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Povzetek
Posredno se v nalogi ukvarjam z oblikovanjem knjige, neposredno pa je tema mojega
diplomskega dela vezana na oblikovanje različnih tipografskih manipulacij določenih delov
besedila znotraj romana Nadarjeni gospod Ripley. Za oblikovno sredstvo, ki sem ga pri tem
uporabil, sem si izbral manipulacijo besedila in njegovih sestavnih delov (deli posameznih
črk, črke, besede, stavki, odstavki). Moj cilj je oblikovati knjigo, znotraj katere se zgodijo
določeni oblikovalski posegi, katerih namen je izboljšanje bralne izkušnje. Skozi nalogo so
predstavljene zakonitosti klasičnega oblikovanja knjig, primeri podobnih oblikovalskih
posegov znotraj različnega knjižnega gradiva ter proces analize besedila obravnavanega
romana, izbor primernih knjižnih izsekov in njihova ustrezna oblikovalska obdelava. V nalogi
sem se posvečal tudi oblikovanju knjižnega preloma na splošno in dojemanju knjige kot
objekta, tako z uporabniškega kot tudi z oblikovalskega vidika.
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Abstract

In the thesis I indirectly deal with designing the book, but directly the theme of my diploma
thesis is connected with designing different typographic manipulations of certain parts of the
text of the novel The Talented Mr. Ripley. For the means of design I chose the manipulation
of the text and it’s parts (parts of the individual characters, characters, words, paragraphs). My
goal is to design a book with certain design interventions, which improve the readers
experience. Through the thesis I presented the characteristics of classical book designing, the
examples of similar designing interventions within different literary material, the process of
the analysis of the chosen text and the selection of the appropriate literary sections and their
suitable designing treatment. The thesis also deals with designing page breaks in general and
with the comprehension of a book as an object from the user’s as well as designer’s point of
view.
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1 Uvod
Tematsko se moje diplomsko delo naslanja na tipografsko manipulacijo in oblikovalske
prijeme, s pomočjo katerih lahko znotraj knjige vplivamo na bralca. Kljub temu pa se bom v
nalogi ukvarjal tudi z oblikovanjem knjige in s knjižnim prelomom na splošno, saj so
oblikovalski posegi njen sestavni del. Pri tem pa ne gre za klasično oblikovanje, saj me
predvsem zanima, na kakšne načine lahko znotraj knjižnega preloma, vplivam na bralca in mu
tako izboljšam bralno izkušnjo ter doživljanje knjižne vsebine. Osredotočal se bom na
vizualne vplive, ki v kombinaciji z zgodbo tvorijo neko domišljijsko nadgradnjo. Namesto
ilustracij, ki so najbolj znano sredstvo v smislu vplivanja na bralca, sem se odločil za
tipografsko manipulacijo. To pomeni, da bom vizualno vplival le na besedilo ter ga po svojih
željah glede na potek zgodbe manipuliral in oblikoval. Ker gre za specifičen pristop,
manipulacij ne bom izvajal skozi celoten volumen knjige, ampak le na za to primernih mestih,
ki so že sama po sebi pomembna, jaz pa jih bom s svojim vizualnim posegom še dodatno
izpostavil. Nasprotno od ilustracij, ki bralcu predvsem domišljijsko pomagajo pri orisu
zgodbe, želim vizualno prikazati predvsem notranja občutja glavnega protagonista, torej
njegovo zavest, doživljanje in psiho. Moj namen je, da bralec s pomočjo teh vizualnih
manipulativnih posegov znotraj besedila doživi podoben občutek, kot ga ima glavni
protagonist, ter se na ta način v določenem trenutku z njim poistoveti. Želim, da bralec občuti
stanje, ki je čim bolj podobno stanju glavne osebe, tako bo tudi bralna izkušnja bolj
intenzivna in doživljajska.
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2 O avtorici in romanu Nadarjeni gospod Ripley
Patricia Highsmith je bila ameriška pisateljica, najbolj znana po psiholoških trilerjih, med
katere štejemo tudi serijo petih knjig s Tomom Ripleyem v glavni vlogi. Skozi svojo skoraj
pol stoletja dolgo kariero je napisala številne romane in kratke zgodbe. Po njenih delih so
posneli vrsto filmov, med drugim se je na filmskih platnih, v gledališču in na radiu, večkrat
znašel tudi roman, ki ga obravnavam v svojem diplomskem delu, in sicer Nadarjeni gospod
Ripley. Njeno pisanje je imelo velik vpliv na eksistencialistično literaturo in je odprlo
vprašanja o pojmih identitete in ljudske morale.1 V svojih delih je obravnavala tudi naravo
krivde, nedolžnosti ter dobrega in zla.2
Leta 1955 je napisala knjigo Nadarjeni gospod Ripley, kriminalni roman o Tomu Ripleyju,
očarljivem kriminalcu, ki umori bogatega mladeniča in ukrade njegovo identiteto. Sledila so 4
nadaljevanja, Ripley pod rušo (1970), Ripleyjeva pod krinko (1974), Fant, ki je sledil Ripleyju
(1980) in Ripley pod vodo (1991). Vsa govorijo o Tomu Ripleyu, serijskem morilcu, ki vedno
pobegne pred roko pravice in njegovih prevarantskih dogodivščinah. Ta serija petih knjig,
poimenovana The Ripliad, spada med pisateljičina najbolj priljubljena in prodajana dela.
Kar naredi zgodbe znotraj knjig tako privlačne, je Ripleyev hladen in brezčuten odnos, ki ga
ima do umora in zločina. Občasno ga sicer napadejo trenutki kesanja in zaskrbljenosti, vendar
na splošno hodi po svoji krvavi poti dokaj lahkotno. Tudi če ljudje, ki ga obkrožajo, vedo za
njegove zločine, jih ti ne ganejo. Zdi se, kot da svet, v katerem živi, ne obsoja krivde.3

1

Patricia Highsmith, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith> (8. 5. 2019)

2

Patricia Highsmith, Britannica, dostopno na

<https://www.britannica.com/biography/Patricia-Highsmith> (11. 5. 2019)
3

Charles L. P. SILET, Patricia Highsmith's Thomas Ripley, Mysterynet, dostopno na

<https://web.archive.org/web/20110108075825/http://www.mysterynet.com/books/testimony/ripley/> (12. 5.
2019)
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2.1 Kriminalni roman/psihološki roman
V žanru kriminalne fikcije je poudarek na bitki med voljo junaka, ki je na strani zakona, in
voljo njegovega nasprotnika, ki zakon krši, ter med njunima razlikujočima se pogledoma na
moralo in družbene vidike, ki jih predstavlja. Največje kriminalne zgodbe obravnavajo
protagonistov moralni razmislek glede lastnega življenja ali pa zagotavljajo nov pogled na
odnos med družbo in posameznikom.4 To se dogaja tudi znotraj knjige, ki sem si jo izbral za
obravnavo v diplomskem delu, saj glavni junak Tom Ripley veliko razmišlja o svojem
življenju, tako o neuspešni preteklosti kot tudi lepši prihodnosti. V zgodbi se občuti tudi
njegova nastrojenost in odnos do družbe oz. določenih slojev, ki se kaže predvsem v obliki
zavisti do višjega in bogatejšega sloja, ki ga Tom odkrito prezira.
Psihološki triler je pripoved, ki poudarja nestabilna psihološka stanja in blodnje nastopajočih
likov. Za to zvrst je značilno, da nima pravega občutka za realnost oz. je ta do neke mere
izkrivljena. Pogosto se razlaga z vidika psihološko obremenjenih likov, ki razkrivajo svoje
izkrivljene miselne zaznave in se osredotočajo na kompleksne in pogosto mučne odnose med
obsesivnimi in patološkimi znaki.5
Obravnavana knjiga Nadarjeni gospod Ripley je kriminalni roman, ki deloma spada pod zvrst
psihološkega trilerja. Pod to zvrst pa ga ne moremo šteti v celoti, saj se ne posveča zgolj
protagonistovi psihi in njegovim notranjim bojem, ampak na zelo jasen način podaja tudi
zunanje dogajanje, dogodke in osebe.
Ravno ti psihološki vplivi, ki se znotraj zgodbe pojavljajo le na določenih delih, in še to v
milejši obliki kot pri klasičnem psihološkem romanu, so me napeljali na idejo, da bi z njihovo
vizualno obdelavo lahko vplival na bralca.

4

David CORBETT, The differences between a crime novel, mystery novel and thriller novel, Writer's Digest,

dostopno na
<https://www.writersdigest.com/online-editor/differences-crime-novel-mystery-novel-thriller-novel> (23. 4.
2019)
5

Psychological thriller, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_thriller> (23. 4.

2019)
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3. Oblikovanje knjig
Kljub temu da pri temi moje diplomske naloge ne gre direktno za klasično oblikovanje knjige,
ampak za oblikovanje tipografskih manipulacij določenih delov besedila, ki se zgodijo znotraj
knjižnega preloma, sem moral pri tem upoštevati tudi splošna pravila knjižnega oblikovanja,
saj gre za oblikovanje celotne knjige, katere sestavni del so tudi tipografske manipulacije, ki
pa so glavna tema mojega diplomskega dela.
Kadar oblikujemo knjigo, moramo upoštevati več dejavnikov. Sam oblikujem roman, torej
knjigo, v kateri edino pomembno vlogo igra besedilo, zato se bom osredotočil predvsem na
pomembne oblikovalske vidike teh vrst knjig. Jost Hochuli v svoji knjigi Designing Books:
practice and theory razdeli knjižno oblikovanje na več sekcij glede na vrsto knjige. Knjige za
branje, kamor spadajo tudi romani, naj bi bile predvsem uporabnega formata, ki ga bralec
lahko drži, po možnosti samo z eno roko. Dimenzija take knjige mora biti torej relativno
majhna in ozka. Papir znotraj knjig, ki so namenjene daljšemu branju, naj bi bil mehak in
upogljiv, ne sme pa biti bleščeče bel, saj je tak moteč za branje. Število znakov na vrstico je
omejeno na 45–65. Primerna je berljiva in brezčasna pisava ustrezne velikosti, nastavljena na
pravilno mero s primernim medbesednim razmikom. Med vrsticami mora biti dovolj prostora.
Nov odstavek se začne z zamaknjeno prvo vrstico, da lahko ločimo dele besedila. Označeni
morajo biti naslovi za poglavja, ki so namenjeni predahu, kljub temu pa ne motijo toka
branja.6

3.1 Horizontalni prostor
Oblikovalec knjig mora upoštevati 6 pravil, ko manipulira z vodoravnim prostorom znotraj
vrstice. Sem spadajo dolžina vrstice, število znakov znotraj vrstice, medbesedni prostor, širina
posamezne črke in prostora okoli nje, razpiranje (angl. tracking) oz. povečevanje prostorov
med črkami in prirezovanje (angl. kerning) oz. zmanjševanje prostora med dvema črkama.7

6
7

Jost HOCHULI in Robin KINROSS, Designing books: practice and theory, London 1996, str. 48.

Andrew HASLAM, Book design, London 2006, str. 78.
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Kot sem že prej omenil, je zelo pomembno, da upoštevamo dolžino vrstice oz. število znakov
v vrstici. Za neprekinjeno branje je najbolj primerno število znakov do 65 znakov na vrstico.
Kljub temu lahko uporabimo od 45 do 75 znakov in bo besedilo oz. vrstica še vedno bralcu
prijazna in lepo berljiva. Izredno dolge vrstice po navadi zahtevajo več medsebojnega
razmika po vertikali (angl. leading) in so ne glede na vrsto poravnave utrujajoče za branje,
ker mora oko prepotovati daljšo pot, da najde novo vrstico.8
Pri oblikovanju knjig z veliko besedila moramo biti pozorni na nekaj splošnih pravil za
oblikovanje besedila. Paziti moramo predvsem na tako imenovane »vdove« in »pankrte«.
Nova stran se nikoli ne sme začeti z zadnjo vrstico odstavka (vdova). Če prva vrstica novega
odstavka zasede zadnjo vrstico strani (pankrt), je to sicer sprejemljivo, zagotovo pa ni
idealno. Nepopolni vrstici na začetku stolpca se je potrebno v vseh okoliščinah izogniti.
Prostor nad in pod naslovi je možno zmanjšati ali zvečati, toda če nič drugega ni mogoče, se
je potrebno tej napaki izogniti z razmikom ali z ožanjem znotraj predhodne vrstice.9
To pomeni, da je nova uskladitev vrstic dosežena z izgubo ene vrstice (zmanjšanje
medbesednega prostora) ali z dodajanjem nove vrstice (povečanje medbesednega prostora).
Če tudi to ni možno, se stolpec besedila lahko izjemoma zmanjša za eno vrstico ali poveča za
eno vrstico, ko imamo opravka z nepopolno zadnjo vrstico. V nobenem primeru pa
konstantna dolžina vrstice ne sme biti spremenjena.10

3.2 Format
Format knjige se določi glede na razmerje med višino in širino strani. V založništvu je izraz
format včasih zavajajoč, saj se ga zmotno zamenjuje za velikost knjige. Vendarle pa si knjige
različnih velikosti lahko delijo isti format. Za knjige je značilno, da so oblikovane v treh
formatih: pokončni (angl. portrait), pri katerem je višina večja kot širina, ležeči (angl.
landscape), pri katerem je širina večja kot višina, in kvadratni, pri katerem sta višina in širina
enake velikosti. Knjiga je lahko praktično katerekoli velikosti in formata, ampak je zaradi
praktičnih, produkcijskih in estetskih razlogov potrebno skrbno preučiti in oblikovati format,
8

Prav tam, str. 78–79.

9

HOCHULI 1996, op. 6, prav tam.

10

HOCHULI 1996, op. 6, prav tam.
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ki najbolje podpira bralno izkušnjo. Žepni vodnik mora ustrezati velikosti žepa, medtem ko se
atlas bere za mizo in tudi njegova podrobna vsebina zahteva večjo velikost strani.11
Že od Gutenbergovih časov so knjige večinoma tiskane v pokončnem pravokotnem formatu,
ki se naslanjajo na pravilo zlatega reza (1 : 1,618) – renesančna ideja idealnega razmerja. To
je dokazal tudi nemški tipograf Jan Tschichold (1902–1972), ki je velik del svojega življenja
posvetil preučevanju zahodnih tiskanih knjig in rokopisov ter ugotovil, da je bila večina knjig
med letoma 1550 in 1770 natisnjena v formatu zlatega reza.12 Da vnaprej določeni numerični
proporci delujejo bolje od tistih, ki so izbrani samovoljno, so dokazala tudi sledeča razmerja,
ki so se najbolj uveljavila skozi zgodovino: razmerje Fibonaccijevih sekvenc (1 : 2, 2 : 3,
3 : 5, 5 : 8), ki se najbolj približajo zlatemu rezu; racionalna razmerja (3 : 4, 5 : 9); iracionalna
razmerja (1: √2, 1: √3); pravokotnik, izpeljan iz petkotnika (1 : 1,538); in klasično razmerje
zlatega reza (1 : 1,618), ki ima skoraj racionalno razmerje 21 : 34 Fibonaccijevih sekvenc.13

3.3 Zrcalo, mreža in robovi
Prva stvar, ki jo opazimo, ko odpremo knjigo, je njena zrcalna simetrija. Hrbet predstavlja
zrcalno os, okoli katere se obračajo listi. Ta knjižna simetrija je vedno prisotna in jo je
potrebno upoštevati, ne glede na tipografski pristop, ki ga imamo namen uporabiti pri
oblikovanju, in je lahko simetričen ali nesimetričen. Zrcalnost je prva pomembna stvar, ki jo
mora oblikovalec upoštevati, ko oblikuje knjigo. Drugi pomembni vidik pa je kinetični
element, torej občutek gibanja in razvijanja, ki se zgodi z obračanjem strani znotraj knjige. Iz
oblikovalskega stališča ni pomembna ena, ampak sta pomembni dve strani, ki skupaj tvorita
t. i. spread. Obračanje listov poskrbi, da je celota vseh strani tista, ki mora biti razumljena kot
enotna končna tipografska unija.14

V grobem mreža pomeni razdelitev prazne strani s pomočjo črt. Večina mrež je sestavljena iz
11

HASLAM 2006, op. 7, str. 30.

12

Prav tam.

13

HOCHULI 1996, op. 6, str. 38.

14

HOCHULI 1996, op. 6, str. 35.
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pravokotnikov, obstajajo pa tudi takšne, pri katerih ključno vlogo igrajo krogi, trikotniki in
diagonale.15 Določitev mreže oz. zrcala je odvisna od vrste knjige. Na njeno končno obliko
vpliva več dejavnikov, odvisna pa je predvsem od tega, kakšna je obravnavana knjižna
vsebina. Knjige, ki vsebujejo veliko fotografij, ilustracij, tabel ipd., bodo imele bolj
komplicirano mrežo kot knjige, ki vsebujejo le besedilo in so namenjene zgolj branju.
V strokovni literaturi se vedno znova pojavljajo diagrami Rennerja, Rosariva in Tschicholda.
Ne moremo zanikati, da zagotavljajo uporabna razmerja za različne vrste namenov. Za
ilustrirane informacijske knjige, znanstvene publikacije in umetniške knjige so ti diagrami
pogosto neprimerni, tako da je od oblikovalca odvisno, kako se bo znašel pri oblikovanju
mreže za take vrste knjig.16
Jan Tschichold je zagovarjal Villardov diagram, pri katerem lahko brez mer strukturiramo
zrcalo s pomočjo razdelitve dveh strani po diagonalah. Blok besedila se s tremi koti naslanja
na diagonali strani in diagonalo dvojne strani (angl. spread). Tako ima stolpec besedila enaka
razmerja kot strani, na katerih se nahaja. Na ta način vedno dosežemo dobro ureditev bloka
besedila v tradicionalnem smislu za katerikoli format.17 Knjiga, ki se oblikovno naslanja na
tako mrežo, bo v današnjih časih zaradi širokih margin izgledala namerno klasična in
dragocena in nenaravna.18

15

Jan MIDDENDORP, Shaping text, Amsterdam 2012, str. 50.

16

HOCHULI 1996, op. 6, str. 38.

17

HOCHULI 1996, op. 6, str. 40.

18

MIDDENDORP 2012, op. 15, str. 48.
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Slika 1: Konstrukcija zrcala po Tschicholdu

Po mnenju Paula Rennerja je za »normalno« knjigo najbolj primerna mreža v razmerju
2 : 3 : 4 : 6 (od notranjega do zgornjega in od zunanjega do spodnjega roba; slika 2, zgoraj
levo), za besedilo z velikim medvrstičnim prostorom je primerno razmerje 2 : 3 : 5 : 6 (slika
2, spodaj levo), širši formati z besedilom, ki ima manjši medvrstični prostor, pa naj bi najbolje
izgledali znotraj mreže v razmerju 2 : 3 : 4 : 5 (slika 2, zgoraj desno). Renner meni, da mora
biti hrbtna margina ožja, ko besedilo zavzema pet osmin celotne strani, normalna, ko zavzema
štiri in pol osmine, ter večja, ko zavzema štiri osmine (polovico).19 Pozorni moramo biti tudi
na kvaliteto papirja, vrsto vezave in količino besedila, ki se bo pojavilo znotraj knjige. Vse to
namreč vpliva na odmik notranje margine od hrbta proti zunanjemu robu strani. Notranji rob
knjige postane vizualno ožji, na kar vpliva večja ukrivljenost listov pri zgibu zaradi višjega
števila strani. To je še posebej značilno za vse vrste mehkih vezav.20 Besedilo, ki ima več
medvrstičnega prostora (angl. leading), zahteva širše margine kot vrstice, ki so bolj tesno
skupaj. Podobno je tudi z besedilom, ki je svetlejše barve.

19

HOCHULI 1996, op. 6, str. 41.

20

HOCHULI 1996, op. 6, str. 42.
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Slika 2: Konstrukcija zrcala po Rennerju

Oblikovalec se mora sam odločiti, kakšne vrste mrežo bo uporabil za oblikovanje. Če je ta
preveč striktna ali poenostavljena, ga lahko pri delu omeji. Temu se je možno izogniti z
uporabe fleksibilne mreže, ki je razdeljena na manjše, drobne dele. Druga rešitev pa je, da si
sam določi smernice glede širine stolpca in delitve po vertikali. Tako mu je dana svoboda, s
katero lahko krši pravila mreže, ko mu ta omeji oblikovalske možnosti.21
Kljub privlačnosti reda, ki ga pri oblikovanju zagotavljajo mreže, njihova uporaba ni obvezna.
Mreže namreč predstavljajo le enega izmed načinov, ki nam lahko pomaga pri knjižnem
oblikovanju. Za dobro oblikovanje knjižnih strani pa ne potrebujemo vedno predhodno
oblikovane strukture. Včasih je mreža v glavi oblikovalca in včasih je določena količina
nereda lahko tudi dobra stvar.22

21

MIDDENDORP 2012, op. 15, str. 50.

22

Prav tam.
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3.4 Tipografija
Več desetletij so psihologi, fiziologi in tipografi izvajali raziskave o optičnem, fizičnem in
psihološkem vidiku branja. Z merjenjem časa branja so želeli odkriti, kakšne črke so najboljše
za branje. V tem kontekstu se je pojavljalo vedno isto vprašanje: so za branje bolj primerne
pisave s serifi ali brez? Številni eseji in učbeniki o tipografiji tako navajajo, da so klasične
serifne pisave, nastavljene na velikost črke od 8 do 12 tipografskih enot, najboljša izbira za
uporabo v daljših besedilih. Serifi naj bi namreč optično povezali posamezne črke v besedo in
besede v vrstico ter tako zagotovili horizontalno gibanje očesa naprej,23 kar vpliva na lažje in
bolj prijetno branje.
Vsaka pisava interpretira besedilo, ki ga predstavlja, in sama po sebi še ne pomeni ničesar, saj
se manifestira zgolj kot skupina črkovnih oblik. K celotnemu vtisu, ki ga določena pisava
izraža, prispevajo njena velikost, dolžina vrstice, vrstični razmak globina stolpca, umeščenost
besedila glede na stran, vrsta črnila, barva in kvaliteta papirja, materiali za vezavo ter seveda
knjiga kot fizični objekt in njena trdota ali upogljivost. Na videz črk oz. pisave vpliva tudi
sestava papirja. Pisave, ki so po obliki »moderne«, se bolje izkažejo na gladkih papirjih,
medtem ko pisave starejšega stila in pisave, ki izhajajo iz zgodnejših obdobij, delujejo bolje
na mehkejšem, umazano belem papirju.24
Na končni izbor pisave vpliva več dejavnikov. Zelo pomembno je, da izbrana pisava izraža
atmosfero in razpoloženje knjige. Hkrati mora biti berljiva, čitljiva in nevpadljiva, saj je taka
za bralca najmanj moteča. Dober tipografski stavek je namreč tisti, ki je za bralca »neviden«.
Berljivost pisave je odvisna od njene velikosti, razmikov znotraj besedila (angl. tracking,
kerning, leading) in x-višine. Pomembno je tudi, da je črkovna vrsta vsestranska oz. da
znotraj družine vsebuje več oblikovnih različic (pokončna, kurziva, krepka, krepka kurziva,
kapitelke), saj na ta način hierarhično lažje ločimo različne dele besedila.
Na koncu koncev pa pri izbiri ustrezne črkovne vrste velja le eno pravilo: knjižni tipograf
mora biti občutljiv bralec rokopisa oz. mora biti ljubiteljski bralec knjig. Le tako bo iz pisav,
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Prav tam, str. 14.

24

HOCHULI 1996, op. 6, str. 46.
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ki so mu na voljo, izbral najprimernejšo ter z določitvijo ostalih tipografskih elementov skušal
iz knjige izvabiti predvideno atmosfero.25

25

Prav tam.
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4 Navdih in podobno oblikovane knjige
Na začetku še nisem imel popolnoma izdelane predstave, s kakšne vrste tipografsko
manipulacijo oz. s kakšnimi oblikovalskimi prijemi želim znotraj knjižnega preloma vplivati
na bralca. Zato sem se lotil iskanja in temeljite analize različnih knjig s podobno oblikovno
tematiko. Večina tipografskih posegov znotraj raziskanih knjig se mi je zdela zelo
nevpadljiva, vizualne oblikovalske manipulacije so bile skrajno blage, kot da oblikovalci niso
želeli imeti prevelikega vizualnega vpliva na bralca. To je seveda povsem razumljivo, saj je
glavni namen knjižnega besedila, da je berljivo in za bralca čim manj moteče.

4.1 Jani Kovačič – Knjiga

V romanu z naslovom Knjiga pisatelja Janija Kovačiča so »posebni« oblikovalski prijemi
dokaj enostavni oz., kot jih razumem sam, nimajo namena preveč izstopati in v večji meri še
vedno stremijo k tako imenovanemu klasičnemu oblikovanju knjižnega preloma. Prva od
stvari, ki sem jih opazil, so okrasne inicialke na začetku vsakega odstavka. Boštjan Botas
Kenda (studioBotas), ki je knjigo oblikoval, je za to uporabil pisavo kaligrafskega sloga, ki je
sicer lep kontrast klasični serifni pisavi ostalega besedila, vendar se mi zdi bolj okrasne
narave in nima namena imeti večjega manipulativnega vpliva na bralca. Dobra tipografska
intervencija znotraj omenjene knjige so glede na moje razumevanje manipuliranja bralca
prazne strani brez besedila, ki jih je oblikovalec pustil prazne z namenom ustvarjanja predaha.
To se znotraj knjige zgodi dvakrat. Prvič na strani 79, kjer pisatelj govori o zgodovini niča, ki
je s strani oblikovalca prikazan kot prazen list brez besedila, kar je zelo ustrezno, saj je nič =
nič. Sledi stran 241, kjer pisatelj omeni samoto, nato se zgodijo trije prazni, lahko rečemo
celo samotni, osamljeni listi. Po tej oblikovalski intervenciji se začne 3. del knjige, kar je zelo
primerno, saj sta tako avtor kot tudi oblikovalec z vzajemnim sodelovanjem ustvarila predah
pred novim začetkom. Zanimiva je tudi stran 101, kjer avtor govori o branju v zrcalu, ki je
nato prikazana v dveh stolpcih, od katerih je desni klasičen, berljiv iz leve proti desni, levi pa
je njegova zrcalna podoba. Stolpca sta ločena s centimetrskim trakom praznega prostora.
Knjiga je polna različnih oblikovalskih manipulacij, vendar ne bom opisoval vseh.
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Slika 3: Primer oblikovalske rešitve znotraj knjige Knjiga; prikazuje samoto

Slika 4: Primer oblikovalske rešitve znotraj knjige Knjiga; prikazuje zrcalnost
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Romana nisem prebral v celoti, ampak sem ga analiziral bolj v vizualnem smislu iskanja
določenih zanimivih oblikovalskih intervencij. Analiziral sem ga predvsem z vidika
oblikovanja. Prebral sem le posamezne dele, kjer se zgodijo določeni oblikovalski posegi,
predvsem zato, da sem dobil boljše razumevanje razmerja med zgodbo in vizualno
intervencijo na določenem delu.

4.2 John Warwicker – Mmm ... Skyscraper I Love You
Med raziskavo sem naletel tudi na knjige, znotraj katerih so se mi oblikovalski posegi zdeli
preveč intenzivni, saj je bilo branje preveč oteženo oz. do neke mere celo nerazumljivo.
Primer tega je knjiga Mmm … Skyscraper I Love You (Mmm ... nebotičnik, ljubim te), ki jo je
oblikoval John Warwicker. Kljub temu mi je bila knjiga še vedno v zelo veliko pomoč, saj
sem tako dobil vpogled v to, s kakšnimi načini se da vizualno vplivati na besedilo in česa vse
se lahko lotim pri tipografski manipulaciji moje izbrane knjige.

Slika 5: Karl Hyde in John Warwicker, Mmm … Skyscraper I Love You, 1994
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4.3 Celine Minard – Bastard Battle
Sam sem se nagibal k nekakšni zlati sredini med obema poloma, saj sem želel oblikovati
vizualno in pomensko dokaj močne, vendar še vedno berljive tipografske manipulacije, zato
me je zelo navdušila knjiga z naslovom Bastard Battle avtorice Celine Minard, ki jo je
oblikovala francoska oblikovalka Fanette Mellier. Prvič sem za roman izvedel iz knjige z
naslovom Shaping Text in ga nikoli nisem videl v živo. Kljub temu mi je spletno raziskovanje
omogočilo, da sem dobil dober vizualni vpogled vanj. Knjiga je sicer napisana v francoščini,
ki je ne razumem, tako, da lahko prepletanje med zgodbo in vizualnimi manipulaciji razumem
le z vidika opisa oblikovalke:
»To besedilo, napisano v obdobju mojega bivanja v Chaumontu, je polno zgodovinskih in
kulturnih referenc: srednjeveški rokopisi, kung-fu, manga itd. Da bi se izognila ponavljanju,
sem se osredotočila na nadnaravno dimenzijo, ki se jo občuti znotraj napisanega besedila, in
na njeno halucinogeno energijo. Vsaki dvojni strani (angl. spread) sem se približala z idejo
»utelešenega« besedila. Začela sem ob zgibu knjige, kjer se srečata dvojni strani, in naredila
prilagoditve tipografske vsebine ... Črno besedilo, ki je nastalo s pretiskovanjem treh barv
(rožnate, rumene in modre), je podvrženo mutacijam, ki sledijo ritmu pripovedi, ki po
intenzivnosti postopoma narašča. Temu sem prilagodila vsako od treh barvnih plasti in
prikazala tipografske spremembe, tako oblikovne kot tudi barvne, ki se nanašajo na dogodke
znotraj zgodbe. Besedilu sem želela dati učinek radovednega vtisa energije, ki izhaja iz »srca«
knjige in se širi z ritmom pripovedi ter izpodbija klasično strukturo oblikovanega dela.
Spremembe niso sistematične: tekoče, razpršene ali nasilne, izgledajo, kot da izhajajo iz
besedila samega. Glede na to, da so format, materiali in postavitev sestavni del knjige z
mehko vezavo, sem si namesto slike na naslovnici zaželela naslovnico v smislu »objekta«.
Knjiga namreč tudi na zunaj izgleda kot črna abstraktna oblika. Naslov v reliefu je skoraj
neopazen, kot duh.«26

26

Fanette MELLIER, Bastard Battle, Fanette Mellier, dostopno na

<https://fanettemellier.com/en/project/bastard-battle/> (20. 4. 2019)
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Slika 6: Celine Minard, Bastard Battle, 2008

Slika 7: Celine Minard, Bastard Battle, 2008
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Fascinirala me je posebnost oz., lahko rečem, celo unikatnost vizualnih prijemov, s katerimi
je oblikovalka vplivala na besedilo, saj sem kaj takega videl prvič. Zelo me je pritegnila
kombinacija popačenosti med črkami, besedami in stavki, ki na določenih delih besedila
delujejo kot nekakšna pripovedna tipografija. Zdi se, kot da je besedilo premagano z napadi
norosti, ki se kažejo skozenj. Histerične pisave in barve odražajo razpoloženje in čustva
zgodbe.27

4.4 Samuel Burgess-Johnson – primer plakata
Skozi proces raziskave, ko sem že približno vedel, kašne vrste tipografskih manipulacij želim
uporabiti, sem inspiracijo in ideje našel tudi zunaj knjižnega gradiva. Dobri primeri tega so
različni tipografski plakati in intervencije oblikovalca Samuela Burgess-Johnsona, ki sem jih
odkril na spletni platformi Instagram. Všeč so mi bili predvsem z vidika detajlov, saj so mi
prikazali nove načine, s katerimi se da oblikovno manipulirati posamezne, manjše sestavne
dele besedila, torej dele črk, črke in besede.

Slika 8: Samuel Burgess-Johnson, Give yourself a try, 2018
27

MIDDENDORP 2012, op. 15, str. 23.
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5 Proces
5.1 Izbor knjige Nadarjeni gospod Ripley
V začetni fazi, ko sem šele razmišljal o primernih knjigah, ki bi se tematsko najbolje ujele z
mojim diplomskim delom, sta mi v misli vedno znova prihajali dve knjigi iste avtorice. To sta
bila romana Nadarjeni gospod Ripley in Tujca na vlaku, katerih avtorica je ameriška
pisateljica Patricia Highsmith. Knjigi sem prebral pred več kot desetimi leti, vendar je bil
spomin na njuni zgodbi še kako živ. Odločil sem se za prvo, saj roman Tujca na vlaku žal ni
preveden v slovenski jezik. Za mojo nalogo pa je bistveno, da je obravnavana knjiga napisana
v mojem maternem jeziku, saj je na ta način zgodba v njej kar najbolj razumljiva.
Navsezadnje gre za kombinacijo poglobljenega razumevanja protagonistovih občutij,
doživljanj in razmišljanj ter prenos le-teh v ustrezno vizualno grafično obliko – tipografsko
manipulacijo. Knjiga je polna akterjevih misli oz. njegovih notranjih bojev in ravno ti deli
besedila so me spodbudili k razmišljanju in nadaljnji vizualni obdelavi. Poleg tega me je
navdušil tudi »talent«, ki ga ima Tom Ripley za manipuliranje z ljudmi, ki mu prekrižajo pot.
Ravno zaradi tega je izbor te knjige zelo primeren in na nek način tudi kontekstualno
ustrezen, saj lahko tako, kot glavni protagonist manipulira z ljudmi, tudi jaz manipuliram z
bralcem.
Z izborom knjige sem zelo zadovoljen, saj sem skozi analizo njenega besedila in poglobljeno
spoznavanje zgodbe ugotovil, da vsebuje veliko primernega materiala, ki zelo ustreza temi
moje diplomske naloge.

5.2 Pretvorba knjige iz analogne v digitalno obliko
Ker sem si za temo svojega diplomskega dela izbral oblikovanje knjige, sem za njeno
realizacijo potreboval knjižno besedilo v digitalizirani tekstovni obliki (pdf, word ...), zato
sem se najprej lotil spletnega iskanja le-tega. Po neuspešnem iskanju sem se obrnil na DZS, ki
je leta 1999 knjigo izdala. Ob njihovem negativnem odgovoru mi ni preostalo drugega, kot da
knjižno besedilo v digitalno obliko pretvorim sam. Odločil sem se, da bo najhitreje, če vsako
posamezno dvojno stran knjige (angl. spread) poskeniram in dobljeno fotografijo s pomočjo
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brezplačnega spletnega računalniškega programa OCR (angl. optical character recognition)
pretvorim v besedilno digitalno obliko. Dobljeno besedilo sem nato s spletne strani kopiral
direktno v oblikovalski program Adobe Indesign in ga ročno uredil po zgledu knjige.
OCR (angl. Optical character recognition) oz. optično prepoznavanje znakov je sposobnost
računalniškega zajema določenih znakov oz. besedila v obliki fotografij in transformacije
nazaj v besedilo. Gre torej za optični zajem oz. strojno branje natisnjenega besedila s
hkratnim prepoznavanjem posameznih zajetih znakov.28

5.3 Aanaliza besedila
Po uspešni pretvorbi knjižnega besedila v digitalno obliko sem se lotil temeljite analize. Po
večkratnem branju sem ugotovil, da zgodba vsebuje zelo veliko razmišljanj glavnega
protagonista, torej njegovih občutij, doživljanj in čustev. Ker so imela med branjem ta
protagonistova občutja name zelo velik vpliv, sem sklepal, da bodo imela podoben vpliv tudi
na druge bralce, zato sem se odločil, da so najbolj primerna in zanimiva za nadaljnjo
oblikovalsko obdelavo.
Knjiga je razdeljena na 30 poglavij, zato sem se odločil, da vsako poglavje temeljito
pregledam in iz vsakega na grobo izberem ustrezne izseke zgodbe. Od približno tridesetih je
na koncu ostala tretjina najbolj primernih. Izbrani izseki so že sami po sebi izstopajoči in za
zgodbo pomembni, zato jih bodo moji oblikovalski posegi le še dodatno vizualno izpostavili
in bralcu tako še bolj doživeto predstavili zgodbo.

5.4 Velikost, mreža, pisava
Standardne velikosti romanov se gibljejo nekje od 8 do 9 inčev v višino ter od 5 do 6 inčev v
širino. Sam sem se zaradi obsežne vsebine romana Nadarjeni gospod Ripley odločil za
srednjo izbiro, torej 8,5″ × 5,5″ oz. 216 mm × 140 mm. Nisem namreč želel, da je knjiga
zaradi manjših dimenzij »napihnjena«, kar se po navadi zgodi ob neustrezni izbiri velikosti.
28

Strokovnjak svetuje: Optično prepoznavanje znakov (OCR), Leoss, dostopno na

<http://www.leoss.eu/print.php?lng=slo&vie=ctl&gr1=strSvt&gr2=&id=2008060912414027> (7. 5. 2019)
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Večje dimenzije dopuščajo več besedila na posamezni strani, zato se število strani skozi
celoten volumen knjige zmanjša in tako je končni izdelek tanjši, lažji in bralcu prijaznejši.
Pri oblikovanju mreže sem se naslonil na Rennerjevo konstrukcijo zrcala v razmerju
2 : 3 : 4 : 5, pri čemer 1 pomeni 6,25 mm (mero sem si določil sam). Ker pa je bil notranji rob
zaradi obsežnega volumna knjige preozek in bi bilo besedilo postavljeno preveč blizu hrbta,
kar bi otežilo branje, sem mu preventivno dodal 1 enoto in tako dobil zrcalo v razmerju
3 : 3 : 4 : 5. Rezultat tega je bila ustrezna širina stolpca, ki vsebuje 55 znakov na vrstico.
Pri izbiri črkovne vrste je bil glavni predpogoj, da vsebuje šumnike, saj je roman, ki sem ga
oblikoval, napisan v slovenskem jeziku. Zelo pomembno je bilo tudi, da vsebuje ležečo
različico oz. kurzivo, predvsem zaradi velikega števila pisem, ki se pojavljajo znotraj knjižne
vsebine, saj je to najbolj ustrezen način, s katerim se lahko pisma na enostaven način loči od
ostalega besedila. Stilsko sem se naslanjal predvsem na črkovne vrste iz obdobja petdesetih in
šestdesetih let prejšnjega stoletja, saj je to čas, v katerem je nastal obravnavani roman. Ker gre
za knjigo, kjer mora biti branje tekoče in pisava »nevidna«, je bilo samoumevno, da bo
izbrana pisava serifna. Pomembno vlogo pa je igral tudi videz oz. stil črkovne vrste, torej
videz tekstovnega bloka in vzdušje, ki ga le-ta oddaja.
Po temeljitem razmisleku in številnih poskusnih printih različnih pisav sem se odločil za
črkovno vrsto Palatino, ki jo je leta 1948 oblikoval nemški tipograf Hermann Zapf. Uporabil
sem jo tako za besedilo kot tudi za paginacijo in številčenje glavnih poglavij. Na njen izbor je
vplivalo dejstvo, da je nastala približno istega leta kot zgodba, ki se dogaja znotraj
obravnavane knjige. Izogniti sem se namreč želel pisavi, ki bi izgledala preveč moderno.
Prepričala me je tudi estetsko, saj je klasična, še vedno dovolj resna in se kot taka ujame s
knjižno vsebino romana Nadarjeni gospod Ripley, obenem pa izraža vzdušje in razpoloženje
zgodbe.

5.5 Izbor primernih delov za oblikovno obdelavo
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Predstavljena je polovica naključno izbranih tipografskih manipulacij.

POGLAVJE 1
Gre za prikaz bežanja, saj se roman začne s protagonistovim begom pred neznancem. Ker je
za beg značilna hitrost, sem učinek le-te, skušal doseči skozi listanje knjižnih strani. Bralec
tako dobi občutek premikanja in tudi hitenja, kadar je na posamezni strani zelo malo besedila.
Ker pa je nevarnost vse bližje, sem hitrosti dodal tudi učinek približevanja, ki sem ga dosegel
s postopnim večanjem besedila ob vsakem odstavku. Omenjena učinka se stopnjujeta do 9.
strani, ko pride do srečanja dotičnih oseb.

Slika 9: Primer tipografske manipulacije – BEG (1. stran)
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Slika 10: Primer tipografske manipulacije – BEG (2. in 3. stran)

POGLAVJE 3
Skozi del izbranega besedila se odražata občutek krivde in strahu glavnega protagonista. Moj
namen je bil, da s »tresočimi« črkami ustvarim učinek strahu in ranljivosti, ki ju občutimo
pod vplivom omenjenega stanja. To sem dosegel tako, da sem vsako posamezno črko prerezal
na več delih pod kotom 30° in jo poljubno sestavil nazaj. Da bi efekt strahu še povečal, sem
obravnavanemu delu besedila dodal učinek stopnjevanja in upadanja. Velikost besedila se
glede na vrstico spreminja, saj se vrednost velikosti črke od osnovne vrednosti (10,5
tipografskih enot) postopno povečuje do 14,5 tipografskih enot ter nato ponovno upade na
10,5 tipografskih enot. Vse to se zgodi znotraj devetih vrstic z vrhom v četrti vrstici. Strah se
pojavi nepričakovano, kar se kaže tudi skozi učinek nenadnega »tresenja«, nato pa se tako
strah kot tudi »tresoče« črke počasi, z vsako vrstico postopoma umikajo in se na koncu zlijejo
z ostalim besedilom.
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Slika 11: Primer tipografske manipulacije – STRAH

Slika 12: Detajl tipografske manipulacije – STRAH
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POGLAVJE 11
Za obdelavo sem izbral dogodek, znotraj katerega Tom doživi šok. Omenjeno stanje sem v
izbranem odstavku prikazal s pomočjo učinka postopnega razkrajanja oz. drobljenja večjih
delov na manjše. Želel sem predstaviti nekakšno »sesutje«, ki ga protagonist doživi v nekem
trenutku. Vsaka vrstica besedila se proti koncu odstavka vedno bolj drobi, na ta način sem
prikazal postopno razkrajanje od trdnosti do krhkosti. To sem dosegel tako, da sem določene
črke znotraj vsake vrstice prerezal pod kotom 90° in jih glede na bližanje konca odstavka
poljubno oddaljeval. Na začetku odstavka so ti črkovni deli bolj skupaj, proti koncu pa se
vedno bolj oddaljujejo. Ker sem želel, da je vsaka posamezna vrstica še vedno berljiva, proti
koncu odstavka z razkrajanjem nisem pretiraval.

Slika 13: Primer tipografske manipulacije – ŠOK
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Slika 14: Detajl tipografske manipulacije – ŠOK
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POGLAVJE 16
Celotno poglavje se dogaja ponoči, zato sem za prikaz dogodkov v tem delu knjige uporabil
liste v črni barvi. Že sami po sebi so morbidni tudi dogodki, ki se na tem delu dogajajo, saj
opisujejo protagonistovo »odisejado«, ki jo doživlja ob odstranjevanju trupla iz svojega
stanovanja. Poleg noči sem želel prikazati tudi vinjeno stanje glavnega akterja. Učinek
»pijanosti« sem tako prikazal kot nestabilnost in omotičnost, kar sem dosegel skozi
podvajanje, zamegljenost in nagnjenost izbranih delov besedila. Za večji učinek sem
tipografsko zmanipuliral le ustrezne pomensko močne besede in stavke, katerih pomen se da
vizualno poudariti (»opotekel«, »premetavajoče« ipd.).

Slika 15: Primer tipografske manipulacije – VINJENOST
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Slika 16: Detajl tipografske manipulacije – VINJENOST

34
POGLAVJE 28
V izbrani odstavek sem želel vnesti občutek »strtosti« in »zlomljenosti«, ki sta eni glavnih
značilnosti žalosti. To je namreč odlomek, v katerem protagonist prvič podleže čustvom in se
pred prijateljem pod vplivom žalosti »zlomi«. Učinek strtosti sem dosegel tako, da sem
besedilo na več delih prerezal pod različnimi koti (30°, 45°, 60°). Dobljene dele sem nato
poljubno rotiral v levo ali desno (za največ 10°) in jih ročno zložil v ustrezno celoto. Stiki,
kjer se posamezni razrezani deli dotikajo, predstavljajo zareze, ki simbolizirajo ranjenost, kar
je še ena sestavina žalosti.

Slika 17: Primer tipografske manipulacije – ŽALOST
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Slika 18: Detajl tipografske manipulacije – ŽALOST
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5.6 Naslovnica
Pri oblikovanju naslovnice sem razmišljal o vtisu, ki ga predstavlja knjiga kot objekt.
Posvetiti sem se želel predvsem materialnosti, seveda v povezavi s kontekstom zgodbe. Skozi
raziskovalni proces se mi je v mislih večkrat pojavilo vprašanje: »Kakšno naslovnico bi
oblikoval glavni protagonist?« Tako Tom kot tudi Dickie imata izbrani okus in sta ljubitelja
lepih stvari. Ker je znotraj zgodbe kot material velikokrat omenjeno usnje, ki se pojavi v
povezavi s čevlji, denarnico, potovalnimi kovčki in tudi s knjižnimi platnicami, je bila to
ustrezna izbira, s katero bi lahko prikazal zunanjost izbranega romana.
Videzu pa sem skušal dodati tudi nek globlji pomen, želel sem prikazati predvsem dvojnost
med glavnima akterjema in njunima prepletajočima se identitetama. Na to so me napeljale, v
zgodbi večkrat omenjene inicialke Herberta Richarda Greenleafa mlajšega – Dickieja,
izvezene na različnih predmetih, ki si jih lasti. Tomu ti predmeti oz. začetnice na njih po
Dickiejevi smrti, ko si jih prilasti, povzročajo številne skrbi. Med konstantnim menjavanjem
lastne in Dickiejeve identitete mora namreč vso pozornost usmeriti v to, da omenjene
predmete uporablja le ob zanje ustrezni identiteti. Posledice napačne uporabe bi bile namreč
ob srečanju z ljudmi, ki ga poznajo in so poznali tudi (pravega) Dickieja, lahko usodne.
Usnjeno zunanjost sem na naslovni strani dopolnil z začetnicami H. R. G.. Zaradi lažje
izvedbe pa sem se namesto za vezavo odločil za odtis v tehniki slepega tiska.
Knjiga na zunaj deluje kot osebni dnevnik, katerega lastnika ne prepoznamo, saj ta ostaja skrit
za svojimi začetnicami. Tudi začetnici sami po sebi še ne pomenita ničesar, saj nismo
prepričani, ali gre za dnevnik pravega Dickieja ali Toma v Dickiejevi »preobleki«.
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Slika 19: Prikaz naslovnice na »mockup« modelu
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6 Zaključek
Skozi obsežen proces izdelave svojega diplomskega dela sem se naučil, da je oblikovanje
(konvencionalne) knjige oz. knjižnega preloma zahteven proces že sam po sebi, saj združuje
več oblikovalskih prvin – oblikovanje knjižnega preloma, oblikovanje naslovnice in
oblikovanje knjige kot objekta, kar sem dopolnil z dodatno komponento – oblikovanjem
tipografskih manipulacij.
Oblikovanje tipografskih manipulacij zahteva s strani oblikovalca izjemno poglobitev v
knjižno vsebino. V prvi vrsti je pomembno popolno razumevanje zgodbe, s pomočjo katerega
oblikovalec izbere primerne izseke, ki jih želi ustrezno oblikovalsko obdelati. Gre za
kompleksno povezavo med dogajanjem znotraj izbranega odseka in vizualno prezentacijo
le-tega s pomočjo tipografske manipulacije. Oblikovalec mora razmišljati predvsem o bralcu
in o njegovem razumevanju in dojemanju manipulacij v povezavi z zgodbo, zato mora izbrane
dele besedila oblikovalsko obdelati na način, ki je bralcu kar najbolj razumljiv. Ker pa smo si
ljudje različni in na različne načine dojemamo stvari, ni nujno, da bo imela posamezna
manipulacija enak učinek na vse.
Menim, da je take vrste tipografska obdelava znotraj knjižne vsebine primerna predvsem za
knjižna dela, ki so namenjena daljšemu branju. Z njihovo pomočjo namreč lahko razbijemo
monotonost neskončnega besedila in izbranemu delu besedila poleg vizualne dodamo
predvsem pomensko vrednost. S količino tipografskih manipulacij ne smemo pretiravati, saj
predstavljajo le dodatek, s katerim skušamo bralcu knjižno vsebino predstaviti na bolj
doživljajski način. Njihova intenzivnost je odvisna predvsem od vsebine, ki jo zgodba oz.
izbrani izseki odražajo, v mislih pa moramo vedno imeti, da je glavni namen knjige branje,
zato morajo biti berljive tudi tipografske manipulacije znotraj nje.
Knjigo bom natisnil, saj jo želim doživeti v fizični obliki. Poleg tega je omenjena tema
vzbudila veliko zanimanja med prijatelji in znanci, ki jo bodo z veseljem prebrali in se
prepustili vplivom tipografskih manipulacij znotraj nje.
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