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POVZETEK

V magistrskem delu se ukvarjam z izvedbo analogno-digitalne knjige brez besed.
V teoretičnem delu obravnavam teme, ki so sestavni del knjižnega projekta in se
navezujejo tako na njegovo realizacijo kot tudi na vsebino. V teoretičnem delu raziskujem pojme domišljijske ilustracije, likovnega jezika, branja podob in celostnega
oblikovanja knjige, saj so to elementi, ki zahtevajo potrebno pozornost, da z njimi
omogočamo prenos sporočila od ilustratorja k bralcu. Nadalje se posvetim definiciji
interaktivnosti in pregledu že obstoječih interaktivnih knjig. Teme, pomembne za
realizacijo knjižnega projekta, so ilustracija, knjiga brez besed in interaktivnost. Domišljija pa je tema, ki se nanaša na vsebinski del in sporočilnost knjige, zato poudarim
njene pomembne lastnosti.
V praktičnem delu pojasnim celoten proces nastajanja knjižnega projekta, od idejne
zasnove do končne izvedbe. Opišem vsebino avtorske zgodbe, pripravo zgodborisa,
razvoj protagonistov, izrazno tehniko in likovno analizo. Oblikovanje knjige zajema
celostno izvedbo projekta, od grafičnega oblikovanja do vrste tiska in načina vezave.
Pri digitalni nadgradnji pa razložim uporabo aplikacije in proces animiranja ilustracij.
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ABSTRACT

In the Master's thesis, I deal with the implementation of an analogue-digital wordless
book.
In the theoretical part, I discuss topics that are an integral part of the book project and
relate to its realization and content. In this part, I explore the concepts of conceptual
illustration, visual language, reading of images and the overall book design, as these
are the elements that require the necessary attention to enable them to convey a
message from the illustrator to the reader. Furthermore, I focus on defining interactivity and reviewing the existing interactive books. Topics relevant to the realization
of the book project are illustration, a wordless book and interactivity. Imagination
is a subject that pertains to the content and message of a book, so I emphasize its
essential features.
In the practical part, I explain the entire process of the book project, from the conceptual design to the final implementation. I describe the content of my authorial
story, the preparation of the storyboard, development of the protagonists, expressive
technique and visual analysis. Book design covers the overall execution of the project,
from graphic design to print type and binding method. As far as the digital upgrade
is concerned, I explain the use of the application and the process of animating illustrations.
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1 UVOD

Izhodišče magistrskega dela je misel, da je domišljija pomemben del človeškega življenja, vendar je po mojem opažanju njena vloga v odnosu do znanja nemalokrat podcenjena. Menim, da naša družba pripisuje več pomena razvoju znanja, medtem ko je
razvoj domišljije nekje v ozadju, čeprav odnos do domišljije ponovno postaja zanimiv.
V naravi in življenju je ravnovesje pomembno in se vzpostavlja tako z dopolnjevanjem
nasprotnih si polov kot z njuno medsebojno igro, za kar je treba negovati in razvijati
oba. To razmišljanje me je vodilo do ideje o praktičnem izdelku, s katerim želim
predati sporočilo o pomenih domišljije in ravnovesja med domišljijo in znanjem. V
svojem magistrskem delu se ukvarjam z izvedbo avtorske knjige brez besed. Knjiga
brez besed je medij, ki je izziv za bralca in ustvarjalca, saj je njena glavna lastnost
predaja sporočila samo s podobami. Treba je dobro zastaviti vizualno pripoved in
smiselno uporabiti likovni jezik, da bralec začuti povabilo v prostor pripovedi in skuša
z vizualnim izrazom razumeti sporočilo zgodbe. Čar knjige brez besed je tudi v tem,
da bralcu dopušča potrebno svobodo pri interpretaciji, s čimer ga vabi k aktivnemu
vključevanju v zgodbo in s tem spodbuja domišljijo.
Magistrsko delo sestavljata teoretični in praktični del, ki sta nastajala vzporedno. V
teoretičnem delu raziskujem pojme in vsebine, ki se navezujejo na izvedbo in sporočilo praktičnega izdelka, in zajema poglavja o ilustraciji, knjigi brez besed, domišljiji
in interaktivnosti. Pri ilustraciji sem bila pozorna predvsem na domišljijsko ilustracijo in likovni jezik, saj so v knjigi brez besed podobe glavne prenašalke pomena,
zato morajo biti jasne in dobro zastavljene. Ustvarjanje knjige brez besed pa ni samo
ilustriranje zgodbe, temveč zajema celostno obravnavo, kar pomeni tudi grafično
oblikovanje in končno dodelavo. Za ta namen sem v literaturi preverila elemente, ki
sestavljajo kvalitetno knjigo brez besed. V nadaljevanju sem analizirala dve knjigi brez
besed, ki ju odlikujeta vizualna dovršenost in poglobljeno sporočilo. Pri analizi sem
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bila pozorna predvsem na način, kako sta avtorja z likovnim jezikom predala vsebino. Raziskovala sem tudi pojem domišljije in poudarila njene pomembne lastnosti.
Teoretični del sem zaključila s temo o interaktivnosti, in sicer s pregledom vrste že
obstoječih interaktivnih knjig. Poiskala sem odgovor na vprašanje, na kakšen način
uporabiti interaktivnost, da vsebino obogati. Praktični del magistrskega dela je celostna izvedba analogno-digitalne knjige brez besed. Analogni del je fizična knjiga in
zajema ilustriranje avtorske zgodbe, grafično oblikovanje in končno dodelavo knjige,
digitalni del pa se nanaša na interaktivno nadgradnjo v obliki animiranih ilustracij v
brezplačni aplikaciji, ki se lahko uporablja na telefonih ali tablicah.
Namen magistrskega dela je raziskati literaturo o temah, ki so pomembne za celostno
izvedbo knjige, in pridobljeno znanje iz teoretičnega dela uporabiti pri ustvarjanju
projekta, ki sem si ga zastavila. Cilj pa je ustvariti kvalitetno, dovršeno interaktivno
knjigo brez besed, ki predaja sporočilo o pomenu domišljije.
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2 ILUSTRACIJA

Ilustracija je podoba, ki predstavlja, prikazuje, okrašuje, pojasnjuje ali poudarja vsebino.1 Beseda ilustracija prihaja iz latinske besede illustrare in pomeni razsvetliti,
osvetliti. Bistvo ilustracije je, da nosi pomen, vsebuje sporočilo in s podobami predaja ideje in informacije. Uporabi se lahko povsod, kjer želimo predati sporočilo na
vizualen način. Vsaka ilustracija je zmes vizualnih znakov, ki ponazarjajo dobesedno
ali metaforično vsebino.2
Ilustracija je bila dolgo le sopotnica besedila, vendar danes ni več tako. Njena raba je
zelo razširjena, saj se pojavlja v različnih medijih – v revijah, časopisih, knjigah, na
plakatih, celostnih grafičnih podobah, v oglaševanju; v raznovrstnih oblikah in vrstah
besedil, kot so domišljijska, znanstvena, poljudnoznanstvena, stvarna, otroška, in v
vseh mogočih tehnikah. Vedno bolj so uveljavljene tudi slikanice in knjige, ki so brez
besed in pripovedujejo zgolj skozi ilustracije.
Najbolj temeljna delitev ilustracije je delitev na domišljijsko in stvarno. Domišljijska
ilustracija na metaforičen način izraža ideje ali teorije, pri čemer podobe sicer res
vsebujejo elemente realnosti, vendar kot celota tvorijo drugačen pomen. Stvarna
ilustracija pa je obratna od domišljijske, saj je njena naloga nazorno predstaviti resnico ter na točen, natančen način opisati realnost.3 Lahko bi rekli, da domišljijska
ilustracija pripoveduje, stvarna pa prikazuje.

1

Aakash PANDYA, Six styles of illustrations you should know, Indiefolio, dostopno na <https://blog.indiefolio.com/stylesillustration-projects/> (20. 4. 2018).

2

Susan DOYLE, Jaleen GROVE in Whitney SHERMAN, History of illustration, New York 2018, str. 2.

3

PANDYA, op. 1.
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Slika 1: Primer stvarne ilustracije (Ernst
HAECKEL, Ammonites, 1904).

Slika 2: Primer domišljijske ilustracije
(Isabelle ARSENAULT, Cloth lullaby, 2016).

2.1 DOMIŠLJIJSKA ILUSTRACIJA
Domišljijska ilustracija je metaforična oblika umetnosti, ki temelji na pripovedovanju.4 Uporabi se na mestu, na katerem želi ilustrator sporočiti idejo. Ideja je misel,
rojena v naši zavesti, ki ustvarja novo znanje in koncepte.5 Je nekaj abstraktnega in
ponavadi kot taka v materialnem svetu ne obstaja, zato je za domišljijsko ilustracijo
značilno, da komunicira z vizualnimi metaforami. Vizualna metafora je podoba, simbol ali prispodoba za nekaj drugega.6 Je slikovna upodobitev osebe, prostora, stvari
ali ideje, ki sproža določene asociacije7 in upodablja vsebino z različnimi pristopi
komunikacije, iluzije, simbolizma in ekspresionizma.8 Primer vizualne metafore

4

Steven HELLER in Marshall ARISMAN, Teaching illustration: course offerings and class projects from the leading undergraduate
and graduate programs, New York 2006, str. XIX.

5

Mark WIGAN, The visual dictionary of illustration, Lausanne 2009, str. 120, 257.

6

Christopher MUSCATO, Visual metaphors: definition & examples, Study, dostopno na <https://study.com/academy/lesson/
visual-metaphors-definition-examples.html> (8. 3. 2019).

7

Richard NORDQUIST, Visual metaphor, Thoughtco, 3. 2. 2018, dostopno na <https://www.thoughtco.com/visualmetaphor-1692595> (8. 3. 2019).

8

Alan MALE, Illustration: a theoretical and contextual perspective, London 2018, str. 68.
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ponazarjata sliki 3 in 4. Rumeno jajce na sliki 3 je prispodoba za idejo. S simbolične
strani imata jajce in ideja sorodne lastnosti, saj je bit ideje kot vsebina jajca. Znotraj
varnosti lupine raste, se razvija in oblikuje do točke, ko je dovolj izoblikovana, da
predre lupino in gre v svet. Na sliki 4 pa se vizualna metafora kaže v belem oblačku,
ki je simbol za sporočanje.

Slika 3: Rumeno jajce kot
prispodoba za idejo (Mae BESOM,
Kaj storiš z idejo, 2016).

Slika 4: Bel oblaček kot prispodoba za sporočilo (Davide
BRONAZZI, Shyness, 2016).

Vizualna metafora ni dobesedna, saj predaja sporočilo s posredniki. Če želi bralec
razumeti sporočilo, se mora vživeti v vsebino in razmisliti o pomenu, ki ga ilustracija
nosi. Vizualna metafora na ta način nagovarja bralca k poglobitvi v ilustracijo, saj mu
daje material za razmišljanje in s tem odpira nove poglede in možnosti za raziskovanje.9 Sicer velja, da je kvalitetna ilustracija tista, katere bistvo vsi razumejo enako,
vendar je čar domišljijske ilustracije tudi v svobodi, ki jo bralcu dopušča pri interpretaciji. Ko bralec razmišlja o pomenu, podzavestno vključi svoje izkušnje in postane
del zgodbe, podobe ga usmerjajo in hkrati puščajo prostor za lastno interpretacijo.
Domišljijska ilustracija uporabi elemente iz realnosti in iz njih sestavi nov pomen,
lahko pa ustvari tudi popolnoma domišljijske like in elemente, ki sicer vsebujejo
nekaj realnosti, vendar kot taki v realnem svetu ne obstajajo. Kot primer prilagam
lik iz knjige Eric, katere avtor in ilustrator je Shaun Tan. Eric je izmišljeno bitje, ki v
realnem svetu sicer ne obstaja, vendar nosi človeške lastnosti. Skozi zgodbo ga lahko

9

NORDQUIST 2018, op. 7.
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razumemo kot prispodobo za otroško čistost, radovednost in radoživost. Na ilustraciji
je opaziti še eno prispodobo, to je arašid, ki predstavlja kovček.

Slika 5: Domišljijski lik (Shaun TAN, Eric, 2008).

2.2 SLIKANICA
Slikanica je ilustrirana knjiga, ki je v prvi vrsti namenjena otrokom in vsebuje malo
ali nič besedila.10 Dolgo je veljalo, da so ilustrirane knjige predvsem za otroke, vendar
je ta predsodek v današnji dobi skoraj izginil. Vse bolj so popularne knjige brez besed,
njihova predhodnica pa je ravno slikanica.
Slikanice se delijo na različne zahtevnostne stopnje, od preproste kartonske zgibanke, ki je namenjena najmlajšim, do prave knjige s trdimi platnicami in mehkimi
listi, namenjene otrokom od četrtega leta naprej.11 Prav tako kot se upošteva oblika
slikanice za otroke različnih starosti, je treba upoštevati tudi način ilustriranja za
različno ciljno publiko. V tem se namreč slikanica in knjiga brez besed razlikujeta.
Prva je namenjena otrokom, zato je vsebina preprosta, podobe so jasne in enostavne.
Druga pa je namenjena mladostnikom, odraslim in starejšim, zato ima zahtevnejši
vsebino in strukturo zgodbe, ilustracije vsebujejo subtilne metafore in sofisticiran

10

Slikanica, Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na <https://fran.si/
iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=slikanica> (15. 12. 2018).

11

Marjana KOBE, Pogledi na mladinsko književnost, Ljubljana 1987, str. 30.
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ton. Starejši ko je posameznik, kompleksnejše so lahko podobe in tudi pomen, ki ga
nosijo, saj jih bo prebiral z več znanja in izkušnjami.
Ilustracije ustvari ilustrator, ki z likovnim jezikom sporoča svoje ideje. Zanaša se na
sposobnost bralca, da bo podobe znal prebrati in razumeti. Za uspešen prenos sporočila sta sicer pomembna oba, vendar večjo odgovornost nosi ilustrator. Za bralca
so bolj kot poznavanje likovnega jezika in pravil pomembne izkušnje iz vsakdanjega
življenja, saj jih ob prebiranju ilustracij podzavestno vključi. Iz izkušnje namreč ve,
na primer, da so bližji predmeti videti večji kot bolj oddaljeni, ki so videti manjši, in
enako jih doživlja na ilustraciji. Ilustrator pa mora zavestno opraviti proces ilustriranja
in spretno uporabiti likovni jezik, da ustvari podobe, ki jih bo bralec lahko prepoznal,
ob tem pa razumel sporočilo.
2.2.1 Likovni jezik
Likovni jezik je sporočanje idej in konceptov na vizualen način. To sredstvo komunikacije ilustratorju omogoča, da z likovnimi prvinami, simboli in vizualnimi metaforami
ustvarja podobe in predaja sporočilo.12
Ilustratorjevo pripovedovanje se začne pri izbiri formata in likovne tehnike. Ležeč
format omogoča horizontalno kompozicijo, saj ima širok pogled in je zato primeren za
pripovedi, ki vsebujejo veliko gibanja.13 Pokončni format pa z vertikalno kompozicijo
in ožjim pogledom nudi možnost fokusa na posamezne dogodke.14 Likovna tehnika že
sama po sebi nosi določen občutek, zato prispeva k tonu in razpoloženju v ilustraciji.
Na voljo je veliko različnih likovnih tehnik, od analognih – akvareli, barvice, gvaš,
akril, oglje, kolaž in drugo – do digitalnih in kombinacije več tehnik. Vsaka od njih
ima določene lastnosti in nudi edinstvene izrazne možnosti. Izbira likovne tehnike
je odvisna od sporočila, ki ga ilustrator želi predati.
Temelj likovnega jezika so likovne prvine, ki se delijo na orisne in orisane. Orisne
prvine so tiste, ki orisujejo obliko, to so točka, linija, svetlo-temno in barva. Točka je
ploskovna ali prostorska oblika, ki zadrži pogled, medtem ko zaporedje točk ustvari
linijo in s tem gibanje. Linija je lahko aktivna, pasivna ali medialna. Aktivna linija
je linija z lastnim gibanjem, pasivna linija nastane med področji različnih svetlosti

12

WIGAN 2009, op. 5, str. 256.

13

Maria NIKOLAJEVA in Carole SCOTT, How picturebooks work, London 2006, str. 242.

14

Dragica HARAMIJA in Janja BATIČ, Poetika slikanice, Murska Sobota 2013, str. 60.
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ali barv, medialna linija pa je ploskev, ki jo orisuje aktivna linija. Svetlo-temno se
uporablja predvsem za ustvarjanje občutka prostora in globine, medtem ko barva
nosi dodatne informacije in ustvarja vzdušje. Orisne prvine torej orisujejo obliko,
oblika pa je orisana prvina. Če se oblike povežejo z drugimi oblikami, nastane lik, iz
povezovanja oblik in likov pa nastane forma. Vse likovne prvine imajo tudi določene
lastnosti, ki jih lahko opišemo kot likovne spremenljivke. To so velikost, položaj, teža,
smer, število, gostota in tekstura.15 Likovne prvine in spremenljivke so vizualna izrazna sredstva, ki omogočajo prevajanje besed v podobe. Pri ustvarjanju ilustracije se
mora ilustrator zavedati, da vsi elementi nosijo pomen in predajajo informacije. S tem
v mislih se loti ilustriranja, premišljenega razporejanja likovnih prvin, ki ustvarjajo
kompozicijo in vzdušje zgodbe. Kompozicija daje vsebini obliko in podaja sporočilo,
vzdušje pa vpliva na bralčevo doživljanje vsebine.
Kompozicija nastaja v odnosu med posameznimi elementi ter med elementi in formatom. Z različnim postavljanjem in prikazovanjem elementov ilustrator ustvarja
vizualno pripoved.16 Pomaga si z orodji, kot so kadriranje, zorni kot, fokus, velikostna razmerja, barve in svetlost. Oddaljeni kadri, pri katerih je lik v nekem okolju,
prikazujejo odnos lika z okolico, medtem ko fokus na lik prikazuje njegova čustva.17
Čustva, občutke in misli likov je mogoče prikazati z gibi, držo, obrazno mimiko in
v odnosu do prostora.18 Z likovnimi prvinami je mogoče na papirju, ki je ploskovni
medij, ustvariti tudi občutek globine in tridimenzionalnega prostora. To omogočajo
perspektiva in prostorski ključi – orodja, s katerimi se ustvari iluzija prostora. Prostorski ključi so velikost, tekstura, barva, svetlost, prekrivanje ter ostrina obrisov in
podrobnosti.19 Na ta način v knjigi nastane prizorišče, v katerem se odvija zgodba.
Za ustvarjanje občutka prostora ni vedno nujno, da je ta popolnoma določen. V prvi
vrsti je namreč treba slediti vsebini, ki jo ilustracija sporoča, zato je lahko prostor popolnoma definiran ali pa le delno. Sliki 6 in 7 kažeta dve različni upodobitvi prostora.
Na sliki 6 je prostor v celoti definiran, saj je avtorica sledila perspektivi in uporabila
vse prostorske ključe. Deček je v ospredju, zato je največji, nato sledijo drugi elementi,
ki se z oddaljenostjo zmanjšujejo. Prav tako imajo bližji elementi več podrobnosti, so
bolj nasičenih barv in prekrivajo oddaljene. Perspektiva se kaže v navideznih linijah,

15

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2003, str. 24–64.

16

Perry NODELMAN, The pleasures of children’s literature, Boston 2003, str. 289.

17

HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 14, str. 67.

18

Melissa HAYES, What are wordless picturebooks?, Wordless picturebooks, dostopno na <https://wordlesspicturebooks.weebly.
com/defining-wordless-picturebooks.html> (5. 5. 2018).

19

BUTINA 2003, op. 15, str. 92.
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ki se zlivajo v eno točko – očišče, ki je na vratih. Prikaz prostora na sliki 7 pa je ravno
obraten od prostora na sliki 6. Prostor skorajda ni definiran, vendar ga je mogoče zaznati skozi perspektivo in velikostna razmerja med elementi. Gospod je največji, kar
pomeni, da je v ospredju, sledita mu gramofon in okno. Perspektiva pa je opazna skozi
navidezno diagonalo, ki teče od spodnjega levega vogala proti zgornjemu desnemu.

Slika 6: Definiran prostor (Maja KASTELIC, Deček in
hiša, 2015).

Slika 7: Nedefiniran prostor (Jon KLASSEN,
Extra yarn, 2013).

Vzdušje v ilustraciji je mogoče ustvariti z barvitostjo, senčenjem, nasičenostjo barve,
dominantnimi oblikami in izbiro tehnike. Način, kako ilustrator uporabi te elemente,
vpliva na odnos bralca do vsebine.20 Vzdušje je lahko lahkotno in sproščeno, skrivnostno ali mračno, bralca lahko pomirja ali drži v napetosti.

20

NODELMAN 2003, op. 16, str. 280.
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3 KNJIGA BREZ BESED

Knjiga brez besed je književni žanr, ki skozi serijo ilustracij pripoveduje zgodbo, posreduje koncept, daje informacije in opisuje ideje.21 Avtor predaja sporočilo samo na
vizualen način, brez dodanega besedila, zato tako knjigo odlikuje previdno zasnovano
zaporedje visoko pripovednih ilustracij.22 Ilustracije so med seboj povezane, sledijo
si v smiselnem zaporedju in skupaj sestavljajo zgodbo.
Knjiga brez besed postaja vse bolj priljubljena, uveljavljena oblika knjige tako med
ilustratorji kot med bralci različnih starosti. Ilustratorju omogoča neomejeno svobodo
pri izražanju, od vsebine do izvedbe, bralcu pa ponuja več plasti branja in spodbuja
njegovo domišljijo. Poleg tega so knjige brez besed univerzalne, saj pripovedujejo s
podobami, ki jih lahko prebere vsak. Branje podob je namreč povezano predvsem
z raznovrstnostjo izkušenj posameznika, medtem ko je branje besed pogojeno s poznavanjem jezika, v katerem so napisane. Če bralec jezika ne pozna, mu vsebina ne
pomeni nič, iz podobe pa vsak lahko ustvari neki pomen.
Vsaka knjiga brez besed vsebuje tudi naslov, navedbo avtorja in kolofon. Te knjige torej
niso dobesedno brez besed, temveč gre za pripoved brez besed, saj je vsebina zgodbe ta,
ki je prikazana samo skozi ilustracije.23 V knjigah brez besed torej ni besedila, ki bi pojas-
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Sarah DOWHOWER, Wordless books: promise and possibilities, a genre come of age, v: Yearbook of the American reading
forum XVII (ur. Kay Camperel, Bernard L. Hayes, Richard Telfer), 1997, str. 63, dostopno na <http://americanreadingforum.
org/yearbook/yearbooks/97_yearbook/pdf/06_Dowhower.pdf> (18. 1. 2019).
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Kathy TEMEAN, Wordless picture books, Writing and illustrating, 18. 6. 2012, dostopno na <https://kathytemean.wordpress.
com/2012/07/18/wordless-picture-books/> (18. 1. 2019).
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Evelyn ARIZPE, Meaning-making from wordless (or nearly wordless) picturebooks: what educational research
expects and what readers have to say, Cambridge journal of education, 43(2), 2013, str. 6, dostopno na <http://eprints.gla.
ac.uk/76005/1/76005.pdf> (15. 2. 2018).
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njevalo, kaj ilustracije govorijo, zato je potreben kontekst, ki bralca usmeri in mu postavi
okvir, znotraj katerega sodeluje pri ustvarjanju pomena. Ponavadi je dovolj že naslov, če
pa je vsebina kompleksnejša, je lahko dodan tudi stavek, citat ali spremna beseda.
Ilustracije so v knjigi brez besed edine pripovedovalke, zato knjiga od bralca zahteva
aktivno sodelovanje pri ustvarjanju pomena. Pomen namreč nastane šele v odnosu
med bralcem in podobo, saj ga bralec ne dobi iz besed, temveč ga ustvari sam iz
podob. Bralec je v konstantnem dialogu z ilustracijami, med njimi odkriva zveze, razvija pričakovanja in gradi pripoved. Išče besede, ki se skrivajo v podobah, in zgodbo
ubesedi sam ter tako postane tudi soavtor zgodbe.24

3.1 BRANJE PODOB
Podobe nastanejo, ko ilustrator prevede verbalne znake v vizualne.25 Vizualno sporočanje ima širši spekter komuniciranja od verbalnega, saj ena podoba v sebi nosi več
besed in je večplastna, medtem ko je ena beseda specifična in natančna.26 Branje podob poteka na dveh ravneh, in sicer na ravni prepoznavanja in na ravni razumevanja.
Raven prepoznavanja je površinska, pri tej bralec na objektivni način razbere to, kar
podobe govorijo. Raven razumevanja pa je poglobljeni del branja, ki se nanaša na to,
kar podobe pomenijo. Razumevanje pomena podob je bralčeva subjektivna interpretacija, ki je odvisna od njegovih izkušenj, osebnosti, čustvenega stanja in okolice.27
Obe ravni branja je mogoče ponazoriti z motivom na sliki 8. Površinski del branja
nam pove, da izmišljeno bitje sedi na odtoku in v rokah drži risbo cveta z vprašajem.
Pri poglobljenem branju pa se sprašujemo, kaj ilustracija sporoča. Risba prikazuje,
kaj bitje vidi v odtoku, hkrati pa se sprašuje, ali je to pravilno. Sporočilo ilustracije
je torej lahko, da vsak posameznik drugače doživlja stvari ali dogodke, ki so navzven
sicer enaki.
Knjiga brez besed bralca postavlja pred izziv, da podobe prevaja v besede. Večplastnost
podob bralcu omogoča, da postane hkrati tudi pripovedovalec, saj išče in izraža po-

24

Lisa CIECIERSKI, James NAGELDINGER, William P. BINT in Sara D. MOORE, New perspectives on picture books, Athens
journal of education, 4/2, maj 2017, str. 125-126, dostopno na <http://www.athensjournals.gr/education/2017-4-2-2-Ciecierski.
pdf> (15. 2. 2018).
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MALE 2018, op. 8, str. 73.
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Perry NODELMAN, Words about pictures: the narrative art of children’s picture books, London 1988, str. 198.
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HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 14, str. 53.
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men v besedah in na ta način soustvarja vsebino. Kot rečeno, je interpretacija odvisna
od bralčevih izkušenj, zato je mogočih toliko interpretacij, kot je bralcev.

Slika 8: Ravni branja (Shaun TAN, Eric, 2008).

3.2 ZAPOREDJE ILUSTRACIJ
Knjiga brez besed razkriva zgodbo v nizu zaporednih ilustracij, ki jih bralec dojema
kot celoto, zato sta pomembni vizualna in tematska povezanost ilustracij.28 Ilustracije
si sledijo v logičnem zaporedju, saj se vsaka navezuje na prejšnjo in naslednjo, med
njimi se vzpostavlja odnos in skupaj tvorijo celostno sporočilo.
Prikaz dogodkov v knjigi brez besed je v neposrednem odnosu s prostorom in časom.29
To pomeni, da je dogajanje prikazano v več zaporednih ilustracijah, ki upodabljajo like
v različnih časovnih trenutkih. Bralec dojema ilustracije kot celoto, ki se dogaja v določenem vrstnem redu, zato spremembe v likih in okolju, ki se zgodijo med ilustracijami,
razume kot časovno razliko med posameznimi prizori.30 Prizorišča, dogodki in liki so
prikazani v določenih trenutkih,31 vmesne vrzeli pa bralec zapolni sam s povezovanjem
ilustracij med seboj. Ko bralec bere knjigo brez besed, se premika od ene ilustracije k
naslednji. Vsaka ilustracija mu razkrije del zgodbe, ki se nato sestavi v celoto.

28

MALE 2018, op. 8, str. 94–96.

29

HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 14, str. 68.
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NIKOLAJEVA in SCOTT 2006, op. 13, str. 15.
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WIGAN 2009, op. 5, str. 210.
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Slika 9 prikazuje del zgodbe iz slikanice brez besed z naslovom Val korejske avtorice
Suzy Lee. Deklica, galebi in val so trije glavni elementi, ki so prikazani v ključnih
trenutkih in si sledijo v logičnem zaporedju. Ko jih beremo po vrsti, nastane zgodba,
ki se odvija v nekem časovnem zaporedju.

Slika 9: Zaporedje ilustracij (Suzy LEE, Val, 2010).

Zaporedje ilustracij, njihova vsebina in kompozicija ter vpetost v format ustvarjajo
ritem. Ritem nastane v procesu premikanja pogleda od ilustracije do ilustracije in
med obračanjem strani. Pomembno je, da ustreza značaju zgodbe in podpira vsebino,
saj z usmerjanjem pozornosti bralca vpliva na dojemanje sporočila. Med obračanjem
strani se lahko pojavi naravni premor ali pa se ustvari napetost, ki v bralcu vzbuja
vznemirjenje in zanimanje. Nekateri elementi spodbujajo obračanje strani in je zato
ritem hitrejši, medtem ko drugi elementi ritem upočasnijo in na ta način bralčevo
pozornost zadržijo.32 Kompozicija ilustracij in njihova vpetost v format morata biti
skrbno premišljeni, saj določata, kje so poudarki in kje niso. Knjiga brez besed lahko
vsebuje samo celostranske ilustracije ali pa kombinacijo celostranskih in okvirjenih.
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HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 14, str. 66.
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Okvirjene ilustracije zadržijo bralca zunaj in na ta način pospešujejo ritem, medtem
ko celostranska ilustracija bralca povabi v dogajanje in ritem upočasni. Pomembno
je, da ilustracije potrkajo na vrata radovednosti in v bralcu vzbujajo željo po obračanju strani.

3.3 ELEMENTI OBLIKOVANJA IN DODELAVE
V knjigi brez besed je poleg ilustracij pomembno tudi grafično oblikovanje, ki prav
tako vpliva na sporočanje vsebine. Bralec namreč dojema knjigo kot celoto, zato
morajo biti vsi elementi dobro premišljeni. Kombinacija elementov oblikovanja in
ilustracije ustvarja vzdušje celotne knjige, kar pomeni, da mora oblikovanje slediti
vsebini zgodbe in sporočilu, ki ga predaja. Pod elemente oblikovanja spadajo format,
tipografija, ovitek, to sta naslovnica in zadnja stran, notranja naslovnica, prelom
strani in vezni list – če je, odvisno od vezave – pa tudi izbira papirja, vrsta tiska in
način vezave.
Najprej je treba določiti format knjige. Lahko je pokončen, ležeč, kvadraten in tako
naprej, pomembno je le, da podpira zgodbo. Tipografije je v knjigi brez besed malo,
vendar je prisotna in njena vloga ni zanemarljiva. Pojavlja se namreč na naslovnici,
ki je zelo pomembna, na notranji naslovnici, v kolofonu in morebitnem dodanem
pojasnilu, v obliki stavka, citata ali spremne besede. Knjiga vsebuje ovitek, ki ga sestavljata naslovnica in hrbtna stran, in knjižni blok. Haramija in Batič pravita, da je
naslovnica glavni element knjige, saj predstavlja prvi stik z bralcem. Od naslovnice
je odvisno, ali bo bralec knjigo vzel v roke ali ne, saj ga lahko pritegne ali pa odvrne. Naslovnica vsebuje naslov, avtorja in ilustracijo, ki se lahko nadaljuje na hrbtno
stran, ni pa nujno. Ovitek torej lahko vsebuje eno ilustracijo, ki se razprostira po
celoti, ali pa je sestavljena iz posameznih ilustriranih elementov. Podatki in motivi
na naslovnici so del vsebine in dobijo nov pomen, ko bralec pozna zgodbo.33 Prav
tako je mogoče, da je motiv na naslovnici že začetek pripovedi, ki se potem zaključi
na hrbtni strani knjige.34 Notranja naslovnica je prva stran knjižnega bloka, na kateri
se ponovita naslov in avtor zgodbe, lahko je dodan tudi ilustriran element ali lik iz
zgodbe. Notranji naslovnici nato sledi prvi prelom strani, to sta leva in desna stran,
ki delujeta kot celota. Pri oblikovanju in tudi ilustriranju je treba upoštevati, da je v
knjigi desna stran dominantna. Ilustrator mora imeti to v mislih že na začetku pro-
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HARAMIJA in BATIČ 2013, op. 14, str. 63–64.
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NIKOLAJEVA in SCOTT 2006, op. 13, str. 241.
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cesa ilustriranja, saj imajo elementi, ki so na desni strani, večjo težo, kar prav tako
vpliva na sporočanje vsebine.
Knjige s klasično trdo vezavo vsebujejo tudi vezne liste. Vezni list je to, kar drži skupaj
ovitek in knjižni blok. Je prvo in zadnje, kar vidimo, ko knjigo odpremo in zapremo.
Lahko je ilustriran z motivi iz zgodbe ali pa je zgolj v neki barvni niansi.35
Izbor papirja, način vezave in vrsta tiska so elementi, ki nimajo direktnega vpliva
na vsebino, temveč bolj subtilno prispevajo k vzdušju knjige. Današnja tehnologija
omogoča ogromno možnosti končne dodelave knjige, tako z izbiro papirja kot z vrsto
tiska in načinom vezave. Mogoče je izbirati med papirji različnih gramatur, ki so lahko
premazni ali nepremazni, beljeni, reciklirani. Tisk je lahko klasičen, to je offset, ki je
primeren za velike naklade, ali pa digitalen, to sta laserski in inkjet, ki sta primernejša
za manjše naklade. Tudi pri načinu vezave je izbira velika, za knjige sta najpogostejša
klasična trda in mehka vezava. Znotraj trde vezave je mogočih več različic, na primer
s platnom v hrbtu ali po celih platnicah, z odprtim hrbtom in drugo. Vsaka knjiga
je unikatna in zahteva drugačen pristop, pomembno pa je, da vsi elementi sledijo
sporočilu in podpirajo vsebino zgodbe.

3.4 ANALIZA DVEH KNJIG BREZ BESED Zgodba o sidru IN Kje si?
Za analizo teh dveh knjig sem se odločila zaradi kvalitetne izvedbe ilustracij in globine sporočila. Analizirala sem tehnični in vsebinski del, saj sem se osredotočila na
način, kako sta ilustratorja z zaporedjem ilustracij, kompozicije, ritma, prispodob,
likovnih prvin in spremenljivk ustvarila večplastno zgodbo. Analiza je namenjena
raziskovanju rabe likovnega jezika in pojasnjevanju, kako ga uporabiti za ustvarjanje
podob, ki jasno izražajo vsebino.
3.4.1 Zgodba o sidru
Zgodba o sidru, katere avtor je Damijan Stepančič, sicer spada pod slikanice, vendar
menim, da sta tako vsebina kot način ilustriranja primerna za širšo publiko in ne zgolj
za otroke. Zgodba primarno govori o tem, kako je v Ljubljani na Kongresnem trgu
pristalo sidro, dodatno dimenzijo zgodbi pa doda citat o sanjah, ki bralca na začetku
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Lawrence SIPE in Caroline E. MCGUIRE, Picturebook endpapers: resources for literary and aesthetic interpretation,
Children’s literature in education, 37/4, december 2006, str. 1, dostopno na <https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1037&context=gse_pubs> (12. 6. 2019).
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knjige pospremi v zgodbo. Citat skupaj z naslovom ustvarja kontekst in usmerja bralca
ter namigne, da se v ozadju odvija še ena zgodba.
Format knjige je pokončen v velikosti 230 × 295 mm, to je 20 mm širši A4, medtem
ko je format ilustracij ležeč. Ilustracije so narisane v mešani tehniki, pri kateri avtor
kombinira črno in belo linijo z barvami. V ilustracijah je mogoče najti vse likovne
prvine, vendar bi poudarila linijo, svetlo-temno in barvo. Aktivna linija orisuje vse
forme, ustvarja teksture, svetlobe, sence in podrobnosti. Svetlo-temno se kaže v občutku prostora, barve pa so uporabljene predvsem za vzpostavljanje vzdušja, saj imajo
ilustracije pridih sepije, ki zgodbi dodaja trenutek preteklosti in sanjskega sveta.

Slika 10: Aktivna linija, svetlo-temno in vzdušje.

Vse ilustracije v knjigi so celostranske, zato je kompozicija ta, ki narekuje ritem.
Avtor je z likovnimi spremenljivkami, fokusom in kadriranjem ustvaril ritem ter ga
uporabil tako, da je podprl dogajanje. Ritem je na začetku zgodbe umirjen in enakomeren, najbolj se umiri tik pred vrhom, nato pospeši in na koncu se zopet umiri.
Izmenjavanje ritma je prikazano na slikah 11—16. Na sliki 11 je ritem umirjen, saj je
smer ladje horizontalna. Na naslednji ilustraciji se pogled približa in osredotoči na
dogajanje v dečkovi sobi, nato se fokusira na zemljevid. S postopnim približevanjem
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pogleda je avtor ritem upočasnil in umiril. Potem pa se pogled oddalji in ritem pospeši, kar je mogoče zaznati zaradi smeri in položaja kapitana in dečka. Lika sta namreč
postavljena v nasprotnih si diagonalah, kar vzpostavi dinamiko in gibanje ter s tem
hitrejši ritem. Slika 15 prikazuje vrh zgodbe, kjer se hitrejši ritem in dinamika gibanja
nadaljujeta, saj je smer ladje diagonalna. Nato se pogled oddalji in ritem ponovno

Slika 11: Umirjen ritem, horizontalna smer
ladje.

Slika 12: Približanje pogleda in upočasnjevanje
ritma.

Slika 13: Fokus na zemljevid, kjer je ritem
najbolj umirjen.

Slika 14: Pospeševanje ritma, gibanje in
dinamika.

Slika 15: Vrh zgodbe, ritem je hiter, saj je smer
ladje diagonalna.

Slika 16: Ritem se zopet umiri.
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umiri. Avtor je ritem postopno pospeševal do trenutka, ko zgodba doseže vrh, in na
ta način ustvaril napetost, ki je podprla dogajanje.
Ko poznamo vsebino, lahko ob poglobljenem branju zaznamo, da se v zgodbi prepletajo preteklost in sedanjost ter svet sanj in realni svet. O prepletanju dveh svetov
nam namigne že citat na začetku, prav tako pa to lahko razberemo skozi simbolno
branje elementov. Glavni elementi v zgodbi so deček, kapitan, sidro, ladja in zmaji.
Če pogledamo simbolno, je deček prispodoba za sedanjost in realni svet, medtem
ko so kapitan, sidro, ladja in zmaji del preteklosti ter sanjskega sveta. Preteklost in
sedanjost ter sanjski in realni svet se konstantno prepletajo, saj je meja med njimi
zabrisana. Iz ilustracij je mogoče razbrati, da sta deček in sidro elementa, ki povezujeta oba svetova. Deček je namreč ta, ki zaspi in sanja o ladji, sidro pa iz sanjskega
sveta preide v realni svet.
Ilustracija na naslovnici je razdeljena na zgornji in spodnji del, ki ju ločuje črna podlaga. Celoten motiv dobi nov pomen, ko poznamo vsebino zgodbe, saj že naslovnica
vsebuje namig o prepletanju dveh svetov. Zgornji del je del sanjskega sveta, spodnji
del pa prikazuje realni svet. Črna podlaga služi kot osnova za naslov in hkrati deluje
kot ločnica med svetovoma. Ladja na naslovnici je brez sidra, saj je to spodaj na
Kongresnem trgu. Po tem lahko sklepamo, da je dogajanje na naslovnici pravzaprav
nadaljevanje zgodbe, in ne njen začetek. Z naslovnice razberemo, da je upodobljena
ladja ostala brez sidra, notranjost pa nam razkrije, kako je do tega prišlo.

Slika 17: Naslovnica.

Slika 18: Ovitek.

Slike 10—18: Damijan STEPANČIČ, Zgodba o sidru, 2010.
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3.4.2 Kje si?
Naslednja knjiga brez besed nosi naslov Kje si?, njena avtorica je Marta Bartolj. Knjiga
je namenjena ljudem vseh starosti, saj je sporočilo zgodbe aktualno tako za otroke kot
za odrasle. Vsebina govori o pomembnosti preprostih dejanj, ki ljudi povezujejo in
spodbujajo, da si med seboj pomagajo ter na ta način širijo radost in ljubezen. Zgodba
je sestavljena iz vala dobrih del, ki ga začne lastnica izgubljenega psa, nato skozi vse
ilustracije potuje od lika do lika in na koncu se ponovno vrne k dekletu, ki je val sprožilo.
Format knjige je sicer pokončen, velikosti 165 × 197 mm, vendar je po razmerju blizu
kvadratnega, zaradi česar odprta knjiga ponuja širšo podobo. Ilustracije so narisane
v kombinirani tehniki s svinčnikom in gvašem, pri čemer je svinčnik uporabljen kot
osnovni gradnik risbe, gvaš pa zapolnjuje definirane oblike in forme. Likovne prvine
linija, svetlo-temno in barva so uporabljene podobno kot v Stepančičevi slikanici.
Svinčnik izrisuje aktivno linijo, ki je uporabljena za orisovanje oblik in form, podrobnosti, teksture in poglobitev senc. Svetlo-temno je avtorica uporabila za ustvarjanje prostora, barve pa za vzdušje in prikaz preprostih dejanj. Vzdušje je umirjeno,
saj v knjigi prevladujejo nenasičene barve v kombinaciji z rdečimi poudarki, ki so
prispodoba za dejanja in prikazujejo val dobrih del. Rdeči poudarki pritegnejo našo
pozornost, nas vodijo skozi zgodbo in povezujejo dogodke.

Slika 19: Aktivna linija, svetlo-temno in rdeči poudarki.

V knjigi se izmenjujejo celostranske in okvirjene ilustracije, ki skupaj z likovnimi
spremenljivkami, kadriranjem in fokusom narekujejo ritem. Vmesni dogodki imajo
hitrejši ritem, medtem ko je pri pomembnejših trenutkih ritem upočasnjen. Izmenjavanje ritma je mogoče razbrati s slike 20, ki prikazuje štiri manjše ilustracije na
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levi strani in celostransko na desni. Dogodki na levi strani niso bistveni, vendar je
njihov prikaz potreben, saj nas pripeljejo do pomembnejšega trenutka, ki se zgodi
na desni. Okvirjene ilustracije na levi strani imajo zato hitrejši ritem, ki se na desni
strani upočasni, saj zadrži naš pogled.

Slika 20: Izmenjavanje ritma.

Na naslovnici knjige je v krogu poudarjen izgubljen pes, v ozadju pa je ilustracija
mesta, ki se nadaljuje na zadnjo stran. Naslovnico in zadnjo stran ločuje oranžen pas,
ki teče po hrbtu. Zadnja stran vsebuje tudi spremni besedi avtorice in urednice, pri
čemer avtorica razloži naslov, ki se nanaša na iskanje psa, hkrati pa bralce nagovarja,
da isto vprašanje postavijo tudi sebi in se tako zamislijo, kje stojijo kot ljudje. S tem dobi
zgodba še en sloj, ki dodaja globljo dimenzijo in daje dobro iztočnico za razmišljanje.

Slika 21: Naslovnica.

Slika 22: Ovitek.

Slike 19—22: Marta BARTOLJ, Kje si?, 2018.
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3.4.3 Sklep
Pri analizi knjig sem ugotovila, da sta oba avtorja v prvo vrsto postavila sporočilo, ki sta
ga želela predati, in uporabila likovni jezik tako, da bralca lepo popelje skozi zgodbo.
Zaporedje ilustracij nas z ustreznim ritmom pelje skozi obe knjigi, saj sta ga avtorja uporabila tako, da sta poudarila pomembne dogodke. Damijan Stepančič je z zaporedjem
ilustracij počasi ustvarjal napetost in stopnjeval ritem do ključnega trenutka, medtem
ko je Marta Bartolj ritem pri pomembnejših trenutkih upočasnila. Stepančič je barve
uporabil predvsem za vzdušje in grajenje prostora, saj so oblike, ki tvorijo kompozicijo,
primarne nosilke sporočila. V knjigi Kje si? pa je barva uporabljena za vzdušje in vsebino
v obliki rdečih poudarkov, ki simbolizirajo dejanja. Prav tako se v obeh knjigah pojavlja
element, ki povezuje dogodke in bralca vodi skozi zgodbo. V Zgodbi o sidru je to ladja,
v knjigi Kje si? so rdeči poudarki. Avtorja sta vizualne elemente in zaporedje ilustracij
uporabila skrbno in premišljeno, pri čemer v ilustracijah ni odvečnih elementov ali
dogodkov, ki bi bralca zmedli, temveč vse podpira vsebino.
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4 DOMIŠLJIJA

Domišljija je človekova zmožnost, da obdela zunanje dražljaje in iz njih ustvari nove
ideje.36 Vtisi in dražljaji iz okolice spodbujajo naš razum, da aktivno sodeluje v dogajanju,37 kar v globini sproži vrsto različnih reakcij in tako nastajajo novi koncepti,
ideje in podobe.38 Zunanji dražljaji so lahko besede, podobe in zvoki, ki se prepletajo
z našo osebnostjo, prepričanji in spomini. Iz zunanjega nevtralnega dražljaja nastane
njegova subjektivna interpretacija. Domišljija ni pri vseh ljudeh enako izrazita, saj
je njeno delovanje odvisno od zapisov, ki jih nosimo v sebi – torej od naše vzgoje,
prepričanj in osebnosti. Ista stvar lahko pri enem človeku sproži kopico asociacij,
medtem ko drugega pusti ravnodušnega. Če vzamem za primer kamen – v njem lahko
ena oseba vidi veliko različnih podob, ki sprožajo nove povezave, druga pa vidi zgolj
kamen. Sposobnost domišljije obogati in popestri naše dojemanje sveta.

4.1 ZAKAJ JE DOMIŠLJIJA POMEMBNA
Človeški psihični procesi, kot sta domišljija in ustvarjalno mišljenje, združujejo vplive
iz okolja in kombinirajo spoznanja na nov, ustvarjalen način. Tako se različna področja začnejo med seboj prepletati in na ta način bogatiti.39 Domišljija je pomembna
za umetniška dela, znanstvena odkritja in navsezadnje tudi v vsakdanjem življenju.40

36

Gita Mateja de LAAT, Zakaj je tako pomembno razvijati domišljijo, Šola na domu, dostopno na <http://solanadomu.weebly.
com/zakaj-je-tako-pomembno-razvijati-domiscaronljijo.html> (12. 7. 2018).

37

Gianni RODARI, Srečanje z domišljijo, Ljubljana 1996, str. 77.

38

WIGAN 2009, op. 5, str. 124.

39
40

Milan BUTINA, Prvine likovne prakse, Ljubljana 1997, str. 166.
RODARI 1996, op. 37, str. 126.
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Zmožnost domišljije namreč omogoča nastanek novih asociacij in povezav, s katerimi
lahko prenesemo teoretično znanje v prakso in ga ustvarjalno uporabimo v vsakdanjem življenju. Zaradi domišljije se lahko pogovarjamo drug z drugim, sposobni smo
razumevanja in sodelovanja, saj brez nje ne bi bilo humorja, ironije, metafor, prihodnosti in preteklosti. Brez domišljije niti jezik, kot ga poznamo danes, pravzaprav ne
bi mogel obstajati. Še ena pomembna vloga domišljije je sposobnost sočutja, saj nam
omogoča, da se poistovetimo z občutki drugih in se postavimo v njihovo kožo.41 Na
ta način smo zmožni razumevanja, kar vodi k medsebojnemu spoštovanju, boljšim
odnosom do sebe, drugih in narave ter posledično blaginje celotne družbe.
Domišljija je najizrazitejša v otroštvu. Otroci z igro ustvarjalno podoživljajo doživete
vtise in na ta način gradijo novo resničnost, ki ustreza njihovi radovednosti, vrednotam in potrebam. Domišljija se razvija z vtisi iz resničnega življenja, zato je za otroka
pomembno, da živi v spodbujajočem okolju. Na ta način gradi, razvija in hrani svojo
domišljijo ter tako širi svoje obzorje.42 Pri otrocih je domišljija temelj, iz katerega
rastejo ustvarjalnost, pozornost, sposobnost vizualizacije in sočutje.43
Po vsem naštetem torej lahko sklepamo, da je domišljija tako za posameznika kot za družbo pomemben del življenja. Je namreč neomejena in sega v neskončnost, edina ovira smo
mi sami. Pomembna je za ustvarjalnost, sočutje, kritično mišljenje, konstruktivne odnose,
radoživost, spoštovanje in veselje do življenja, saj ljudem daje svobodo pri uresničevanju
idej in želja ter tako osmisli življenje. Moč domišljije je v tem, da si lahko zamislimo,
karkoli želimo, saj je pod upravljanjem naših misli. Burton celo pravi, da je domišljija
najvišja mogoča oblika misli, saj bi z dovolj domišljije lahko rešili vse probleme.44

4.2 DOMIŠLJIJA IN ZNANJE
Teoretični fizik Albert Einstein je menil, da je domišljija pomembnejša od znanja.
Znanje je namreč omejeno na to, kar vemo in razumemo, medtem ko domišljija zajema vse, kar je kdaj bilo, je in bo.45

41

Neel BURTON, The psychology and philosophy of imagination, Psychology today, 1. 11. 2018, dostopno na <https://www.
psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201811/the-psychology-and-philosophy-imagination> (15. 5 2019).
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RODARI 1996, op. 37, str. 126.
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De LAAT, op. 36.
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BURTON, op. 41.
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Albert EINSTEIN, Albert Einstein quotes, Goodreads, dostopno na <https://www.goodreads.com/quotes/556030-imaginationis-more-important-than-knowledge-for-knowledge-is-limited> (6. 8. 2019).
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Znanje so podatki, informacije in veščine, ki se jih naučimo. Primarno sicer pridobimo
znanje v procesu izobraževanja znotraj šolskega sistema, vendar je za izobraževanje
vedno več možnosti tudi drugje. Domišljija pa ni nekaj, kar se naučimo, ampak je nekaj,
kar imamo oziroma s čimer naša notranjost razpolaga ali pa ne. Skozi odraščanje se
lahko razvija in raste ali pa se ne razvija in ponikne ter zakrni. Razvoj domišljije je odvisen predvsem od okolja, torej od primarne vzgoje znotraj družine in šolskega sistema.
Trenutni šolski sistem razvoja domišljije in ustvarjalnega mišljenja ne podpira. Dokumentarni film Abeceda avstrijskega režiserja Erwina Wagenhoferja predstavi podatek
o sposobnosti ustvarjalnega mišljenja pred izobraževanjem in po njem. Presenetljiv
je podatek, da je na začetku šolanja kar 98 % otrok zmožnih ustvarjalnega mišljenja,
po koncu šolanja jih ostane le 2 %. Ta podatek terja premislek in razmislek o tem,
kje in zakaj se skozi šolski sistem izgubi toliko ustvarjalnosti. Film Abeceda prikazuje
problematiko šolskega sistema na globalni ravni.46 V nadaljevanju se s svojim pogledom in mnenjem dotikam šolskega sistema v Sloveniji, in sicer v osnovnih in srednjih
šolah. Po mojem mnenju je učni načrt preobsežen, preveč definiran, nefleksibilen
in zastarel. Učenje poteka enosmerno, pri čemer učitelj preda snov učencem, od
katerih se večinoma pričakuje, da so poslušni, mirni in zmožni ponoviti, kar jim je
bilo povedano. Menim, da se že sam šolski sistem kot sistem premalo opredeljuje
in zavzema za načine učenja, ki bi spodbujali učence k ustvarjalni komunikaciji pri
učnih snoveh in učnem procesu.
Radovednost in želja po učenju sta nam prirojeni. Otroci med ustvarjalno igro z domišljijo pridobivajo znanje, samozavest, svobodno izražanje in se tako razvijajo v
odrasle ljudi z bujnim ustvarjalnim mišljenjem. Radovednost je gonilna sila v človeku,
ki ustvarja željo po učenju in znanju.
Kot primer dobre prakse bi izpostavila finski šolski sistem, saj imajo učitelji pri načinu
predajanja znanja veliko avtonomije in svobode. Njihov učni načrt ima sicer začrtane
smernice, vendar je fleksibilen. Otroci se učijo predvsem skozi igro in na način, da
si sami izberejo temo, ki jih zanima, in se nato skozi to temo učijo, na primer, tuji
jezik.47 Menim, da tak način učenja spodbuja otrokovo radovednost, krepi ustvarjalno mišljenje, hkrati pa omogoča, da se učenci razvijejo v samozavestne odrasle z
zmožnostjo domišljije.
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Erwin WAGENHOFER, dokumentarni film Abeceda, Imdb, 2013, dostopno na <https://www.imdb.com/title/tt3215346/> (9.
8. 2019).
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Anja P. JERIČ, Finski »šolski čudež« – malo domačih nalog, veliko zaupanja v učitelje, RTV Slovenija, 13. 9. 2017, dostopno na
<https://www.rtvslo.si/uredniski-izbor/finski-solski-cudez-malo-domacih-nalog-veliko-zaupanja-v-ucitelje/432017> (12. 6. 2019).
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V knjigi Srečanje z domišljijo sem zasledila zanimiv podatek, da sta pojma domišljija
in fantazija dolgo časa spadali k zgodovini filozofije. Šele nekaj desetletij nazaj so ju
začeli obravnavati kot samostojni komponenti, ki sta enakopravni drugim in nista
zgolj del česa drugega. Rodari zato pravi, da ni čudno, če naš šolski sistem domišljijo
obravnava kot revno sorodnico spomina, vso pozornost pa posveča temu.48
V šolah se torej naučimo predvsem znanja, krepita se spomin in razum, razvijajo se
logični in analitični miselni procesi, medtem ko se razvoju domišljije in ustvarjalnega mišljenja ne posveča dovolj pozornosti. Osebno menim, da je treba razviti in
zagotoviti sistem, ki bo omogočal ravnovesje med domišljijo in znanjem, saj sta v
življenju pomembna oba vidika. Domišljija odpira nova vrata za raziskovanje, znanje
pa je orodje, s katerim lahko manifestiramo svoje ideje. Na primer, če želi ilustrator s
svojim delom sporočiti gledalcem neko idejo, je pomembno, da ima likovno znanje,
saj bo na ta način uspešno predal sporočilo.

48

RODARI 1996, op. 37, str. 124.
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5 INTERAKTIVNOST

Interaktivnost pomeni aktivno udeležbo uporabnika.49 Knjige brez besed so sicer
že same po sebi interaktivne, saj bralec aktivno sodeluje pri ustvarjanju pomena,
vendar se v tem primeru interaktivnost nanaša na knjige, ki omogočajo še eno plast
aktivnega vključevanja bralca.
Pri interaktivnih knjigah je treba paziti na ustrezno mero interaktivnosti, saj je preveč lahko moteče za uporabnika in namesto da bi knjigo obogatilo, jo osiromaši. Vsi
elementi, tako analogni kot digitalni, morajo funkcionirati samostojno in hkrati biti
usklajeni, tako da je celotna izkušnja več kot samo vsota posameznih elementov.
Pomembno je, da ima uporabnik vodilno vlogo in da se sam odloča, katere elemente
bo uporabil in katerih ne. Prav tako je pomembno, da so ob digitalni interakciji aplikacije preproste za uporabo.50

5.1 PRIMERI INTERAKTIVNIH KNJIG
Danes obstaja ogromno raznovrstnih interaktivnih knjig, od analognih, analogno-digitalnih do popolnoma digitalnih knjig. Analogne interaktivne knjige so knjige brez
kakršnihkoli elektronskih oziroma digitalnih dodatkov. To so na primer knjige z zavihki, pop-up knjige, knjige z dodanimi teksturami, knjige z analogno animacijo, t. i.
tehnika ombro in knjige, pri katerih bralec sam izbira, kako se bo zgodba nadaljevala.

49

Interaktiven, Slovar slovenskega knjižnega jezika, dostopno na <https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznegajezika-2/3648126/interaktiven?page=1208&Query=*&AllNoHeadword=*&View=2> (15. 5. 2019).
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Katie BIRCHER, What makes a good picture book app?, The horn book, 28. 2. 2012, dostopno na <https://www.hbook.
com/?detailStory=what-makes-a-good-picture-book-app> (11. 4. 2019).
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Slika 23: Primer analogne knjige z zavihki (Lucy COUSINS, Minka gre spat, 1996).

Analogno-digitalne knjige so knjige, pri katerih ima knjiga neki elektronski oziroma
digitalni dodatek. Dodatek je lahko v fizični obliki, na primer pri zvočnih knjigah,
ali pa digitalna interakcija poteka v kombinaciji z aplikacijo, ki zazna podobo in nato
predvaja video, animacijo, zvoke ali glasbo.
Digitalne knjige pa so knjige, ki so v celoti digitalizirane in dostopne samo na elektronski napravi. Take knjige imajo ponavadi veliko mero interakcije z bralcem, saj
tehnologija omogoča ogromno možnosti. Analogne knjige so omejene na material,
medtem ko digitalne lahko vsebujejo veliko multimedijskih elementov v obliki animacij, glasov, zvočnih efektov in glasbe.

Slika 24: Primer analogno-digitalne
zvočne knjige.

Slika 25: Primer digitalizirane knjige na tablici.
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6 KNJIGA Domišljija

Praktični del magistrskega dela zajema celostno izvedbo analogno-digitalne knjige brez
besed z naslovom Domišljija. Analogni del je fizična knjiga, ki vsebuje 40 strani, od tega
19 prelomov, prvo in zadnjo stran ter dva vezna lista. Ilustracije se razprostirajo čez 16
prelomov, preostali trije prelomi so namenjeni napotkom o uporabi knjige, uvodu v zgodbo in zaključku. Uvod in zaključek sta sestavljena iz enega stavka, ki je razdeljen na dva
dela in vsebini daje kontekst. Digitalni del se nanaša na interaktivno nadgradnjo v obliki
animiranih ilustracij. Celostna izvedba knjige zajema pripravo zgodborisa, ilustriranje
avtorske zgodbe, grafično oblikovanje, končno dodelavo in animacijo izbranih ilustracij.

6.1 CILJNA SKUPINA
Knjiga je namenjena starostni skupini od 9. leta naprej, torej starejšim otrokom,
mladostnikom, odraslim in starostnikom. Ciljna skupina je tako široka, ker je sporočilo zgodbe univerzalno, hkrati pa vsebina dopušča veliko možnosti interpretacij in
omogoča, da vsak lahko najde kaj zase.

6.2 VSEBINA ZGODBE
Primarno sporočilo zgodbe je pomembnost domišljije, saj v ospredje postavlja njeno
vrednost v posameznikovem življenju, sekundarno sporočilo pa govori o pomenu
ravnovesja med domišljijo in znanjem.
Pripoved se začne v mestu, po katerem se sprehajajo odrasli in otroci. Prav vsi imajo
balone, ki pa niso enaki. Otroci imajo namreč velike balone, ki so polni domišljije,
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medtem ko so baloni odraslih majhni in prazni. Nato se zgodba osredotoči na dečka,
prvega protagonista, ki je namenjen v muzej na razstavo o morskem svetu. Že na poti
je njegova domišljija živahna in se popolnoma razživi, ko prispe v muzej. Deček si
zelo slikovito predstavlja morski svet in tako vidi ribe, ki plavajo po zraku, po tleh
se sprehajajo vsa mogoča morska bitja in okoli rastejo različne alge. Kmalu zatem v
sobo vstopi starejši gospod, drugi protagonist, ki je znanstvenik. Gospodova domišljija je bila med odraščanjem utišana, zato je njegova izkušnja razstave suhoparna
in osredotočena predvsem na teoretične podatke. Vendar pa ima gospod nekaj, česar
deček nima, in to je znanje. Medtem ko gospod v tišini prebira dejstva, je deček zaradi
svoje domišljije popolnoma očaran nad živahnostjo dogajanja. Dečkovo doživljanje je
tako intenzivno, da ga želi deliti z gospodom, zato gospoda nagovori, naj pogleda tisto
čudovito ribo. Gospod s pogledom zaokroži po sobi, vendar ne more videti ničesar.
Dečkovo navdušenje pa je tako veliko, da gospoda, ki se spominja radosti iz svojih
otroških let, ko je še imel bogato, živahno domišljijo, očara. Prepusti se občutkom in
kmalu tudi pred njegovimi očmi cela soba oživi. Gospod je dečku nadvse hvaležen,
zato mu želi dati nekaj v zameno. Edino, kar mu lahko ponudi, je znanje. Zgodba se
zaključi tako, da oba skupaj sedita na tleh, kjer gospod razlaga dečku zanimiva dejstva o morskih bitjih. Domišljija in znanje sta v ravnovesju, drug drugega podpirata
in bogatita. Znanje daje domišljiji obliko, domišljija pa znanju odpira neskončno
možnosti za raziskovanje.
Ilustracije sicer sledijo temu besedilu, vendar vsebina dopušča več slojev interpretacije. Lahko jo razumemo na način, da bi odrasli pogosteje pustili otrokom možnost,
da spregovorijo, in jih tudi poslušali. Dečka lahko prepoznamo tudi kot prispodobo
za notranjega otroka, ki ga vsi nosimo v sebi. Zgodba torej nagovarja odrasle, naj
svojemu notranjemu otroku pustijo, da se izrazi in razživi. Poleg tega je mogoča tudi
interpretacija, da ustanova, kot je muzej, ki je lahko za otroke morda dolgočasen, odpre
domišljijo in zato obisk postane zabaven in slikovit. To je nekaj mogočih interpretacij,
seveda pa bo knjigo vsak bralec razumel in interpretiral po svoje in ravno to je njen čar.

6.3 ZGODBORIS
Najpomembnejši del in hkrati največji izziv celotnega procesa je priprava zgodborisa. Zgodboris je zaporedje ilustracij in načrt, kako si bodo sledili kadri. Je vizualno
ogrodje zgodbe in predstavlja osnovo za izvedbo ilustracij. V knjigi brez besed so
ilustracije edine pripovedovalke, zato je pomembno, da je zgodboris jasen in zaporedje dogodkov logično. Velik del bralčevega prepoznavanja in razumevanja vsebine je
odvisen od dobre priprave zgodborisa. V procesu ustvarjanja zgodborisa sem sledila
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predvsem jasnosti v vizualnem prikazu in premišljenosti kadrov. To je povzročilo
tudi delne spremembe v sami vsebini in tako se je ideja med pripravo zgodborisa
dokončno izoblikovala.
Ko sem narisala prvi zgodboris, sem ugotovila, da se v zgodbi pojavljajo liki in dogodki, ki so odveč in nimajo nobenega vpliva na samo vsebino. Odstranila sem odvečne
elemente, ki bi bralca lahko zmedli, in zgodbo prilagajala, da bi bila čim bolj jasna in
razumljiva. Na primer, v čisto prvi različici zgodbe je deček našel balon z domišljijo
na drevesu, poleg tega je bil on edini z balonom. To je bilo v nasprotju z mojim sporočilom, da imajo vsi domišljijo, s tem da je pri otrocih bolj živa kot pri odraslih. V
drugi različici zgodbe je bilo dodanih preveč dogodkov, saj je deček v muzeju najprej
obiskal sobo prazgodovine in nato morsko sobo. Šele ko sem imela pred seboj vizualno ogrodje, sem videla, da so nekateri dogodki odveč, hkrati pa so jemali prostor
drugim dogodkom. V sobi prazgodovine sem odstranila celoten del, saj ni imel nobenega vpliva na sporočilo. Na ta način sem dobila več prostora za manj dogodkov,
ki sem jih lahko razdelila tako, da bi bili čim bolj jasno prikazani. Zgodbo sem torej
prilagajala, vendar sem bila ves čas pozorna, da je osrednje sporočilo ostajalo enako.

Slika 26: Zgodboris (Teja JALOVEC, 2018).
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Na sliki 26 je prikazan zgodboris, ki je bil osnova za potek zgodbe in prikaz kadrov. Ko
sem ilustrirala celotno zgodbo, sem opazila, da so vse okvirjene ilustracije z belim ozadjem v odnosu do drugih ilustracij preostre. Belina in okvirji so presekali tok zgodbe,
kar ni sovpadalo z vsebino. Te ilustracije sem prilagodila tako, da so vsebino podprle.
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7 IZVEDBA ILUSTRACIJ

Izvedba ilustracij zajema skiciranje in raziskovanje figur, kompozicije, stila in izrazne tehnike. Kot sem pisala v teoretičnem delu, tudi izbira tehnike in način ilustriranja vplivata na
prenos sporočila, zato je treba narediti več poskusov in tako izbrati najprimernejši način.

7.1 SKICE
Pri skiciranju sem najprej začela ustvarjati dva glavna lika, to sta deček in gospod. Deček
je vesel, radoveden otrok, gospod pa je dobrodušen starejši znanstvenik. Glavne karakteristike, ki sem jih želela poudariti pri dečku, so otroška radoživost, iskrenost in veselje
do življenja, pri gospodu pa sem iskala esenco prijaznega, umirjenega, odprtega, izobraženega človeka. Z ustvarjanjem lika dečka nisem imela večjih težav, medtem ko sem za
lik gospoda potrebovala več raziskovanja in poskusnih skic.

Slika 27: Razvijanje dečka, prvega protagonista.
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Slika 28: Deček v različnih pozah.

Slika 29: Razvijanje gospoda, drugega protagonista.
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Slika 30: Gospod v različnih pozah.

V nadaljevanju sem ustvarjala še preostale skice likov in elementov.

Slika 31: Skiciranje preostalih likov.

Slika 32: Skiciranje morskih elementov.
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Slika 33: Skiciranje mesta.

Slika 34: Skiciranje notranjosti muzeja.

Slike 27—34: Teja JALOVEC, 2018.
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7.2 IZRAZNA TEHNIKA
Poskusne ilustracije sem izvedla v treh različnih tehnikah, in sicer v akvarelu, gvašu
in digitalno.

Slika 35: Poskus z akvareli (Teja JALOVEC, 2018).

Slika 36: Poskus z gvašem (Teja JALOVEC, 2019).

Odločila sem se za digitalno tehniko, ki omogoča lažje animiranje ilustracij. Vse
ilustracije sem najprej s svinčnikom narisala na papir, nato sem jih skenirala in z
grafično tablico prerisala v programu Adobe Photoshop. Digitalna tehnika ima kot
vsaka druga tehnika svoje prednosti in slabosti. Njena slabost je ta, da ilustracije
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lahko delujejo monotono, prazno in preveč umetno, zato sem uporabila čopiče, ki
imitirajo videz akvarelov, in barvice, s čimer sem jim dodala mehkobo in polnost.
Prednost digitalne tehnike pa je ta, da omogoča neomejeno popravljanje, spreminjanje in dodelavo kompozicije.

Slika 37: Poskus v digitalni tehniki (Teja JALOVEC, 2019).

7.3 LIKOVNA ANALIZA
Notranjost knjige sestavlja 14 ležečih ilustracij, ki merijo 352 × 250 mm, in štiri pokončne, ki merijo 176 × 250 mm.
V procesu ilustriranja sem se zgledovala po knjigah, ki sem ju analizirala v poglavju
3.4, in likovni jezik uporabila tako, da jasno sporoča vsebino. Pri likovnih prvinah poudarjam aktivno linijo, svetlo-temno in barve. Aktivna linija je uporabljena za teksture,
sence in podrobnosti. Svetlo-temno gradi prostor in v kombinaciji s prostorskimi ključi
v ilustracijah ustvarja občutek globine. Slika 38 prikazuje rabo prostorskih ključev, kjer
se navidezne linije perspektive stikajo na vratih, bližji elementi so večji in prekrivajo oddaljene, ki so manjši. Rabo likovnih spremenljivk opisujem s sliko 39, pri kateri sem jih
uporabila tako, da sem ustvarila dinamiko in občutek prostora. Na tej ilustraciji prostor
v ozadju ni definiran, vendar ga je mogoče zaznati zaradi variiranja velikosti in položaja
dečka. Za največjega dečka, ki je postavljen v spodnji del formata, se zdi, da je najbližje,
za najmanjšega dečka v zgornjem delu formata pa se zdi, da je najbolj oddaljen. Likovni
spremenljivki velikost in položaj torej ustvarjata globino in prostor, medtem ko število,
gostota in smer preostalih elementov ustvarjajo dinamiko in gibanje, ki predstavljata igro.
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Slika 38: Svetlo-temno in prostorski ključi.

Slika 39: Likovne spremenljivke.

Barve ustvarjajo vzdušje, hkrati pa so prispodoba za imaginarni in realni svet. Barvna shema je zgrajena s petimi barvami, ki služijo kot osnova in variirajo v svetlosti.
Domišljija je živa in igriva, zato jo sestavljajo štiri živahne, čiste, nasičene barve, to
so rožnato-rdeča, azurno modra, jantarjevo rumena in grahovo zelena. Realnost pa
je prikazana z monokromatsko rabo toplo sive barve.
Ritem v knjigi je ustvarjen s kompozicijo zaporednih ilustracij in je uporabljen obratno
kot v Stepančičevi slikanici Zgodba o sidru, ki jo analiziram v poglavju 3.4.1. Tam se
ritem stopnjuje do vrha zgodbe, kjer je najhitrejši, v mojem primeru pa se upočasnjuje
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in je na vrhu zgodbe najpočasnejši. Vrh zgodbe tvorita dva ključna trenutka, in sicer
gospodovo spominjanje ter zavedanje domišljije. Ta dva dogodka sem želela poudariti,
hkrati pa jima dati čas, saj se premik domišljije ne zgodi v trenutku. Poleg tega se tik
pred vrhom zgodbe pojavi ilustracija, ki ima najsvetlejše ozadje in vsebuje najmanj
elementov. Ta ilustracija bralca preseneti in pripravi na ključni trenutek v zgodbi.

Slika 40: Hitrejši ritem.

Slika 41: Ritem se počasi upočasnjuje.

Slika 42: Najsvetlejša ilustracija tik pred
vrhom, ki ritem upočasni.

Slika 43: Prvi ključni trenutek.

Slika 44: Drugi ključni trenutek, ritem se obrne
in počasi začne pospeševati.

Slika 45: Ponovno hitrejši ritem.
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Celotna zgodba se odvija v nasprotjih, saj se prepleta med imaginarnim in realnim
svetom, med domišljijo in znanjem ter med otroštvom in odraslostjo. Temu sem sledila tudi pri uporabi likovnih prvin, s katerimi sem združevala nasprotja, na primer
enobarvno z večbarvnim in aktivno linijo s ploskovno obliko. Na simbolni ravni pa
sem nasprotje prikazala z dvema protagonistoma, dečkom in gospodom. Deček je
prispodoba za imaginarni svet, domišljijo, radovednost in radoživost, medtem ko gospod predstavlja realni svet, znanje, resnost in odraslost. V poglavju 6.2 sem omenila,
da znanje daje domišljiji obliko, domišljija pa znanju odpira neskončno možnosti. Na
podlagi te misli sem na subtilen način zajela tudi realne fotografije tekstur, ki simbolizirajo znanje. Znanje je del realnega sveta, zato je prikazano v definiranih, realističnih
oblikah z dodano teksturo. Domišljija je del imaginarnega sveta in se, dokler je znanje
ne prizemlji, pojavlja v stiliziranih barvnih oblikah. Na koncu zgodbe se domišljija in
znanje združita, kar sem prikazala tako, da sem barve in teksture spojila. To je prikazano na sliki 46.

Slika 46: Vizualni prikaz znanja, domišljije in združitve obeh.

Vsebina zgodbe poudarja domišljijo, zato je tudi vizualno bolj v ospredju kot znanje.
Poleg barvnih poudarkov in dečka so prispodoba za domišljijo tudi baloni, ki jih imajo vsi liki in predstavljajo obseg domišljije. V zgodbi gre domišljija tudi iz balona in
zavzame ves prostor, zato so vsi domišljijski liki obdani z belim sijem, ki se povezuje
z belino balona.
V knjigi se izmenjujeta dve upodobitvi prostora, to sta definiran in nedefiniran prostor, ki ju prikazujeta sliki 38 in 39. V definiranem prostoru je prikazano dogajanje, ki
povezuje dogodke in bralca obvešča, kje se zgodba odvija, nedefiniran prostor pa v
ospredje postavlja dogodke. Prav tako se v knjigi izmenjujeta dva prikaza ilustracij, v
obliki celostranskih in okvirjenih. Okvirjene ilustracije se pojavijo na dveh prelomih
in prikazujejo vmesno dogajanje, ki vsebinsko ni ključno, temveč je pomembno za
potek zgodbe.
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Slika 47: Okvirjena ilustracija.
Slike 38—47: Teja JALOVEC, 2019.
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8 OBLIKOVANJE KNJIGE

Slika 48: Potek knjige od veznega lista do prve ilustracije (Teja JALOVEC, 2019).
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Format knjige je pokončen B5 in meri 176 × 250 mm. Za tak format sem se odločila,
ker v zgodbi ni veliko gibanja, ki bi zahtevalo širok horizont, temveč vsebina v ospredje
postavlja posamezne dogodke.
Večinski vizualni del v knjigi Domišljija sicer ima ilustracije, vendar je prisotno tudi oblikovanje. Oblikovanje zajema grafično obdelavo naslovnice, veznih listov, preloma strani,
izbiro tipografije in končno dodelavo ter tudi potek knjige. Naslovnici namreč sledijo
vezni list, notranja naslovnica, stran z navodili, stran s prvim delom stavka, ki je uvod v
zgodbo, in šele nato se začnejo ilustracije. Vse te predstrani morajo vsebinsko in vizualno
sovpadati z vsebino in bralca gladko vpeljati v zgodbo.

8.1 OBLIKOVANJE NASLOVNICE IN ZADNJE STRANI
Na naslovnici se grafično oblikovanje in ilustracija tesno prepletata. Naslovnica vsebuje ilustriran motiv iz zgodbe in tipografski del, ki ga sestavljata izpis naslova in
avtorja. Izbrana motiva sta balon, napolnjen z domišljijo, in dečkova roka, ki ga drži.
Naslovnica je razdeljena na zgornji in spodnji del. Balon po višini zaseda zgornjo
polovico strani in se v desnem zgornjem robu preliva čez format, dečkova roka pa
je levo spodaj. Roka in balon sestavljata navidezno naraščajočo diagonalo, ki teče od
levega spodnjega roba do desnega zgornjega. Tipografski del je postavljen v spodnjo
polovico in je v celoti izpisan lastnoročno. Naslov je pomembnejša informacija kot
avtor, zato je tudi vizualno bolj poudarjen.

Slika 49: Konstrukcijska
mreža naslovnice.

Slika 50: Konstrukcijska mreža naslovnice in zadnje strani.
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Motiv na naslovnici se nadaljuje na zadnjo stran, saj je ovitek sestavljen iz ene celostranske ilustracije. Celotna ilustracija je razdeljena na četrtine. Glavna elementa, balon in
dečkova glava, zasedata vsak po eno četrtino, sta podobnih velikosti in tvorita navidezno
diagonalo. Ena četrtina je prazna, ena pa namenjena tipografskemu delu.

8.2 TIPIČNA STRAN IN PRELOM
Knjižni blok zajema 40 strani, od tega jih 32 vsebuje samo ilustracije. Vse ilustracije so
celostranske, kar pomeni, da ni praznih strani, zato sem drugim stranem knjižnega
bloka dodala podlage različnih svetlosti s teksturo. Na ta način sem jih vizualno in
tematsko povezala z ilustracijami in tako ohranila vzdušje knjige. V knjigi se pojavijo
tri tipične strani. Prva tipična stran služi kot osnova za drugi dve in vsebuje mrežo
z enakimi odmiki od vseh robov, ki merijo 20 mm. Uporabljena je za strani z več
besedila, to sta stran z navodili in stran s kolofonom. Druga tipična stran ima poleg
osnovne mreže definirane tudi tretjine. Prva tretjina definira začetek besedila na
straneh, na katerih sta uvod in zaključek.

Slika 51: Mreža prve tipične
strani.

Slika 52: Mreža druge tipične
strani.

Mreža tretje tipične strani določa pozicijo trikotnikov, ki bralcu kažejo, da gre za
animirano ilustracijo. Trikotniki so določeni glede na odmik od robov, ki je razdeljen
na dva enaka dela. Polovica odmika, ki meri 10 mm, definira velikost in pozicijo trikotnikov. Trikotniki so postavljeni v vse štiri vogale in skupaj tvorijo okvir, ki se zlije
z vsebino in ne posega v ilustracijo.
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Slika 53: Mreža tretje tipične strani.

Skozi celotno knjigo je prisotno toplo, prijetno vzdušje, ki sem mu sledila tudi s pisavo.
Tekstovni del knjige je izpisan lastnoročno, saj se tako bolj poveže z vsebino, izjema so
trije besedilni elementi, ki so izpisani z računalniško oblikovano pisavo Avenir Next
LT Pro regular in bold. Pisavo Avenir sem uporabila samo pri besedah, ki se pojavijo
v aplikaciji. Z uporabo rezov regular in bold sem jih obravnavala na enak način in jih
tako vizualno povezala z njihovo pojavnostjo v aplikaciji.

Slika 54: Ročna pisava v kombinaciji s pisavo Avenir.
Slike 49—54: Teja JALOVEC, 2019.

8.3 DODELAVA
Dodelava zajema končno izvedbo fizične knjige, torej izbiro papirja, vrsto tiska in načina vezave. Kot sem pisala v teoretičnem delu, tudi ti elementi prispevajo k vzdušju
in občutku, ki ga nosi knjiga. To sem pri dodelavi upoštevala in elemente uporabila
tako, da podpirajo vsebino zgodbe.
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Ilustracije so tiskane na 160-gramski nepremazen, recikliran papir Shiro Echo proizvajalca Favini. Papir ima rahlo teksturo, je mehek in prijeten na dotik ter ima rumenkast
pridih, kar ilustracijam doda toplino. Tehnika tiska je inkjet, kar pomeni, da se barva
vpije v papir. Rezultat tiska inkjet so mat, polne in bogate ilustracije. Vezava knjige je
trda s platnom v hrbtu in vezana polo za polo, kar pomeni, da se vsaka stran popolnoma odpre. Sprednja in zadnja platnica sta kaširani na 3-milimetrsko sivo lepenko,
povezuje ju rjavo platno, s knjižnim blokom pa ju vežeta vezna lista.

Slika 55: Rjavo platno v hrbtu (Teja JALOVEC, 2019).

Slika 56: 3-mimiletrska siva lepenka (Teja JALOVEC, 2019).
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9 DIGITALNA NADGRADNJA

Interaktivnost knjige se kaže v njeni digitalni nadgradnji, ki v aplikaciji omogoči, da
ilustracije oživijo. Pri interaktivnosti sta potrebni zmernost in premišljenost, sicer
ima lahko obraten učinek in vsebino nadvlada ter jo tako osiromaši, namesto da
bi jo obogatila. Animiranje sem zato omejila na pet ilustracij, na katerih se zgodijo
spremembe, ki poudarijo dogajanje.

9.1 ANIMACIJA ILUSTRACIJ
Proces se je začel z opredelitvijo pomena animacij in njihove vrednosti za vsebino.
Vsebina namreč poudarja domišljijo, zato sem temu sledila tudi pri interaktivnosti.
Sprva sem nameravala animirati like in domišljijske elemente, vendar sem se odločila le za slednje. Animacije so preproste in s poudarjanjem živahnosti domišljije
podpirajo sporočilo. Interaktivnost torej popestri bralčevo izkušnjo, knjigi in vsebini
pa doda vrednost.
Digitalna tehnika ilustracij omogoča lažje, enostavnejše animiranje, saj so vsi elementi že digitalizirani. Animacije so ustvarjene v istem programu kot ilustracije, to je
Adobe Photoshop, in izvožene v formatu MP4. Animacija poteka v zaporednem nizu
osmih sličic na sekundo, pri čemer se na vsaki sličici zgodi manjša sprememba. Pri
ustvarjanju animacij sem imela v mislih tudi njihovo pojavnost. Aplikacija namreč
omogoča uporabo tako na telefonih kot na tablicah, kar pomeni, da se animacije
pojavijo v dveh različno velikih vidnih poljih. Animacije sem prilagajala predvsem
velikosti telefona in tako pazila, da so animirani elementi vidni.
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Slika 57: Prikaz animiranja v programu Adobe Photoshop (Teja JALOVEC, 2019).

Slika 58: Prikaz korakov animiranja elementov v balonu (Teja JALOVEC, 2019).

9.2 APLIKACIJA HP REVEAL
Aplikacija HP Reveal je brezplačna aplikacija, ki jo je mogoče uporabljati na pametnih
telefonih in tablicah. Deluje tako, da prepozna sprožilno podobo, t. i. avro, in nato
predvaja animacijo, ki je vezana nanjo. Preden uporabnik začne digitalno izkušnjo,
je vse avre in njihove animacije treba naložiti na aplikacijo.
Za aplikacijo HP Reveal sem se odločila, ker je med uporabniki najbolj razširjena, poleg tega pa za razliko od drugih aplikacij omogoča uporabo lastnih animacij. Aplikacija
sicer deluje dobro, vendar menim, da bi uporabniška izkušnja lahko bila enostavnejša.
Uporabnik, ki aplikacijo uporablja prvič, mora najprej opraviti pet korakov in šele
nato lahko začne digitalno izkušnjo z oživitvijo podob.
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Slika 59: Prikaz profila
domisljija, na katerem so
naložene avre.
Slike 59—61: Teja JALOVEC, 2019.

Slika 60: Prikaz domače strani.

Slika 61: Prikaz zaslona,
ki zazna podobo in nato
predvaja animacijo.
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10 ZAKLJUČEK

Rezultat magistrskega dela sta fizična knjiga s 40 stranmi, to je analogni del projekta,
in animacija petih ilustracij, ki spada pod digitalno nadgradnjo. Ustvarjanje interaktivne knjige brez besed je pester, obsežen proces, ki združuje različna znanja in
veščine. Pripovedovati skozi podobe je vsekakor izziv ter zahteva tako dobro poznavanje in rabo likovnega jezika kot tudi povezovanje različnih področij, od ilustracije
in grafičnega oblikovanja do animiranja. Kot vsak drug proces se tudi ta začne z idejo
in opredelitvijo sporočila. V mojem primeru je ideja prišla iz želje in vzgiba po ozaveščanju o pomenu domišljije ter ravnovesja med domišljijo in znanjem. Ta želja me
je vodila skozi celoten proces in me motivirala, ko sem naletela na ovire. Domišljija
ima v resnici zelo pomembno vlogo v življenju vseh nas, saj v človeku prebuja tisti
del, ki ga dela živega. Prebuja otroško radovednost, radoživost, veselje do življenja
in sočutje. Ko pa se domišljija in znanje dopolnita, se s tem vzpostavita ravnovesje in
prijaznejše, spodbudnejše življenjsko okolje.
Pri izoblikovanju ideje ter vizualni in vsebinski jasnosti mi je pomagala priprava
zgodborisa. Šele ko sem pred seboj imela celotno zaporedje dogodkov, sem lahko
izluščila tisto, kar je bilo zares pomembno. Izziv mi je bil vsebino poenostaviti do
mere, da jasno izraža sporočilo, hkrati pa ostaja polna v svojem likovnem izrazu.
Tako sem v procesu ustvarjanja spoznala, da se začetne ideje gradijo postopoma ter
da vmes nastopi tudi potreba, da se izčisti vsebina in izlušči bistvo, ki ga zgodba sporoča. Prav tako je pomembno knjigo obravnavati celostno in pri izvedbi upoštevati
dejavnike, ki morda na prvi pogled nimajo veliko skupnega s samo vsebino, vendar
vplivajo na dojemanje celostnega sporočila. Pri tem mislim na končno dodelavo, torej
papir, vezavo in tisk.
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Projekt, ki je sad magistrskega dela, je zame poseben, ker združuje analogni svet z
digitalnim in s tem omogoča zanimivo izkušnjo. Prikazuje, da je kljub uporabi tehnologije mogoče ohraniti primarnost knjige in sporočila, ki ga knjiga prinaša. Če je
digitalna tehnologija uporabljena zmerno in z namenom, da podpre vsebino, s tem
knjigi doda vrednost in obogati bralčevo izkušnjo.
Namen mojega projekta je bil tudi spodbujanje h krepitvi ustvarjalnosti in domišljije, ki sta v današnjem času v primanjkljaju, ter da najdeta znanje in domišljija svojo
stično točko, iz katere bomo lahko skupaj ustvarjali lepši svet.
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12 VELIKE REPRODUKCIJE UMETNIŠKIH
DEL AVTORJA NALOGE

Slika 62: Teja JALOVEC, Ilustracija 1, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 63: Teja JALOVEC, Ilustracija 2, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 64: Teja JALOVEC, Ilustracija 3, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 65: Teja JALOVEC, Ilustracija 4, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 66: Teja JALOVEC, Ilustracija 5, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 67: Teja JALOVEC, Ilustracija 6, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 68: Teja JALOVEC, Ilustracija 7, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 69: Teja JALOVEC, Ilustracija 8, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 70: Teja JALOVEC, Ilustracija 9, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 71: Teja JALOVEC, Ilustracija 10, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 72: Teja JALOVEC, Ilustracija 11, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 73: Teja JALOVEC, Ilustracija 12, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 74: Teja JALOVEC, Ilustracija 13, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 75: Teja JALOVEC, Ilustracija 14, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 76: Teja JALOVEC, Ilustracija 15, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 77: Teja JALOVEC, Ilustracija 16, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 78: Teja JALOVEC, Ilustracija 17, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 79: Teja JALOVEC, Ilustracija 18, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 80: Teja JALOVEC, Prvi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 81: Teja JALOVEC, Drugi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 82: Teja JALOVEC, Notranja naslovnica, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 83: Teja JALOVEC, Navodila za uporabo knjige, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 84: Teja JALOVEC, Kolofon, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 85: Teja JALOVEC, Uvod v zgodbo, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 86: Teja JALOVEC, Zaključek zgodbe, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 87: Teja JALOVEC, Naslovnica in zadnja stran, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.

Slika 88: Teja JALOVEC, Naslovnica, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
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13 SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

Slika 1: Primer stvarne ilustracije.
Ernst HAECKEL, Ammonites, 1904, litografija (pridobljeno s <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Haeckel_Ammonitida.jpg> [2. 5. 2019]).
Slika 2: Primer domišljijske ilustracije.
Isabelle ARSENAULT, Cloth lullaby, 2016 (objavljeno v Amy NOVESKY, Cloth lullaby,
New York 2016).
Slika 3: Rumeno jajce kot prispodoba za idejo.
Mae BESOM, Kaj storiš z idejo?, 2016 (objavljeno v Kobi YAMADA, Kaj storiš z idejo,
Ljubljana 2016).
Slika 4: Bel oblaček kot prispodoba za sporočilo.
Davide BRONAZZI, Shyness, 2016, digitalna tehnika (pridobljeno s <http://www.davidebonazzi.com/portfolio.html> [3. 5. 2019]).
Slika 5: Domišljijski lik.
Shaun TAN, Eric, 2008 (objavljeno v Shaun TAN, Eric, Avstralija 2008).
Slika 6: Definiran prostor.
Maja KASTELIC, Deček in hiša, 2015 (objavljeno v Maja KASTELIC, Deček in hiša,
Ljubljana 2015).
Slika 7: Nedefiniran prostor.
Jon KLASSEN, Extra yarn, 2013 (objavljeno v Mac BARNETT, Extra yarn, London 2013).
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Slika 8: Ravni branja.
Shaun TAN, Eric, 2008 (objavljeno v Shaun TAN, Eric, Avstralija 2008).
Slika 9: Zaporedje ilustracij.
Suzy LEE, Val, 2010 (objavljeno v Suzy LEE, Val, Ljubljana 2010).
Slika 10: Aktivna linija, svetlo-temno in vzdušje.
Slika 11: Umirjen ritem, horizontalna smer ladje.
Slika 12: Približanje pogleda in upočasnjevanje ritma.
Slika 13: Fokus na zemljevid, kjer je ritem najbolj umirjen.
Slika 14: Pospeševanje ritma, gibanje in dinamika
Slika 15: Vrh zgodbe, ritem je hiter, saj je smer ladje diagonalna.
Slika 16: Ritem se zopet umiri.
Slika 17: Naslovnica.
Slika 18: Ovitek.
Slike 10—18:
Damijan STEPANČIČ, Zgodba o sidru, 2010 (objavljeno v Damijan STEPANČIČ, Zgodba
o sidru, Ljubljana 2010).
Slika 19: Aktivna linija, svetlo-temno in rdeči poudarki.
Slika 20: Izmenjavanje ritma.
Slika 21: Naslovnica.
Slika 22: Ovitek.
Slike 19—22:
Marta BARTOLJ, Kje si?, 2018 (objavljeno v Marta BARTOLJ, Kje si?, Dob pri Domžalah
2018).
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Slika 23: Primer analogne knjige z zavihki.
Lucy COUSINS, Minka gre spat, 1996 (objavljeno v Lucy COUSINS, Minka gre spat,
Ljubljana 1996).
Slika 24: Primer zvočne knjige (pridobljeno s <https://www.janetts-meinung.de/spielen/bookii-der-digitale-hoerstift> [20. 5. 2019].)
Slika 25: Primer digitalizirane knjige na tablici (pridobljeno s <https://www.designboom.com/design/interactive-digital-books-by-push-pop-press/> [20. 5. 2019].)
Slika 26: Zgodboris.
Teja JALOVEC, 2018, svinčnik, osebni arhiv.
Slika 27: Razvijanje dečka, prvega protagonista.
Slika 28: Deček v različnih pozah.
Slika 29: Razvijanje gospoda, drugega protagonista.
Slika 30: Gospod v različnih pozah.
Slika 31: Skiciranje ostalih likov.
Slika 32: Skiciranje morskih elementov.
Slika 33: Skiciranje mesta.
Slika 34: Skiciranje notranjosti muzeja.
Slike 27—34:
Teja JALOVEC, 2018, svinčnik, osebni arhiv.
Slika 35: Poskus z akvareli.
Teja JALOVEC, 2018, akvarel, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 36: Poskus z gvašem.
Teja JALOVEC, 2019, gvaš, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 37: Poskus v digitalni tehniki.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 38: Svetlo-temno in prostorski ključi.
Slika 39: Likovne spremenljivke.
Slika 40: Hitrejši ritem.
Slika 41: Ritem se počasi upočasnjuje.
Slika 42: Najsvetlejša ilustracija tik pred vrhom, ki ritem upočasni.
Slika 43: Prvi ključni trenutek.
Slika 44: Drugi ključni trenutek, ritem se obrne in počasi začne pospeševati.
Slika 45: Ponovno hitrejši ritem.
Slike 38—45:
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 46: Vizualni prikaz znanja, domišljije in združitve obeh.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, osebni arhiv.
Slika 47: Okvirjena ilustracija.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 48: Potek knjige od veznega lista do prve ilustracije.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, osebni arhiv.
Slika 49: Konstrukcijska mreža naslovnice.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 50: Konstrukcijska mreža naslovnice in zadnje strani.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 51: Mreža prve tipične strani.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 52: Mreža druge tipične strani.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 53: Mreža tretje tipične strani.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 54: Ročna pisava v kombinaciji s pisavo Avenir.
Teja JALOVEC, 2019, digitalna tehnika, osebni arhiv.
Slika 55: Rjavo platno v hrbtu.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 56: 3 mm siva lepenka.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 57: Prikaz animiranja v programu Adobe Photoshop.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 58: Prikaz korakov animiranja elementov v balonu.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 59: Prikaz profila domisljija, kjer so naložene avre.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 60: Prikaz domače strani.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 61: Prikaz zaslona, ki zazna podobo in nato predvaja animacijo.
Foto: Teja JALOVEC, 2019, osebni arhiv.
Slika 62:
Teja JALOVEC, Ilustracija 1, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 63:
Teja JALOVEC, Ilustracija 2, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 64:
Teja JALOVEC, Ilustracija 3, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 65:
Teja JALOVEC, Ilustracija 4, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 66:
Teja JALOVEC, Ilustracija 5, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 67:
Teja JALOVEC, Ilustracija 6, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 68:
Teja JALOVEC, Ilustracija 7, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 69:
Teja JALOVEC, Ilustracija 8, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 70:
Teja JALOVEC, Ilustracija 9, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 71:
Teja JALOVEC, Ilustracija 10, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 72:
Teja JALOVEC, Ilustracija 11, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 73:
Teja JALOVEC, Ilustracija 12, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 74:
Teja JALOVEC, Ilustracija 13, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 75:
Teja JALOVEC, Ilustracija 14, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 76:
Teja JALOVEC, Ilustracija 15, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 77:
Teja JALOVEC, Ilustracija 16, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
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Slika 78:
Teja JALOVEC, Ilustracija 17, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 79:
Teja JALOVEC, Ilustracija 18, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 80:
Teja JALOVEC, Prvi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 81:
Teja JALOVEC, Drugi vezni list, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 82:
Teja JALOVEC, Notranja naslovnica, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni
arhiv.
Slika 83:
Teja JALOVEC, Navodila za uporabo knjige, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm,
osebni arhiv.
Slika 84:
Teja JALOVEC, Kolofon, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 85:
Teja JALOVEC, Uvod v zgodbo, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 86:
Teja JALOVEC, Zaključek zgodbe, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm, osebni arhiv.
Slika 87:
Teja JALOVEC, Naslovnica in zadnja stran, 2019, digitalna tehnika, 352 × 250 mm,
osebni arhiv.
Slika 88:
Teja JALOVEC, Naslovnica, 2019, digitalna tehnika, 176 × 250 mm, osebni arhiv.

