijam je uporaba oker barve, ki daje ilustracijam topel podton in nam jih
zato tudi psihološko približa.47 Pri zasnovi slikanice se opiram na komplementarni kontrast
rdeče in zelene barve, s katerima predstavljam starko in vrt, ki se pomensko dopolnjujeta, tako
kot komplementarni barvi medsebojno krepita druga drugo.48 Sicer pa barve, ki jih
uporabljam, niso čiste, ampak jih večinoma mešam s komplementarno barvo ali okrom. V
zadnjem delu prevladuje indigo modra barva kot vesolje, v katerega je postavljen vrt. Z
modro ponazarjam nedojemljivo globino tega prostora, mir, pa tudi nevtralnost ozadja
dogajanja. V teh ilustracijah je uporabljen toplo-hladni kontrast, kjer oker barva ponazarja
močno svetlobo sonca (slika 54).

46

Jožef MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Celje-Ljubljana 2015, str. 728.

47

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 30.

48

Prav tam, str. 40.
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Slika 53: Eva Rauch, poskusi iskanja ustrezne barvne palete, 2019

Slika 54: Eva Rauch, Starka in vrt, 2019

Pri večini ilustracij je poudarjena okrogla (ovalna) oblika vrta, ki se ponavlja, kar simbolno
pripoveduje o starkinem nezavednem delu, ki ga opazujemo, in skupaj z razmerjem detajlov
ustvarja ritem pripovedi. Ta oblika je večinoma postavljena v središče formata, ki ga po
likovnem teoretiku Milanu Butini dodatno poudarja vertikalna linija v prepogibu strani.49
49

Prav tam, str. 68.
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Kadar imajo oblike jasno izraženo izhodišče, pravi dr. Jožef Muhovič v Leksikonu likovne
teorije, jih doživljamo kot usmerjene od izhodišča v prostor;50 v tem primeru iz središča proti
robovom strani.
Likovno spremenljivko velikosti pogosto uporabljam neodvisno od realnih prostorskih
razmerij, saj je pomembna za razlago odnosa med starko in vrtom. Starka se postopoma
manjša, vrt pa v primerjavi z njo veča, s čimer pripovedujem o njeni integraciji v vrt in
sprejemanju nezavednega v svoje življenje. Kljub temu pa sta starkina roka na začetku ter
njen portret na koncu slikanice večja z namenom, da starko približata bralcu, prav tako je
oddaljevanje razvidno iz velikostnih sprememb v upodobitvi želve v srednjem delu
slikanice.51 Prostor gradim predvsem s prekrivanjem. V ilustracijah, ki prikazujejo vesolje,
uporabljam tudi prostorski ključ svetlosti. 52
V ilustracijah uporabljam večinoma pasivno linijo. Z njo ne orisujem oblik, ampak vnašam
detajle v barvne ploskve in z njimi pripovedujem o lastnostih vrta ali starke, zlasti o starkini
starosti in gosti zasaditvi vrta.
V vrtu je pomembna likovna spremenljivka gostota, ki jo uporabljam za upodabljanje
zelenjave. Večja količina elementov na površini vrta ustvarja energijsko napetost v njem in
njegovo teksturo.53

5.8 Vezava in oblikovanje
Knjižni blok slikanice obsega 32 strani. Kot pravi Uri Shulevitz v Pripovedovanje s slikami
(Writing with pictures), število 32 strani, ki je deljivo z 8, omogoča standardiziran tisk in
vezavo knjige in je obseg, ki ga založbe najpogosteje izberejo za izdajo slikanic54. Format
slikanice je 297 mm × 205 mm. Dejavniki, ki sem jih upoštevala pri izbiri formata, so
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MUHOVIČ 2015, op. 46, str. 726.
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BUTINA 2000, op. 47, str. 64.

52

Prav tam, str. 94.

53

Prav tam, str. 80.
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SHULEVITZ 1997, op. 9, str. 68–69.
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ekonomske in tehnološke omejitve pri skeniranju in tisku, primerjava z drugimi slikanicami
po velikosti, uporabljenih tehnikah, vrsti zgodbe, številu detajlov, teksture, uporabi različnih
likovnih prvin in se na koncu odločila za najustreznejšega glede na tehniko in zgodbo mojih
ilustracij. Primernejši je velik format slikanice, ker je z njim lažje vzpostaviti vzdušje
meditacije, ki bi ga rada pri bralcu vzbudila ter ga tako pritegnila v dogajanje.
V slikanici brez besed se pripoved zgodi izključno vizualno, kljub temu pa se besedilo pojavi
na naslovnici, notranji naslovnici in na strani s spremnim besedilom. Naslovi so ročno
izpisani, v kolofonu in spremnem besedilu pa je uporabljena serifna črkovna vrsta Garamond.
Knjižni blok je ročno šivan in vezan s trdimi platnicami. Vezna lista sta ilustrirana in se med
seboj minimalno razlikujeta v namigu na pripoved.

Slika 55: Eva Rauch, ročno izpisan naslov za slikanico, 2019

Slika 56: Eva Rauch, skice za vključevanje vezave v zgodbo, 2018
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Sliki 57 in 58: Eva Rauch, poskus povezave zgodbe s knjigo kot objektom v japonski vezavi, 2018

Slika 59: Eva Rauch, maketa slikanice Starka in vrt, 2019
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Zaključek
V diplomski nalogi sem raziskala pojem ilustracije in slikanice brez besed. Analizirala sem
slikanice brez besed in ugotovila, da se pripoved v njih ustvarja na zelo različne načine, npr. z
uporabo stripovskih okvirčkov ali brez njih, s hitro menjavo ali zaporedjem podobnih
prizorov, z likovnimi prvinami, kot so linija, barva in svetloba itd. Raziskala sem zgodovino
in simboliko vrta in njegove pojave v umetnosti. Skozi skice, zapiske in več različic
zgodborisov sem ustvarila pripoved o odnosu med starko in njenim vrtom, ki sem jo izvedla v
nizu ilustracij. Izdelala sem maketo slikanice.
Skozi prebiranje gradiva sem ugotovila, da je interpretacija slikanice brez besedila odvisna od
bralca ter se tako pogosto od bralca do bralca in od branja do branja razlikuje. Iz tega
sklepam, da na branje slikanice brez besedila zelo vpliva človekova psihološka naravnanost v
določenem trenutku, čemur bi se lahko reklo intuitivno dojemanje. Ta del teze lahko torej
potrdim. Vendar moram ovreči predvidevanje, da sem izbrala temo, ki jo je lažje predstaviti
skozi vizualni jezik, saj bo moje sporočilo, ne glede na to, kako zelo si prizadevam za njegovo
jasnost, še vedno vsak interpretiral glede na svoje izkušnje in razumevanje sveta.
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Dnevniški zapiski o vrtu
22.2. 2018
Albinca je vrt. Mogoče je ves ta čudoviti Paradou samo del nje in je samo ena malo zmešana
starka, ki se ji ne da ukvarjati z realnostjo in v resnici živi sredi mesta in skrbi za dve gredici.
Je to norost ali je čarovnija? Je beg pred realnostjo ali zavedanje, da realnost ni samo ena?
Spet se ukvarjam z istimi temami. Kaj je resničnost? Kaj je samota?
Pasiven odnos do življenja, moj in Albinčin: beseda z negativnim prizvokom, AMPAK.
Sprejemanje vsega, kar se zgodi, brez zamer in razočaranja. Sprejemanje življenja. Vrt je
življenje. Edino, kar je Albinci od življenja ostalo, oziroma vse, kar je njeno življenje bilo,
se je spremenilo v vrt. Ljubezen do njenih bližnjih. Spomini iz otroštva so zdaj rože in hrošči
in kamenčki. Življenjska vprašanja so poti, ki se izgubijo v gozdu. Ljudje so rastline.
Navsezadnje ni zelo pomembno, če so se spremenili v rastline ali so jih rastline zamenjale.
Mogoče Albinca ne ve, kaj od tega se je zgodilo. Sprejela je, da je življenje pač tako, in
čeprav si ni prej predstavljala, da je to to, kar si želi, je zdaj, ko se je tako zgodilo, ugotovila,
da je hotela in potrebovala točno to. Ujeta je v vrtu in to je njena svoboda.
Vrt je otok v sodobnem svetu, otok v času. Nekaj zunaj življenja.
10. in 11. 3. 2018
Gredice so vsako leto drugače zasejane, a so v svoji cikličnosti in centralnosti vedno enake.
Posamezna razporeditev cvetače in paradižnika ni tako pomembna kot pomen celote, ki ga
ima vrt za starko. Ne gre za demenco, vedno se dogaja, da spomladi ne veš, kaj si kam posadil
v prejšnji sezoni.
Vrt kot kolektivno nezavedno, skupni grob vseh duš, ki ga starka obdeluje, nekoč pa bo
postala del njega. Vrt jo bo prerasel, vzel vase. Ena od duš, ki bo postala del vrta.
Spoznanje prinaša večjo srečo kot sreča.

Če je pripoved ciklična, je sploh pripoved ali je refren? Kako poudariti cikličnost ali spiralo,
če gre za samo en krog, ki ga lahko pravzaprav prikažem?
12. 3. 2018
Vrt kot smisel življenja: skrbeti za svojo dušo. Rast in razvoj, spiralen (do tod sem že prišla),
truditi se biti vedno boljši (citirati Nietzscheja?), spoznavanje svoje duše in trud, da bi bil
zanjo koristen, »iskati resnico v življenju in življenje v resnici« (Unamuno). Obrniti se vase,
ker zunanjemu svetu najbolje koristiš, če si popolnoma nekoristen (Musil), sam zase pa lahko
celo kaj narediš in ti sam si edino, kar lahko sploh spremeniš. Nakazati smer, kamor naj bi se
obrnili ljudje: »najprej pometi pred svojim pragom.«
13. 3. 2018
Človek se lahko spremeni, vendar le znotraj enotnosti in kontinuitete svoje osebnosti. Popolna
sprememba osebnosti pomeni razkroj spomina in človeku od njegove osebnosti ne ostane nič,
samo telo, kar pomeni isto kot smrt osebe in je patološki primer umobolnosti (po Unamunu,
str. 44). Iz tega izhaja, da je vrt že bil nek potlačen del Albinine osebnosti in da kljub temu, da
na zunaj ni živela v njem, njena duša nekako teče vzporedno z njim. Je ideja, ki raste ne glede
na njeno zavest in nekega dne posrka to zavest vase, oziroma jo Albina ozavesti in se ji
prepusti. Vrt sam (kot fizični prostor) je katalizator, ki osvobodi določeno dogajanje v njeni
duši.
21. 3. 2018
Psihologija je samo eden od sistemov opisovanja stvari, ki se jih ne da popredalčkat v
sisteme. Obstaja širša slika, ki se je ne da opisati, lahko jo samo slutiš. In mislim, da želim to
slutnjo podati v slikanici: manj dokončno, manj dobesedno, kot o njej govorijo Jung ali
Nietzsche ali Kierkegaard, manj omejeno. Bolj svobodno, prehajajočo v meglo
nepojasnljivega. In zato še vedno ne najdem zgodbe: mogoče je nočem. Hočem samo klik v
možganih nekoga drugega: slutnjo. Slutnjo, da ne moreš imet nikoli dovolj pojma o življenju
in o sebi in da je to tisto najlepše v njem. Je res?

2. 4. 2018
Hočem zgodbo, ki bo delovala predvsem na intuitivnem, in ne na razumskem nivoju.
Razumske stvari se da povedati z besedami. Slik večina ne razčlenjuje na isti način. Hočem,
da se bralec zazre v ilustracije, ni treba, da prelista slikanico desetkrat in se ustavi pri vsaki
ilustraciji za pol ure. Hočem, da jo prelista in ima od tega občutek, da se je nekaj naučil. Da
zdaj življenje razume malo drugače. Da se zamisli nad tem, kako ga živi. Da ugotovi, da se
ukvarja z nepomembnimi stvarmi. Hočem, da o tem ne premišljuje zavestno, hočem, da to
ponotranji in doživi, ne da na to pomisli.
3. 4. 2018
Nočem zavestnega racionaliziranja. Hočem magijo. Individuacija in samospoznavanje sta
izraza, s katerima se da to magijo opisati. Bistvo magije je še vedno magija.
7. 4. 2018
Težave imam z določanjem tvoje inteligence, Albina. Ne vem, kdo si bila, vem, pa, kdo
postajaš v vrtu. V vrtu si to, kar počnem jaz sama s sabo. Mislim, da sva zdaj v situaciji, ko se
ne smeva preveč motiti. Ne bom govorila s tabo, ker ti nimam kaj povedati, kot ti ne meni.
Sami s sabo morava razčistiti stvari in nihče ne more tu česarkoli bistvenega prispevati. To, da
te vidim početi isto, kot počnem sama, pa vseeno pomeni, da se počutim manj sama, in če
predvidevam, da se tebi dogajajo isti procesi, se tudi ti počutiš manj sama.
Mogoče ne gre za samo starost in smrt. Mogoče gre za utrujenost stare duše, ne glede na to,
kako mlad je lastnik te duše. Gre za minljivost. Albina je stara nekaj mesecev in umira.

Slika 75: Eva Rauch, Primerjava ljudi z vrtom, 2018
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