UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

KLAVDIJA FRELIH

LJUBLJANA 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA TEKSTILSTVO, GRAFIKO IN OBLIKOVANJE

ILUSTRACIJA ANGLEŠKIH ROMANOV 19. STOLETJA

DIPLOMSKO DELO

KLAVDIJA FRELIH

LJUBLJANA, marec 2017

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ARTS AND DESIGN

19TH-CENTURY ENGLISH NOVEL ILLUSTRATION

DIPLOMA THESIS

KLAVDIJA FRELIH

LJUBLJANA, March 2017

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 65
Število strani: 65 (68. 056 znakov s presledki)
Število slik: 40
Število preglednic: /
Število literarnih virov: 34
Število prilog: /

Študijski program: univerzitetni študijski program (1. stopnja) Oblikovanje tekstilij in oblačil

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: prof. Karin Košak
Mentor: prof. mag. Marjetka Godler
Član: doc. mag. Katja Burger Kovič

Ljubljana, ………………………………

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici, prof. mag. Marjetki Godler, za svetovanje in strokovno pomoč tako
pri teoretičnem kot tudi eksperimentalnem delu diplomske naloge.

Zahvala gre tudi staršema in sestri, ker so me v času študija podpirali, spodbujali ter mi vedno
stali ob strani.

Prav tako se zahvaljujem vsem prijateljem za prijateljstvo in podporo.

IZVLEČEK

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni definicija ilustracije, zgodovina evropske
in slovenske knjižne ilustracije ter pomembnejši ilustratorji. V nadaljevanju zajema književnost
19. stoletja, pri čemer so predstavljeni pomembnejši predstavniki angleške književnosti in
knjižni ilustratorji.
Eksperimentalni del zajema kolekcijo izdelanih ilustracij po literarni prilogi romana
Prevzetnost in pristranost pisateljice Jane Austen. Za ilustriranje te knjige sem se odločila
zaradi želje in zanimanja za ilustracijo ter književnost 19. stoletja. Eksperimentalni del prinaša
tudi predstavitev izbranih slikarskih in risarskih likovnih tehnik, kombiniranja različnih tehnik
ter pri tem nastalih prednosti in slabosti. Predstavljena je tudi tehnika pisanja kaligrafije, saj je
dodana izdelanim knjižnim ilustracijam. Končne ilustracije so natisnjene na platnicah zvezka
in vstavljene v avtorsko izdelan notesnik, namenjen tako pisanju kot tudi risanju. Vanj so na
sodobni način poleg ilustracij vključeni tudi dekorativni elementi.

Ključne besede: knjižna ilustracija, 19. stoletje, Prevzetnost in pristranost, Anglija, notesnik.
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ABSTRACT

In the theoretical part of this undergraduate thesis, titled 19th-century English novel illustration,
the definition of illustration is provided, as well as the history of European and Slovenian book
illustration together with some of the more prominent illustrators who made a contribution to
the field. Subsequently, 19th-century literature is presented with an emphasis on the more
prominent figures of English literature and on book illustrators.
The experimental part of the thesis contains a collection of copyrighted illustrations based on
the novel Pride and prejudice by Jane Austen. I decided to illustrate this particular novel out of
a special interest in the 19-th century literature and illustration. In the continuation of the
experimental part, chosen painting and drawing techniques are presented, followed by a
discussion on combining different techniques and strengths and weaknesses which stem from
that. A calligraphy technique is also presented, since calligraphy is included into designed book
illustrations. The final illustrations are printed onto the covers and inserted into a self-produced
notebook, designed for writing as well as drawing. Besides the illustrations, the notebook, in a
contemporary manner, aslo includes different decorative elements.

Key words: book illustration, 19th century, Pride and prejudice, England, notebook.
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1 UVOD
Knjige in ilustracije so že od nekdaj tesno povezane. Slednje so na začetku v podrejenem smislu
spremljale le religiozne tekste, skozi stoletja pa so se sočasno s knjigo razvile v to, kar pod
pojmom ilustracija razumemo danes. Danes jih jemljemo za samoumevne, saj spremljajo
skorajda vse knjige, časopise, revije in plakate. Pojavljajo se na vsakem koraku – v digitalni
obliki in na predmetih tržne vrednosti – saj trženje izkorišča spoznanje, da je vidno sporočilo
ob spremljavi teksta močnejše. V veliki meri so se že popolnoma osvobodile funkcije
spremljave besedila in že nekaj časa niso vezane le na tradicionalne tehnike, vendar pa se v tej
smeri še vedno veliko pojavljajo in prav ta vrsta ilustracije je v nadaljevanju pomembna za moje
raziskovanje. Pregl Kobe [1, str. 5] meni, da je bistvo teh ilustracij povezanost z besedilom, ki
ga sporočajo besede. Ilustracijo, ki se pojavi ob spremljavi besedila, imenujemo knjižna
ilustracija, njena funkcija pa je prikaz literarnega besedila z likovnimi sredstvi. Zasledimo jo
lahko v vseh vrstah knjig, namenjenim otrokom, mladini in odraslim. Čeprav se danes
ilustracije pojavljajo na vsakem koraku, malokrat pomislimo, od kod izvira pojem ilustracija,
kdaj so se pojavile in koliko časa so potrebovale, da so postala tako samoumevne.
Zaradi veselja do branja, zanimanja za ilustracije in raznolikosti tako knjižnih del kot ilustracij
sem našla navdih v 19. stoletju. Še posebej so me navdušile angleška literatura in knjižne
ilustracije. V tem času so se ilustracije uveljavile tako v časopisih kot knjigah, z vse večjim
izdajanjem slednjih pa se je v sredini stoletja povečalo tudi število knjižnih ilustratorjev, ki so
imeli čast ilustrirati nekaj pomembnejših del. Sama sem se odločila za roman, izdan leta 1813,
ki me vedno znova navdihne, Prevzetnost in pristranost pisateljice Jane Austen.
Cilj diplomske naloge je bil izdelati knjižne ilustracije. Ilustriranje le-teh me je navdihnilo za
iskanje ter kombiniranje različnih slikarskih in risarskih tehnik, ugotavljanje njihovih prednosti
in slabosti ter njihovega medsebojnega dopolnjevanja. V ilustracijah je upoštevan čas nastanka
literarnega dela, obenem pa so jim dodani tudi sodobni detajli.
Končni rezultat je kolekcija ilustracij, ki sem jih uporabila za platnice zvezka in izdelavo
notesnika, v katerem so predstavljene izdelane ilustracije romana Prevzetnost in pristranost.
Delo je nastalo v spomin pisateljici Jane Austen, katere 200-letnico smrti obeležujemo letos.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 ILUSTRACIJA IN NJENA DEFINICIJA
Beseda ilustracija izvira iz srednjeveške latinščine.
»Illustratio je najprej zaznamovala duhovno razsvetljenje; v tem smislu ji je bila najbolj
sorodna beseda illuminatio, katere pomensko večkrat nebistveno spremenjene izvedenke
poznamo iz drugih evropskih jezikov, v slovenščini pa se je ohranila kot strokovna označba za
ilustracije srednjeveških rokopisov. Illustratio je v nadaljevanju dobival vedno bolj posvetni
pomen; v smeri tistega, pod katerim jo poznamo in uporabljamo danes, pa se je pomaknila v
prvi polovici sedemnajstega stoletja in ga končno dobila v zgodnjem devetnajstem.« [2, str. 8]
Pod geslom ilustracija je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisano: »Ilustracija je
risba oziroma slika kot pojasnilo, okras besedila. Ilustracijo lahko izdelamo, naredimo, lahko
je knjižna ilustracija, ilustracija povesti, pravljice, so tudi ilustracije k pesmim – knjige z
ilustracijami.« [3, str. 294]
Pregl Kobe [1, str. 70] piše, da latinski izraz »ilustrare« oziroma novolatinski »illustratio«
pomeni razsvetliti, razjasniti. Pojasnjuje, da pojem ilustracija po letu 1840 pomeni sleherno
likovno upodobitev kot nazorno dopolnitev besedila. Torej gre za dopolnjevalno oziroma
spremljevalno razmerje, ki se lahko pojavi tako pri iluminiranih rokopisih kot ilustriranih
tiskanih knjigah. Slednje so lahko znanstvene ali otroške, lahko pa tudi časopis. V današnjem
času pojem ilustracija zajema široko področje, saj je lahko popolnoma neodvisna od spremljave
besedila. Zupan [4, str. 6] pravi, da lahko ilustracije govorijo same zase, čeprav ne poznamo
njihove zgodbe. V najširšem pomenu je ilustracija splošna razlaga ali komentar, kakor meni
tudi Pregl Kobe [1].

2.1.1 KNJIŽNA ILUSTRACIJA
Knjižna ilustracija razlaga določeno vsebino knjige s sliko, vendar je potrebno vedeti, da vsi,
ki rišejo v knjige, niso ilustratorji. Če besedila ob sliki ni, ali ilustracija z njim ni povezana, so
to le slike in ne ilustracije, saj si mora knjižni ilustrator prvi prizadevati za razumljivost
knjižnega besedila ter nikakor ne sme zatreti njegove ideje [1, str. 5, 6].
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2.2 RAZVOJ KNJIŽNE ILUSTRACIJE
Najstarejše knjige so z Vzhoda. Egipčani so že 3.000 let pred našim štetjem na papirusove
zvitke zapisovali besedila in jih okraševali z miniaturami, s katerimi so bile že v dobi faraonov
opremljene tudi knjige mrtvih. Kitajske knjige, ki so nastale v 14. in 13. stoletju pred našim
štetjem, so bile pisane in ilustrirane na bambusove deščice. Že v prvih stoletjih naše dobe pa se
je na tem področju pojavila prva lesorezna knjiga in kasneje tisk s premičnimi črkami.
Najstarejša tiskana in obenem bogato ilustrirana knjiga je iz leta 868, imenovana je svitek Sutre
[1, str. 12–14].
V Evropi se je razvoj knjige in ilustracije razvijal ločeno od Kitajske. Obliko egipčanske knjige
sta sicer prevzeli rimska in helenistična kultura, vendar so tam znali brati le izobraženi ljudje.
Vse do srednjega veka so se v skromni količini pojavljale tudi ilustracije, vendar so besedilo
spremljale le v podrejenem smislu. Do prvih sprememb je prišlo na začetku 2. stoletja s
pojavom prvih kodeksov, najstarejših ilustriranih knjig iz antike. Ko so s papirusovih zvitkov
prešli na kodeks, pisan na pergament, se je pojavila iluminacija. Njen pomen v likovni
umetnosti je okraševanje knjig, pisanih z roko, hkrati pa je naziv za iniciale, miniature in
ornamente, ki so v njih naslikani ali narisani. Pogosto je izrinila ilustracije in se je v knjigah
pojavljala le v dekorativni vlogi, saj ni imela nobene veze s samim besedilom. Umetnost
iluminiranih rokopisov se je razcvetela v srednjem veku, z izumom tiska pa sta jo zamenjala
lesorez in bakrorez.
Do bistvene spremembe v zgodovini je prišlo z uvozom papirja, ki so ga začeli v Evropi
uporabljati približno v 13. stoletju. Z razvojem tiska in grafike se je začela sočasno
izpopolnjevati tudi ilustracija. Prvi lesorezi neznanih mojstrov so se pojavili že okoli leta 1400,
leta 1440 pa se je pojavila še druga tehnika – bakrorez. V sredini stoletja se je začela širiti
ploščna knjiga, za katero je bilo značilno, da sta besedilo in ilustracija hkrati odtisnjena z iste
izrezane lesene plošče. Leta 1455 je nastalo prvo zanesljivo dokumentirano delo, Biblija.
Natisnjena je bila s tehniko premičnih črk, kar je med drugimi pocenilo tudi tiskanje knjig,
sočasno s tem pa je ilustracija začela pridobivati svoj pravi pomen. V času renesanse so začeli
tiskati svetovna knjižna dela, z ilustracijo teh pa so se pojavili tudi znani slikarji. Sandro
Botticelli je eden prvih slikarjev, ki se je psihološko vživel v vsebino literarnega dela in hkrati
zaznal željo po razkošnem prikazovanju. Ustvaril je 94 perorisb za Dantejevo Božansko
komedijo. Velik korak v knjižni ilustraciji je naredil Albrecht Dürer. Ker se ni želel obrtniško
podrejati plačniku, je na lastne stroške ustanovil tiskarno, v kateri je natisnil in objavil svojo
3

prvo knjigo, Apokalipso. Ta je vsebovala 15 avtorsko izdelanih lesorezov s posebej dodano
naslovno stranjo. Kasneje je velik uspeh požela tiskana knjiga Smrtni ples, zanjo je Hans
Holbein mlajši izdelal 58 lesoreznih ilustracij [1, str. 17–36].
Z iznajdbo tiska so se pojavile umetniške ilustracije tudi v novih tehnikah, razvitih iz orožarske
obrti – v jedkanici (akvatinta, mezzotinta …), kar je ilustratorjem omogočilo izdelavo
živahnejših in neenakomernih linij z mnogimi odtenki.
Tisk se je v času reformacije razmahnil, z njim pa se je razširila tudi knjižna ilustracija. Do
konca 17. stoletja so po Evropi izhajale bogato ilustrirane knjige. Pregl Kobe [1, str. 36] navaja,
da ne glede na še »tako vabljivo slikovno spremljavo – branje knjig ob koncu 17. stoletja še ni
bila razširjena zabava«.
V racionalizmu prve polovice 18. stoletja je bila ilustracija kot spremljevalka meščanske
literature že povsem realistična. Vendar pa se je že v drugi polovici stoletja nagnjenost k
neposredni resničnosti, strogi razumnosti in zavestnosti sprevrgla v neodgovorno čustvenost,
posledično pa se je nenehno nižala tudi raven zahtevnosti literature. Redno knjižno občinstvo
(razcvet knjigotrštva) so ob pomanjkanju okusa zadovoljevale grozljive povesti, družinski in
nravstveni romani ter moralistični traktati v obliki »ganljivih« ljubezenskih zgodb. To
predromantično pomanjkanje okusa je začetek razvoja, ki je oplazil tudi najdragocenejše
stvaritve umetnosti 19. stoletja. Ob koncu 18. stoletja se je z razvojem strojev in izumom
litografije omogočilo tudi vse večjo reprodukcijo kvalitetnih knjig, čemur je sledila tudi večja
pismenost ljudi [1, str. 35–37, 40, 43–44].

2.2.1 19. STOLETJE
V vseh zvrsteh kulture je značilnosti 19. stoletja mogoče prepoznati šele po letu 1830.
Po zmagi meščanstva se je morala aristokracija umakniti v zasebnost. V času brezposelnosti,
ko se je začel delavski razred upirati, se je to občutilo tako v socialnih, političnih in
gospodarskih problemih kot tudi umetnosti. Časnikarstvo, ki je bliskovito začelo svojo pot, je
močno vplivalo na množice – postalo je pomembna opora in orodje kapitalističnega sistema.
Dnevni tisk se je v želji za močjo moral preoblikovati v kapitalistična podjetja in prodati čim
več primerkov čim ceneje. Vrhunec tega časa so časnikarske ilustracije francoskega slikarja,
grafika in kiparja, Honoreja Daumierja (1809–1879), ki je v številnih tedanjih časopisih
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upodabljal ilustracije ostrih protestov in poroga. V tej poplavi časopisov in knjig so se pojavljale
tudi številne ilustracije. Zaradi tolikšne količine se je kvaliteta zmanjšala, kar je razlog za
nastanek – poleg dobrih – ogromno nekvalitetnih ilustracij, namenjenih le sprostitvi širše
množice. Podobno je bilo s knjigo. Rast števila bralcev in pocenitev knjig sta bili v medsebojni
zvezi. Novonastale izposojevalne knjižnice so povzročile živahnejšo založniško dejavnost, niso
pa znižale cene knjig. Ta problem je rešila knjigotrška novost – roman v mesečnih zvezkih
(skupaj z ilustracijami) [1, str. 45, 48–49]. Knjiga je zaradi vse večje razširjenosti postala last
množice, zato je morala upoštevati tudi njen okus. V Angliji je bilo v sredini stoletja objavljenih
približno 2.600 knjig, v zadnjem desetletju pa je število naraslo na 6.000 – večina teh je bila
ilustriranih [5, str. 11]. Ilustriranja knjig so se lotili tudi najboljši umetniki, vendar so odlična
dela nastala le, če je ilustrator sam izrisal osnutke ter vrezoval in odtiskoval. Prevladovale so
tehnike litografija, jedkanica in lesorez, po originalnih risbah pa so to delo običajno opravljali
usposobljeni rezci [1, str. 51–52].
V drugi polovici stoletja je bil za razvoj ilustracije pomemben tudi razcvet pravljične
pripovednosti, na katero so najbolj vplivali brata Grimm in Hans Christian Andersen, saj so bile
njihove zgodbe polne fantastike in mitologije.
Meščani so zaradi kreditnega sistema pridobili samozavest, poslabšal pa se je njihov okus.
Prava umetnost se je občinstvu oddaljila; umetnost je služila le za zabavo: zanjo so poskrbeli
stenski okrasi, lahka glasba ter zabavna literatura (neokusno ilustrirana). Naturalizem, ki mu
prepisujejo najpomembnejše umetniške stvaritve stoletja, je bil kot umetnost opozicije med
umetniki in občinstvom izpostavljen nenehni javni kritiki večinskega mnenja, saj ta umetnost
ni služila zabavi širokih, za umetnost večinoma brezbrižnih slojev. Umetnike naturalizma je
povezovalo prepričanje, da so prvi borci, ki si utirajo pot v prihodnost [1, str. 56–57].
Tako se je konec 19. stoletja evropska umetnost naveličala pretiranega poudarjanja
zgodovinskih dejstev in naturalizma, uprla se je staremu ter zavestno iskala drugačen, vzvišen
svet lepote. V srednji Evropi se je tako pojavil novi in prvi vseobsegajoči slog – secesija.
Gibanje je nastalo kot opozicija in odcepitev skupine umetnikov od obče priznanih in
privilegiranih organizacij v umetniškem življenju. V različnih deželah se je pojavljala pod
različnimi imeni (»Art Nouveau«, »Jugendstil«, »Sezessionstil« …). Na začetku ni imela
skupnega likovnega izraza, le težnjo po uporu konvencionalnemu akademizmu. Vzore je iskala
v tujih deželah (stari egipčanski, keltski in japonski umetnosti …) in bila naklonjena eleganci
prejšnjega stoletja. Bistvena značilnost tega časa je poudarjanje umetnine kot celote, zato se je
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pojavila tudi pri oblikovanju celostne podobe knjige. Le-ta je bila sestavljena iz skrbno
izdelanega ovoja, vezave, naslovne strani v novi secesijski pisavi, izbire tipografije besedila,
inicialk in ustrezne kakovostne ilustracije. Secesijska umetnost je bila namenjena ozkemu
krogu velike buržoazije na vrhuncu kapitalističnega obdobja. Ker je bila zahtevana
prvovrstnost, je bila večina teh knjig izdelana ročno in je vsebovala dobre ilustracije.
Hkrati so zaradi vse večje množične proizvodnje strojne izdelave knjig le-te prodrle do vseh
slojev in kmalu postale najpomembnejši dejavnik v širjenju izobrazbe, s čimer je kakovost
umetnosti padla. Na prehodu stoletja je sočasno nastalo tudi vse več neokusno ilustriranih knjig
[1, str. 54, 62, 71–74].

2.3 RAZVOJ SLOVENSKE KNJIŽNE ILUSTRACIJE
Do razširjenja ter razvoja tiska in knjižne ilustracije je prišlo v obdobju reformacije. Primož
Trubar je kot oče slovenskega jezika sestavil Abecednik in Katekizem ter slednjega na lastne
stroške opremil s 55 lesoreznimi ilustracijami neznanega nemškega umetnika. V tem obdobju
je nastal tudi prevod Dalmatinove Biblije, ki velja za eno najlepše opremljenih protestantskih
knjig [6, str. 11–12].
Prvo organizirano ilustracijsko delovanje na Slovenskem je na lastne stroške vodil Janez
Vajkard Valvasor. Njegovo najobsežnejše delo, Slava vojvodine Kranjske, je izšlo leta 1689 v
4 debelih zvezkih s 533 natančnimi in umetniškimi bakrorezi (podobami in zemljevidi). Ker ni
bilo domačih bakrorezcev, je moral zaposlovati tuje.
Slovenska književnost je bila nato vse do zadnje četrtine 18. stoletja le nabožna. Z literarnim
preporodom slovenske književnosti (ne pa tudi ilustracije) je leta 1768 izšla Kranjska
gramatika Marka Pohlina. Tudi v 19. stoletju še ni bil ugoden položaj za razvoj domače
ilustracije, saj so založniki in oblikovalci pri opremljanju knjig uporabljali le tuje, večinoma
nemške. Zaradi verskega prizadevanja so se izdajale le knjige z nabožno vsebino, ki so bile
sicer bogato ilustrirane, vendar so bile ilustracije v njih večinoma tuje. Slovenski risarji so le
redkokdaj sodelovali na umetniški ravni, saj so hoteli zadostiti okusu preprostih ljudi
[6, str. 13–14].
Prve umetniške ilustracije so bile objavljene v reviji Zvon. Izdelala sta jih brata Janez in Jurij
Šubic, ki veljata za začetnika umetniške ilustracije na Slovenskem. Med drugim sta ilustrirala
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tudi enciklopedično delo Avstroogrska monarhija v sliki in besedi. Kasneje so v času šolanja v
ozračju akademskega realizma nekaj ilustracij za revijo Dom in svet ustvarili tudi impresionisti:
Ivan Grohar, Matej Sternen in Matija Jama. Omeniti je potrebno tudi Frančiška Dobnikarja,
nadarjenega slikarja in samouka, znanega po dekorativnih in pripovednih ilustracijah v stilu
konca 19. stoletja. Slednji je za revije narisal več zaglavij za naslovne strani in več ilustracij ter
risb za platnice, na katerih je formalni vpliv secesije očiten. Samouk, ki je umrl na začetku svoje
likovne poti, je mnogo obetal, pred njim pa v slovenski umetnosti še ni bilo mogoče opaziti
tolikšnega čara poetičnosti, kot v likovni govorici njegovih ilustracij [6, str. 16–20].
Do razcveta slovenske ilustracije je prišlo po letu 1900. Leta 1903 je bilo na Dunaju
ustanovljeno društvo Vesna, katerega člani so si prizadevali osamosvojiti slovensko umetnost
pred tujo (predvsem nemško). Izhodišče njihovega ustvarjanja je bila domača motivika, zato so
začeli študirati navade in običaje ter ljudsko umetniško tvornost. Čeprav so se na dunajski
likovni akademiji šolali v realističnem duhu, so zrasli iz dunajske secesije, »njihovo izrazno
sredstvo je postala linija, dekorativnost, kot posledica te linije pa se je pri njih izražala v
ornamentu, ki posnema narodnega« [6, str. 23]. Pri večini ilustracij je okrog leta 1910 opaziti
povratek k realistični sliki – umirjen in romantično obarvan realizem, ki je pod vplivom
secesijske linje še vedno močno stiliziran. Med pomembnejšimi osebnostmi razcveta slovenske
knjižne ilustracije je Ivan Vavpotič, ki je izdelal več ilustracij za revijo Dom in svet ter oblikoval
naslovno stran Ljubljanskega zvona. Pri obeh je viden vpliv secesije. Z akademsko realističnimi
ilustracijami Jurčičevega Desetega brata, Milčinskega Tolovaj Mataj in Meškovega Mladim
srcem se uvršča med najboljše ilustratorje slovenske leposlovne knjige.
Pomembnejša slovenska ilustratorja, pomembna za razcvet ilustracije, sta še Sašo Šantel (prvi
predsednik Vesne) z ilustracijami za Nazorjevo pesnitev, Veli Jože, v katerih je opazen vpliv
secesije, in Hinko Smrekar z dovršenimi ilustracijami za Levstikovega Martina Krpana. V
obdobju med obema vojnama je ustvaril najlepše karikature, zaradi katerih se je zvrst končno
oblikovala tudi pri nas. Omeniti je potrebno tudi Franca Podrekarja, dobitnika Levstikove
nagrade za ilustracije humorističnih zgodb Butalci Frana Milčinskega [6, str. 22–28].
V obdobju med obema vojnama so bili glavni predstavniki slovenski ekspresionisti France in
Tone Kralj, Veno Pilon, Božidar Jakac ter ostali, ki so s svojimi likovnimi izrazi nasprotovali
pokvarjenemu svetu in preživelim idealom. Te razmere so se odražale tudi na ilustracijah.
Vodja in soustanovitelj Kluba mladih, France Kralj, je ustvaril več kvalitetnih ilustracij, med
katerimi gre omeniti tiste, izdelane z izrazito dinamično razgibano črtno linijo, za Jakličevo
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Nevesto s Korinja. Božidar Jakac je ilustriral Cankarjevega Kurenta ter več pesniških zbirk, kot
so Gradnikove pesmi v knjigah Padajoče zvezde, Do profundis in Zlate lestve [6, str. 29–30].
Cervantesovega Don Kihota je ilustriral Nikolaj Pirnat. S satiro in porogljivo kritiko se je
njegov uporni duh izražal v satiričnih risbah, risanih ilustracijah, karikaturah, portretih ter
avtoportretih. Ob družbenokritični in socialno zamišljeni satiri pa je bil hkrati povsem
pripoveden in liričen. Več ilustracij je ustvaril za knjigo Deseti brat Ivana Roba in Blazni
Kronos Igorja Torkarja. Potrebno je omeniti tudi njegove ilustracije za otroško poezijo in
pravljične ilustracije, kot so ilustracije za Župančičevega Cicibana in perorisne ilustracije za
Finžgarjevo povest Hudournik [6, str. 31].
Z okupacijo slovenskega ozemlja so leta 1941 prenehali izhajati vsi slovenski časopisi in knjige.
Večina slovenskih kulturnih delavcev, združenih v okviru Osvobodilne fronte, je proglasilo
kulturni molk, ki pa ni veljal za partizanski tisk. Tako se je razmahnilo živahno ilegalno delo
po ilegalnih tehnikah in partizanskih tiskarnah, ki so razmnoževale najrazličnejši osvobodilni
tisk, od pesniških zbirk do brošur in časopisov. V tem obdobju je začel z številnimi ilustracijami
izhajati Slovenski pionir, njegov prvi ilustrator pa je bil Ive Šubic. Poleg njega so ilustracije
ustvarjali Nikolaj Pirnat, Alenka Gerlovič, Vito Globočnik, Lojze Lavrič, Terezija Hajder, Ivan
Seljak-Čopič, Tanja Turk in Dušan Petrič. Med vodilne partizanske umetnike sodijo še Božidar
Jakac ter brata Drago in Nande Vidmar. Partizanska grafika in ilustracija sta omogočili ter
spodbudili nagli povojni razvoj in s tematiko narodnoosvobodilnega boja tudi bistveno razširili
vsebino ilustracij [6, str. 32–33].
Ustanovitev Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je leta 1945 omogočila razširitev
in razvoj knjižnih ilustracij. Bistveni pomen pri razvoju le-teh gre pripisati tudi ustanovitvi
založbe Mladinska knjiga in Levstikovi nagradi, ki jo založba podeljuje že od leta 1949.
Ustanovljena je bila z namenom, da spodbudi slovenske književnike in ilustratorje [6, str. 34].
Pregl Kobe pravi, da so bile knjige za odrasle oziroma knjige, namenjene »bolj odrasli
mladini«, sprva v pripovedni literaturi s partizansko tematiko, zanje pa je bila značilna uporaba
risb iz partizanskih grafičnih map. Franc Mihelič je z risbami opremil Hacetove Komisarjeve
zapiske in kasneje še Prežihove Solzice [6, str. 39, 44]. Med redko ilustriranimi prevedenimi
romani so lep primer ilustracije Marija Preglja za Hemingwayevo povest Starec in morje.
Ilustriral je tudi knjige, namenjene mladini, med katerimi so bolj znane Andersonove Pravljice
in Snežna kraljica. Pregelj je znan po sposobnosti vživljanja v ekspresionistično deformirane
like. Med drugimi je ilustriral tudi Homerjeva epa, Iliado in Odisejo [6, str. 40, 45]. Največkrat
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so se založbe odločile za ilustrirane izdaje pesniških zbirk, pri čemer gre omeniti ilustratorja
Maksima Sedeja z ilustriranjem za Minattijevo S poti, Vladimirja Lakoviča s Krakarjevo V
vzponu mladosti in Rika Debenjaka s Prešernovo pesnitvijo Uvod h Krstu pri Savici [6, str. 40].
Med pomembnejšimi slovenskimi ilustratorji je Marlenka Stupica, ki je med drugimi ustvarila
ilustracije za Grimmovo Trnuljčico ter kasneje še Sneguljčico, ilustrirala pa je tudi Lindgrenino
Piko Nogavičko ter Collodijevega Ostržka [6, str. 49].

2.4 KNJIŽEVNOST 19. STOLETJA
Pojem romantika je v evropski književnosti prevladoval od začetka do sredine 19. stoletja. Ime
izvira iz besede roman, označuje pa nežno čustvenost in plemenito melanholijo. Romantika se
je najmočneje razvila v Angliji, Nemčiji, Franciji in Rusiji. V prozi je gojila pripovedne zvrsti,
različne po obsegu, obliki in vsebini, od kratkih pripovedk do obsežnih oblik romanov.
Romantična književnost je nadaljevala tiste težnje, ki so bile že v predromantiki naperjene zoper
klasicistično estetiko in razsvetljensko miselnost. Za nastanek romantike je bilo važno
poudarjanje posameznikovega notranjega življenja, čustev, strasti in umikanje iz stvarnosti v
domišljijo [7, str. 167].
Okoli leta 1850 je začel prevladovati realizem. Pojem se je pojavil v 30. letih iz latinske besede
»realis«, kar pomeni stvaren. Najmočneje se je razvil v ruski, francoski in angleški književnosti.
Pisatelji so pisali predvsem o vsakdanjem življenju, zgodovinskemu dogajanju, socialnih in
političnih razmerah, bioloških in psiholoških zakonih, usodi ter smrti [7, str. 195]. Po letu 1870
se je v nekaterih delih evropske književnosti iz realizma kot posebna knjižna struja razvil
naturalizem. Kos [7, str. 199] pojasnjuje, da ta pojem označuje književne pojave, ki so v letih
med 1870 in 1900 poskušali uresničiti tiste težnje, ki so v realizmu stremele k čim bolj
objektivnemu, skoraj znanstvenemu opisovanju resničnosti. Slednja je s svojimi biološkimi in
socialnimi zakoni obvladovala človeka ter njegovo zunanje in notranje življenje.
V drugi polovici stoletja se je pojavila nova romantika. To je skupno ime za književne pojave,
ki so zoper književnost realizma spet začeli uveljavljati težnje, deloma poznane že romantiki.
V ospredje je znova postavila človekovo notranjost, njegova občutja, domišljijske predstave in
razpoloženja. Vrh je dosegla v 80. in 90. letih stoletja [7, str. 223].
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2.4.1 POMEMBNEJŠI PREDSTAVNIKI ANGLEŠKE KNJIŽEVNOSTI
Romantiko je v Angliji uvedla šola »lakistov«, t. i. skupina pesnikov, ki so ji ob koncu
18. stoletja pripadali William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge in Robert Southey.
Njihovo skupno delo je zbirka Lirske balade. Okoli leta 1810 jim je sledila nova romantična
generacija, med katerimi gre omeniti predvsem pesnika Georga Noela Gordona Byrona in
pripovednika Walterja Scotta, utemeljitelja evropskega zgodovinskega romana. Slednji je v
svojih delih pisal o škotski, angleški in francoski preteklosti od srednjega veka do novejših
časov na podlagi natančnega preučevanja zgodovinskih virov [7, str. 170–171, 188].
Jane Austen (1775–1817) je svoja neobjavljena in kasneje tudi popravljena dela pisala že ob
koncu 18. stoletja. Anonimno, pod psevdonimom »By a Lady« in kasneje pod »By the Author
of Sense and Sensibility«, je knjige objavila šele po letu 1811. Napisala je šest romanov:
Razsodnost in rahločutnost, Mansfield Park in Emma, po njeni smrti sta izšla še romana
Northangerska opatija in Prepričevanje. Leta 1813 je z izdajo romana Prevzetnost in
pristranost požela velik uspeh [8, str. 68]. Anonimno so svoje romane izdajale tudi sestre
Brontë. Najstarejša, Charlotte Brontë, je v sredini stoletja doživela uspeh z romanom Jane Eyre.
Prav tako sta se uveljavili tudi Emily Brontë z romanom Viharni vrh in Ann Brontë z romanom
Gospa s pustega brega. V njihovih delih je opaziti spajanje realizma s še močnimi prvinami
romantike [7, str. 200].

2.4.1.1 JANE AUSTEN – PREVZETNOST IN PRISTRANOST
V eksperimentalnem delu sem izdelala kolekcijo knjižnih ilustracij po romanu Prevzetnost in
pristranost, zato je za lažje razumevanje le-teh predstavljen krajši povzetek zgodbe.
Osrednja junakinja zgodbe je bistroumna Elizabeth, druga hči družine Bennet.
Ko se je v bližnjem dvorcu nastanil premožni gospod Bingley, je bila edina želja matere Bennet,
da poroči eno izmed 5 hčera. Po povabilu na ples, na katerem ga je spremljal tudi prijatelj
Darcy, se je Bingley zagledal v najstarejšo hčer, Jane Bennet. Darcy je bil na plesu vzvišen in
zadržan, kar je zmotilo vse prisotne. Še slabše mnenje o Darcyju si je kasneje ustvarila
Elizabeth, ko je od poročnika Wickhama izvedela, da je bil zaradi njega oškodovan pri dednem
deležu. Elizabeth je že močno prizadela mater z zavrnitvijo snubitve daljnega sorodnika
Collinsa (dediča posestva družine Bennet), naslednje negativno presenečenje pa ji je pripravil
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še Bingley, saj je nenadoma odpotoval v London in pretrgal stike z Jane. Elizabeth je izvedela,
da je za to kriv Darcy in svojih očitkov nikakor ni skrivala, prav tako pa je strogo zavrnila tudi
njegovo snubitev. Nato ji je v pismu razložil svoje ravnanje, kar je dalo Elizabeth misliti in
kmalu je spoznala, da so se čustva, ki jih je gojila do njega, spremenila. Ko je s poročnikom
Wickhamom pobegnila najmlajša hči, Lydia, je priskočil gospod Darcy na pomoč in rešil
družino pred velikim škandalom.
Ob vrnitvi na bližnje posestvo je Bingley na veselje vseh zasnubil Jane. Elizabeth je zaradi
neresničnih govoric na domu kmalu presenetila Darcyjeva teta, lady Catherine de Bourgh, in ji
sporočila, da ne bo nikoli pristala na njeno poroko z Darcyjem. Elizabeth se ni zmenila za njene
besede, temveč se je odločila dati prednost svoji sreči. Kasneje, na sprehodu z Darcyjem, ji je
ta priznal, da se njegova čustva do nje niso spremenila. Elizabeth je z veseljem sprejela njegovo
ponovno ženitveno ponudbo [34].

2.5 ANGLEŠKI KNJIŽNI ILUSTRATORJI 19. STOLETJA
Na prelomu iz 18. v 19. stoletje je bil pomemben angleški ilustrator slikar in pesnik William
Blake (1757–1827). Svoje pesmi je izdajal v knjigah z vgraviranimi besedili in ilustracijami, ki
jih je ročno obarval. Na tak način so nastale tudi ilustracije za Jobovo knjigo in akvarelne
perorisbe za Dantejevo Božansko komedijo. Njegove risbe so bile mračne, genialne in hkrati
otroško ganljive. Občudovali so jih zaradi pretresljive, plastično prikazane minljivosti sveta,
hkrati pa za tisti čas pogumnega oblikovanja podob [1, str. 122]. Kasneje, v 30. letih stoletja, je
ilustrator Edward Lear (1812–1888), danes najbolj prepoznaven po avtorskem delu A Book of
Nonsense, izdal svojo prvo knjigo z naslovom Illustrations of the Family of Psittacidae oziroma
Parrots. Lear je začel knjigo izdelovati pri 18 letih, že takrat pa je bil izkušen ornitološki
tehnični slikar. Za knjigo je izdelal 42 barvnih ilustracij papagajev, ki jih je kot eden prvih
odtisnil s tehniko litografije. Le-ta se je pred tem uporabljala le za odtis portretov in pokrajin
[9, str. 41]. Nekaj svojih del je ilustriral tudi pisatelj William Makepeace Thackeray. Za roman
Semenj ničevosti je izdelal 40 celostranskih jedkanic, 77 lesorezov vinjet in 67 inicialk, ki
skupaj tvorijo popolno celoto. Ta pestrost ilustracij sodeluje skupaj z besedilom ter ustvarja
križanje vizualnosti (slik) in besed. Kot avtor in umetnik je Thackeray ustvaril delo, ki se ga
lahko bere zgolj z interdisciplinarnim pristopom [11].
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Največkrat so bile na voljo ilustrirane knjige pisatelja Charlesa Dickensa. Za roman
Pickwickovci je nekaj jedkanic izdelal ilustrator Robert Seymour (1798–1836), po njegovi smrti
pa je Dickens najel takrat še neznanega ilustratorja Hablota Knighta Browna (1815–1882),
znanega kot Phiz, s katerim sta sodelovala še naslednjih 23 let. V teh letih je ilustriral
10 romanov, med katerimi je pomembnejši David Copperfield [9, str. 43]. Brown je s
popolnostjo in kančkom humorja realiziral like ter prizore prav tako, kot jih je pisatelj naslikal
z besedami [1, str. 125]. Dickensovo Božično pesem je ilustriral John Leech (1817–1864). Zanjo
je izdelal 4 ročno pobarvane jedkanice in 4 ilustracije, odtisnjene s tehniko lesoreza. Leech je
znan predvsem po delu za humoristično revijo Punch, pri kateri je bil zaposlen 23 let. Zanjo je
izdelal več kot 3.000 ilustracij in karikatur [10, str. 84].

Slika 1: Hablot Knight Brown, ilustracija Dickensovega romana David Copperfield, 1849 [17]

Nekaj Dickensovih del je ilustriral tudi ilustrator in politični karikaturist, George Cruikshank
(1792–1878), ki je pomemben za razvoj angleške – značilno humorne in satirične – ilustracije.
Skupno je ilustriral več kot 860 knjig [1, str. 126], med drugim tudi dela pisateljev Walterja
Scotta in Williama Ainswortha. Za slednjega je ilustriral 6 romanov, med katerimi gre omeniti
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zgodovinski roman Jack Sheppard [10, str. 71]. Velik uspeh je požel z ilustriranjem prve
prevedene angleške izdaje German Popular Stories, dela bratov Grimm, za katero je izdelal
razigrane, otrokom prijazne ilustracije. Poleg 18 jedkanic je izdelal tudi posebej oblikovane
naslove in pisavo. V svoji karieri je dosegel vrhunec z ilustriranjem Dickensovih del. Prve
ilustracije so nastale za zbirko Skice, v kateri so opisi londonskega življenja, leta 1838 pa je
ilustriral tudi njegovo pomembnejše delo, Oliver Twist. Zanj je izdelal 24 jedkanic [12, 10,
str. 70]. Cruikshank je imel pri ilustriranju pogosto težave z upodabljanjem lepih (atraktivnih)
figur, kar je še posebej dobro razvidno v ilustracijah za roman Oliver Twist. Prav tako je imel
težave pri ilustriranju otrok, ki jih je upodabljal kot odrasle, le v pomanjšani različici. Kljub
temu so njegove ilustracije lepe, estetsko dovršene in izredno bogate z detajli [13].

Slika 2: George Cruikshank, ilustracija Dickensovega romana Oliver Twist, 1846 [18]

Eden boljših ilustratorjev 19. stoletja je bil John Everett Millais (1829–1896), ki je s svojim
talentom ter popolnostjo na najbolj dramatični način upodabljal figure v določenih situacijah in
prostorih, v katerih so se znašli junaki. V 60. letih 19. stoletja je opremil 5 knjig pisatelja
Anthonyja Trollopeja, med njimi tudi romana The Small House at Allington in Orley Farm.
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Nekaj romanov je imel priložnost ilustrirati tudi George du Maurier (1834–1896), ki je ilustriral
8 del pisateljice Elizabeth Gaskell, med njimi tudi romana Cranford in Wives and Daughters.
Za slednjo je v 60. letih 19. stoletja izdelal 18 ilustracij [10, str. 103, 104, 124].

Slika 3: John Everett Millais, ilustracija Trollopejevega romana Orley Farm, 1862 [19]

Ilustrator Richard Doyle (1824–1883) je pomemben predvsem za razcvet pravljične ilustracije.
Zaposlen je bil pri reviji Punch, za katero je ilustriral predvsem socialno satirično tematiko.
Zanjo je v 40. letih stoletja izdelal tudi zapleteno naslovno stran, z dodanim rustikalnim
naslovom ter velikim številom figur in škratov [14]. Ilustriral je veliko knjig za otroke, kot je
pravljica Kralj zlate reke pisatelja Ruskina, za katero je bilo izdelanih več lesorezov, ilustracij,
vinjet in inicialk. Njegove najbolj impresivne ilustracije so nastale za zbirko pesmi pesnika
Allinghama, In Fairyland, za katere je ilustriral naslovno stran ter 15 barvnih ilustracij, ki so
bile odtisnjene s tehniko lesoreza. Pri ilustriranju le-teh se je Doyle znašel v fantastičnem
izmišljenem svetu, v katerem živijo vile ter škrati z enako velikimi pticami, metulji, kačami in
hrošči [10, str. 90]. V ilustriranju pravljic se je uveljavil tudi John Tenniel (1820–1914), ki je v
60. in 70. letih 19. stoletja ilustriral danes vsem poznani pravljici Alica v čudežni deželi in Alica
izza ogledala pisatelja Lewisa Carrolla. Ilustracije le-teh vsebujejo zanimive in humoristične
figure ter so še posebej privlačne za otroke [10, str. 166].
14

Slika 4: Richard Doyle, ilustracije pesmi In Fairyland, 1870 [20]

V zadnjih 20 letih 19. stoletja je bil med pomembnejšimi slikar, grafik in ilustrator William
Morris (1834–1896). Njegova kreativnost je bila pomembna za ustanovitev založbe Klemscott
Press leta 1891 [10, str. 158]. Izdaja je bila pri tej založbi precej draga, saj je Morris pri
opremljanju knjig oblikoval svojo tipografijo ter izdelal svoj papir, vse skupaj pa je odtiskoval
ročno [15]. Končni rezultat je bil preprosto osupljiv, saj je izpod njegovih rok nastalo nekaj
najlepše oblikovanih knjig. To je vidno predvsem pri izdaji najpomembnejšega in
najobsežnejšega dela, The Works of Geoffrey Chaucer. Delo ima 544 strani, ilustrator Edward
Burne-Jones (1833–1898) pa je zanjo izdelal 87 ilustracij s tehniko lesoreza. Morris je medtem
izdelal več sto osnutkov, zadolžen pa je bil za izdelavo inicialk, obrob in naslovnih strani
[10, str. 159].
V času stila »Art nouveau« se je uveljavil angleški risar in ilustrator Aubrey Vincent Beardsley
(1872–1898), ki je postal prepoznaven s svojo vrhunsko obdelano, stilizirano belo-črno risbo.
Njegova najbolj znana dela so ilustracije za The Yellow Book in The Rape of the Lock
Aleksandra Popa ter Salome Oscarja Wilda. Ustvarjal je pod vplivom grškega vaznega
slikarstva, japonskega lesoreza in francoskega rokokoja. Pregl Kobe [1, str. 123] meni, da so
njegove precizne, morbidne in erotične stvaritve pomembne za razvoj ilustracij v knjigah za
odrasle.
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Slika 5: Aubrey Beardsley, ilustracija za Wildovo dramo Salome, 1894 [21]

2.5.1 ILUSTRACIJE ROMANA PREVZETNOST IN PRISTRANOST V 19. STOLETJU
Prva izdaja romana Prevzetnost in pristranost (1813) ni bila ilustrirana.

2.5.1.1 WILLIAM GREATBATCH
Prve ilustracije so nastale v 30. letih 19. stoletja. Leta 1833 so bili v Angliji izdani romani
pisateljice Jane Austen, z ilustracijami okrašeni le na naslovnih straneh. Ilustracije je v tehniki
jedkanice izdelal William Greatbatch (1802–1894), na njih pa sta upodobljena Elizabeth in njen
oče. Pojavlja se možnost, da ilustrator, ki je po vsej verjetnosti George Pickering, ni upošteval
časa, v katerem se zgodba odvija, saj je pri figurah opaziti oblačila, ki so se nosila v 30. letih
19. stoletja [16, str. 127].
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2.5.1.2 HUGH THOMSON
Hugh Thomson (1860–1920) je leta 1893 sprejel ponudbo za ilustriranje romana Prevzetnost in
pristranost za izdajo »Peacock«, ki je leto kasneje doživela velik uspeh. V knjigi so ilustracije,
polne idealiziranih figur, ki so jim dodani domiselni detajli. Knjigo krasijo tudi okrašene
inicialke, ki se pojavljajo na začetku posameznih poglavij. Thomson je kot nadarjeni ilustrator
znal zelo dobro nakazati osebnosti figur. Za roman je izdelal 160 črtnih ilustracij [23, str. 143].

Slika 6: Hugh Thomson, izdaja »Peacock« romana Prevzetnost in pristranost, 1894 [22]
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Slika 7: Hugh Thomson, ilustracija romana Prevzetnost in pristranost, 1894 [24]

2.5.1.3 CHARLES EDWARD BROCK IN HENRY MATTHEW BROCK
Leto kasneje, 1895, je za naslednjo izdajo romana Prevzetnost in pristranost ilustracije izdelal
Charles Edward Brock (1870–1938). Zanj je izdelal 40 ilustracij, s črno-belo črtno risbo.
Čeprav je bil Hugh Thomson zelo nadarjen ilustrator, pa vseeno velja, da je C. E. Brock
ilustriral bolj razgibane figure, s katerimi je nakazal tudi večjo govorico telesa. Ob primerjavi
je opaziti, da so Thomsonove figure videti mlajše, nerazvite ter mirujoče, medtem ko so pri C.
E. Brocku videti ravno obratno [25].
Leta 1898 sta brata, C. E. Brock in H. M. Brock (1875–1960), ilustrirala 10. izdajo romanov
pisateljice Jane Austen, v katerih sta poleg peresa in črnila uporabila tudi akvarelno tehniko ter
tako predstavila značilnosti obdobja bolj natančno kot kadarkoli prej. Na to je vplivalo tudi
njuno zanimanje za arhitekturo, pohištvo in oblačilno modo ob koncu 18. in na začetku
19. stoletja. Skupno sta izdelala 60 ilustracij. Ta izdaja velja za prvo, ki vsebuje barvne
ilustracije.

18

Med letoma 1904 in 1909 je C. E. Brock za naslednjo izdajo romanov pisateljice Jane Austen
izdelal ilustracije v akvarelni tehniki, ki veljajo za njegovo najbolj obsežno in uspešno delo. Z
ilustriranjem vseh del je nastalo 144 ilustracij [25].

Slika 8: Charles Edward Brock, ilustracija romana Prevzetnost in pristranost, 1895 [26]
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Slika 9: Henry Matthew Brock, ilustracija romana Prevzetnost in pristranost, 1898 [27]

Slika 10: Charles Edward Brock, ilustracija romana Prevzetnost in pristranost, 1904–1909 [28]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 IDEJA IN ZASNOVA
Ideja za ilustriranje knjižnih ilustracij se je razvila iz veselja do branja in ilustriranja.
V eksperimentalnem delu sem se preizkusila v izdelavi ilustracij po knjižni prilogi iz
19. stoletja – romanu Prevzetnost in pristranost, katerega ljubezenska zgodba se odvija na
angleškem podeželju na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Iz zadnjih 20 let 19. stoletja, ko so začele
nastajati prve ilustracije za roman Prevzetnost in pristranost (z izjemo Greatbatcha iz
leta 1833), so me najbolj navdihnile tiste, ki sta jih ilustrirala brata, Charles Edward in Henry
Matthew Brock. Leta 1898 sta s tušem in akvarelom izdelala kolekcijo ilustracij, ki zelo lepo
in podrobno prikažejo zgodovinsko obdobje, detajle, estetsko pohištvo ter obleke. Ker so me
ilustracije zelo navdihnile, sem se odločila za modernejši pristop – izbrala sem kombinacijo
risarske in slikarske tehnike ter raziskala njune prednosti in slabosti ter možnosti kombiniranja
dveh popolnoma različnih tehnik. Čeprav sem ilustrirala že velikokrat, sem se v knjižni
ilustraciji preizkusila prvič. Tako sem se osredotočila na obdobje, v katerem je literarno delo
nastalo, in figure, predvsem upodobitve njihove govorice telesa. Ilustracije so postavljene v
pravo zgodovinsko obdobje, vendar se na njih pojavljajo tudi sodobni detajli.
Izdelanim ilustracijam je dodano tudi ročno napisano besedilo, saj gre za knjižne ilustracije.
Končane ilustracije sem natisnila na platnice zvezkov in jih vključila v avtorsko izdelan
notesnik.
Ideja je nastala z željo, da izdelam funkcionalne izdelke, ki jih lahko tudi uporabljam.

3.1.1 OBLAČILNA MODA NA PREHODU IZ 18. V 19. STOLETJE
V obdobju klasicizma sta prevladovali preprostost in eleganca. Oblačila so postala udobnejša
ter bolj preprosta, nosile so se tunike in srajčke, pas pa se je – po vzoru iz antike – dvignil tik
pod prsi. Oblačila so bila bele barve, z drobnimi vzorci in vezeninami. Ženske so nosile spete
grške frizure in ogromne klobuke, ki so se nosili na zadnjem delu glave – »capotte«. Na mojih
ilustracijah so nekatera oblačila poenostavljena, pojavljajo se vrvice, pentlje in volančki,
ponekod tudi vzorci. Barve so različne, nekatere rdečeoranžne, druge le nakazano modre.
Pričeske so sodobnejše – daljši lasje, speti v velike fige, z dodanimi trakovi.
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V moški modi so se v tem času pojavile dolge hlače, ki so jih nosili skupaj s telovnikom, belo
srajco, ovratno ruto in frakom z dvorednim zapenjanjem. Nosili so jahalne škornje in nizke
čevlje, ki so jih zavezovali s pentljami. V mojih ilustracijah se pojavlja frak v rjavih in modrih
odtenkih, moški pa imajo značilne zalizce [29].

3.2 RISARSKE IN SLIKARSKE TEHNIKE
Pri ilustriranju sem uporabila risarske in slikarske tehnike.

3.2.1 SVINČNIK
Za risanje se uporablja različne risarske materiale, vendar za osnovni risarski, najbolj prefinjen
in vsestranski pripomoček velja svinčnik. Na voljo je v različnih trdotah – od zelo mehkih (8B)
do zelo trdih (H). S svinčnikom večje trdote se ustvarja čiste in nežne poteze, zato niso primerni
za večje ploskve ter senčenje. Tako se v ta namen uporabljajo mehkejši svinčniki, ki pa so prav
tako primerni tudi za ustvarjanje gostih in temnih ploskev. Uporabljajo se tudi za risbe, v katerih
črta ni v ospredju [30, str. 14, 16].
Eden izmed razlogov za izbiro svinčnika je, da imam z njim že nekaj izkušenj. Prav tako
poznam lastnosti njegovega obnašanja, saj sem ga uporabljala za ilustriranje pri večini prejšnjih
del. Na izbiro sem imela tudi oglje in suhe pastele, vendar jih nisem izbrala, saj se pri nevešči
uporabi hitreje razmažejo.

3.2.2 AKVARELNA TEHNIKA
Pri izbiri slikarske tehnike sta me zanimali le akrilna in akvarelna tehnika. Čeprav imajo akrilne
barve precej prednosti in lahko z njimi slikamo na skoraj katerokoli površino, je njihova
pomanjkljivost, da je mogoče popravke na sliki narediti le s prikrivanjem [30, str. 137]. Sama
tehnika mi je zelo všeč, vendar se s kombiniranjem svinčnika ne ujame, zato je bila moja izbira
akvarelna tehnika. Slednja omogoča mehke prehode tonov, nežne nanose barv ter prosojnost
uporabljenih barv, kar naredi akvarele sveže, spontane in zanimive [31]. Akvarel je sicer ena
težjih tehnik, ki ne dopušča popravljanja, vendar sem se kljub temu odločila zanjo – tudi zato,
ker se mi zdi popolna v kombinaciji s svinčnikom.
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3.2.2.1 USTVARJANJE Z AKVARELI
Pri ustvarjanju z akvareli so pomembne kvalitetne barve, čopiči, papir in velika količina čiste
vode.
Najbolj primerni čopiči so v kapljičasti obliki, narejeni iz soboljevine (sibirska kuna), saj
zadržijo veliko količino vode in barve ter se raztezajo in krčijo kot pahljača, po uporabi pa se
vrnejo v prvotno obliko. Ker so dlake soboljevine že po naravi ostre, so njihove konice primerne
tudi za slikanje detajlov [31, str. 10–11]. Čopiči so ob pravilni uporabi in negi praktično
neuničljivi. Na voljo je tudi ogromno sintetičnih čopičev ali čopičev iz mešanice umetnih
vlaken in soboljevine ter drugih mehkih naravnih materialov, kot so čopiči iz volovskih in
veveričjih dlak [30, str. 77].
Pri ustvarjanju z akvareli igra veliko vlogo tudi papir. Akvarelni papirji so lahko grobo-,
srednje- in finozrnati. Najbolj se uporablja srednjezrnati papir, saj je rahlo teksturiran, zato je
barva na njem dobro obstojna in homogena. Akvarelni papir se razlikuje po gramaturi, ki je
izražena v g/m². Te so različne – od 100 g/m² (zelo tanek papir) do 600 g/m² (zelo trd papir)
[30, str. 78]. Tanek papir je potrebno pred slikanjem napeti, saj se zaradi močenja hitro zguba
[31, str. 13].
Pri ilustriranju sem uporabila dve vrsti papirja: fino- in srednjezrnati, teže 300 g/m²
(100-odstotni celulozni papir).
Akvarelne barve so na voljo v tubah in štirioglatih posodicah. Barve v tubah so močnejše, bolj
sijoče in omogočajo hitrejšo pripravo večje količine barve, zato so idealne za večje površine.
Pri ilustriranju sem uporabila barve v posodicah različnih proizvajalcev. Njihova prednost je,
da imamo večji nadzor, saj se ne stekajo druga v drugo, vendar pa se je pri pripravi želenega
tona potrebno bolj potruditi. Take barve so primerne za slikanje manjših formatov. Razlikujejo
se tudi po kvaliteti. Cenejše – »hobi« – barve vsebujejo manj barvila in več polnila kot
umetniške barve [30, str. 76].

3.2.2.2 POSTOPKI NANAŠANJA AKVARELNIH BARV
Predstavila sem nekatere postopke nanašanja akvarelnih barv, ki jih zasledimo v ilustracijah:
-

mokro na mokro,

-

maskiranje,
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-

upodabljanje tekstur – posipanje s soljo,

-

razlivanja.

Mokro na mokro je tehnika, pri kateri se nove barve nanesejo, preden se predhodni nanos
posuši. Nastanejo lahko vznemirljivi učinki, videz pa je odvisen od več dejavnikov – od vrste
papirja do razredčenosti barv. Slaba lastnost te tehnike je, da se nanos barve težko nadzoruje,
saj se na papirju širi, dokler se ne posuši. S tehniko mokro na mokro se lahko ustvari čudovita
mehkoba vzdušja [30, str. 92].
Maskirna tekočina je viskozna raztopina bele ali rumene barve. Nanaša se jo s čopičem, z
akvareli pa se lahko začne slikati, ko je plast maskirne tekočine posušena. Ko se akvarelne
barve posušijo, se maskirno tekočino odstrani s prsti ali gumijasto radirko. Maskirna tekočina
se uporablja za zaščito predelov, namenjenih svetlobnim odsevom, in ustvarjanje belih potez
[30, str. 98].
Zanimiva tekstura nastane s posipanjem kristalov grobozrnate soli po mokrem barvnem nanosu,
saj zrnca soli vsrkajo vodo in odrinejo barvilo. Ko sol odstranimo, ostanejo bledi vzorci v obliki
kristalov [30, str. 103].
Pri tehniki razlivanja se nanos nove barve razlije preko prejšnjega in ustvari nenavadno packo
z ostrimi, nazobčanimi robovi. Čeprav jih ni mogoče dobro nadzorovati, jih lahko ustvarimo
tudi namenoma. Kadar se uporablja barva z več vode od prvotnega nanosa, se lahko desko
nagne, kot pri tehniki mokro na mokro [30, str. 108].

3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI KOMBINIRANJA SVINČNIKA IN AKVARELNE
TEHNIKE
Svinčnik in akvarelna tehnika se vizualno zelo dobro dopolnjujeta.
Ilustracije, pri katerih sem kombinirala svinčnik in akvarelno tehniko, so videti precej bolj sveže
in svetlejše. Zaradi prosojnosti akvarela je na nekaterih mestih zaslediti svinčnik, ki preseva
skozi tanko plast akvarela. Večina figur je narisanih s svinčnikom, akvarel pa se pojavi na
oblačilih, v ozadju, na detajlih, občasno tudi na obraznih potezah ter tako popestri celotno
ilustracijo. Prav tako izstopajo tudi zanimivi kontrasti med temnim grafitom in svetlim
akvarelom. Ilustracije so barvne in živahnejše ter dajejo občutek topline.
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Na ilustracijah se pogosto ponesrečeno pojavljajo tudi packe in kaplje akvarelnih barv, kar jih
še posebej popestri in jih naredi sodobnejše. Z razlivanjem barv je v nekaterih ilustracijah
nakazana abstraktno upodobljena narava, drevesa, nebo ipd., česar samo s svinčnikom nikakor
ne bi dosegla.
Akvarelno tehniko sem uporabila na dva načina: na mokro podlago, s katero so nastala zanimiva
razlivanja, in na suho, saj sem tako ilustrirala detajle – listje, rože in oblačila – ter tako v isti
tehniki dosegla zanimiv kontrast med mehkobo (zamegljeni robovi) in trdoto (jasni robovi). Na
nekaterih ilustracijah so opazni tudi pojavi komplementarnih kontrastov barv.
Eden zanimivejših pripomočkov, ki mi je olajšal ilustriranje, je maskirna tekočina, saj sem
lahko slikala z belo barvo (kar je z akvareli nemogoče) in v ilustracijah ustvarjala bele poteze
(drevesa, listje in lestenec) [30, str. 98].
Čeprav sta mi svinčnik in akvarelna tehnika skupaj na papirju še tako všeč, pa imata precej
slabosti, ki jih je potrebno omeniti. Prva se pojavi že pri izbiri papirja, saj se s svinčnikom v
večini primerov riše na navadni papir (80g/m²), ki nikakor ni primeren za akvarelno tehniko.
Posledično sem pri ilustriranju uporabljala gladki akvarelni papir, kjer je bilo mogoče, pa tudi
srednjezrnati. Druga slabost se je pojavila pri ilustriranju. Najprej sem se lotila ilustracije s
svinčnikom, kar mi ni predstavljalo velike težave; ta je nastala šele, ko sem začela slikati z
akvareli, ki ne dopuščajo kasnejših popravkov. Tako sem morala nekaj ilustracij večkrat
ponoviti od začetka, kar mi je vzelo ogromno časa. Ta problem je nastal predvsem zato, ker
sem imela z akvarelno tehniko malo izkušenj.

3.4 KALIGRAFIJA
Kaligrafija je zvrst vizualne umetnosti, ki se ukvarja z oblikovanjem pisave. Glavni pripomoček
zanjo so posebna peresa za risanje drobnih okraskov in pisanje, ki so na voljo v številnih oblikah
in velikostih. Konice so sestavljene iz dveh ločenih kovinskih delov z namenom zadržati večjo
količino črnila [32, str. 72].
Pri pisanju besedila sem uporabila pisavo copperplate.
Copperplate je tekoča pisava, zapisana s tankim koničastim in prožnim peresom s preklano
konico. Močnejše in tanjše dele črk se doseže s pritiskanjem ter popuščanjem peresa [33, str.
73]. Za pisanje sem uporabila vodoodporno črnilo Winsor & Newton Ink in barvo 955 Burt
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Sienna. Vodoodporna črnila omogočajo prekrivanje brez raztapljanja spodnjih nanosov,
medtem ko se vodotopna črnila razlezejo in tečejo [32, str. 73]. Ličnost pisave je zelo odvisna
od enotnosti in nagiba. Za pisavo copperplate je potrebno uporabljati črtalnik s poševnicami
pod kotom 55° [33, str. 73].

3.5 PREDSTAVITEV ILUSTRACIJ ROMANA PREVZETNOST IN PRISTRANOST
Kolekcija ilustracij po romanu Prevzetnost in pristranost se nanaša predvsem na osrednji
osebnosti, Elizabeth Bennet in Darcyja Fitzwilliama. Ilustracije prikazujejo njuna srečanja, od
začetka, ko Elizabeth Darcyja ni prenesla, preko njenega spoznanja, kako ga je po krivici
obsojala, do spreminjanja njenih čustev do njega. Ker je to moj prvi preizkus knjižnega
ilustriranja, sem iskala različne možnosti s kombiniranjem slikarske in risarske tehnike, zato so
nekatere ilustracije bolj realistične kot druge, vsem pa je skupna uporaba istih tehnik.
Skupno sem izdelala 11 ilustracij z dodanimi stranmi z besedilom in naslovno stranjo, ki sem
jo uporabila za notesnik.
Izdelane ilustracije sem s pomočjo skenerja prenesla na računalnik in jih uredila v programu
Adobe Photoshop (popravki in dodajanje ozadij – vzorcev). Na isti način sem prenesla na
računalnik tudi ročno napisano kaligrafijo in jo uredila v programu Adobe Illustrator. Pisavo
sem nato dodala ilustracijam.

3.5.1 ILUSTRACIJA 1: PRVI VTIS
»Sprejemljiva je, vendar ne zadosti čedna, da bi zamikala mene,« [Austen, str. 54] je Darcy
odgovoril Bingleyju, ko mu je ta predlagal, naj na ples povabi Elizabeth Bennet. Elizabeth je
opazko slišala in si o njem ustvarila negativno mnenje. Kasneje – ob pogovoru s prijatelji – je
pripomnila, da bi mu »prevzetnost zlahka odpustila,« če ne bi razžalil njene [34, str. 61].
Elizabeth je upodobljena v prvem planu, ker je v prostoru bližje (globinski ključ) in je v tej
situaciji tudi pomembnejša, saj si na plesu ustvari zelo slabo mnenje o Darcyju, ki se nato še
stopnjuje. Njen obraz je razočaran in zamišljen, medtem ko je Darcyjeva figura hladna,
vzvišena in prevzetna. Na oblačilih in v ozadju se pojavlja razlitje akvarela – ta še posebej na
Elizabethini obleki ustvarja mehkobo oblačila v rdečeoranžni barvi, skoraj že komplementarni
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ozadju, v katerem modra barva z razlitjem nakazuje interier. V tej modrini se pojavi še beli
obris lestenca, narejen z maskirno tekočino.

Slika 11: Ilustracija 1: Prvi vtis

3.5.2 ILUSTRACIJA 2: SPOZNANJE
Čeprav je gospod Darcy Elizabeth sprva komaj priznaval, da je prikupna in jo je le kritiziral,
»je začel spoznavati, da zaradi lepega izraza temnih oči izžareva nenavadno bistrost«
[34, str. 64]. Tega se Elizabeth ni zavedala, »zanjo je bil samo človek, ki se nikjer ne pokaže
prijaznega in kateremu se ne zdi dovolj čedna, da bi plesal z njo« [34, str. 64].
Darcyjev rahli nasmeh prikazuje trenutek, ko si ogleduje Elizabeth in spoznava njeno bistrost.
Kot protiutež figuri, narisani s svinčnikom, se v ozadju pojavlja mehkoba razlitega akvarela.
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Slika 12: Ilustracija 2: Spoznanje

3.5.3 ILUSTRACIJA 3: POVABILO NA PLES
Elizabethino privoljenje v ples z Darcyjem je opisano tako: »Tako zelo jo je presenetil s prošnjo
za ples, da je privolila, ne da bi se zavedala kaj dela.« [34, str. 124] Čeprav je Charlotte
poskusila potolažiti Elizabeth, da se ji bo mogoče zdel prijeten, je le-ta to strogo zanikala, saj
je Darcyja močno sovražila.
V ilustraciji sem uporabila vzporedno perspektivo (večanje in manjšanje figur). V prvem planu
je upodobljena vedno ljubosumna gospodična Bingley med opazovanjem, ko Elizabeth in njeno
prijateljico Charlotte preseneti gospod Darcy s povabilom na ples. Ker ju je zmotil med
pogovorom, sta njuna obraza resna in presenečena. Figure, upodobljene v ozadju, prikazujejo
družabni dogodek. Nakazan je interier, in sicer stol, lestenci, zavese in velika slika z zlatim
okvirjem, kar predstavlja stavbo višjega sloja – Netherfieldski dvorec. Barve ženskih oblačil so
nakazane z razlitjem akvarela, medtem ko je Darcyjev frak naslikan z jasnimi potezami. V vsej
tej mehkobi se na tleh zaradi barve pojavi zanimiva tekstura papirja.
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Slika 13: Ilustracija 3: Povabilo na ples

3.5.4 ILUSTRACIJA 4: OB IGRANJU KLAVIRJA
»Ali me hočete prestrašiti, gospod Darcy, ko me tako dostojanstveno prihajate poslušat?« [34,
str. 194] je vprašala Elizabeth Darcyja, ko se ji je ta premišljeno pridružil pri klavirju. Pojasnila
mu je, da se ne bo nikakor vznemirila in prestrašila, čeprav njegova sestra še tako dobro igra.
Figure pri tej ilustraciji so prav tako postavljene v interier z nakazanim prostorom, v katerem
so detajli (vzorci na stenah, lestenec, ornamenti in preproga). Spet se pojavi vzporedna
perspektiva, saj so figure upodobljene v treh planih. Na levi strani – v prvem planu – stoji Darcy
in nam daje občutek, da se je ravno približal klavirju (Elizabeth uporabi besedo »prihajate«).
Razposajena Elizabeth se ob igranju klavirja ter zbadanju gospoda Darcyja neizmerno zabava.
Vse to zabava tudi njegovega bratranca, polkovnika Fitzwilliama, ki stoji za klavirjem in z
nasmehom opazuje ter posluša njun dialog.
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Slika 14: Ilustracija 4: Ob igranju klavirja

3.5.5 ILUSTRACIJA 5: NEPRIČAKOVANI OBISK GOSPODA DARCYJA
Naslednji dan, ko je Elizabeth ostala sama v hiši, je med pisanjem pisma zaslišala hišni zvonec,
»tedaj pa so se vrata odprla in v njeno silno začudenje je vstopil v sobo sam gospod Darcy«
[34, str. 197].
Z ilustracijo je nakazan trenutek, ko Darcy, vzvišen kot vedno, vstopi v sobo, v kateri je le
Elizabeth. Obisk jo tako preseneti, da obsedi in ga začudeno opazuje. Večji del ilustracije je
narisan s svinčnikom, akvarelna barva pa se pojavi na steni in zavesi ter malenkostno tudi
oblačilih. Interier ni tako razkošen kot pri Ilustracijah 3 in 4, saj gre za hišo gospoda in gospe
Collins, pri katerih Elizabeth preživlja počitnice.
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Slika 15: Ilustracija 5: Nepričakovani obisk gospoda Darcyja

3.5.6 ILUSTRACIJA 6: SNUBITEV
Ko je Elizabeth od polkovnika Fitzwilliama izvedela, da je Darcy Bingleyju svetoval, naj se ne
poroči z Jane, se je zaradi jeze odločila, da ne bo odšla v Rosings na čaj. Ostala je sama in
ponovno jo je zdramil hišni zvonec. V sobo je prišel Darcy in jo najprej povprašal po zdravju,
nato pa ji razburjeno priznal, da se zaman trudi, saj čustev ne more nikakor zatreti: »Morate mi
dovoliti, da vam povem, kako goreče vas občudujem in ljubim.« [34, str. 207]
Ilustracija upodablja dve figuri – Elizabeth, ki stoji nasproti in nam kaže hrbet, in Darcyja,
katerega obraz je razburjen, saj je upodobljen v trenutku, ko ji je izpovedal ljubezen. Del
Darcyjeve figure (oblačilo) je naslikan z akvarelom; ima izrazito jasno obliko, ki postopno
izginja z razlitjem.
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Slika 16: Ilustracija 6: Snubitev

3.5.7 ILUSTRACIJA 7: PISMO
Ko je Elizabeth strogo zavrnila Darcyjevo snubitev in mu očitala nagovarjanje Bingleyja k
pretrganju stikov z Jane (kar bi pomenilo oškodovanje Wickhama pri dednem deležu), se mu je
hotela izogniti, vendar ga je srečala že naslednji dan. Slednji se je namreč v upanju, da bi jo
srečal, sprehajal po gozdu. Ko ji je dal pismo, se je priklonil in odšel. V pismu ji je predstavil
svoje namene in pojasnil resnico o poročniku Wickhamu.
Elizabethina čustva ob branju pisma so opisana z besedami: »Prav težko bi bilo dognati, kaj je
čutila, ko je brala.« [34, str. 219]
Ilustracija v sredinski kompoziciji upodablja Elizabeth v trenutku, ko je začudeno brala pismo
gospoda Darcyja. Stoji v naravi, v ozadju pa so z akvarelno tehniko nakazani abstraktni obrisi
dreves. Kot kontrast tej mehkobi in razlivanju so v prvem planu z jasnimi linijami naslikani
rože in listje.
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Slika 17: Ilustracija 7: Pismo
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Slika 18: Ilustracija 7: Pismo, kaligrafija

3.5.8 ILUSTRACIJA 8: SLIKA
Med potovanjem s sorodniki je Elizabeth obiskala tudi Pemberleyjev dvorec (Darcyjev dom).
Ob ogledu znamenitosti in galerije, v kateri je bilo mnogo družinskih portretov, je iskala edini
obraz, katerega poteze bi ji bile znane. Nazadnje jo je ustavil in »zagledala je presenetljivo
zvesto podobo gospoda Darcyja« [34, str. 255–256].
Elizabeth je upodobljena v sredinski kompoziciji v trenutku, ko si ogleduje portret gospoda
Darcyja z rahlo upodobljenim nasmehom, za kakršnega se spomni, da je včasih z njim gledal
njo. V ozadju se pojavi razlitje akvarela v rdečem tonu, na obleki sinje moder odtenek, na
okvirju slike pa srca. »Tisti hip je Elizabeth gotovo začutila do izvirnika bolj blaga čustva,
kakor so jo prevevala na višku njunega poznanstva.« [34, str. 256]
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Slika 19: Ilustracija 8: Slika

3.5.9 ILUSTRACIJA 9: OBISK LADY CATHERINE DE BOURGH
Ko se je gospod Bingley vrnil na bližnje posestvo, je na veselje vseh zasnubil Jane. Ob vsem
veselju je Elizabeth kmalu presenetil nenapovedani obisk lady Catherine de Bourgh. Ta jo je
obiskala zaradi neresničnih govoric o zaroki nje in Darcyja ter od nje želela izvleči obljubo:
»Obljubite, da se nikoli ne boste zaročili z njim?« »Nič takega ne obljubim,« ji je strogo
odgovorila Elizabeth [34, str. 348].
Obe figuri sta v večji meri narisani s tehniko svinčnika, na obleki pa se z barvami pojavijo le
sledi akvarela. Le-ta se pojavi tudi v ozadju ter z razlitjem na abstraktni način prikazuje nebo
in drevesa, kot kontrast temu pa so na spodnjem delu ilustracije z jasnimi oblikami narisane
rože in listje. Z maskirno tekočino sem izdelala bele obrise dreves in listja.
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Slika 20: Ilustracija 9: Obisk lady Catherine de Bourgh

3.5.10 ILUSTRACIJA 10: »VLILO MI JE UPANJA«
Po nekaj dneh sta družino Bennet ponovno obiskala gospod Bingley in Darcy. Slednji je
Elizabeth na sprehodu dejal: »Če so vaša čustva še taka, kakršna so bila aprila, mi rajši takoj
povejte! Moja nagnjenja in želje so nespremenjene; toda ena beseda iz vaših ust me bo
pripravila, da bom za zmerom obmolknil o tem.« [34, str. 356] Elizabeth mu je z veseljem dala
vedeti, da so se njena čustva močno spremenila.
»Vlilo mi je upanja,« [34, str. 357] je Darcy, ki si ga do takrat ni nikoli dovolil gojiti, opisal
Elizabethino spremembo. Prepričan je bil, da bi Elizabeth lady Catherine de Bourgh brez
zadržkov priznala, če bi se trdno in nepreklicno odločila proti njemu.
Ta ilustracija je v primerjavi z ostalimi bolj realistična. Narava in drevesa, ki so narisani s
tehniko akvarela, so bolj natančni in realistični od tistih, ki se pojavijo pri Ilustracijah 7 in 9 (z
akvareli so nakazane le silhuete in razlitja). V prvem planu se pojavijo vrtnice kot simbol novonastale ljubezni. Na sliki se v ozadju pojavi razlitje zelenega in rumenega akvarela, z uporabo
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morske soli pa je nastala zanimiva tekstura, ki spominja na krošnje dreves ter deluje
pomirjajoče. Kot kontrast temu so z jasnimi linijami dodani listi.

Slika 21: Ilustracija 10: »Vlilo mi je upanja«, kaligrafija
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Slika 22: Ilustracija 10: »Vlilo mi je upanja«

3.5.11 ILUSTRACIJA 11: »IMAM, IMAM GA RADA«
Ponovno snubitev gospoda Darcyja je Elizabeth najprej priznala sestri Jane.
Kasneje na sprehodu sta Darcy in Elizabeth sklenila, da bosta za dovoljenje prosila tudi gospoda
Benneta. Ta je Elizabeth sprva očital in jo spraševal, če je ob pamet, da sprejema takega
človeka. Elizabeth mu je pojasnila, da Darcy v resnici ni prav nič ošaben in neprijeten človek,
s solzami v očeh pa mu je priznala tudi, da ga ljubi: »Imam, imam ga rada.« [34, str. 366]
Zadnja ilustracija upodablja gospoda Darcyja in Elizabeth po tem, ko sta si izpovedala ljubezen.
Stojita drug ob drugem in se z rahlim nasmehom z vso spoštljivostjo opazujeta. V akvarelnem
razlivanju se v mehkobi ozadja pojavijo srca, naslikana z maskirno tekočino.
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Slika 23: Ilustracija 11: »Imam, imam ga rada«

3.6 TISK ILUSTRACIJ NA PLATNICE ZVEZKA IN IZDELAVA NOTESNIKA
Ko sem končala ilustracije, sem jih želela uporabiti za izdelavo vsakodnevnih uporabnih
predmetov. Odločila sem se, da jih natisnem na platnice zvezka ter jih vključim v avtorsko
izdelan notesnik, saj se oba pogosto uporabljata tako v šoli kot tudi doma in v službi.

3.6.1 TISK NA PLATNICE ZVEZKOV
Izbrala sem 2 ilustraciji in ju natisnila na platnice zvezkov formata A5.

39

3.6.1.1 ZVEZEK 1

Slika 24: Priprava Ilustracije 8 za tisk v programu Hofer foto storitve
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3.6.1.2 ZVEZEK 2

Slika 25: Priprava Ilustracije 11 za tisk v programu Hofer foto storitve

Slika 26: Fotografiji zvezka z Ilustracijo 8 zadaj (levo) in spredaj (desno)
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Slika 27: Fotografiji zvezka z Ilustracijo 11 zadaj (levo) in spredaj (desno)

3.6.2 NOTESNIK
Za izdelavo notesnika sem najprej oblikovala platnici (sprednjo in zadnjo stran). Elizabeth
Bennet je osrednja figura tako zgodbe kot tudi mojih ilustracij, zato je njen portret na platnici,
kjer se poleg dekorativnih elementov in okvirja pojavljajo tudi vrtnice, ki v likovni govorici že
od nekdaj simbolizirajo ljubezen. Na platnici so tudi ptice, ki letajo visoko nad zemljo ter
predstavljajo svobodo, pogum in igrivost, lastnosti Elizabeth.
Na platnico sem ročno zapisala naslov Jane Austen, Prevzetnost in pristranost, saj sem želela,
da je razvidno, po kateri knjigi so izdelane ilustracije.
V notesniku so strani s črtami za pisanje ter prazne strani za risanje, 5 strani z dekorativnimi
elementi oziroma detajli in 11 ilustracij, razporejenih po notesniku – skupno 100 listov.
Notesnik je izdelan v velikosti A5 in vezan z belo kovinsko spiralo.

42

Slika 28: Oblikovanje platnic za notesnik

3.6.3 STRANI Z DEKORATIVNIMI ELEMENTI OZIROMA DETAJLI

Slika 29: Stran z dekorativnimi elementi 1

43

Slika 30: Stran z dekorativnimi elementi 2

Slika 31: Stan z dekorativnim detajlom 3
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Slika 32: Stran z dekorativnimi elementi 4

Slika 33: Stran z vzorcem 5
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3.6.4 FOTOGRAFIJE NOTESNIKA

Slika 34: Notesnik spredaj

Slika 35: Notesnik zadaj
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Slika 36: Stran z vzorcem v notesniku

Slika 37: Stran z dekorativnimi elementi v notesniku
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Slika 38: Fotografija zvezkov in notesnika

Slika 39: Fotografija zvezkov in notesnika spredaj
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Slika 40: Fotografija zvezkov in notesnika zadaj
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Z branjem za teoretični del diplomske naloge sem se bolj kot kadarkoli seznanila z angleško
književno ustvarjalnostjo 19. stoletja – z neverjetno liriko in pripovedništvom v pravljicah in
romanih. Veliko omenjenih del je ilustriranih; ilustrirali so jih takrat (in danes) pomembni in
nadarjeni umetniki, ki se jih danes še vedno premalo omenja. Lahko bi rekli, da so še vedno
»skriti« za pisatelji, čigar dela bi bilo pol manj zabavno brati brez ilustracij, ki nam pomagajo
ustvarjati domišljijo in omogočajo boljši vpogled v zgodbo.
Cilj diplomskega dela je bil dosežen, saj sem z ilustriranjem presenetila samo sebe. Ker so bile
to moje prve ilustracije po knjižni prilogi, sem imela precej težav, predvsem z akvarelno
tehniko. Veliko težavo sta mi povzročala tudi moška figura, saj je v letih prakse še nisem
izpopolnila, in nakazovanju čustev z obraznimi potezami pri figurah, upodobljenih v trenutku
govora. Z izbiro različnih tehnik (svinčnik in akvarel) sem presegla samo sebe, saj sem pred
tem risala in slikala le s svinčnikom ter akrilnimi barvami.
Za diplomsko nalogo je bilo izdelanih 11 ilustracij, pri čemer sem pridobila veliko novega
znanja in izkušenj. Ilustracije, ki sem jih natisnila na platnice zvezkov ter jih uporabila za
izdelavo notesnika, bom zaenkrat uporabljala le sama. V bližnji prihodnosti pa si želim raziskati
tudi trg in možnost prodaje izdelkov, saj gre konec koncev za ilustracije enega bolj znanih
romanov priljubljene angleške pisateljice Jane Austen.
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5 ZAKLJUČEK
Raziskava za pisanje teoretičnega dela diplomske naloge mi je poleg angleške ustvarjalnosti v
19. stoletju pomagala razumeti tudi sam pojem ilustracija in njen razvoj skozi zgodovino.
Pojavila in razvijala se je sočasno s knjigo ter dobila svoj pravi pomen v 19. stoletju. Ilustracije,
nastale v tem stoletju, še posebej tiste za roman Prevzetnost in pristranost, so me navdihnile,
da sem se tudi sama preizkusila v ilustriranju knjižnih ilustracij.
S končnim rezultatom – ilustracijami – sem zadovoljna, novo pridobljeno znanje in izbira
različnih tehnik pa sta mi predstavljala tudi nov izziv ter mi vlila ogromno voljo za ilustriranje
literarnih del v prihodnje.
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