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V diplomski nalogi analiziram reprezntacijo žensk v Disneyjevi seriji princese. V ta
namen kot teoretično podlago svoje semiotične analize uporabim teorije Myre
Macdonald (1995), ki je reprezentacijo žensk v medijih razdelila na štiri sklope mitov:
mite o ženski kot skrbni in ljubeči osebi, mite o ženski kot enigmi, mite o ženskem telesu
in mite o ženski seksualnosti. V analitičnem delu primerjam zgodbe filmov iz serije z
izvirnimi zgodbami, po katerih so bile narejene in ugotovim, kako so jih Disneyjevi
studii prilagodili mitom o ženskosti. Ugotvim tudi v kakšnem obsegu se specifični miti
pojavijo v seriji in primerjam njihovo pojavljanje v posameznih risankah skozi čas.
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In my thesis I analyse the representation of women in the Disney Princess series. As the
theoretical basis of my semiotic analysis I use Myra Macdonald's (1995) theory that
divides the representation of women in the media into four sets of myths: the myths of
women as caring and loving, myths of women as enigmas, myths of the female body and
myths of the female sexuality. In the analytical part of the thesis I compare the stories of the
films with the original stories on which they were based and observe how Disney studios
adapted them to the myths of femininity. I also observe the extent to which specific myths
are represented in particular films and compare their occurrences through out time.
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1. Uvod
»Včasih sem pogumna. Včasih me je strah. Včasih sem pogumna tudi, ko me je strah ...
Verjamem v zvestobo in zaupanje. Verjamem, da je temelj zvestobe zaupanje. Poizkušam biti
prijazna, poizkušam biti radodarna. Prijazna sem tudi, ko drugi niso radodarni. Princesa sem.
Mislim, da je pomembno, da se postavim sama zase. Mislim, da je še bolj pomembno, da se
postavim za druge. Najpomembnejše pa je stati skupaj z drugimi. Princesa sem. Verjamem, da
me sočutje dela močno, prijaznost je moč. In družina je najmočnejša vez. Slišala sem, da sem
lepa. Vem, da sem močna. Princesa sem, dolgo naj traja moja vladavina.« (Princesa sem (I am
Princess), 2012)

Prisotnost množičnih medijev je danes postala že samoumevna. Spremljajo nas vse življenje in o
njihovem vplivu na človeštvo je bilo že veliko napisanega. Ne glede na to, s katero teorijo o
njihovem vplivu se strinjamo, vsem je skupno, da smo posamezniki in naša življenja ter množični
mediji neločljivo povezni. Prva vsebina množičnih medijev, s katerimi se človek po navadi sreča,
so risani filmi, pa naj bodo to kratke serije na enem izmed številnih televizijskih kanalov, ki jih
predvajajo ves dan, ali daljši risani filmi, ki so s pomočjo interneta in televizije na zahtevo na
voljo kadarkoli in kjerkoli, v kolikor imamo napravo s primerno velikim zaslonom in dostopom
do interneta. Risank pa danes ne gledajo zgolj otroci, preden gredo zvečer spat, ampak so
priljubljene tudi pri starejših. Oboževanje japonskih animejev, kultnih risanih serij, ali klasičnih
celovečernih risanih filmov je znova vse bolj sprejemljivo tudi za odrasle, bodisi zaradi vsebine
namenjene odrasli publiki, nostalgične vrednosti ali občudovanja tehnološko vrhunsko dodelanih
novejših umetnin.
Kljub letom feminističnih prizadevanj, premika paradigem o spolu in vse večji osveščenosti
javnosti, v svetu še zmeraj obstaja očitna meja med moškim in ženskim. Poklici in opravila se,
četudi neuradno, še zmeraj delijo na »moške« in »ženske«, ženske redko vidimo na vodilnih
družbenih in gospodarskih položajih in v množičnih medijih niso
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zastopane tako pogosto kot moški. Prav tako je še zmeraj mogoče opaziti, da so si ženske, ki jih v
medijih lahko spremljamo, podobne, da ustrezajo določenim tipom. Myra Macdonald (1995) je
na podlagi Barthesove teorije mitov raziskala reprezentacijo žensk v medijih v 19. stoletju in bolj
natančno definirala mite, ki v medijih predstavljajo ženske. Razdelila jih na štiri sklope: mite o
ženski kot skrbni in ljubeči osebi, mite o ženski kot enigmi, mite o ženskem telesu in mite o
ženski seksualnosti. Ti miti se seveda pojavljajo tudi v risanih filmih, kjer so zaradi velikokrat
preproste in lahko razumljive vsebine še veliko bolj očitni.
Disney se ponaša z največjim opusom celovečernih risanih filmov, ki nastajajo že skoraj stoletje.
Skozi leta se je njihova vsebina prilagaja napredku časa in hkrati ostajala v podobnih značilnih
okvirjih, temu primerno pa so spreminjali in ohranjali vzorci reprezentacije spola. V zadnjih dveh
desetletjih je korporacija v namen uspešnejšega trženja vseh svojih produktov začela celovečerne
risane filme iz svoje celotne zgodovine združevati v tematske sklope in jih predstavljati kot serije.
Ena takih serij je tudi serija Princese, ki jo sestavlja 10 celovečernih risanih filmov- le ti so
nastajali od leta 1937 pa do 2010. V skupino so združeni zaradi pomembne vloge, ki jo v njih
igrajo ženske junakinje in podobnih osebnostnih značilnosti teh junakinj. Ta serija bo predmet
moje raziskave.
Disneyjev opus je bil že velikokrat analiziran, tako obstaja tudi veliko analiz različnih aspektov
reprezentiranja žensk v posameznih filmih iz serije, vendar zelo malo analiz, ki serijo raziskuje
kot celoto. V diplomski nalogi bom pregledala najvidnejše do sedaj opravljene analize filmov iz
serije, primerjala izvirne zgodbe in Disneyjevo reinterpretacijo le teh, ter opredelila pomen
sprememb za reprezentacijo žensk. Jedro moje raziskave bo analiza pojavljanja mitov o
ženskosti, kot jih je definirala Mcdonaldova (1995). Kot teoretično podlago raziskave bom
uporabila teorijo Myre Macdonald (1995) in z analizo virov ter semiotično analizo poiskala
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Cilj naloge je raziskati, kako se v seriji
pojavljajo miti o ženskosti kot jih definirala Macdonaldova ter s pomočjo tega dobiti vpogled v
reprezentacijo žensk v seriji kot celoti. Raziskala bom, kako se posamezni miti pojavljajo v vsaki
od risank v seriji ter tako ugotovila, kako so v posameznih risankah ženske reprezentirane. Prav
tako bom raziskala, kaj imajo predstavitve mitov iz posameznih risank skupnega in kako se
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razlikujejo ter tako ugotovila, kako se reprezentacija ženske spreminja skozi čas. S pregledom
razlik med zgodbami, ki so navdihnile filme ter filmi samimi, želim ugotoviti, kako je Disney
zgodbe prilagodil temu, da ženski liki bolj ustrezajo določenim mitom in predstavam o ženskosti.
Zanima me tudi, kako raznoliki so ženski liki v seriji, kar bom ugotovila s primerjavo pojavljanja
mitov med sabo.
Najprej bom v teoretskem delu opredelila pojem množičnih medijev in vanj umestila film kot
medij. V naslednjem poglavju se bom posvetila pojmu reprezentacije in postavila teoretski okvir
svoji raziskavi. Predstavila bom različne teorije o reprezentaciji in ustvarjanju pomena v družbi,
ki so vodile do razvoja teorije Myre Macdonald (1995). Le to bom predstavila na koncu poglavja.
Kasneje bom predstavila korporacijo Disney, njeno zgodovino in skozi njo razvoj tehnologije
nastajanja njihovih risanih filmov. Predstavila bom tudi serijo Princese, njeno zgodovino in
kulturni pomen. V naslednjem poglavju bom obnovila zgodbe filmov ter jih primerjala z
zgodbami, ki so služile kot navdih za njihov nastanek. Ugotovila bom, kaj spremembe v zgodbi
pomenijo za reprezentacijo žensk.
V analitičnem delu naloge bom s semiotično analizo ugotavljala, kako se v filmih iz serije
pojavljajo miti o ženskosti po teoriji Macdonaldove(1995). Analizirala bom pojavljanje določene
skupine mitov v vsakem izmed filmov po kronološkem vrstnem redu. V poglavju o mitih o
ženskem telesu v seriji bom s pomočjo analize virov ugotovila tudi, s kakšnim postopkom so
telesa ženskih likov v seriji sploh ustvarjena.
Na koncu bom skozi diskusijo odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja in ugotovila, na
kak način se pojavljajo miti in ali se skozi zgodovino spreminjajo.
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2. Množični mediji
Med množične medije uvrščamo tisk, radio, film, televizijo in internet. Množični mediji in
komuniciranje so v središču modernega življenja. Postindustrijska, informacijska družba temelji
na kroženju informacij, množični mediji pa so največji in najvplivnejši mehanizem njihovega
razširjanja. Njihov vpliv sega na področja oblikovanja naših potrošniških in političnih usmeritev
in še globlje, na oblikovanje naših osebnih vrednot in stališč (Verša, 1996, str. 15).

Množični mediji nas povezujejo z okolico, predstavljajo nam lahko dogajanja v neposredni
bližini ali na popolnoma drugem koncu sveta, danes lahko v realnem času poročajo o dogodkih
povsod po svetu. Po drugi strani pa mediji predstavljajo pomembno obliko preživljanja prostega
časa, saj nas zraven informiranja zabavajo z ustvarjanjem domišljijskih svetov in
pripovedovanjem izmišljenih zgodb. Meja med resničnostjo in domišljijo je velikokrat zabrisana,
sploh v resničnostnih oddajah in »infotaimentu«. Vendar tudi, ko mediji poročajo o realnosti, ne
morejo popolno predstaviti dogajanja, saj nam lahko prikažejo le omejeno količino informacij, na
omejenem prostoru in v omejenem času. Izbor prikazanega odraža stališča in vrednote urednikov
in lastnikov medijev. Mediji nam prikažejo situacije in odnose s stališči drugih ljudi- pravzaprav
je to, da lahko vidimo, kako »svet deluje« v življenjih, ki niso naša, del večne fascinacije z
dramatiko (Gauntlett, 2002, str. 2).

2.1 Film kot množični medij
Film se je pojavil na koncu 19. stoletja kot tehnološka novost, vendar njegova vsebina in funkcija
pravzaprav nista predstavljali nič novega. Na nov način je nadaljeval staro tradicijo zabave,
pripovedovanja zgodb, spektaklov, glasbe, drame in humorja (McQauil, 2005, str. 32). Skoraj
takoj je postal pravi množični medij, saj je hitro dosegel široko občinstvo, tudi ljudi v ruralnih
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okoljih. Zapolnil je nov koncept prostega časa in predstavil cenovno dostopno zabavo, primerno
za vso družino delavskega razreda.
Film se je razvijal v več smereh: kot zabavništvo, kot oblika propagande, kot dokumentarni film
in kot umetniški film. Danes v filmih, namenjenih zabavi, še zmeraj najdemo elemente zakritih
ideologij in propagande, tudi v družbah, ki veljajo za politično svobodne. V filmih najdemo tudi
prikrita oglasna sporočila.

Film je lahko množična izkušnja ob ogledu v kinu, hkrati pa je danes občinstvu na voljo tudi
preko televizije, DVD jev in interneta, tako da si ga lahko ogledamo tudi v privatni sferi doma.

2.2 Vpliv medijev na občinstvo
Od vsega začetka strokovnjaki raziskujejo povezavo množičnih medijev z občinstvom. V osnovi
lahko vprašanje o delovanju množičnih medijev poenostavimo na: »Imajo mediji pomemben
vpliv na občinstvo ali je občinstvo tisto, ki odločilno vpliva na delovanje medijev?«

Razvoj teorij, ki podajo odgovor na to vprašanje, McQuail (2005, str. 456) razdeli na 4 faze. V
prvi fazi, ki je trajala od prehoda v 19. stoletje do tridesetih let 20. stoletja, je veljalo, da so
mediji vsemogočni. Teorija ni bila osnovana na empiričnih raziskavah, ampak na opazovanju
popularnosti tiska in novih medijev filma in radia. Uporaba medijev v propagandne namene med
1. svetovno vojno je to teorijo zgolj potrdila. Za to teorijo se velikokrat uporablja izraz model
hipodermične igle. Učinke medijev so si strokovnjaki predstavljali, kot da bi vbrizgali sporočilo
pod kožo občinstvu, ki naj bi se takoj in z enakimi občutji odzvalo na medijsko vsebino in
spremenilo svoje obnašanje in delovanje (Erjavec, 1999, str. 28).

Začetek uporabe empiričnih raziskav je vodil v drugi fazo. V tej fazi je bilo opravljenih veliko
empiričnih študij vpliva medijev na različna občinstva, ki so sčasoma postajale vse bolj
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kompleksne. Veljalo je prepričanje, da mediji sicer imajo določen vpliv na občinstvo, vendar ta
nikoli ni neposreden in na njega vpliva veliko faktorjev. V tej fazi je prav tako veljalo, da
občinstvo s svojo izbiro tega, kar bo ali ne bo gledalo, vpliva na strukturo medijev.

Kmalu po uveljavljanju prejšnje teorije, se je začela tretja faza, v kateri so strokovnjaki znova
začeli medijem pripisovati veliko moč. Tokrat so se osredotočili predvsem na dolgoročne vplive,
usmerjena je bila bolj v kognicijo kot stališča in učinke, v strukturo prepričanj, definicij socialne
realnosti, ideologij, kulturnih vzorcev in institucionaliziranega zagotavljanja medijev (McQauil,
2005, str. 460).

Okrog sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je začela četrta ali socialno konstruktivistična faza v
pogledu na vlogo medijev. V tej fazi obvelja prepričanje, da mediji soustvarjajo pomene.
Občinstvo sprejme konstrukte, ki jih podajo mediji in jih (ali pa ne) vključi v svoje osebne
strukture pomena. Pomen (torej učinek) ustvari občinstvo samo, na to pa vpliva tudi socialno
okolje. V tej fazi se je raziskovanje medijev odmaknilo od kvantitativnih in začelo iskati
odgovore v bolj poglobljenih kvalitativnih raziskavah.

Mediji učinkujejo dolgoročno v smislu nakopičene usmerjenosti do družbene realnosti.
Dolgoročno nas učijo, kdo je v družbi večvreden in kdo manj, kakšen je splošno sprejet vzorec
obnašanja do drugačnih ljudi, kot so etnične in socialne manjšine, kako se naj obnašamo kot
moški in ženske itd. (Erjavec in Volčič, 1999, str. 29).
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3. Reprezentacija
Ljudje potrebujemo za učinkovito komunikacijo med sabo skupna orodja, ki nam pomagajo
opisati in razumeti vse, kar je okoli nas: predmete, druge ljudi, prostore, abstraktne koncepte,
dogodke in ostalo. Vsemu naštetemu dajemo pomene s pomočjo reprezentacije, ki se manifestira
v obliki glasov in podob, ki jih združujemo v kode.

Reprezentacija je ključni del procesa, v katerem člani iste kulture proizvajajo pomene in si jih
izmenjujejo. Vključuje uporabo jezika, znakov in podob, ki štejejo za stvari ali jih predstavljajo
(Hall, 2004, str. 35).

V jedru procesa proizvajanja pomena v kulturi sta dva povezana »sistema reprezentacije«. Prvi
nam omogoča, da svetu dajemo pomen s pomočjo konceptualnih zemljevidov in vrsto povezav
med vsem realnim in abstraktnim, kar nas obkroža. Drugi pa povezuje naš konceptualni
zemljevid in ustvarjanje povezav z znaki, urejenimi v različne jezike, ki te koncepte
nadomeščajo. Reprezentacija je torej proces, ki povezuje »stvari«, koncepte in znake.

Hall pristope k razlagi reprezentacije razvrsti v tri kategorije: reflektivni, intencionalni in
konstruktivistični. Reflektivni pristop trdi, da je pomen vsebovan v stvari iz realnosti, ki jo
opisujemo - jezik je zgolj ogledalo, ki »reflektira« pravi pomen. Sicer je res, da obstaja delna
povezava med vizualnimi znaki in oblikami predmetov, ki jih ti znaki predstavljajo, vendar
poznamo tudi veliko znakov za neoprijemljive ali celo neobstoječe stvari.

Intencionalni pristop trdi ravno nasprotno, saj pravi, da je avtor tisti, ki s pomočjo jezika stvarem
daje pomen. Tudi v tem argumentu je nekaj resnice, saj vsi posamezniki uporabljamo jezik za
izražanje sebe in našega pogleda na svet, ki je edinstven. Vendar bi v primeru, da bi bil zgolj
posameznik edini vir pomena v jeziku, težko komunicirali med sabo. Za to namreč potrebujemo
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skupna pravila, kode in konvencije. Naše zasebne misli se morajo pogajati z vsemi drugimi
pomeni besed in podob, ki so se uskladiščili v našem jeziku in ki jih bomo z uporabo jezika
neizogibno sprožili (Hall v Luthar, 2004, str. 45).

Tretji, konstruktivistični pristop, prepoznava javnost in družbenost jezika. Stvari nič ne pomenijo
same po sebi, tudi posamezni uporabnik znaku ne more pripisati pomena, pač pa ljudje
konstruiramo pomen z uporabo reprezentacijskih sistemov. Reprezentacije sicer imajo materialno
razsežnost - zvoki, podobe, odtisi, digitalni impulzi ipd., vendar pa pomen ni odvisen od
materialnosti znaka, marveč od njegove simbolne funkcije.

Vse reprezentacije so selektivne, omejene ali uokvirjene, predstavljene zgolj z ene pozicije in
rezultat mehanske obdelave ali posredovanja. Daleč od predstavljanja celotnega konteksta,
reprezentacije vsebujejo zgolj neskončno majhen odstotek celote (McQueen, 1998, str. 140).

3.1 Stereotipi
Eden izmed najpomembnejših tipov reprezentacije (po Burtonu) je stereotipiziranje. Stereotipi
ponazorijo ključna razmerja moči in nazore o kategorijah ljudi v določeni družbi ob določnem
času (McQueen, 1998, str. 141).
Prvotno se je beseda stereotip uporabljala v tiskarstvu in je označevala tipografske kovinske
plošče, s katerimi so ustvarjali duplikate. Prvi ji je nov pomen pripisal Walter Lippmann v knjigi
Javno mnenje (Public opinion), ki je bila izdana leta 1922. Lippman je stereotipe definiral kot
»Slike v naši glavi, ki jih uporabljamo, da se lažje spoprimemo s svetom okrog nas. So posledica
uporabne in ne nujno nezaželene namerne gospodarnosti (Lipman, 1922 naveden v Seiter, 2006).

V 20. stoletju se je s stereotipi in njihovim pomenom ukvarjalo več ved, tako obstaja veliko
definicij tega, kaj danes pomeni »stereotip«. Različne vede stereotip uporabljajo v različnih
kontekstih. Ellen Seiter (2006) v eseju ugotovi, da se v socialni psihologiji stereotip nanaša na
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kognitivno sposobnost, ki nam pomaga organizirati informacije. Ta definicija ni popolna, saj
prezre ideološko vlogo, ki jo imajo stereotipi. V študijah množičnega komuniciranja pa se
poudarja predvsem reprezentativna vloga stereotipov in z njo povezna ideološka vloga (ki prav
tako ni popolna, saj velikokrat prezre vzroke za nastanek stereotipov in njihov socialni kontekst).

Po McQueenu (1998) se stereotipiziranje danes po navadi nanaša na nepretrgano ponavljanje idej
o določenih skupinah ljudi v medijih. Stereotipe zlahka prepoznamo, zlasti s pomočjo ključnih
podrobnosti v njihovem videzu. Z njimi so povezane implicitne sodbe o skupini ljudi. Burton
trdi, da stereotipi niso slabi sami po sebi, vse je odvisno od njihove uporabe.

Stereotipi so uporabno orodje za avtorje vizualne komunikacije - pa naj bodo fotografi, grafični
oblikovalci, filmski ustvarjalci, ... – saj jih je lahko razumeti in izkazujejo jasno, četudi nepošteno
in včasih žaljivo poanto. Na nekaterih področjih vizualne komunikacije, kot na primer pri
karikaturah, uporaba stereotipov predstavlja jedro komuniciranja, med tem ko je na drugih
področjih, kjer se pričakuje realna reprezentacija, uporaba stereotipov lahko nevarna in škodljiva
(Dennis, 2011).

Richard Dyer (1977) v svojem eseju o stereotipih pomembno razlikuje med tipiziranjem in
stereotipiziranjem. Trdi, da bi bilo brez tipov težko, če ne nemogoče, osmisliti svet. S pomočjo
tipov različne objekte, ljudi ali dogodke razvrščamo v skupine, v katere - skladno z našo kulturo,
spadajo. Tako vsakič, ko zagledamo ploščat predmet s štirimi nogami, na katerega polagamo
stvari, vemo, da je to miza, četudi točno takšne mize še nikoli nismo videli. Tako uporabljamo to,
kar je Alfred Schutz poimenoval »tipizacija«. V tem smislu je tipiziranje nujno za pridobivanje
pomena (Hall, 1997, str. 257).

Razlika med tipom in stereotipom je po Dyerjevem mnenju v tem, da se pri stereotipiziranju
človeka omeji zgolj na nekaj »preprostih, živih, zapomljivih, lahko dojemljivih in splošno
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priznanih značilnostih«. Stereotipiziranje torej zreducira, esencializira, naturalizira in opredeli
»razlike«.

Prav tako stereotipiziranje uporablja strategijo »deljenja« - razdeli med normalnim in
sprejemljivim ter abnormalnim in nesprejemljivim. Stereotipi tako postavijo simbolično mejo
med »normalnim« in odklonskim; med normalnim in patološkim; sprejemljivim in
nesprejemljivim; tem kar pripada in tem kar ne, oziroma je »drugi«; med Nami in Njimi. S
pomočjo stereotipov se tako ustvarijo družbene skupine »normalnih Nas«, ki iz družbe
simbolično odstranijo »abnormalne Druge«.

Prav tako pomemben aspekt stereotipiziranja je dejstvo, da se po navadi pojavi v družbah, kjer
so velike razlike v družbeni moči. Vodilne skupine skozi svoj pogled na svet, sistem vrednot in
ideologijo določajo, kaj je »normalno« in tako poskušajo ustvariti družbo po svoji meri.

Tessa Prekins (1979) stereotipe definira kot skupinske koncepte (ki jih imajo socialne skupine o
drugih socialnih skupinah), ki povzročajo preproste strukture, ki pogosto zakrijejo kompleksnost,
saj so osnovane na »manjvrednem obsojajočem procesu«. Vseeno pa trdi, da kljub splošnemu
prepričanju o stereotipih, ti niso nujno nepravilni (kavboji v resnici nosijo klobuke); so lahko vsaj
delno pozitivni (Nemci so stereotipno učinkoviti); jih lahko imajo socialne skupine same o sebi
(Angleži imajo številne stereotipne predstave o sebi); niso zmeraj o zatiranih skupinah (primer
tega je stereotip, da so moški šovinistični prasci ...); niso zmeraj o manjšinah, s katerimi nimamo
veliko stika (stereotipi o moških in ženskah); lahko so preprosti in kompleksni hkrati (stereotip
neumne blondinke, ki je hkrati butasta in duhovita, otročja in seksualna, ...); niso togi in
nespremenljivi; stereotipom ne nujno zgolj »verjamemo« ali »ne verjamemo«; ni nujno, da
vplivajo na naše obnašanje in stališča.
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V medijih, ki jih še zmeraj večinoma kontrolirajo belopolti moški, se tako velikokrat pojavljajo
stereotipi o spolu in spolnih vlogah, pripadnikih različnih ras, etničnih in verskih skupinah, ljudeh
različnih starostnih skupin (še posebej starejših) in o spolni usmerjenosti.

3.1.1 Spolni stereotipi
Ena izmed najbolj raziskovanih (in tudi najbolj razširjenih) kategorij stereotipov so spolni
stereotipi. Medijem

že od nekdaj očitajo, da ne samo, da

ženske v medijih številčno

zapostavljajo, ampak jih večinoma prikazujejo s pomočjo določenih kalupov. Osnovni problem
take reprezentacije je sporočilo, da so v svetu določene vloge rezervirane zgolj za določen spol.
Še bolj problematična pa je narava vlog, ki jo v medijskem svetu ženskam določajo.

Od začetkov analiz vsebine, povezane z reprezentacijo spola, so raziskovalci večinoma prihajali
do zelo podobnih rezultatov. Da se moški na televiziji pojavljajo v več kot enkrat večjem številu
kot ženske je dokazala več kot 25 letna raziskava Gaye Tuchman, objavljena leta 1978. Pokazala
je, da moški ženske v številčnosti v »prime time« televiziji prekašajo 3 proti 1. Študija opravljena
za BBC leta 1987 je pokazala, da v je novicah zgolj 9% intervjuvanih strokovnjakov ženskega
spola, tistih, ki so jih intervjuvali zaradi poklicne opredelitve, je zgolj 1,2%. Leta 1990 je Guy
Cumberbach raziskoval oglase in ugotovil, da je tudi na tem področju prikazanih enkrat več
moških kot žensk, ter da ima 89% oglasov moški „voice over“. Ta raziskava je prav tako
pokazala, da je verjetnost, da bo oseba prikazana v plačanem delovnem okolju, enkrat večja za
moške kot za ženske. V teh oglasih, kjer so moški predstavljeni v delovnem okolju, je sestavni
del oglasa vsebina, kako se pri delu izkažejo, med tem ko oglasi z ženskami poudarjajo njihova
razmerja v delovnem okolju (McQueen, 1998).

Tako kot spolni stereotipi o ženskem spolu seveda obstajajo tudi stereotipi o moških, vendar je
stereotipiziranje moških v medijih manj pogosto kot stereotipiziranje žensk, predvsem pa se od
njega razlikuje v vsebini. Stereotipi o moških lahko sicer vzbujajo negativna čustva, vendar
nikoli ne ogrožajo moške avtoritete (Macdonald, 1995, str.15).
11

Na spletni strani slovenskega Urada za enake možnosti piše: »Spolni stereotipi so prepoznani kot
eden najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med ženskami in moškimi na vseh področjih življenja
in v vseh življenjskih obdobjih, zato jim politika enakosti spolov v Evropski uniji posveča vedno
večjo pozornost.«
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4. Metoda
V tem delu naloge bom predstavila raziskovalna vprašanja, metodo analize in podrobneje opisala
vzorec raziskave.
Vzorec moje raziskave je deset celovečernih risanih filmov iz Disneyjeve serije princese, ki jih
bom podrobneje predstavila kasneje. S semiotično analizo bom opazovala, kako se v njih
pojavljajo štiri skupine mitov, kot jih je definirala Macdonaldova: miti o ženski kot enigmi, miti o
ženski skrbnosti, miti o ženski seksualnosti in miti o ženskem telesu.
Z analizo bom odgovorila na tri raziskovalna vprašanja:
1. Kako spremembe izvirnih zgodb v Disneyevih zgodbah vplivajo na pojavljanje mitov o
ženskosti v posameznih risankah?
2. Kako se posamezni miti o ženskosti pojavljajo v posameznih celovečernih filmih iz
serije?
3. Kako so si reprezentacije mitov pri različnih ženskih likih podobne in kako se razlikujejo
skozi čas?
Po preliminarni analizi sem skupine mitov razdelila v več podkategorij. Predstavnice mitov o
enigmi sem razdelila glede na njihovo vlogo v filmu na glavne in stranske like. V analizi
pojavljanja mitov o ženski skrbnosti sem jih razdelila glede na starostno skupino likov, pri katerih
lahko mite zaznamo, torej na: mlade junakinje, matere in starejše gospe. Pri mitih o telesu sem
najprej analizirala ustvarjanje zunanje podobe lika (telesa) v seriji, nato oblačila, pričeske in
okrasje vidnejših skupin junakinj (nasprotnice, princese in starejše gospe) ter odnos do telesa v
vsakem filmu iz serije posebej. Miti o ženski seksualnosti niso pogosti, zato podrobnejša delitev
v podskupine ni bila potrebna.

13

4.1 Semiotika
Ferdinand de Saussure je bil švicarski jezikoslovec, ki je ustvaril model komuniciranja, ki je na
številnih kulturnih področjih oblikoval semiotični pristop k problemu reprezentacije. Pomembna
Sausserjeva poteza je bila, da je znak razdelil v dva nadaljnja elementa. Trdil je, da obstaja forma
(dejanska beseda, podoba, fotografija, ipd.) in ideja oziroma koncept v naših mislih, s katerim je
ta povezana. Prvi element je imenoval označevalec, drugega, ustrezni koncept, ki ga označevalec
sproži v naših mislih, pa označenec. Ta miselna predstava je na splošno skupna vsem članom iste
kulture, ki govorijo isti jezik. Odnos med označevalcem in označencem z zunanjim imenom se po
Saussureu imenuje signifikacija (Hall, 1997).
Semiotika je splošni pristop k preučevanju znakov in kulture kot neke vrste jezika, ki ga je
nakazal Saussure. Semiotični pristop kot označevalce ne obravnava zgolj besed in podob, ampak
tudi predmete, kot na primer oblačila. Le ta z »jezikom mode« veliko povedo o osebi, ki jih nosi.
Barthes je Sausserjevo teorijo o znaku nadgradil in prilagodil za preučevanje popularne kulture.
Dogodke, kot so tekme vrestlinga, potrošniške materiale, znane osebnosti ipd. je bral kot tekste, v
katerih so znaki postali bolj abstraktni. Signifikacijo v kulturi je razdelil na dve ravni: denotacijo
in konotacijo.
Prva raven signifikacije je denotacija, ki je preprosta, opisna raven, kjer se interpretacija znaka,
nanaša na njegov očiten pomen, o katerem obstaja širok konsenz in kjer se večina ljudi strinja o
tem pomenu. Na drugi ravni signifikacije delovanje znaka opisuje kot raven konotacije, ki se
nanaša na globlji pomen znaka, ki ni očiten na prvi pogled, pač pa pomen dobi šele v povezavi s
konvencijami in kodi določene kulture in družbe. Slednji znak poveže s širšimi temami in pomeni
oziroma nečim, čemur bi lahko rekli semantična polja kulture (Hall, 1997).

4.1.1 Barthes: Mit danes
Beseda mit se po Barthesu nanaša na načine konceptualiziranja tematik, ki so širše sprejete
znotraj določenega kulturnega okolja in zgodovinskega obdobja, kljub temu da niso nujno
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povezane z realnostjo (Macdonald, 1995, str. 1).
Mit je po Barthesu (1973) sistem komuniciranja. Njegova substanca je lahko karkoli, če je
podana s pomočjo diskurza. Mit je tako lahko video posnetek, fotografija, slika, članek v
časopisu ali celo predmet, v kolikor je temu predmetu pripisan določen pomen.

Mit je semiološki sistem drugega reda. Tako kot znak v de Sauserjevm modelu je sestavljen iz
treh delov: označevalca, označenca in znaka samega. Vendar je sistem mita bolj kompleksen - je
semiološka veriga, sestavljena iz več sistemov. To, kar je v prvem sistemu znak v celoti, v
drugem sistemu postane označevalec. Mit je torej drugovrstni pomen označenca.

Za razliko od drugih načinov signifikacije, signifikacija v primeru mita nikoli ni arbitrarna.
Motivacija je za mit nujna: mit izkorišča analogijo med pomenom in obliko; brez oblike,
podvržene določeni motivaciji, ni mita (Barthes, 1973 ).

Mit določene znake navidezno jemlje iz konteksta zgodovine in jih dela naravne, absolutne,
večne. Tako mit »zgodovino spreminja v naravo«: bralcu mita se zdi, da podoba naravno pričara
koncept. Bralec lahko mit nedolžno sprejme, saj signifikacijo sprejme kot sistem dejstev.
Konstrukcije mita ne vidi, vidi zgolj prisotnost bistva, ki ga označuje.

4.1.2 Macdonald: Miti o ženskosti v medijih
Myra Macdonald (1995) je na osnovi Barthesove teorije o mitih raziskovala reprezentacijo žensk
v medijih v 20. stoletju in odkrila, da so kljub navideznim spremembam v reprezentaciji, ženske
v medijih še vedno reprodukcije določenih mitov o ženskah in ženstvenosti. Ženska v svojih
vlogah kot kulturni simbol kroži med ekstremi: devica ali kurba, svetnica ali grešnica, zaveznik,
ki podpira, ali sovražnik, ki uničuje. Mit nasprotuje logiki, ko dovoli polarnim nasprotjem
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nemoteno sobivanje (Macdonald, 1995, str. 51). Določeni miti o ženskah v zahodni družbi so se
ohranili vse od antike, danes pa jih še vedno najdemo v jedru večine reprezentacij. Macdonaldova
je mite razdelila v 4 osnovne skupine: miti o ženski enigmi, miti o ženski kot ljubeči osebi, miti o
ženskem telesu in miti o ženski seksualnosti. Le te bom podrobneje predstavila v sledečih
podpoglavjih.

Miti o različicah enigme
Mit o ženski, kot skrivnostnem, begajočem bitju, ki za okolje predstavlja nevarnost, lahko
najdemo že v antičnih mitoloških bitjih, kot so sirene, meduze in harpije. Te so s svojimi
privlačnimi telesi in zapeljivimi dejanji moške zvabljale v pogubo.

Danes se za take ženske v medijih uporablja izraz femme fatale, ki naj bi predstavljal žensko, ki
se ji moški nikakor ne morejo upreti, ona pa jih, bolj ali manj zgolj za zabavo, tako ali drugače
uniči. Medtem ko so bile »vamp« ikone iz obdobja nemega filma očitno vizualno kodirane kot
pajkovke, ki moške ujamejo v pasti s svojo spolno privlačnostjo (velikokrat signifcirano z
drznimi motivi mrež in lovk na njenih oblačilih), je nevarnost femme fatale bolj subtilno
predlagana (Macdonald, 1995, str. 118). Femme fatale nezgrešljivo uveljavlja "pojmovanje
ženskosti kot maske, za katero moški sluti neko skrito nevarnost" (Riviere, 1929 v Macdonald,
str. 119). Ženska kot enigma je diametralno nasprotje ženske kot ljubeče in skrbne osebe, zato
nikoli ni postavljena v družinsko okolje, če pa se tam znajde, ji v njem ni udobno. Vanj ne spada,
saj je nepredvidljiva, skrivnostna, iracionalna, posesivna in očitno spolno aktivna. Zaveda se
svoje privlačnosti, ni je strah izražati svojih želja in svoje telo uporablja kot orožje.

Poleg privlačne, nevarne ženske pa se ženska kot enigma pojavlja tudi kot strašljiva pošastpogosto kot čarovnica, vampirka ali hudičevka. Asociacija med zlobo in ženskami presega
fiktivne uprizoritve, saj vpliva tudi na reprezentacijo ženskih zločink v medijih (Birch, 1993,
naveden v Macdonald, 1995, str. 123).
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Ženska kot enigma je v medijskih reprezentacijah zmeraj pokončana. Bodisi je za svoja dejanja
(predvsem izražanje lastnih želja) moralno kaznovana, bodisi jo močan in potrpežljiv posameznik
(po navadi moški) uspe ukrotiti in spremeniti v skrbno in ljubečo osebo.

Miti o ženski kot skrbni in ljubeči osebi
Ženske so bile zmeraj cenjene zaradi svoje, domnevno prirojene, skrbnosti in prijaznosti.
Povezava med žensko in skrbjo v zahodnem svetu izhaja iz veliko dejavnikov. Delno je posledica
religioznih prepričanj o vlogi ženske kot moralne voditeljice družine, delno pa izhaja iz stroge
ločitve javne in zasebne sfere, ki se je zgodila v 19. stoletju. Ta je ženskam naložila odgovornost
za dom in utrdila mit o njihovi skrbnosti. Kasneje se je vzorec razširil tudi na zaposlovanje žensk,
ki so večinoma zaposlene v sektorju storitev.
Osrednja ikona ženske kot ljubeče osebe je v zahodnem svetu podoba matere. Ta mit se
reproducira na številnih krščanskih podobah svete matere in otroka, ki predstavlja ultimativno
materinsko ljubezen. Marijin otrok je bil spočet brez spolnega akta, kar poudarja prepričanje, da
je materinstvo spiritualna izkušnja, odmaknjena od fizične strasti ali poželenja.

V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je mit o ženski kot ljubeči in skrbni
osebi začel spreminjati. Materinstvo se je začelo prikazovati tudi v povezavi s seksualnostjo (na
primer gola, visoko noseča Demi Moore na naslovnici revije Vanity Fair leta 1991), vendar
javnost povezovanje seksualnosti in materinstva še zmeraj velikokrat ocenjuje kot »neokusno«.
Prav tako se je v zadnjih desetletjih ženska skrbnost začela povezovati tudi s skrbjo za druge,
predvsem za prijateljice, ne zgolj s skrbjo za svoje otroke. Pojavil se je tudi trend prikazovanja
skrbnih in ljubečih moških, ki odkrivajo radosti očetovstva. Vendar je njim, za razliko od žensk,
pri skrbi za otroke dovoljeno delati napake, ki v veliko komedijah gledalce zabavajo. Ženske, ki
vloge matere ne opravlja zadovoljivo, pa mediji ne prikazujejo tako zabavno.
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Miti o ženski seksualnosti
Mit, ki se je v zadnjem stoletju najbolj spremenil, je mit o ženski seksualnosti. Predvsem zaradi
verskih prepričanj je bila seksualnost nekoč strogo zasebna, skrita pred javnostjo. Prav tako je
veljalo, da ženske spolnost zgolj prenašajo, ob njej pa ne čutijo nobenih užitkov. V začetku 20.
stoletja, ko se je pojavila seksologija kot znanstvena veda, pa so začeli užitke priznavati tudi
ženskam in o spolnosti govoriti bolj odkrito. V potrošniški družbi so postali priljubljeni spolni
priročniki, v revijah za ženske se je začelo več pisati o spolnosti. Največ svobode so ženskam
prinesle kontracepcijske tablete.

Premaknili smo se od pogleda, da zgolj »poredne punce« uživajo v seksualnosti, vendar je
vprašanje, kdo kontrolira diskurz o ženski seksualnosti, še zmeraj odprto (Macdonald, 1995, str.
164). Ženska seksualnost se v medijih še zmeraj večinoma pojavlja v povezavi z
zadovoljevanjem moškega poželenja, žensko telo pa je prikazano za moški pogled. Zaradi tega so
iz prikazovanja seksualnosti izključene ženske, ki ne ustrezajo lepotnim idealom (ženske z
močnejšo postavo, starejše ženske). Lezbična spolnost je še zmeraj prikazana povsem drugače
kot heteroseksualna spolnost: veliko manj strastno, bolj romantizirano ali fetišizirano za moški
pogled. Med prikazovanjem ženske seksualnosti v medijih in ženskem doživljanju seksualnosti še
zmeraj ostaja prepad.

Pomemben aspekt prikazovanja ženske seksualnosti, ki je v medijih še zmeraj problematičen, je
povezava med spolnim nasiljem nad ženskami in ženskami, ki svojo seksualnost svobodno
izražajo. V javnosti še zmeraj velja prepričanje, da so ženske, ki očitno izražajo svojo seksualnost
(z drznim oblačenjem in obnašanjem), za spolno nasilje nad njimi vsaj delno odgovorne same.

Miti o ženskem telesu
Žensko telo ima v ženski identiteti poglavitno vlogo, saj že samo po sebi ustvarja pomen.
Tradicionalno osrednje mesto telesa v ženski identiteti lahko razdelimo v več sistemov kodiranja
videza: popolna oblika in velikost telesa; primerna uporaba ličil in skrb za kožo in lase ter
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okraševanje telesa z oblačili in modnimi dodatki (Macdonlad, 1995, str. 194). Telo samo namreč
ne določa,

kaj pomeni »ženskost«, ampak to določa kodiranje telesa v kulturno pogojene

strukture videza. V naši kulturi pri ustvarjanju identitete funkcionalnost telesa nima skoraj
nobene vloge, pomembne so predvsem vizualne lastnosti, ki privlačijo moške. Za to je za ženske
staranje proces, ki se ga je potrebno bati in ga čim dlje preprečevati s pomočjo različnih
kozmetičnih produktov ali z bolj drastičnimi lepotnimi operacijami.

V prejšnjem stoletju se je ideal popolne oblike ženskega telesa velikokrat spreminjal, saj je
prešel od deškega videza »flapper« deklet iz predvojnega obdobja, do žensk z oblinami, ki so bile
priljubljene po drugi svetovni vojni, pa do neverjetno suhega telesa, ki je postalo popularno v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

V osemdesetih letih je pomembno vlogo pri oblikovanju telesa dobila tudi športna vadba in
sledenje smernicam zdravega prehranjevanja ter dietam. Popolno žensko telo danes zahteva
predvsem veliko discipline, ki je za njegovo vzdrževanje potrebna. Prav tako mora biti to telo
oblečeno po modnih smernicah, koža mora biti mladostna in lasje zmeraj urejeni.

4.2 Korporacija Walt Disney
Korporacija Walt Disney Company (krajše družba Disney) je drugi največji medijski
konglomerat na svetu. V okvir družbe sodijo Walt Disney Film Studios (katerega del je tudi
Touchstone Pictures), filmski distributer Buena Vista International, ena treh vodilnih nacionalnih
televizijskih mrež v ZDA, mreža ABC (American Broadcasting Company), večje število nišnih
televizijskih kanalov, športni kanali ESPN, kot tudi 14 tematskih parkov po vsem svetu (ifM,
2012).
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Korporacija Disney kljub temu ohranja »Mikimiškasto« avro strica Walta in celovite zabave za
vso družino. Prevladujočo tržno moč, ublaženo z reprezentacijo dobronamernega strica, ohranja
predvsem zaradi njene primarne oblike ustvarjanja: celovečernih animiranih filmov (Artz, 2002).

Začetki družbe segajo v leto 1923, ko sta 21-letni Walter (Walt) Elias Disney in njegov brat Roy
ustanovila »The Disney Brothers Cartoon Studio«. 16. oktobra 1923 sta podpisala pogodbo s
producentko in distributerko Margaret Winkler za serijo Aličine komedije (Alice Comedies).
Posebnost serije je bil nov koncept produkcije, pri katerem so v risano okolje vključili pravo
igralko, ki se je v animiranem svetu sporazumevala z animiranimi bitji. Serija je bila priljubljena
tako pri kritikih, kot pri gledalcih (Davis, 2009). Po seriji Aličine komedije je Disney leta 1927
ustvaril serijo risank z junakom srečnim zajcem Osvaldom - Srečni zajec Osvald (Oswald the
Lucky Rabbit), ki jo je preko Universal pictures distribuiral Winkler pictures. Tega je vodil mož
Margaret Winkler, Charels Mintz. Mintz je želel prevzeti nadzor nad studiem Disney, predvsem s
pomočjo avtorskih pravic za Osvalda, ki so pripadale studiu Universal, ne Disneyju. V istem času
je studio Disney zapustilo veliko animatorjev in se zaposlilo pri Universalu. Ker Walt ni želel
prepustiti nadzora Mintzu, pogodbe za nove dele serije z Osvaldom niso podpisali. Disney je tako
začel iskati novega distributerja in nove ideje za animirane like.

Distributerja je studio iskal sedem mesecev, v tem času pa sta s prijateljem Ubom Iwerksom
soustvarila lik miška Mikija (Mickey Mouse). Studio je ustvaril dva dela nove serije, vendar ju ni
izdal. Preden so ustvarili tretjega, je Disney na podlagi popularnosti novih zvočnih filmov
sklenil, da bo tretji del ustvarjen tako, da ga bo mogoče sinhronizirati. (Davis, 2009). Mišek Miki
se je svetu tako predstavil leta 1928 v risanki Parnik Vili (Steamboat Willie). Velik uspeh risanke
pripisujejo tako simpatičnosti lika, kot tudi dejstvu, da je bil Parnik Vili prva risanka, kjer ni bila
sinhronizirana samo glasba. Po uspehu Mikija je studio dobil mnogo ponudb za distribucijo in
zastopanje, Mišek Miki pa je postal ključni lik in simbol studia Disney. V naslednjih letih je imel
studio veliko uspeha s kratkimi glasbenimi animacijami Trapaste simfonije (Silly Symphonies),
prav tako pa je začel s prodajo trgovskih izdelkov z likom Miška Mikija.
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Naslednja pomembna prelomnica v zgodovini korporacije je celovečerni animirani film
Sneguljčica in sedem palčkov (Snow White and the Seven Dwarfs), ki je premiero doživel leta
1937. Prvi animirani celovečerec je do leta 1939 postal najuspešnejši (po dobičku) celovečerec
tistega časa, saj je do konca predvajanja zaslužil 8 milijonov $ (Davis, 2006). Do druge svetovne
vojne so v studiu ustvarjali krajše in celovečerne risanke, med vojno pa so za vladi ZDA in
Kanade ustvarjali propagande risanke. Leta 1950 je Disney s Pepelko (Cinderella) dokazal, da so
celovečerni animirani filmi še zmeraj lahko zelo uspešni, prav tako je začel ustvarjati prvo
televizijsko serijo Disneyland, s katero se je začel televizijski uspeh podjetja. V tem času so
začeli v studiih snemati tudi igrane filme. Leta 1955 je bil odprt prvi tematski zabaviščni park
Disneyland v Kalifornijii. V naslednjem desetletju je podjetje ustvarjalo vse več televizijskih
vsebin, dokumentarnih filmov, komedij, pustolovščin, kot tudi veliko klasičnih celovečernih
animiranih filmov.

Walt Disney je leta 1966 zaradi pljučnega raka umrl. Kljub temu, da je zadnjih deset let svojega
življenja vse manj časa preživljal v studiu, je njegova smrt - in vakum v osredotočenosti in viru
idej, ki ji je sledil – studio spravila v krizo in skorajšnji propad, ne glede na zelo talentirane
zaposlene, ki so ostali (Davis, 2006). Po Waltovi smrti je vodstvo studia prevzel njegov brat, Roy.
V času njegovega vodstva podjetja se je odprl Walt Disney World, kateremu je Roy posvečal
največ pozornosti, studii pa so še naprej snemali družinske filme in ustvarjali celovečerne
animirane filme. Po njegovi smrti leta 1971 so vodenje podjetja prevzeli njegov sin Roy E.
Disney, Winston Hibler, Jim Algar, Bill Anderson, Bill Walsh, Card Walker, Harry Tytle in Ron
Miller, Waltov svak. Skupaj so sestavljali komite, ki bi naj zaradi tesnega sodelovanja v
preteklosti kar najbolje poznal način delovanja in razmišljanja Walta Disneyja. Med njimi je
vodstvo prevzel Roy Miller, ki je sicer veljal za inovativnega vodja, vendar je zaradi njegovega
nepoznavanja filmske industrije korporacija v času njegovega vodstva izgubila velik tržni delež.

V sedemdesetih so v studiih začeli snemati tudi filme namenjene starejši publiki, večinoma z
znanstveno fantastično in fantazijsko vsebino. Temu je sledila ustanovitev studiev Touchstone, ki
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so se usmerili k produkciji vsebin za odraslo publiko. V začetku osemdesetih je zaradi
prepočasne modernizacije, velikih dolgov zaradi izgradnje tematskega parka EPCOT in
prekinitve predvajanja televizijskih oddaj podjetje zašlo v krizo. Ta se je leta 1984 končala z
zamenjavo vodstva. Prevzeli so ga Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg in Frank Wells.

Podjetje je še naprej zavzemalo vodilno mesto na področju dvodimenzionalne animacije in v
prihajajočih letih ustvarilo veliko zelo uspešnih celovečernih animiranih filmov. Med njimi, po
dobičku najuspešnejšega vseh časov, Levjega kralja (The Lion King), leta 1994. V tem obdobju je
Disney pridobil številne druge medijske vire, največ z družitvijo s Capital Cities/ABC (kamor
spadata tudi televizijski mreži ABC in ESPN) leta 1997. V lasti korporacije je tudi studio
Miramax, veliko uspeha pa je prineslo tudi sodelovanje s studiem za 3D animacijo Pixar. Disney
je v tem času distribuiral Pixarejevi uspešnici Svet igrač (Toy story) in Pošasti iz omare
(Monsters, Inc.). Leta 2005 je med Pixarjem in Disneyjem nastal spor, zaradi katerega Eisner ni
bil ponovno izvoljen kot izvršni direktor. S tem se je tako imenovana »Eisnerjeva doba«, ki je
prinesla preporod in ponovno veliko priljubljenost Disneyja, končala. Vodstvo je prevzel Robert
Iger. Pod njegovim vodstvo se je leta 2006 korporaciji pridružil tudi Pixar, takrat že zelo uspešna
in poznana produkcijska hiša 3D animacij. Leta 2009 je Disney kupil Marvel Entertaiment,
lastnika popularnih stripovskih junakov kot so Spiderman, Iron man, Hulk, itd. Oktobra 2012 pa
je Disney kupil še Lucas Films in tako postal lastnik licenc za franšizi Vojna zvezd in Indiana
Jones.
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4.2.1 Disneyjeve princese

Slika 4.1.: Disneyjeve princese Jasmina, Sneguljčica, Mulan, Zarja,
Pepelka, Pokahontas, Tiana, Zalika, Ariela in Zlatolaska

Franšiza Disneyjeve princese je bila uradno ustvarjena leta 2001 z namenom povečanja prodaje
trgovskega blaga Disney (le to je pred tem izgubljajo tržni delež in dobiček). Ustvaril jo je
predsednik Disney Consumer Products (oddelek družbe Walt Disney, ki se ukvarja z
izdelovanjem, distribucijo in promocijo trgovskega blaga) Andey Mooney. Ob prvem ogledu
predstave Disney na ledu je med publiko opazil veliko število deklic oblečenih v generične
kostume princesk in tako dobil idejo o novi liniji izdelkov. Prvič v zgodovini družbe Disney so
združili like iz klasičnih celovečernih animiranih filmov, ki nikoli niso nastopali skupaj, ampak
so imeli druge skupne lastnosti. Likov niso združili zgolj na podlagi njihovega kraljevskega
družbenega statusa, ampak so vse junakinje nove linije izdelkov po mnenju vodstva ustrezale
»mitologiji princese«. Na začetku je franšiza združila glavne junakinje filmov Sneguljčica in
sedem palčkov(1937), Pepelka (1950), Peter Pan(1953), Trnjulčica (Sleeping Beauty) (1959),
Mala morska deklica (The Litlle Maremaid) (1989), Lepotica in zver (Beauty and the beast)
(1991), Aladin (1992), Pokahontas (1995) in Mulan (1998). Prve Disneyjeve princese so tako
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postale Sneguljčica, Pepelka, Zvončica, Zarja, Ariela, Zalika, Jasmina, Pokahontas in Mulan.
Zvončico so kmalu po nastanku linije izločili iz skupine, ker ni "dovolj ustrezala
mitologiji"(Orenstein, 2006). Leta 2009 je serijo dopolnila prva temnopolta princesa Tiana iz
filma Princesa in žabec (Princess and the Frog), ki je izšel istega leta. Leta 2011 se je liniji
uradno (z velikim promocijskim dogodkom v Kensingtonski palači v Londonu) pridružila tudi
Zlatolaska, prva princesa, ki je nastala s pomočjo računalniške animacije v studiu Pixar, glavna
junakinja filma Zlatolaska (Tangled) iz leta 2010.

Danes so Disneyjeve princese ena izmed največjih franšiz namenjenih dekletom na svetu, ki
vsebuje že več kot 25000 izdelkov: vse od igrač, oblek, kozmetike pa do pohištva. Prav tako v
okvir franšize uvrščamo številne knjige in video vsebine. Čeprav so filmi Disneyjeve princese
ustvarjeni v ZDA in je fenomen ameriški, je Disney z njimi močno mednarodno prisoten, z njimi
so povezane mnoge marketinške strategije. (Disney International, 2010 naveden v England,
Descartes, Collier-Meek, 2011).

V okviru linije Disneyjeve princese je manj poudarka na individualnih filmih, iz katerih liki
izhajajo, in več poudarka na tem, da junakinje ustvarjajo nekakšen »Dekliški klub« (Davis, 2009,
str. 227). Za ohranjanje nedotakljivosti tega, kar Mooney imenuje njihova individualna
»mitologija«, princese nikoli ne vzpostavijo stika z očmi, ko se pojavijo v skupinah: vsaka strmi
v neko malo drugačno smer, kot da se ne zavedajo prisotnosti druga druge (Orenstein, 2006).
Vsaka še zmeraj prebiva v svojem svetu, vsakega od teh svetov pa lahko najdemo in raziščemo
na posebni Disneyjeve princese spletni strani.

Popularnost franšize Disneyjeve princese dokazuje dejstvo, da se je prodaja Disneyjevih
trgovskih artiklov od leta 2001, ko franšiza še ni obstajala, do danes znatno povečala. Leta 2001
je dobiček znašal 300 milijonov $, leta 2008 pa je prodaja obsegala 4 milijarde $ (England,
Descartes, Collier-Meek, 2011).
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5. Zgodbe filmov, njihov izvor in pomembne spremembe
Disneyjevi studii so navdih za vse filme iz serije črpali iz klasičnih in priljubljenih pravljic
različnih avtorjev. Književnost je bila dolžna zlivati svoje zaklade v Disneyjev velik trezor. Kot
se je pred veliko leti izrazil Gilbert Seldes, je bil Disney »grabežljiv rudar stripov« v »rudniku
legend in mitov«. Poskrbel je, da so znamenite pravljice postale njegove: njegov in ne Barriejev
Peter Pan, njegov in ne Collodijev Ostržek. Preminuli avtorji, za katere dela so avtorske pravice
že potekle, so bili seveda v celoti na milost in nemilost prepuščeni takšnemu grabežljivcu, toda
tudi živeči avtorji so, ko se srečali z Disneyjevo pogodbo, ugotovili, da jim zakon ne pomaga
veliko. Celo tisti, ki jim je bil Disney naklonjen, so izrazili začudenost nad tem, kako brezobzirno
ravna s pisci gradiva, ki ga namerava spremeniti v film (Kunzle v Dorfman in Mattelard, 2007).

Čeprav si je Disney sam pri drugih sposodil nič koliko idej, pa njegovi pravniki strogo preganjajo
vsakega, ki si drzne sposoditi karkoli od njihove korporacije: pa naj bo to lik, zamisel ali tehnika.
Niti v šolskih gledaliških predstavah o Sneguljčici palčki ne smejo nositi Disneyjevih imen, še
bolj rigorozno pa odvetniki preganjajo vse, ki si drznejo Disneyjevo zapuščino postaviti v
negativen kontekst. Tako so tožili »undeground« umetnike, ki so njegove like na plakatih
prikazovali pri raznovrstnih seksualnih dejavnostih, striparja, ki si je drznil narisati Miška
Mikija, ki jemlje mamila, in celo zvestega oboževalca, ki si je telo potetoviral z Disneyjevimi
liki, češ da s tem kršijo avtorske pravice (Kunzle v Dorfman in Mattelard, 2007).

Zgodbe, ki so si jih v studiu sposodili v zakladnici klasičnih pravljic, so doživele marsikatero
spremembo, ki ima sama po sebi določen pomen. V tem poglavju bom predstavila zgodbe risank
in poudarila pomembne razlike med njimi in izvirnimi zgodbami, po katerih so nastali.
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5.1 Sneguljčica in sedem palčkov
Sneguljčica je osnovana na zgodbi bratov Grimm. Na začetku filma nam pripovedovalec pove, da
je Sneguljčica mlada osirotela princesa. Zlobna in samovšečna mačeha, Zlobna kraljica, zaradi
dekličine lepote in z njo povezane ljubosumnosti prisili Sneguljčico, da dela kot služabnica.
Kraljica ima čudežno ogledalo, ki ji je do zdaj zmeraj znova zatrjevalo, da je najlepša v deželi,
vendar jo na začetku zgodbe opozori, da bo njeno lepoto kmalu prekašala Sneguljčica. Prav tako
kraljica na vrtu vidi, da Sneguljčico osvaja mlad princ, ki je preskočil ograjo. Besna od
ljubosumja Zlobna kraljica lovcu naroči, naj ubije Sneguljčico in ji prinese njeno srce. Lovec tega
ne mora storiti in Sneguljčici namesto tega razkrije resnico o Zlobni kraljici ter ji svetuje, naj
pobegne čim dlje proč. Sneguljčica pobegne v gozd, kjer po strašljivi noči s pomočjo prijaznih
živali najde jaso, na kateri je majhna hiša. Sneguljčica sprva misli, da v njej živijo otroci brez
matere in se tako odloči, da jim bo pospravila hišo in jim skuhala večerjo. V hiši pa v resnici živi
sedem palčkov: Godrnjavček, Hihitavček, Zaspanček, Dvomljivček, Sladkosned, Uhaček in
Vseznalček, ki so ob vrnitvi iz dela v rudniku zelo presenečeni nad pospravljeno hišo in čudnimi
zvoki, ki prihajajo iz njihove spalnice. Ko spoznajo Sneguljčico, so ji pripravljeni nuditi zaščito
in streho nad glavo v zameno za to, da bo ona skrbela za njihov dom. Ko kraljica s pomočjo
čudežnega ogledala izve, da je Sneguljčica še zmeraj živa, se odloči, da jo bo pokončala sama. Za
to pripravi posebno strupeno jabolko, ki bo mlado princeso poneslo v spečo smrt in spremeni
svojo podobo tako, da je Sneguljčica ne bi prepoznala. Sneguljčica zaradi svoje dobrote podleže
Zlobni kraljici. Palčke živali opozorijo na nevarnost, vendar se iz rudnika vrnejo prepozno.
Vseeno še najdejo Zlobno kraljico, ki jo preženejo na rob prepadne stene. Ta se poskuša rešiti
tako, da bi na njih potisnila veliko skalo, vendar jo zadene strela in Zlobna kraljica umre. Palčki
Sneguljčico položijo v stekleno krsto in žalujejo za njo. Take jih najde princ, ki se je že na
začetku filma zaljubil v Sneguljčico, poljubi Sneguljčico in jo zbudi iz začaranega spanca. Skupaj
se odpravita do gradu.
Jack Zipes v eseju »Breaking the spell of Disney« (Zipes, 1995) poudari mnoge spremembe, ki
so jih v Disneyjevem studiu naredili Grimmovi pravljici, ki je bila osnova za njihovo Sneguljčico.
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Disneyjeva Sneguljčica je od vsega začetka sirota, med tem ko ima v Grimmovi zgodbi še zmeraj
očeta in nikoli ni prisiljena v opravljanje hišnih opravil, kot je čiščenje stopnišča. V Disneyjevi
verziji princa spoznamo že na začetku risanke, ko Sneguljčici svojo ljubezen izpove s pesmijo.
Disneyjeva mačeha ni ljubosumna zgolj na Sneguljčicino lepoto, ampak tudi na mladega snubca.
Disneyjeva Sneguljčica se spoprijatelji z živalmi v gozdu, ki je poosebljen. Škrati imajo v risanki
pomembno vlogo pri premagovanju zla, med tem ko so v Grimmovi verziji anonimni in
nepomembni. V Grimmovi zgodbi zlobna kraljica Sneguljčico obišče trikrat, prav tako jo čaka
hujša usoda kot Disneyjevo mačeho, saj mora na Sneguljčicini poroki plesati v vročih jeklenih
čevljih. V Grimmovi pravljici Sneguljčica znova oživi, ko se eden izmed palčkov spotakne, kar
povzroči, da Sneguljčica izkašlja strupeno jabolko. V Disneyjevi verziji jo lahko reši zgolj poljub
prave ljubezni (Zipes, str. 36).

5.2 Pepelka
Disnyjeva Pepelka je osnovana na zgodbi, ki jo je napisal Charels Perrault leta 1697. Govori o
mladem dekletu, ki ga je njena mačeha skupaj s svojima hčerama prisilila, da je postala služkinja
v lastni hiši. Pepelka kljub nesrečni usodi nikoli ne izgubi upanja, da se bo njena zgodba srečno
končala. Kralj dežele, v kateri živi, želi svojega sina prepričati, da bi se ustalil in poročil, saj si
zelo želi vnuke in v ta namen pripravi ples, na katerega so vabljene vse mladenke kraljestva.
Pepelki mačeha sicer dovoli na ples, vendar zgolj, če uspe opraviti vse, kar ji je za ta dan zadala
(kar zveni nemogoče) in najde primerna oblačila. Pepelka namerava v ta namen obnoviti obleko
svojo pokojne matere, vendar ji zaradi vsega naloženega dela to ne uspe. Obleko ji za to sešijejo
njeni poosebljeni živalski prijatelji: ptiči in miške, ki jim Pepelka drugače šiva oblačila in jih
hrani. Ko je čas za odhod in je Pepelka pripravljena, mačeha svojima hčerama namigne, da
Pepelka nosi kose njunih odvrženih oblačil in polsestri ji iz ljubosumja strgata obleko. Pepelka se
obupana odpravi na vrt, kjer pa sreča svojo botro vilo in ta ji začara prelepo obleko in steklene
čevlje. Prav tako iz buče in živali začara kočijo in spremstvo. Na plesu prelepa Pepelka povsem
očara princa in princ očara njo. Ker pa čudežni urok dobre vile deluje zgolj do polnoči, mora
Pepelka pobegniti preden bi se njena obleka spremenila nazaj v preprosta oblačila, v naglici pa
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izgubi enega svojih čevljev. Z njim princ obupano išče svojo izbranko. Ko Pepelkina mačeha
ugotovi, da čevelj ni prav nobeni od njunih hčera, in posumi, da je prav Pepelki, ga zlomi.
Pepelka kljub temu prinese drugi steklen čevelj in tako princu dokaže, da je ona lepotica s plesa.
Zgodba se konča z njuno poroko.

Tudi to zgodbo so pri Disneyju precej spremenili. Pomembno vlogo v njej igra kralj, ki ustvari
plodno okolje za to, da se Pepelka in princ zaljubita in kasneje poskrbi za iskanje mladenke. Prav
tako ima v tej zgodbi Pepelka veliko živalskih prijateljev, ki ji pomagajo, in s pomočjo katerih je
poudarjena njena skrbna plat. Najpomembnejša razlika pa je ta, da imata Pepelka in princ v
Perraultovi zgodbi več časa, da se spoznata, preden se resnično zaljubita, saj se tam plesni večer
ponovi dvakrat in šele drugi večer Pepelka izgubi svoj čevelj, saj je nad princem tako očarana, da
pozabi na čas. V Disneyjevi verziji je tako znova poudarjena čudežna »ljubezen na prvi pogled«
in z njo pomen ženske lepote in naivnosti mladih deklet.

5.3 Trnjulčica
Tudi Trnjulčica je ustvarjena po zgodbi, ki jo je prvi zapisal Charels Perrault. Zgodba se začne z
razglasitvijo, da sta kralj in kraljica po veliko letih brez otrok končno dobila hčer. V njeno čast sta
pripravila veliko slavje, na katerega so povabljeni vsi prebivalci kraljestva. Pred slavjem se kralj
Štefan s kraljem sosednjega kraljestva dogovori, da se bosta njuna otroka, princesa Zarja in princ
Filip poročila. Na slavju tri dobre vile, Flora, Fauna in Sončni žarek princesi podarijo svoje
posebne darove. Prva ji podari lepoto in druga posluh, preden pa bi na vrsto prišla tretja, se v
dvorani pojavi Malificient, najzlobnejša med vilami. Iz gole zlobe princeso uroči, da se bo pri 16ih letih zbodla na kolovratu in umrla. Zadnja vila lahko urok zgolj ublaži in princeso začara, da
ne bo umrla, ampak zaspala v globok spanec, ki ga lahko zbudi zgolj poljub prave ljubezni. Kljub
temu, da kralj Štefan ukaže uničenje vseh kolovratov v kraljestvu, se dobre vile odločijo, da
bodo princeso še dodano zaščitile tako, da se preoblečejo v preproste ženice in se z njo skrijejo v
koči v gozdu do njenega 16. rojstnega dne. Zarja tako odrašča, ne da bi vedela, da je princesa.
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Pred 16. rojstnim dnem v gozdu spozna princa Filipa, v katerega se zaljubi. Tudi on se zaljubi
vanjo in jo želi poročiti, četudi misli da je preprosto dekle in ve, da je njegov oče obljubil, da se
bo poročil s princeso. Na 16. rojstni dan vile Zarji povejo, da je princesa in se skupaj z njo vrnejo
v grad. Tam jo Malificent zavede v skrivno sobo, v kateri je začaran kolovrat, princesa se zbode
ter zaspi. Vile jo položijo v posteljo v najvišjem stolpu in začarajo vse kraljestvo, da zaspi z njo.
Ko se princ Filip zvečer vrne h koči, kjer naj bi se srečal z Zarjo, ga Malificent ugrabi in zvleče v
svoj temačen grad. Tam mu pove o usodi njegove ljubezni in se norčuje iz njega. Dobre vile
potem rešijo princa in mu dajo Meč resnice in Ščit kreposti. S pomočjo novega čarobnega orožja
princ premaga tudi Malificient, ki se je pred gradom spremenila v zmaja. Odpravi se v grad, kjer
najde princeso in jo poljubi. Z njo se zbudi vso kraljestvo in Zarja se vrne k staršem. Zarja in
Filip srečno živita do konca svojih dni.

Zgodba se zelo razlikuje od Perraultove zgodbe. V Disneyjevi zgodbi igrajo vile veliko večjo
vlogo, saj so na eni strani (Malificient) povsem odgovorne za pogubo princese in na drugi strani
nepogrešljive za njeno srečno rešitev (Flora, Fauna in Sončni žarek). Princ se v Peralutovi zgodbi
ne bori z zmajem, trnje pa so okrog gradu zasadile dobre vile, da bi princeso zaščitile. Moč
zlobne vile je tako poudarjena, s tem pa je poudarjeno tudi prinčevo junaštvo. Prav tako je dodan
zaplet z dogovorjeno poroko, ki določeno vlogo v zgodbi daje tudi kraljema.

5.4 Mala morska deklica
Mala morska deklica je narejena po zgodi Hansa Christiana Andersena. Film se začne tako, da
spoznamo malo morsko deklico Arielo in njenega najboljšega prijatelja, skupaj raziskujeta
potopljeno ladjo. Takoj ugotovimo, da je Ariela zelo neustrašna in radovedna ter da jo zelo
zanima človeški svet. Med tem ko Ariela raziskuje potopljeno ladjo, bi morala na dvoru svojega
očeta, kralja Tritona, nastopati v svoji prvi pevski predstavi in se tako predstaviti kraljestvu.
Njena odsotnost kralja tako razjezi, da dvornemu skladatelju Sebastjanu naroči, da naj od tega
trenutka naprej skrbno pazi na Arielo. Sebastjan svoje naloge ne opravlja ravno dobro, saj Arielo
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čudni zvoki privabijo na gladino morja (izleti na gladino so za morske ljudi prepovedani), kjer
praznujejo rojstni dan princa Erika. Ko ga Ariela zagleda, se takoj zaljubi vanj. Kasneje v nevihti
Erik skorja utone in Ariela ga reši in mu poje, vendar pobegne, preden bi jo lahko videl. Ko
Triton izve, da je imela Ariela stik z ljudmi, ji prepove, da bi se vračala na gladino. Obupana in
zaljubljena Ariela je tako pripravljena oditi do zlobne morske čarovnice Ursule, ki ji v zameno za
njen glas ponudi preobrazbo telesa v človeško telo. Ariela je pripravljena tvegati, saj si resnično
želi spoznati svet ljudi. Da bo čarovnija delovala za zmeraj, se mora Erik v treh dneh zaljubiti v
Arielo in jo poljubiti. Na kopnem se nema Ariela in Erik bolj spoznavata in vse kaže na to, da bo
Arieli uspelo osvojiti princa. V strahu, da ne bo dobila Arielne duše (ki jo dobi v primeru, da se
poljub prave ljubezni ne zgodi do tretjega sončnega zahoda), Ursula prepreči njun poljub tako, da
njeni domači jegulji prevrneta čoln. Nato se, za vsak slučaj, Ursula prelevi v lepo mladenko in s
pomočjo glasu prepriča Erika, da je ona tista, ki ga je rešila iz vode. Erik se je takoj pripravljen
poročiti z njo. Ariela s pomočjo živalskih prijateljev izve za prevaro in prepreči poroko. Kljub
temu se Erik in Ariela ne poljubita dovolj hitro, zato Ursula dobi Arielino dušo. Njen oče, Tritan,
je pripravljen zamenjati mesto z Arielo, in tako Ursula postane gospodarica morja. Ariela in njeni
prijatelji se uprejo in v boju Ursula pomotoma ubije svoja ljubljenčka, jegulji. V jezi se spremeni
v ogromno pošast in ustvari strašljivo nevihto. Tik preden ji uspe ubiti Arielo pa jo Erik zabode s
krmo ladje in jo ubije. Vse duše, ki jih Ursula ujela, so tako osvobojene in Tritan spet postane
vladar morja. Ko vidi, da sta Erik in Ariela resnično zaljubljena, Arieli podari človeško podobo in
mladi par se lahko poroči.

Spremembe, ki so jih v Disneyjevih studiih naredili zgodbi H.C. Andersena, so požele mnogo
kritik. Prva pomembna sprememba je postopek preobrazbe Arielinega telesa v človeško telo. V
Andersenovi zgodbi je postopek izjemno boleč in naporen, med tem ko Disneyjeva morska
deklica v preobrazbi ne trpi. S tem so pri Disneyju preobrazbo nevtralizirali, tako da je izgubila
pridih velike izgube in požrtvovalnosti. Druga, najpomembnejša sprememba, pa je Disneyjev
srečen konec zgodbe. Andersenova morska deklica princa ne osvoji, saj je nema in z njim tako
rekoč ne more komunicirati, za to se princ zaljubi v drugo dekle. Arielina nesposobnost
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govorjenja pa po drugi strani v Disneyjevi zgodbi ne predstavlja nobenih težav. Tako zgodba
subtilno sporoča, da je najpomembnejša lastnost ženske njena lepota, za katero je včasih potrebno
tvegati tudi kakšen del svoje osebnosti.

5.5 Lepotica in zver
Lepotica in zver je nastala na osnovi knjižne predloge Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont iz
leta 1757. V uvodu nam pripovedovalec pove zgodbo o samovšečnem in brezsrčnem princu, ki
stare beračice v dežju ne spusti v grad. Beračica se spremeni v lepo vilo in ga za kazen začara v
strašljivo pošast. Da bi uničil urok, se mora do prinčevega enaindvajsetega leta nekdo zaljubiti
vanj. Potem se zgodba premakne v bližnjo vas, kjer spoznamo Zaliko, mladenko, ki je zelo lepa,
ampak po mnenju sovaščanov tudi neverjetno čudna, saj jo zanimajo zgolj knjige. Zalika živi
sama z očetom, ki je izumitelj. Oče se odpravi v bližnje mesto predstavljati nov izum, vendar se
na poti izgubi in najde graščino, kamor se zateče. Gospodar graščine je na začetku filma
predstavljeni začarani princ-pošast, ki Zalikanega očeta zapre v ječo. V tem času v vasi Zaliko za
roko zaprosi vaški lepotec Gaston, vendar ga Zalika zavrne. Zalika s pomočjo družinskega konja
najde začarani grad in zveri ponudi, da bo namesto očeta postala njegova ujetnica. Po nekaj
neprijetnih izkušnjah želi Zalika pobegniti iz gradu, vendar jo na poti napadejo volkovi. Zver jo
reši in Zalika se z njim vrne v grad. Zaradi dogodka se spoprijateljita in kasneje zaljubita. Gaston
podkupi upravnika bližnje norišnice, da zapre Zalikinega očeta (v zameno za njegove izpustitev
si obeta poroko z Zaliko), saj le ta vsem razlaga o strašni pošasti, ki je ugrabila njegovo hčer. Ko
Zalika to s pomočjo čudežnega ogledala vidi, ji Zver dovoli, da se vrne po očeta. Tam
sovaščanom pokaže, da zver res obstaja in vaščani z Gastonom na čelu se odločijo, da bodo zver
ubili. V boju Gaston poškoduje zver in sam pade v prepad. Ko Zalika najde poškodovano zver
mu pove, da ga ljubi in njene solze Zver spremenijo v princa. Film se srečno konča s plesom, na
katerem vsi občudujejo mladi par.
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Francoska predloga je zgolj osnova Disneyjeve zgodbe in se od nje zelo razlikuje.
Najpomembnejša razlika je Zalikina nenavadna osebnost, ki je okolica ne razume. Taka je bila
sicer že Ariela, vendar je pri Zaliki njena nenavadnost še poudarjena (in pri izvirni zgodbi
povsem neprisotna). Ariela in Zalika sta napovedali novo dobo Disneyjevih junakinj, ki izstopajo
iz okolja tudi zaradi svoje osebnosti (in ne zgolj lepote) in so na prvi pogled samosvoje in
samostojne, vendar po podrobnem pogledu ugotovimo, da so pravzaprav še zmeraj povsem
odvisne od moških junakov. V Disneyjevi verziji je Zver prikazan veliko bolj kolerično - v
osnovni zgodbi ga Zalikin oče razjezi šele, ko odtrga vrtnico, med tem ko Disneyjevo zver moti
že zgolj njegova prisotnost v graščini in tudi do Zalike se sprva obnaša precej neprijazno. S tem
je poudarjena preobrazba njegove osebnosti ob tem, ko se zaljubi. V filmu je dodan tudi zaplet z
drugim snubcem Zalike- Gastonom, in s tem je povsem spremenjen konec zgodbe. Med tem ko v
izvirniku zver skoraj umre zaradi zlomljenega srca, je Disneyjeva zver poškodovana v dvoboju,
tako da bolj ustreza predlogi junaških Disneyvih princev.

5.6 Aladin
Aladin je narejen po zgodbi iz zbirke 1001 noč. Zgodbo naj bi zbirki v 18. stoletju dodal
francoski prevajalec in avtor Antoine Gallard. Disneyjeva varianta je precej drugačna od tiste, ki
jo je napisal Gallard. Govori o mladem Aladinu, siroti, ki se je primoran preživljati s krajo,
vendar ima očitno zelo dobro srce. Aladin po naključju spozna mlado princeso Jasmino, ko ta
naveličana življenja za zidovi palače, pobegne. Tačas Jafar, zlobni svetovalec Jasmininega očeta,
sultana, s pomočjo čarovnije izve, kje leži jama s čudežno svetilko. Po spodletelem poskusu
pridobivanje svetilke ugotovi, da lahko v jamo vstopi in mu prinese svetilko zgolj metaforični
nebrušen diamant – Aladin. Aladin se je tačas znašel v ječi palače in Jafar se s čarovnijo spremeni
v starca in ga reši, v zameno pa želi zgolj to, da gre Aladin v jamo in mu prinese svetilko. Jafar
Aladina na koncu pusti v jami, prepričan, da je dobil želeno, a je na Aladinovo srečo njegova
opica Apu Jafarju ukradla svetilko. Tako Aladin dobi moč nad ginom, ki prebiva v svetilki, ta pa
mu pove, da mu bo izpolnil tri želje. Najprej si Aladin zaželi, da ga gin spremeni v princa, da bo
lahko očaral princeso Jasmino. To mu tudi uspe, vendar ne z bogastvom, ampak potovanjem
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okrog sveta na čudežni preprogi, na katerem Jasmina spozna, da je princ Ali (kot se zdaj imenuje
Aladin) fant, v katerega se je zagledala v mestu. Jafar, ki je imel nov načrt, kako bo zavladal
deželi in se poročil z Jasmino, se princa Alija znebi tako, da ga njegovi vojaki vržejo v morje.
Aladina pred skorajšnjo smrtjo reši gin in mu s tem izpolni drugo željo. Ko se Aladin vrne, Jafar
ugotovi,

kdo je in mu s pomočjo svoje papige ukrade svetilko.

Tako postane sultan in

najmočnejši čarovnik na svetu, Aladina pa vrže v deželo daleč proč. Kljub temu se Aladinu uspe
rešiti in se vrne v palačo, kjer najde sultana in Jasmino, ki služita Jafarju. Med Jafarjem in
Aladinom se začne hud boj, v katerem Jafar zaradi svojih čudežnih moči zmaguje. Jasmina
poskuša pomagati Aladinu, tako da s svojim zapeljevanjem zamoti Jafarja, vendar on sprevidi
njene namene in jo zapre v peščeno uro. Aladin na koncu premaga Jafarja, tako da ga prelisiči.
Jafar si zaželi, da bi se spremenil v gina in s tem ga Aladin ujame v čudežno svetilko. Aladin
svojo zadnjo željo uporabi tako, da osvobodi svojega prijatelja Gina, sultan pa dovoli, da se
Jasmina in Aladin poročita, četudi Aladin ni kraljeve krvi.

5.7 Pokahontas
Pokahontas je edini celovečerni risani film v seriji, ki za svojo osnovo ni vzel domišljijske
zgodbe, ampak zgodbo resnične zgodovinske osebnosti. Pokahontas je bila ena izmed mnogih
hčera vodje več plemen Indijancev v Virginiji, Powhatana. Živela je na prelomu 17. stoletja. O
njej obstaja veliko legend in zgodovinarji se ne strinjajo o njenem pravem življenju. Disney jo v
svoji zgodbi predstavi kot mlado, pogumno dekle, ki tako kot tri princese pred njo ne želi sprejeti
vloge, ki ji jo določa družba. Njen oče, poveljnik njenega ljudstva, si želi, da bi se poročila z
najmočnejšim bojevnikom, Kokoanom in se ustalila, vendar ona sluti, da mora biti njena pot
drugačna. Kmalu spozna Johna Smitha, izkušenega borca z »divjaki«, ki je prišel s skupino
Angležev iskati zlato. Zaljubita se in Pokahontas mu predstavi drugačen način življenja, bolj
povezan z naravo. Žal pa se Indijanci in Angleži spopadejo in Indijanci ujamejo Johna. Ko ga želi
poveljnik, Pokahontasin oče ubiti, mu Pokahontas to prepreči, tako da svoje telo postavi v njegov
bran. Ko se obe strani skoraj spravita, vodja Angležev poizkuša ustreliti poveljnika, vendar se
tokrat v bran postavi John, ki ga ob tem hudo poškodujejo. Obe strani se nato spravita. Kljub
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temu se John in Pokahontas na koncu razideta, saj se mora John zaradi poškodbe vrniti v London,
Pokahontas pa ostane med svojimi ljudmi, saj se zaveda, da mora kot edina hči poveljnika zavzeti
pomembno mesto v družbi.
Disneyjevo Pokahontas je težko primerjati z izvirnikom, saj ima risana junakinja bolj malo
skupnega z resnično zgodovinsko osebnostjo, prav tako pa ni dokazov, ki bi lahko potrdila
določena dejstva iz življenja resnične Pokahontas. Edina potrjena skupna točka prave in risane
junakinje je, da je tudi resnična Pokahontas rešila življenje Johnu Smithu, vendar je bila takrat
desetletna deklica. Resnična Pokahontas se z Johnom Smithom tako nikoli ni zapletla v
romantično razmerje. Prav tako resnična Pokahontas v svoji družbi ni imela tako pomembne
vloge. Bolj zanimivo je zgodbo Pokahontas primerjati z drugimi zgodbami v seriji, saj se od njih
razlikuje v ključni točki – koncu filma. Pokahontas je edina princesa, ki na koncu zgodbe ostane
brez svojega »princa« in prevzame vodilno vlogo v svojem okolju.

5.8 Mulan
Mulan je osnovana na kitajski ljudski junakinj Hua Mulan, ki se je prvič pojavila v Baladi o
Mulan. Balada je precej kratka, tako da je Disney navdih verjetno iskal tudi v kasnejših verzijah.
V Dinseyevi zgodbi spoznamo Mulan, ki se prav tako kot njene predhodnice v seriji ne more
sprijazniti z zahtevami, ki jih ima zanjo družba in se ne znajde v vlogi, ki ji jo ta določa. Na
začetku družino osramoti z nerodnostjo pri ženitni posrednici, potem pa govori z vojaškimi
odposlanci kljub temu, da ji tega niso dovolili. Istočasno Kitajsko napadajo Huni, zato mora
vsaka družina v vojsko poslati moškega. Ker je Mulanin oče bolan in star se Mulan odloči
preobleči se v moškega in oditi v vojsko namesto njega. Na poti jo spremlja varovalec, mali zmaj
Mušu. Sprva je v vojski neuspešna in nerodna, a s pametjo in trdim delom kmalu postane odlična
vojakinja. Uspe ji premagati hunsko vojsko, ki je pokončala večino kitajske vojske, tako da
nanje s pomočjo razstreliva sproži plaz. V bitki je poškodovana in ko vojaki ugotovijo, da je
ženska, bi jo njen kapetan Ling moral ubiti, vendar ji prizanese, saj mu je rešila življenje. Kljub
temu jo pustijo samo, da se vrne domov. Na poti Mulan ugotovi, da plaz ni ubil vseh hunskih
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vojakov in se vrne v prestolnico, kjer praznujejo zmago. Tam kljub temu, da ji skoraj nihče ne
verjame, reši prestolnico in Kitajskega cesarja in postane junakinja. Cesar ji ponudi službo
svetovalca, vendar se Mulan raje vrne k družini. Tam jo poišče tudi kapetan Ling, v katerega se
je Mulan zaljubila.

Znova se Disneyjeva zgodba precej razlikuje od tradicionalne kitajske zgodbe. Prva pomembna
razlika je podobna razlikam v predhodnih zgodbah- Disneyjeva Mulan se ne sklada s
pričakovanji družbe o tem, kakšna bi morala biti, med tem ko tradicionalna Mulan s tem nima
težav. Prav tako je Disneyjeva Mulan nerodna tako pri tradicionalno ženskih opravilih, kot sprva
tudi pri znanju vojaških veščin, med tem ko ima tradicionalna Mulan obsežna znanja borilnih
veščin, s katerimi se v začetku zgodbe ne ukvarja, ker namesto tega raje plete. Tako v
tradicionalni kitajski zgodbi Mulan ne gre v vojsko tudi zato, da bi se dokazala, ampak zgolj za
to, da zavaruje svojo družino. Druga pomembna razlika pa je odnos do žensk v vojski. V
tradicionalni zgodbi je sicer omenjeno, da mora Mulan skrivati svojo identiteto kot ženska,
vendar nikjer ne omenijo, da bi bila za to lahko ubita. V tradicionalni verziji Mulan svoj pravi
spol razkrije sama, ko se s prijatelji vrne domov in nihče nad tem ni zgrožen. V Disneyju bi
morala biti Mulan, ker se je kot ženska priključila vojski, ubita, njeno dejanje pa bi osramotilo
njeno družino (vendar njena junaška dejanja prekašajo stroge zakone).

5.9 Princesa in žabec
Princesa in žabec je grobo osnovana na otroškem romanu Žabja princesa, ki ga je napisala E.D.
Baker. Le ta je navdihnjen s tradicionalnimi zgodbami o princesi in žabcu. Zgodba se odvija v
dvajsetih letih prejšnjega stoletja v New Orlenasu. Tiana je deklica, ki živi v revnem predelu
mesta, njena starša pa trdo delata za denar. Z mamo večkrat obišče razvajeno Charlotte, kateri
Tianina mama šiva obleke in jo pazi. Tam tudi sliši pravljico o princesi, ki s poljubom žabca
spremeni v princa. Kasneje, ko Tiana že odraste, želi izpolniti svoje in očetove sanje o lastni
restavraciji, za kar trdo dela. Charlote in njen oče, ki je kralj pustne povorke, v času pusta
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prirejata zabavo za vse veljake v mestu, kamor bo prišel tudi princ Navin, ki je na ogledih v New
Orleansu. Charlote ga želi osvojiti in med drugim si namerava uspeh zagotoviti s tem, da najame
Tiano, da bo spekla svoje znamennite krofe. V tem času pa princ, ki mu primanjkuje denarja, saj
so mu ga starši zaradi hedonističnega življenjskega sloga nehali prispevati, med raziskovanjem
zaide k voodoo vraču. Le ta ga je s pomočjo prinčevega zlobnega služabnika spremenil v žabo,
služabnika pa v princa. Na Charlotinem plesu se Charlote tako zaplete s služabnikom, Tiano pa
Navin v obliki žabe prosi za poljub. Zaradi Tianine pustne obleke namreč misli, da je princesa in
princesin poljub bi ga rešil uroka. Ker pa Tiana ni princesa, urok še njo spremeni v žabo. Skupaj
pobegneta iz zabave v močvirja okrog mesta, kjer s pomočjo prijaznega krokodila iščeta Mamo
Odie, voodoo čarovnico, ki jima lahko pomaga. Na poti bolje spoznavata sama sebe in drug
drugega. Ko najdeta staro ženico, jima ta svetuje naj Charlote, ki je v času pusta uradno princesa,
poljubi Navina in oba reši uroka. Ko se vrneta v mesto Charlote ne najdeta do polnoči, dokler je
še princesa. Tako ostaneta žaba in žabec, vendar se odločita, da bosta ostala skupaj in bosta že
zato srečna. V gozdu v močvirju se poročita ob spremljavi svojih živalskih prijateljev in ko se
poljubita, se spremenita nazaj v človeka, saj je Tiana s poroko s princem postala princesa. Zgodba
se konča tako, da imata Tiana in Navin skupaj svojo restavracijo.

Film Princesa in žabec je po izvirni zgodbi pobral zgolj okvirno idejo, da magični poljub ne
spremni žabe v princa, ampak princeso v žabo. Nekaj podobnosti je tudi v samostojnosti obeh
glavnih junakinj in nerodnosti princa, vendar se očitne in pomembne podobnosti tukaj končajo.

5.10 Zlatolaska
Zlatolaska je tako kot več risank iz serije osnovana na Grimmovi pravljici z naslovom Motovilka.
V Disneyjevi varianti se zgodba začne s čudežno rožo, ki ima moč, da čas vrti nazaj. Skrivnost
rože pozna zgolj čarovnica Gothel. Ko noseča kraljica bližnjega kraljestva zboli, vsi prebivalci
iščejo rožo, ki bi jo lahko rešila in jo tudi najdejo. Roža kraljico ozdravi, njena moč pa se prenese
na malo princeso, ki ima zaradi nje tudi dolge zlate lase. Gothel želi sprva ukrasti zgolj lase male
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princese, ko pa ugotovi, da lasje izgubijo moč, ko jih odstrižeš, sklene, da bo ugrabila princeso in
jo zaprla v stolp, globoko v gozdu, kjer je nihče ne bo mogel najti. Kralj in kraljica v upanju, da
se bo njuna hči nekoč vrnila, vsako leto priredita festival lanteren za njen rojstni dan. Zlatolaska
odrašča misleč, da je Gothel njena mama, ki jo želi zgolj zaščititi pred svetom, ki bi brez mamine
zaščite brezsrčno izkoriščal njeno moč. Kljub temu si resnično želi oditi v svet, saj si predvsem
želi spoznati od kod izvirajo čudne luči, ki vsako leto za njen rojstni dan v daljavi razsvetlijo
nebo. Mama Gothel ji tega seveda ne dovoli, češ da je premlada, prenaivna in da je zunaj
prenevarno. Ravno nekaj dni pred Zlatolaskinim 16. rojstnim dnevom pa Zlatolasko po naključju
najde Flyn, tat, ki zaradi kraje kraljeve krone beži pred zakonom. Zlatolaska ga premaga z
udarcem v glavo s ponvijo, skrije njegovo torbo, v kateri je krona, in v zameno za razkritje skrite
lokacije torbe zahteva, da jo Flyn pelje k izvoru nenavadnih luči na nebu. Na skupini poti do
kraljestva se znajdeta v marsikateri neprijetni situaciji, saj Flyna išče vse kraljestvo, vendar se
vedno rešita – po navadi po zaslugi Zlatolaske. Na poti se tudi vedno bolje spoznavata in
zaljubita. Preden pa bi lahko srečna zaživela do konca svojih dni, jima pot prekriža mama Gothel.
Zlatolaska jo prepriča, da je zaljubljena in srečna. Mama ji na videz dovoli, da se sama prepriča,
da Flyna pravzaprav ne zanima njena ljubezen, pač pa zgolj krona, vendar ima že pripravljen
načrt, kako bo s pomočjo Flynovih sovražnikov Zlatolasko prepričala , da se vrne. Flyn in
Zlatolaska končno prispeta v kraljestvo, kjer neznansko uživata in zvečer, ko vsi v mestu v zrak
spuščajo lanterne, se končno poljubita. Žal pa Flyna na obalo zvabita njegova nekdanja pajdaša in
zdajšnja sovražnika, ki jima je Gothel zanj obljubila celo premoženje. Ujameta ga in zvežeta na
ladji, ki pluje proti kraljestvu, potem pa napadeta še Zlatolasko. Gothel navidez reši Zlatolasko in
ji pokaže v daljavi ladjo, na kateri Flyn na videz beži proč. Zlatolaska se tako vrne z Gothel v
stolp, Flyna pa kraljevi stražarji ujamejo in zaprejo v ječo. Zlatolaska v stolpu ugotovi, da je ona
izgubljena kraljeva hči in želi oditi, vendar jo Gothel uklene z verigami. Tačas Flyn s pomočjo
prijateljev, ki jih je spoznal na poti z Zlatolasko, pobegne iz ječe in se odpravi rešiti svojo
izbranko. Gothel ga skoraj ubije in Zlatolaska jo prosi, da bi ga s svojo čudežno močjo pozdravila
in ji v zameno obljubi večno zvestobo. Flyn, ki bi raje umrl, kot prepustil Zlatolasko Gothel, pa
ji odreže lase, da izgubijo čudežno moč. S tem se Gothel v trenutku postara, v zmedi pade iz
stolpa in se spremni v prah. Flyn skoraj umre, vendar ga rešijo Zlatolaskine solze. Skupaj se
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vrneta v kraljestvo, kjer se vrnitve izgubljene princese izjemno razveselijo. Na koncu izvemo, da
sta se po dveh letih in Flynovem vztrajanju tudi poročila.

Tudi Zlatolasko je Disney precej priredil. Glavni junakinji je dodal zanimivo in rahlo uporniško
osebnost, spremenil jo je v princeso, predvsem pa ji je dal čudežne moči. Prav tako so v zgodbi
precej spremenili glavnega moškega junaka, saj je namesto princa tat. Disneyjeva zgodba
Zlatolasko veliko prej osvobodi iz stolpa, tako se zgodba razlikuje tudi v kraju dogajanja. Odprti
prostor da Zlatolaski veliko več svobode za razvoj osebnosti in spoznavanje same sebe. Tako se
poda na podobno pot kot veliko Disneyjevih princes pred njo- reši se okovov, ki jih princesam
postavlja okolje in uresniči svoje sanje. Zlatolaska je tako kot

druge moderne Disneyjeve

princese samostojna, inteligentna, iznajdiva in borbena- lastnosti, ki jih princese v Grimmovih
pravljicah nimajo. Poleg tega, da so pri Disneyju modernizirali princeso, pa so spremenili tudi
mamo Gothel. Med tem ko je originalna Gothel vila, ki ima Zlatolasko zaprto v stolp predvsem
za to, da bi jo dejansko zaščitila pred zunanjim svetom (predvsem moškimi), pa je motiv za
Disneyjevo Gothel povsem egoističen. Disneyjeva Gothel se sicer pretvarja, da je v njej nekaj
dobrote, saj prijazno skrbi za Zlatolasko, vendar njeno pravo naravo razkrinkajo takoj, ko
Zlatolaska pobegne. Za njeno vrnitev in zadržanje je Gothel pripravljena storite vse, ne glede na
posledice za druge.
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6. Miti o ženskosti v seriji Disneyjeve princese
Serija je osnovana na pravljicah, le te pa se velikokrat zanašajo na uporabo mitov, tako kot jih je
definiral Barthes, da se publiki približajo. V pravljicah, katerih namen je bil tudi učenje otrok o
nevarnosti v svetu s pomočjo metafor, ki so jim lažje razumljive, se določeni miti velikokrat
ponavljajo. Prav tako se seveda ponavljajo tudi v Disneyjevi seriji. V vsaki celovečerni risanki
najdemo primere različnih mitov o ženskosti, ki jih je definirala Macdonaldova. Tako kot so se ti
miti spreminjali skozi zgodovino, se njihova manifestacija spreminja tudi v seriji. V tem poglavju
bom predstavila rezultate svoje analize reprezentacije, torej, kakšna je pojavnost mitov v
risankah.

6.1 Različice enigme
Ženska kot nevarna skrivnostnost je pogosto v osrednji vlogi v risankah iz serije Disneyjeve
princese. V polovici, torej petih risankah, mora metaforično dobro za srečen konec premagati zlo
v podobi ženske. Vlogo glavne negativke ima ženska v prvih štirih risankah, potem so prestol zla
za nekaj delov prevzeli moški, znova pa se ženska enigma v glavni vlogi pojavi v Zlatolaski. V
nekaterih risankah mit o strašljivi ženski potrjujejo tudi ženske v stranskih vlogah.
Enigmatična grožnja družbi po teroije Macdonaldove (1995) ne izhaja nujno iz zlobe, vendar je
svet pravljic in Diseneyevih risank razdeljen na ekstreme. Dobri junaki so (vsaj v svojem srcu)
zgolj dobri, negativci pa morajo biti poosebitev zla.
Zaradi Disneyjeve patriarhalne ideologije je nujno, da je katerakoli močna ženska prikazana kot
kastrirajoča psica. S sramotenjem ženske moči v podobi Ursule, Disney olajša Arielino odločitev:
v sistemu belopoltih moških je veliko lažje biti tiho, kot biti razumljen kot pošasten (Sells, 1995,
str. 181).
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Pomen vloge zlobnežev v Disneyjevem vesolju kaže tudi dejstvo, da zraven franšize Princese
med drugimi obstaja tudi franšiza Disneyjevi zlobneži. V njej so zbrani najbolj priljubljeni
zlobneži iz vseh Disneyjevih risank, med njimi tudi vse predstavnice mita o enigmi iz serije
Princese, ki se v seriji pojavijo v glavnih vlogah: Zlobna kraljica, Gospa Tramaine, Malificent,
Ursula in Gothel.

6.1.1 Mogočne nasprotnice
Disneyjeve femme fatale, za razliko od fatalk iz filmov, ne predstavljajo zgolj grožnje moškim,
temveč poleg mladih junakinj filmov ogrožajo celotno družbo, iz katere so izločene. Ne glede na
to, v kakšnem okolju nastopajo, je njihova prevelika seksualnost narisana kot grožnja okolju. Za
srečen konec zgodb je pomembno, da so zmeraj pokončane na enak način: proti njim se združijo
vsi drugi liki v zgodbi, pri premagovanju zla pa jim pomaga tudi narava s plazovi, morskimi
nevihtami in prepadi. Tako skupaj znova vzpostavijo naravni in družbeni red z uničenjem
trangresivne ženskosti. (Bell, 1995, str. 115)

Slika 6.1: Disneyjeve enigme: Zlobna kraljica, gospa Tramaine, Malificent, Ursula, mama Gothel
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Zlobna kraljica v Sneguljčici
Zlobna kraljica po videzu in obnašanju zelo spominja na vamp ikone, priljubljene v času
nastajanja filma. Njena privlačnost ne izhaja iz razkazovanja telesa. Pravzaprav je njeno telo
večinoma skrito za plastmi temnega blaga, vendar je obleka, ki je občasno vidna pod ogrinjalom
tako oprijeta, da razkriva vitko postavo. Ima svetlo polt, močno je naličena okrog oči (ki so
večino risanke priprte) in njene ustnice so živo rdeče. Hodi pokončno, s privzdignjeno glavo.
Njena nebesedna komunikacija - pikri pogledi, strašljivi nasmeški, odločno korakanje po gradu
ipd. poudarja njeno negativno naravo.
V zgodbi ima egoistične vzgibe in nikoli ne pokaže usmiljenja, trpljenje ljudi jo celo zabava. Na
poti do Sneguljčice gre v gradu mimo ječe, v kateri je proti praznemu vrču iztegnjeno človeško
okostje. Zlobna kraljica med strašljivim, hreščečim smehom reče: „Žejen?“ in vrč brcne proti
okostju, ki se raztrešči. Z vsem, kar počne, predstavlja popolno nasprotje ljubeče osebe.
Med risanko, ko se ji lovec izneveri in mora svoje zle namene uresničiti sama, Zlobna kraljica
prevzame tudi drugo pogosto vizualno obliko ženske enigme - spremeni se v strašljivo čarovnico.
Kraljica se svoje lepote in dejstva, da iz nje izhaja njena moč, zaveda. Ko se zboji, da jo bo
Sneguljčica zamenjala na mestu najlepše v deželi tej, se ne boji zgolj izgube naziva, temveč tudi
družbene moči. Zaradi njene negativne narave njena vladavina predstavlja nevarnost za družbo.
Zato je Zlobna kraljica, v skladu z mitom o enigmi, na koncu kaznovana. Ob posredovanju
naravnih sil umre, ko beži pred sedmimi palčki, z njeno smrtjo pa se znova vzpostavi miren in
naraven družbeni red - Sneguljčica zasede prostor ob boku novega vladarja, mladega princa.
Gospa Tremaine, zlobna mačeha v Pepelki
Gospa Tremaine nima magičnih sposobnosti. Videti je starejša, vendar je očitno, da je bila nekoč
zelo privlačna. Njen obraz ima ostre poteze, njeni lasje so zmeraj speti v strogo figo in jasno je,
da skrbi za svoj videz. Ves čas je elegantna in tudi hčerki uči, da se morata zmeraj vesti uglajeno.
Ima mačka, ki ga je poimenovala Lucifer, kar očitno kaže na njeno povezanost z nemoralnim in
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temačnim. Sicer nima skrivne sobane polne strašljivih temačnih pripomočkov, vendar njena
spalnica vseeno spominja na zavetišče zla. V njej je malo svetlobe, njena postelja pa spominja na
prestol. Svoji hčerki in svojega mačka razvaja, ravno nasprotno pa ravna s Pepelko, ki jo je
prisilila, da je postala služabnica v lastni hiši. Njena zloba se kaže ravno v odnosu do Pepelke.
Nalaga ji nepotrebna opravila, da bi pokazala svojo avtoriteto in čeprav nad njo nikoli ne izvaja
fizičnega nasilja, jo uničuje psihološko. To je najbolj jasno, ko ji da lažno upanje, da bo lahko šla
na ples in ko Pepelki skoraj uspe, vseeno posredno prepreči njen odhod. Motivacija za njena
dejanja je očitno ljubosumje na lepoto Pepelke, ki je v nasprotju z njenima hčerkama zelo
privlačno mlado dekle. Gospa Tremaine si zelo želi, da bi katera od njenih hčera poročila princa,
saj bi tako vsa družina dobila višji družbeni status. Ko ugotovi, da je Pepelka tista, ki je osvojila
prinčevo srce, jo brezsrčno zapre v njeno sobo. Ko se Pepelki uspe rešiti iz sobe, zlobna mačeha
posredno uniči stekleni čevelj, ki bi dokazal identiteto prinčeve izvoljenke in tako znova skoraj
prepreči Pepelkino srečo. Pepelkina nesreča osrečuje zlobno gospo Tremaine.
Tudi gospa Tremaine je na koncu filma kaznovana, vendar ne tako drastično kot ostale
predstavnice mita o enigmi v seriji Princese. Ker za okolje ne predstavlja enako resne nevarnosti,
kot druge enigme v seriji, je zadostna kazen zanjo že to, da se princ poroči s Pepelko in ne katero
od njenih hčera.

Maleficent, zlobna vila v Trnjulčici
Zlobna vila je po videzu zelo podobna Zlobni kraljici. Tudi ona je lepa, močno naličena in
oblečena v bohotna temna oblačila, ki občasno razkrijejo vitko postavo. Njena neprijetna narava
je poudarjena z ostrimi linijami obraza, zelenkastim tonom kože, rumenimi očmi in lasmi spetimi
v nekaj, kar spominja na dva rogova, ki ju v zahodni kulturi velikokrat povezujemo s hudičem.
Tudi ona v risanki s pomočjo čarovnije drastično spremeni svojo podobo, vendar se ne spremeni
v ostudno čarovnico, ampak v mogočnega zmaja, kar je klasična manifestacija strašljivih groženj
v pravljicah.
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Za razliko od Zlobne kraljice Maleficent deluje, kot da vsa svoja zlobna dejanja počne zgolj za
zabavo ali zato, da bi okolju pokazala svojo moč. Prepričana je, da je najmogočnejša v kraljestvu
in da njena moč izhaja iz zla. To pokaže tudi njen citat v filmu:“Vi ubogi preprosti bedaki, mislili
ste, da me lahko premagate. Mene, gospodarico vsega zla.“ V zlu in nesreči drugih zelo uživa,
tako med drugim ugrabljenega princa še dodatno muči z zasmehovanjem, čeprav ga je na videz
že premagala in ga ima ujetega v ječi.
Živi na obrobju kraljestva, v temačnem gradu, okrog katerega se nabirajo temni oblaki. Z njo
prebivajo tudi njeni podaniki zla, čudni stvori s pomanjkljivo inteligenco (spominjajo na ptiče
mrhovinarje in divje prašiče). Ti bi storili vse, da bi ugodili svoji gospodarici. Edino bitje, ki ga
Maleficient vsaj malo spoštuje in ceni, je njen udomačeni krokar. Ko ga dobre vile spremenijo v
kamen, je vidno razburjena. Tudi krokar je v zahodni kulturi velikokrat simbol zla in nesreče.
Maleficent je za svojo preveliko samozavest in zlo na koncu kaznovana – princ Filip jo, ko se
spremeni v zmaja, ubije z Mečem resnice, kar še dodatno simbolizira zmago mitološko dobrega
nad zlim.
Ursula v Mali morski deklici
Ursula je morska čarovnica, metaforično in fizično odrinjena na rob družbe morskega kraljestva.
Njena podoba je strašljiva varianta morske deklice: zgornji del telesa ima podobo nekoliko
starejše, obilnejše ženske, spodnji del pa predstavljajo lovke hobotnice. Ima veliko magičnih
sposobnosti, s katerimi po njenem mnenju pomaga „ubogim nesrečnim dušam“. V resnici pa jim
zgolj na videz da to, kar si želijo, zato da na koncu poseduje nekaj, kar si od njih resnično želi in
ji koristi, v večini primerov kar duše same. Živi v temni votlini, ki jo obkroža vrt izgubljenih duš.
Tudi ona ima zlovešči domači živali - jegulji in do njiju kaže veliko naklonjenost. Poleg tega, da
ima magične sposobnosti, uspešno prepričuje ljudi, da ji verjamejo. Lahko bi rekli, da se zna
dobro oglaševati, tako namreč tudi Arielo prepriča, da „kupi“ njene storitve. Njena motivacija za
zla dejanja je dobiček (v primeru naključnih morskih ljudi) in maščevanje, v primeru Ariele. Iz
nikoli navedenega razloga je bila izgnana iz podmorskega kraljestva, za kar se želi maševati
Arielinemu očetu Tritanu in prevzeti njegov prestol. V risanki dvakrat spremeni svojo podobo 43

enkrat se spremeni v privlačno dekle, da bi preprečila poljub med Erikom in Arielo, drugič pa,
predvsem zaradi besa ob smrti njenih ljubljenčkov, postane gromozanska pošast, ki s svojimi
lovkami uničuje vse v okolici.
Skladno z mitom o enigmi tudi Ursulo na koncu pokonča Erik in z njeno smrtjo je naraven red
spet vzpostavljen.
Mama Gothel v Zlatolaski
Gothel je starejša gospa, ki odkrije posebno rožo. Ta ima čudežno moč, da zavrti čas nazaj in
vrača mladost. Z njeno pomočjo tako več stoletji ohranja svoj privlačni videz mladenke, kar ji
ogromno pomeni. Videz Gothel je tipičen primer tega, kar v zahodni družbi predstavlja zelo
privlačno žensko. Ima dolge valovite črne lase, velike oči, rdeče polne ustnice in vitko postavo.
Ko po spletu okoliščin izgubi čudežno rožo in ugotovi, da se je njena moč prenesla na mlado
princeso, princeso ugrabi in jo izolira od zunanjega sveta, da nihče ne bi ogrozil njene večne
mladosti.
Lik Gothel je zanimiv, saj se večino risanke pretvarja, da je diametralno nasprotje mita enigme –
pretvarja se, da je skrbna in ljubeča mati Zlatolaske. Svojo pretirano zaščitništvo tako prikaže kot
skrb za dobrobit princese. Svojo vlogo odigra zelo dobro, saj pravzaprav nikoli ne laže.
Zlatolasko ljubkovalno imenuje „moja roža“ in tako vsakič, ko Zlatolaski pove, da jo ima rada,
zgolj pove, da ima rada rožo z njenimi posebnimi močmi.
Razsežnost njene zlobne narave in preračunljivosti se pokaže, ko želi Zlatolasko spraviti nazaj v
stolp, ne da bi ta ugotovila resnico. Tako se dogovori z nepridipravoma, ki se želita maščevati
Zlatolaskinemu izbrancu. Vendar tudi njiju na koncu opehari, Zlatolaskinega izbranca prikaže kot
prevaranta, ki mu nikoli ni bilo mar za princeso.
Očitno je, da je motivacija za vsa njena zla dejanja njena obsesija z mladostnim videzom in
lepoto.

44

Na koncu je tudi ona kaznovana s smrtjo – uničenje Zlatolaskine čudežne moči Gothelino telo v
trenutku postara za nekaj desetletji in ko se opoteka po stolpu, jo ravno z lasmi, ki so ji pred tem
dajali večno mladost, spotakne Zlatolaskin ljubljenček, kameleon, da pade skozi okno in se
zdrobi v prah.

6.1.2 Stranski liki
Mit o ženski enigmi se v seriji enkrat pojavi tudi v stranski vlogi, v risanki Mulan. Le tega bom
podrobneje predstavila v tem poglavju.

Ženitna posrednica v Mulan
V risanki Mulan lahko mit o enigmi zaznamo v liku ženitne posrednice, h kateri se Mulan
odpravi na začetku filma. Ženitna posrednica ima veliko družbeno moč, saj odloča o usodi
mladenk v mestu. Ker Mulan ne ustreza njenim predstavam o tem, kakšna bi morala biti
mladenka, ji zagrozi, da bo uničila njeno čast in s tem čast vse družine. Tudi ženitna posrednica je
očitno obsedena s svojim videzom in veliko preveč ji pomeni avtoriteta. Ker ne predstavlja tako
velike nevernosti kot druge enigme v risankah, je njena kazen pravzaprav to, da se spremni iz
grožnje v komičen lik in je tako zadoščeno „pravici“.

6.2 Skrbna in ljubeča oseba
Mit o ženski kot skrbni in ljubeči osebi je reproduciran v vsaki izmed risank iz serije. Večina
princes na nek način reproducira ta mit, čeprav je pri nekaterih bolj izražen kot pri drugih. Prav
tako se velikokrat pojavi lik skrbne in ljubeče starejše gospe (po navadi dobre vile), vendar se v
skoraj nobeni od risanke mit ne pojavi v obliki matere. Velikokrat je skrbna in ljubeča oseba
starejša gospa, ali skupina le teh, ki mladim junakinjam pomaga na poti do uresničitve njihovih
sanj. Skoraj nobena izmed junakinj nima sovrstnic, s katerimi bi lahko delila pristno prijateljstvo.
Tako je modernejši aspekt ženske skrbnosti – skrb za druge ženske prijateljice, prikazan zgolj v
dveh risankah, ki sta nastali po letu 1990.
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V tem poglavju bom predstavila, kako se mit pojavlja pri vsaki od princes v seriji, pri skupini
starejših gospa: Dobri vili iz Pepelke, Flori, Fauni in Sončnem žarku iz Trnjulčice, Gospe Čajnik
iz Leptica in zver ter babici Vrbi iz Pokahontas in mami Odie iz Princesa in žabec in pri
prijateljicah v Pokahontas in Princesa in žabec. Prav tako bom predstavila, kako so v seriji
predstavljene matere.

6.2.1 Matere v seriji
Odsotnost materinske ljubezni in lika matere v seriji poudari prepad med naravo zlobnih likov in
dobrih žrtev ter da prosto pot razvoju zgodbe, v kateri so junakinje same, kljub svoji mladosti,
izpostavljene hudim grožnjam. Lik matere se zmeraj pojavi zgolj kot stranski lik, ki na usodo
junakinje po navadi nima velikega vpliva.
V zgodbah o Trnjulčici, Mulan in Zlatolaski, so matere neme opazovalke usode svojih hčera. Na
odločitve o njihovi usodi nimajo nobenega vpliva. V Trnjulčici kraljica pravzaprav služi bolj kot
kulisa, saj v celotnem filmu ne spregovori skoraj nobene besede. V Mulan predstavlja še eno
osebo iz neposrednega okolja, ki junakinje ne razume. V Zlatolaski pa predstavlja neizmerno
materinsko ljubezen, skrb in žalost ob izgubi hčere, vendar se nikoli aktivno ne vključi v iskanje
hčere.
V Pokahontas je mati sicer fizično odsotna, saj je umrla že davno, vendar jo simbolizira veter, ki
predstavlja njen duh. Veter, torej materin duh, Pokahontas vodi na pravo pot. V tej risanki ima
tako mati, čeprav je pravzaprav mrtva, na usodo junakinje največji vpliv in igra najbolj aktivno
vlogo. Njen lik izraža razsežnost materinske ljubezni, ki varuje otroka tudi, ko mati izgine iz
fizičnega sveta.
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V Princesi in žabcu je mati prisotna ves čas. Za dobrobit hčere in svoje družine veliko dela,
vendar se nikoli ne pritožuje, prav tako se tudi Tianin oče ne pritožuje. Ljubeč je njen odnos do
Tiane in do Charlotte, deklice za katero šiva. Tiani tudi, ko je starejša, pomaga na poti do
uresničitve njenih sanj, čeprav poudarja, da je zanjo pomembno to, kar si Tiana resnično želi, to
da bi našla pravo ljubezen in se ustalila.

Slika 5.2: Tiana in njena mati v prostorih bodoče restavracije
Drugi glavni junaki (princi) ne govorijo o svojih družinah ali pa so sirote, zato druge matere
skorajda niso prisotne v seriji. Edina pomembnejša ženska, ki ima otroka, je gospa Čajnik iz
filma Lepotica in zver. Njen lik je še posebej zanimiv, saj je, ko se spremni nazaj v človeka, na
videz zelo podobna drugim starejšim ženskam v seriji, ki so predstavljene kot »babice«.
Osebnostno jim je podobna in odigra podobno vlogo. Razlikuje se v tem, da ima sina ali celo več
otrok, vendar podrobnosti o njeni družini niso nikoli povsem razjasnjene.
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6.2.2 Skrbna in ljubeča oseba v podobi mlade lepotice
Nežnost, eleganca in skrbnost so besede, s katerimi je velikokrat opisana narava princes v seriji.
Mit o

prirojeni ženski skrbnosti je mogoče zaslediti predvsem v zgodnjih risankah, kjer

„materinskost“ junakinj poudari prepad med njimi kot poosebitvami dobrega in zlo naravo
njihovih nasprotnic. Z Arielo v Mali morski deklici(1989)se je začelo obdobje sodobnejših
princes, ki ustrezajo drugim mitom, svojo skrbnost pa nekatere princese izražajo na
nekonvencionalne načine. V tem podpoglavju bom predstavila,

kako se miti o skrbnosti

pojavljajo pri vseh princesah iz serije.

Sneguljčica
Sneguljčica je mlado dekle, ki je kljub dejstvu, da je odraščala v senci zlobne mačeha, ohranila
svojo nežno in prijazno naravo. Njen pozitiven pogled na svet izhaja predvsem iz njene naivnosti.
Že takoj na začetku filma izvemo, da je njena največja želja, da bi jo ta, ki ga ljubi (čeprav ga ni
nikoli spoznala) našel in jo odpeljal s seboj.

Prvič se kot zares skrbna izkaže, ko ob nabiranju rož najde izgubljenega mladega ptička, tolaži ga
in mu pomaga najti starše. Kasneje, ko odkrije zapuščeno hišo v gozdu in v njej najde nered ter
same majhne postelje, sklepa, da v njej živijo otroci brez staršev. Brez pomisleka je takoj
pripravljena prevzeti vlogo njihove matere. Ko izve, da so otroci pravzaprav majhni odrasli
možje, se z njimi dogovori, da lahko v zameno za skrb za hišo in kuhanje stanuje pri njih. Kljub
temu, da so palčki odrasli, se med njo in njimi razvije odnos podoben odnosu med materjo in
otroci. Sneguljčica jim na primer ne dovoli večerjati, dokler se palčki ne umijejo. Materinska je
tudi do gozdnih živali. Ko te napadejo preoblečeno mačeho, jim zažuga s prstom in jih okrega,
kot bi mati okregala porednega majhnega otroka.
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Sneguljčina prijaznost in skrbnost sta tudi razloga, da jo zlobna mačeha lahko zastrupi. Ko si le
ta, preoblečena v starko, po napadu gozdnih živali zaželi počitka in kozarec vode, jo Sneguljčica
brez obotavljanja sprejme v hišo.

Pepelka
Pepelka je prisiljena igrati vlogo služabnice v lastni hiši. Kljub nesrečnemu položaju se skoraj
nikoli ne pritožuje in delo opravlja z veseljem. Njena skrbnost se kaže predvsem v njenem
odnosu do malih mišk, njenih edinih prijateljic. Vsem miškam je namreč sešila obleke in jih
poimenovala. V začetku risanke se družbi pridruži nov član, ki ga Pepelka reši iz kletke pred
zlobnim mačkonom Luciferjem. Takoj mu najde komplet drobnih oblačil, ki jih je sama sešila, in
ga vpelje v družbo drugih mišk.

Skrbnost in prijaznost je izražena tudi v njenem odnosu do drugih živali na domačiji, predvsem v
odnosu do starega družinskega psa.

Trnjulčica, Ariela, Jasmina, Zlatolaska
Med princesami so tudi take, katerih skrbnost ni tako zelo poudarjena, vendar lahko določene
elemente mita kljub temu zasledimo tudi pri njih. Vse imajo namreč najboljše prijatelje med
živalmi,do njih so prijazne, nežne in tudi skrbne.

Trnjulčica ima od vseh princes v „svojem“ filmu najmanjšo vlogo. Aktivna je namreč zgolj
približno 15 minut, preostali čas je še otrok ali ujeta v večni spanec. V tem času se njena nežnost
in skrbnost pokažeta v odnosu do živali v gozdu, ki so njene prijateljice. Pripoveduje jim o svojih
sanjah, kot bi otrokom pripovedovala pravljico.
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Arielo spoznamo predvsem kot mlado žensko upornico, ki želi preseči meje življenja, ki ji ga je
postavila družba, v kateri živi. Kljub temu pa tudi pri njej prepoznamo elemente skrbnosti predvsem v odnosu do njenega najboljšega ribjega prijatelja Flounderja in do izbranca Erika.
Tudi uporniška Jasmina je nežna in ljubeča do svojih izbrancev in do najboljših prijateljev v
živalskem svetu.

Pokahontas
Pokhontasina skrbna narava se ne kaže niti v neposredni skrbi za družino niti v njenem odnosu z
najboljšo prijateljico. Njena požrtvovalnost se zares pokaže šele na koncu filma, ko se odpove
romantični zvezi zato, da ostane s svojim ljudstvom. Njena naloga hčere poglavarja je namreč
podobna nalogi matere zelo velike družine.

Nakoma iz filma Pokahontas
V Pokahontas prvič zasledimo modernejšo obliko mita o reprezentaciji ženske skrbnosti - skrb in
ljubeznivost, ki si jo delita „najboljši“ prijateljici. Pokahontas je sicer ne izraža veliko, vendar je
na tem mitu osnovan lik Pokahontasine prijateljice Nakome. Le ta je ves film razpeta med svoja
prepričanja in Pokahontasine prošnje, da ji pomaga skrivati njeno početje. Vsa njena dejanja so
motivirana s skrbjo za Pokahontas, to je razvidno tudi v prizoru, ko ji prizna, da je za njo poslala
Kokoana in tako skoraj preprečila premirje med Indijanci in prišleki. Pojasnjuje, da je s svojimi
dejanji želela le najboljše za Pokahontas.

Mulan
Mulan je netalentirana gospodinja. Pri opravljanju vsakdanjih opravil (kot je hranjenje živali ipd.)
je nerodna. Njeno neskladje z idejo popolnega mladega dekleta je poudarjeno že takoj na začetku
filma, ko se mora srečati z ženitno posrednico in so skoraj vsa njena dejanja v nasprotju s
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pričakovanimi. Kljub temu pa očitno opazimo tudi elemente njene skrbne narave saj očeta
opominja, da mora skrbeti za svoje zdravje in mu pri tem pomaga (na začetku filma mu npr.
prinese čaj v svetišče), pripravljena se je prilagajati željam družine, da bi ohranila družinsko
čast, ... Za dobrobit svoje družine se preobleče v moškega in poda v vojno, saj ve, da oče take
naloge ne bi preživel. Tako kljub temu, da je prikazana kot nasprotje „tipične ženske“, ustreza
mitu o ženski kot prirojeno skrbni in ljubeči. Ko se izkaže kot spretna in pametna bojevnica, ji
cesar Kitajske ponudi službo svoje svetovalke. Mulan se odloči, da je njeno mesto doma, ob njeni
družini in tako zavrne priložnost, da bi delovala izven zasebne sfere.

Tiana
Tiana prikaže premik mita o ženski skrbnosti iz zasebne v javno sfero. Vse kar počne, počne zato,
da bi izpolnila sanje o lastni restavraciji. V njej želi Tiana svojim gostom pripravljati hrano, kot jo
je pripravljala v otroštvu. Takrat se je naučila, da lahko z dobro kuho osrečuje in združuje ljudi.
Restavracijo tako želi odpreti predvsem zato, da bo lahko skrbela za ljudi v svoji okolici.

Charlotte iz filma Princesa in žabec
Charlotte je sicer neverjetno razvajena in sebična Tianina prijateljica, vendar je konec filma
presenetljiv. Izkaže se, da lahko deluje požrtvovalno zato, da bi osrečila Tiano. Navin se ji
ponudi, da se bo z njo poročil, če Tiani da denar za restavracijo. Charlotte to povabilo zavrne, ker
Tiana Navinu izpove svojo ljubezen. Charlotte je nato kljub svoji zavrnitvi pripravljena poljubiti
Navina in oba spremni iz žabe nazaj v človeka.
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6.2.3 Ženska skrbnost v starosti

Slika 5.3: skrbne Disneyjeve »babice«- Dobra vila iz Pepelke, Flora, Fauna in Sončni
žarek, gospa Čajnik
Tretja kategorija skrbnih in ljubečih oseb v seriji Princese so starejše ženske, ki v medijih niso
reprezentirane pogosto. V skoraj vseh risankah iz serije pa predstavljajo pomemben člen na poti
do srečnega konca. V enem od filmov, to je v Trnjčici, imajo starejše ženske – dobre vile, celo
pomembnejšo vlogo od princese.

Disney s prikazovanjem starejših žensk v obdobju po menopavzi z značilnimi hruškastimi telesi
reprezentira skupino, ki v filmih ni prikazana pogosto. Vse dobre vile v Trnjulčici in Sneguljčici,
Charlotta v Mali morski deklici, gospa Čajnik v Lepotici in zver predstavljajo neko »Zaščitno
moč, ki je vselej prisotna v svetišču srca« (Cambell naveden v Bell,1995, str. 118) in imajo
lastnosti popolnih uslužbencev: zmeraj so na voljo za pomoč, ampak ne v napoto, nikoli ne
zahtevajo nič zase, zmeraj zgolj varujejo svoje oskrbovance.
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Ženska skrbnost je tudi v Disneyjevem svetu popolno nasprotje enigmatične ženske. Okrogla
telesa skrbnih ženic so nerodna in neškodljiva, njihova osebnost pa je nežna, mirna, vljudna,
sproščena, radodarna, odpuščajoča in prijazna. Po navadi te skrbne in ljubeče ženske igrajo
pomembno vlogo v ponovni vzpostavitvi reda, ki ga je femme fatale uničila.
Požrtvovalnost dobrih starejših ženic v Disneyjevih filmih je še čistejša in močnejša, saj z
junakinjami in junaki, za katere tako dobro skrbijo, niso v krvnem sorodstvu, tako je njihova
skrbnost posledica njihove lastne odločitve.
Disneyjeve babice imajo mogočno moč, ki se manifestira v obliki »Disneyjevega čudežnega
prahu«, belih in pisanih iskric, ki delajo dobre čudeže, da pomagajo mladim junakinjam na poti v
ženskost: pri spolnem dozorevanju, rojevanju in poroki. Ravno ta pomoč premaguje sterilno,
birokratsko okolje, ki so ga ustvarili moški in ga v Disneyjevih filmih poosebljajo različni
pomočniki, obsedeni s svojo močjo, ki je nekoristna, v zgodbi nikoli ničesar ne spremeni Daniel
Lawrence O'Keefe trdi, da imajo skrbne starejše ženske čarovniško moč »premagati grozote
simboličnega sveta, ki so ga ustvarili moški in si pridobiti nadzor« (Bell, 1995, str. 120).
Poleg zgoraj omenjenih žensk lahko v to kategorijo uvrstimo tudi babico Vrbo iz Pokahontas in
Mamo Odie iz filma Princesa in žabec. Ti dve se od ostalih razlikujeta po tem, da sta veliko
starejši in živita sami, v skrivnem kotičku gozda. Za razliko od dobrih vil in služabnic, ki so
mladim junakinjam zmeraj na voljo takoj, ko jih potrebujejo, morata Pokahontas in Tiana svoji
starejši zaščitnici poiskati in na poti do njiju premagati marsikatero oviro. Babica Vrba in mama
Odie poosebljata prepričanje, da s starostjo in izkušnjami pride tudi modrost, ki je v modernem
zahodnem svetu skorajda pozabljeno. Kljub temu, da sta obe malo trapasti in nerodni, s svojim
znanjem, ki ga nima nihče drug, junakinjam pomagata do srečnega konca, delno s čarovnijo,
predvsem pa z modrimi nasveti in podporo.
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6.3 Ženska telesa v serije Princese
Znotraj jezika Disneyjeve animacije so

ženska telesa konstruirana,

tako

da zadovoljijo

somatske, kinematografske in kulturne kode. Namen teh kodov je v tem, da z gledalcem
vzpostavijo zavezništvo in simpatijo na začetku in koncu ženskega življenjskega cikla, sredino pa
so predstavili kot nevarno, potrošno in trasngresivno sfero (Bell, 1995, str. 109).
Miti o reprezentaciji ženskega telesa so eni izmed najbolj zgovornih in najlažje razumljivih mitov
v reprezentaciji žensk, tako kot jih je definirala Macdonaldova (1995). V seriji princese je
mitologija o ženskem telesu preprosta in neposredno povezana z drugimi oblikami mitov o
ženskosti. Na podlagi ženskega videza in velikokrat tudi na podlagi njene starosti lahko
določimo, kakšno vlogo igra v filmu in kakšne so njene osebnostne lastnosti.

Kljub temu, da zaradi asociacije s z otroškostjo Disneyjeve risanke veljajo za nedolžne, to
nikakor niso. Vsaka sekunda risanke je sestavljena iz štiriindvajsetih različnih mirujočih slik.
Moški dosledno ustvarjajo prekomerne, komunalne podobe žensk v somatični trojici oblik telesa
in posnetkov procesa staranja. Najstniška junakinja na idealiziranem vrhuncu sprehoda ljubke
pubertete je poosebljena v Sneguljčici, Pepelki, Trnjulčici, Ariele in Zalike. Ženska zloba –
utelešena v Sneguljčini mačehi, gospe Tremaine, Malificent in Ursuli - je upodobljena kot lepota
srednjih let na vrhuncu seksualne moči in avtoritete. Ženska požrtvovalnost in skrbnost sta
narisani v hruškastih oblikah, starih ženicah v obdobju menopavze, okretna in komična v dobrih
vilah, botrah in uslužbenkah. (Bell, 1995, str. 108)

Analiza mitov o telesu je pri analizi risanih filmov še posebej pomembna, saj so le ta ustvarjena
umetno in načrtno, njihova oblika, gibi, oblačila in drugo okrasje so narejeni s pozornim
premislekom. Kadar

ustvarjajo pomene s telesnim prikazom,

so avtorji omejeni zgolj z

domišljijo in tehnologijo.
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6.3.1 Tehnološko ozadje ženskih teles v seriji
Dve leti po izidu Sneguljčice, leta 1939, so Disneyjevi studii izdali kratek dokumentarec o tem,
kako so narejeni Disneyjevi celovečerci. V njem so pojasnili, kako je nastala Sneguljčica. Ko so
okviri zgodbe postavljeni, ilustratorji narišejo prve slike, ki predstavljajo vrhunce zgodbe in dajo
okvir celotni risanki. Nato režiser ustvari dokončno verzijo scenarija in natančno določi čas
trajanja vsake scene. Animatorji nato narišejo vse slike, potrebne za nastanek risanke. Grobe
skice nato eno za drugo fotografirajo in ustvarijo prvo poskusno verzijo scen. Ko so vse scene
potrjene, koloristke, ki jih v kratkem dokumentarcu imenujejo „čedna mlada dekleta“, najprej
prerišejo risbe na celuloid in jih nato pobarvajo s tehnologijo tehnokolor – barvami, ki jih
zmešajo s skrivnimi kemičnimi formulami. Za Sneguljčico so kemiki ustvarili več kot 15000
različnih odtenkov barv. Ozadja za like, narisane na celuloid, so narisana z akvareli. Nato vsako
sceno s celuloidno folijo čez ozadje fotografirajo na filmski trak. Za Sneguljčico je bilo potrebnih
več kot pol milijona sličic. Na koncu so za filme posneli še zvok. Do Zlatolaske, prve princese
ustvarjene s tehniko 3D modeliranja, so bile princese večinoma ustvarjene na zelo podoben način,
čeprav so v tako imenovanem obdobju Disneyjeve renesanse v osemdesetih letih, ko je nastala
Mala morska deklica, v proces ustvarjanja celovečernih risanih filmov že vključili računalniško
animacijo. Kljub temu so bile vse princese do Zlatolaske narejene večinoma s „tradicionalno
tehniko animiranja“ (Kako so ustvarjene Disneyjeve risanke (How Disney Cartoons are made,
1939).

Zlatolaska je bila petdeseti animirani celovečerni film iz Disneyjevih studiev, zato so jo želeli
ustvariti na poseben način. Ustvarjalci so želeli združiti estetiko animacij narisanih z roko z
moderno tehnologijo, zato so za film ustvarili veliko računalniških programov ki so to
omogočali. Predvsem so z računalniško animacijo želeli ustvariti mehkobo premikanja ročno
narisanih slik. Veliko težav so imeli predvsem pri animaciji Zlatolaskinih izjemno dolgih las.
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Modeli za princese, zlobne mačehe in babice

Sl
ika 5.4: prizori iz serije v primerjavi s
prizori, po katerih so bili narisani
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Telo princes
Telesa in gibanje mladih ženskih junakinj zgodnjih Disneyjevih filmov so bila ustvarjena po
zgledu balerin. Balet je že od nekdaj znan po tem, da telo sili v nenaravne in prisilne drže, ki z
veliko vaje dobijo pridih elegance, ljubkosti in naravnosti. Jezik baleta in njegove kodirane
konvencije za gledanje »visoke umetnosti«, sta vgrajeni v telesa mladih Disneyjevih žensk. V
diskurzu zahodnih pravljic, po zgledu katerih so ustvarjene Disneyjeve princese, so junakinje
lepe, tihe in pasivne in za te lastnosti nagrajene s poroko. Tudi Disneyjeve princese imajo enako
osebnost, vendar pa baletna drža in gibi telesu dajejo pokončnost. Tako Disneyjeve zgodnje
princese nosijo mešana sporočila: njihova dejanja izražajo pasivnost in žrtvovanje, njihovo telo
pa moč, disciplino in nadzor.

Pri konstrukciji Ariele in Zalike pa so pri Disneyju spremenili taktiko in ju ustvarili po zgledu
mlade in majhne igralke v improvizacijski skupini. Njuna govorica telesa zamenja jezik elegance
klasičnega plesa z jezikom burlesk. Prvi pristop gledalce distancira z elitizmom, drugi pristop pa
gledalce privablja, vendar opozarja: »Glej, a se ne dotikaj«.

Pri mladih junakinjah so ustvarjalci tako ustvarili formalno neberljiva sporočila, saj imajo šibka
dekleta pokončno držo, spogledljivo izzivanje novejših junakinj pa spodbija verodostojnost
razpleta zgodbe s poroko (Bell, 1995, str. 112-115).

Telo enigem
Berljivost femme fatale, narisana v lepih potezah

teles Disneyjeve Zlobne kraljice, Gospe

Trumain, Malificient in Ursule, je očitna v kozmetiki barve, ovratnikov, nakita in »oprijete črne
obleke«.
Telesa usodnih žensk so skonstruirana na podobah živalskih predatorjev. Njihove oči, ki edine
kdaj pogledajo neposredno »v kamero«, se ob pogledu na mlade princese zožijo in zasvetijo, tako
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da spominjajo na oči mačk in volkov, ko zagledajo svojo žrtev. Osnovo za risbo Malificient iz
Trnjčice predstavlja veliki netopir, Zlobna kraljica v Sneguljčici je »mešanica Lady Macbeth in
velikega zlobnega volka«, Ursula pa je strašljiva hobotnica, katere lovke »fizično manifestirajo
objemajočo, požrešno seksualnost smrtonosne ženske« (Bell, 1995, str. 115- 118).

Telo starejših žensk
Telo starejših žensk je pravo nasprotje femme fatale. Običajno so hruškaste oblike, s sivimi lasmi
in svojega telesa ne krasijo. Njihova telesa velikokrat prikazujejo komične dogodke, glavni
animator treh vil iz Trnjulčice, Frank Thomas to pojasni, ko pove, kako pozorno je bilo
ustvarjeno njihovo gibanje. »Ugotovil sem, da se stare ženice premikajo kot mehanične igrače.
Veslajo, veslajo, veslajo na svoji poti. Stojijo pri miru in njihove roke se gibljejo sunkovito. Vse
to počnejo za to, ker se bojijo izgubiti ravnotežje, bojijo se, da bi padle.« (Thomas naveden v
Bell, 1995, str 119).

6.4 Oblačila, pričeske in skrb za videz
Oblačila in drugo okrasje teles v seriji so lahko berljivi kodi, ki znova poudarjajo osebnost in s
tem pojavljanje drugih mitov pri predstavljanju junakinj. Že sama izbira obleke in njena barva
takoj ločita dobre od zlobnih, preobrazba iz preprostih v bolj svečana in dragocena oblačila pa
velikokrat napove (ali izzove) spremembe v zgodbi.

6.4.1 Princese
Vse princese ustrezajo zahodnim standardom lepote. Imajo izjemno vitke pasove - če primerjamo
podobo igralk, po katerih so jih ustvarili, z risanimi podobami princes, vidimo veliko razliko v
širini pasu. Prav tako imajo princese široke boke in bujne prsi. Vse imajo prečudovite goste lase
in so oblečene v lepa oblačila (v kolikor jih nekdo ni prisilil, da nosijo razcapana oblačila).

58

Oblačila so velikokrat kombinacija oblek, ki so bile v modi v obdobju, v katerem naj bi se
pravljica dogajala (npr. razkošna rumena obleka Zalike), modnih smernic iz obdobja, v katerem
so animirani filmi nastali (npr. poročna obleka Ariele, ki ima za osemdeseta leta značilne
»napihnjene« rokave) in oblikovana po stereotipnih predstavah zahodnega sveta o tem, kako naj
bi se oblačile ženske v drugih kulturah (oblačila Pokahontas, Jasmine in Mulan).

Slika 6: Ariela v poročni obleki

6.4.2 Nasprotnice
Strašljive ženske imajo prav tako svoj kod oblačenja. Skoraj zmeraj so pretirano oblečene: v
pregrinjala, dolge večerne obleke in okrašene so z veliko nakita. Obleko sestavljajo temna
oblačila v odtenkih vijoličaste, ki v mnogih družbah simbolizira višji družbeni status. Lase imajo
urejene v visoke pričeske, ki še poudarijo dejstvo, da so večinoma višje in večje kot drugi liki v
seriji.

6.5 Odnos do ženskega telesa v seriji
Lepota je v vseh filmih v seriji zaznamovana kot ena od najpomembnejših lastnosti dobre
junakinje. Vsaka izmed njih je v filmu vsaj enkrat posredno ali neposredno opisana z besedo
„prelepa“. Njihov privlačni videz je velikokrat poudarjen kot ena izmed njihovih največjih vrlin.
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6.5.1 Sneguljčica in sedem palčkov
V tem filmu je ženska lepota osnova za zaplet v zgodbi, saj je Zlobna mačeha ljubosumna na lepo
pastorko in jo je zgolj zaradi lepote pripravljena ubiti. Obleka v filmu igra pomembno vlogo.
Najprej je Sneguljčina nesreča poudarjena s tem, da pripovedovalec pove, da je Sneguljčico
zlobna mačeha „prisilila, da je oblečena v razcapane obleke.“ Kljub temu da je tako oblečena, si
Sneguljčica popravi krilo in pričesko, ko jo prvič v gradu soočena s princem. Kasneje se v gozd
odpravi v visokih petah, kar poudarja njeno skrb za privlačen videz ne glede na okoliščine.
Sneguljčica si med filmom še velikokrat popravlja pričesko in ravna nevidne gube na svoji
obleki, tako da je očitno, da kljub temu da je velikokrat opisana kot skromna, skrbi za svoj videz.
Njena lepota ji na koncu celo reši življenje, saj je tako zelo privlačna, da se ji princ ne more
upreti, in jo poljubi, kljub temu da misli, da je mrtva. Jedro zgodbe prvega filma iz serije je torej
žensko telo.

6.5.2 Pepelka
Tudi v Pepelki je jedro zapleta ženska lepota. Pepelkina mačeha svojo pastorko namreč sovraži
prav zato, ker je lepša in elegantnejša od njenih hčera. Ljubosumje je osnovni motiv za vsa zla
dejanja usmerjena proti Pepelki. Prav tako je z mitologijo o ženskem telesu povezan eden izmed
najčarobnejših trenutkov v risanki, ki je tudi eden izmed najbolj znanih prizorov v zgodovini
Disneyjevih risank. Pepelko, obupano zaradi strgane plesne obleko, obišče dobra vila. Ta ji
začara novo, lepšo obleko in steklene čevlje - le ti so simbol izjemnega bogastva, saj je bilo
steklo v času nastanka pravljice zelo dragoceno. Film pokaže, da je lepo urejena ženska tako
drugačna od neurejene služkinje, da je ne prepoznajo niti ljudje, ki z njo vsak dan živijo in tako
poudari pomen oblek za žensko identiteto. Prav tako je zgolj Pepelkina lepota razlog, da se princ
nesmrtno zaljubi v njo, saj se poznata zgolj nekaj ur. Pomembno je tudi dejstvo, da je najhuje, kar
bi se Pepelki na plesu lahko zgodilo to, da bi zamudila polnoč in bi jo princ videl v njenih
preprostih raztrganih oblačilih.
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Tudi za ta srečen razplet v zgodbi je odgovorna popolna oblika Pepelkinega telesa - njena stopala
so tako majhna in ljubka, da so stekleni čevlji prav zgolj njej. Majhnost stopal je dokaz lepote in
dejstvo, da je čevelj prav zgolj Pepelki pokaže, da je tudi Pepelka, tako kot Sneguljčica pred njo,
očitno najlepša v deželi. Tudi v tej zgodbi je srečna usoda junakinje in nesrečna usoda
antijunakinj pogojena predvsem s telesnimi karakteristikami, glavni zaplet zgodbe pa se vrti
okrog glamuroznih oblačil.

6.5.3 Trnjulčica
V Trnjulčici ženska lepota ni v ospredju in ne igra tako pomembne vloge kot v prejšnjih dveh
filmih. Kljub temu pa je pomen lepote za uspešnost ženske poudarjen na začetku filma, ko dobre
vile mali princesi podarijo svoje »darove«. Že prva ji podari »dar lepote«, druga pa »dar pesmi«,
torej prečudovit glas in posluh. Tudi tukaj se princ v junakinjo zaljubi že na prvi pogled, torej
zgolj na podlagi njenega videza.

6.5.4 Mala morska deklica
Pri Mali morski deklici ima mit o telesu znova osrednjo vlogo v zgodbi. Telo morske deklice
Arielo omejuje in zapira v podvodni svet, čeprav si zelo želi raziskovati svet »tam zgoraj«. Ko se
še zaljubi v človeka in spozna, da ga bo v svojem telesu težko zares spoznala, je pripravljena na
drastično transformacijo svojega telesa. Sprememba je še večja, kot je na začetku pričakovala, saj
mora v zameno za noge morski čarovnici podariti svoj čudoviti glas.

Ob njeni preobrazbi morska čarovnica Ursula zapoje pesem, ki poudari, da je za uspeh med
ljudmi in za to, da očara moškega, pomemben zgolj princesin videz. Pesem, ki jo ob čaranju
Arielinega telesa zapoje Ursula sporoča, da se Ariela pravzaprav podreja lepotnim standardom in
tako postane »ženska, kot si jo želijo moški« in ne »ženska sama zase« (Sells, 1995, str. 180).
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Dejstvo, da Arieli uspe princa očarati tudi brez glasu, zgolj s privlačnimi nasmeški in frfotanjem
trepalnic dokazuje, da je imela morska čarovnica prav, in da je za ženski uspeh pravzaprav
pomembno zgolj njeno telo in govorica telesa.

6.5.5 Lepotica in zver
Sporočilo tega filma je, da lepota izhaja od znotraj, kar čarovnica princu pove v predzgodbi
filma. Vendar že naslov »Lepotica in zver« pove, da bo lepota glavne junakinje ena izmed
osrednjih tem filma. Zalika je tako lepa, da njeni sovaščani prezrejo vse njene čudne lastnosti (to
povedo v pesmi čisto na začetku filma). Vaški lepotec Gaston je zgolj zaradi Zalikine lepote
prepričan, da se mora poročiti z njo. Ko mu prijatelj ugovarja, češ da je Zalika tako čudna, svojo
odločitev podpre s trditvijo: »Ona je najlepša, torej je najboljša.« Ko ga Zalika zavrne, zavrnitve
ne sprejme in sklene, da jo bo na vsak način »dobil«, četudi mora zato uporabljati umazane trike.
V ta namen podkupi delavca v psihiatrični bolnišnici, da zapre njenega očeta, zaradi tega Zalika
zapusti Zver in grad. Tako lahko rečemo, da je Zalikina lepota odgovorna za zaplet zgodbe.

6.5.6 Aladin
Tudi Jasmina, edini pomembnejši ženski lik v Aladinu, je prelepa. Ko jo Aladin opisuje duhu iz
svetilke, sicer pove, da je pametna in zabavna, vendar večino časa govori o njeni lepoti: očeh,
laseh in nasmehu. Iz tega lahko sklepamo, da se tudi Aladin v Jasmino zaljubi predvsem zaradi
lepote.

Prav tako so v filmu ženska telesa velikokrat uporabljena kot kulisa oziroma rekviziti. Velikokrat
je uspeh ( ko duh Aladinu razkuzue svojo moč, ko se Aladin kot princ vrne v mesto, …) v risanki
prikazan s tem, da glavnega junaka obkroža množica pomanjkljivo oblečenih in po zahodnih
standardih privlačnih plesalk.
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6.5.7 Pokahontas
V Pokahontas ima privlačno telo prav tako kot v ostalih filmih določeno vlogo, saj je John Smith
pripravljen marsikaj tvegati (kakršenkoli stik z »divjaki« je nevaren) za Pokahontas, ko jo
zagleda, preden sploh govorita skupen jezik. Vendar za razliko od drugih filmov v tem lepota ni
tako pogosto omenjena in ne igra pomembne vloge.

6.5.8 Mulan
Tudi v Mulan lepota ni tako pomembna ali izpostavljena kot drugih filmih, je pa v središče
postavljen drug aspekt mitologije o ženskem telesu. Pomembno vlogo v zgodbi igra konflikt
med družbenimi pričakovanji o tem, kako naj bi dekle izgledalo in kaj bi naj počelo ter tem, kako
se Mulan počuti. Mulan namreč meni, da njena zunanja podoba na začetku filma ne odraža tega,
kar čuti znotraj. Ko se oblečena v formalna oblačila in zelo nališpana po proceduri z ženitno
posrednico razočarana vrne domov, zapoje pesem, v kateri se ob gledanju v zrcalo sprašuje, kdaj
bo njen odsev kazal to, kar čuti v notranjosti.

Da se lahko njena notranjost in zunanjost skladata, mora Mulan odvreči vse konvencije o tem,
kako naj bi bila videti ženska in se preobleči v moškega. Šele takrat zares razvije svoje
sposobnosti in postane srečna.

6.5.9 Princesa in žabec
V risanki Princesa in žabec do glavnega zapleta pride zaradi napačne interpretacije oblačilnega
koda. Zgodba se začne v času pusta, ko ustaljenih kodov oblačenja ni treba upoštevati. Kljub
temu pride do zapleta ravno zato, ker princ, zdaj že v telesu žabe, Tiano zaradi njenih oblačil
zamenja za princeso. Ko ga poljubi, se tudi ona spremeni v žabo.
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Osnova zgodbe je potem prizadevanje za to, da se oba glavna junaka iz telesa žab vrneta nazaj v
svoji družbeno sprejemljivi telesi.

6.5.10 Zlatolaska
Zlatolaskina usoda je močno povezana s funkcionalnostmi njenega telesa. Zaradi čudežne rože, ki
jo je pred njenim rojstvo pojedla njena mati, imajo njeni lasje čudežno moč. Ob petju posebne
pesmi njeni lasje, tako kot pred tem roža, zavrtijo čas nazaj in oseba, ki pesem poje, znova
postane mlada.

Čarovnica, ki je prej uporabljala rožino moč, se izjemno boji starosti in izgube svoje lepote. Tako
kot so v resničnosti ženske zato, da se vizualno ne bi postarale, pripravljene na drastične ukrepe
(lepotne operacije,... ) je tudi v zgodbi čarovnica pripravljena za ohranitev svoje mladosti narediti
karkoli.

Razplet filma, v katerem Zlatolaska izgubi svojo čudežno moč, vseeno pa »dobi fanta« in svoj
srečen konec, lahko razumemo kot odmik od mita, da je ženska vredna zgolj toliko, kolikor je
vizualno atraktivna za družbo. Izguba Zlatolaskinih las navsezadnje ni zgolj izguba čudežne
moči, ampak tudi izguba enega izmed najočitnejših simbolov privlačne ženske na zahodu, kjer
velja, da so dolgolase blondinke zmeraj pravičnejše od kratko lasih rjavolask.

6.6 Ženska seksualnost v seriji Princese
Disneyjeve celovečerne risanke so v svetu sinonim za čisto in nedolžno družinsko zabavo.
Njihovo ciljno občinstvo so predvsem mlajši otroci v Združenih državah Amerike, kjer velja, da
je prikazovanje kakršnega koli seksualnega vedenja povsem neprimerno za otroke, za to se v
risankah seksualnost kot dejanje nikoli ne pojavlja odkrito. Princese so edine, ki imajo
kakršenkoli fizičen stik z drugimi osebami (zmeraj moškimi), ki je vsaj subtilno seksualen.
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Edine, ki se zavedajo svoje seksualnosti in jo aktivno uporabijo, so enigme, vendar je osvajanje
moških zmeraj zgolj sredstvo za to, da pridejo do svojega zlobnega cilja. Tretja velika skupina
žensk, reprezentirana v filmih, starejše ženske, so povečini povsem aseksualne.

Pri analizi seksualnosti princes je potrebno upoštevati tudi njihovo starost, saj so vse mlade, stare
med 14 leti (Sneguljčica) in 18 leti (veliko drugih princes). Prav tako so vse princese zelo
neizkušene v stikih z nasprotnim spolom. Ko govorijo o svojih partnerjih, zmeraj razmišljajo
zgolj o čustvenem aspektu zveze. Edina manifestacija fizične ljubezni v vseh risankah je poljub,
ki se po navadi zgodi na vrhu dramatskega trikotnika zgodbe ali ob razpletu. Po navadi ima
poljub tudi določene čarobne stranske učinke.

Poljub lahko tako definiramo kot vrhunec seksualnosti v obravnavanih filmih, zato lahko
seksualnost princes analiziramo z analizo poljubljanja. Sneguljčica in Trnjulčica prvi poljub
sprejmeta nezavestni in ravno poljub ju zbudi iz spanja. Na dejanje nimata nobenega vpliva,
vendar sta ob njem obe pozitivno presenečeni (in ne zgolj zato, ker ju obudi od mrtvih). Na svojo
seksualnost tako nimata nobenega vpliva, ampak zgolj željno sprejemata moške pobude.

Pepelka zaradi poljuba skoraj zamudi rok, ki ji ga je za postavila dobra vila za delovanje
čarovnije. V strahu, da bi jo princ videl brez čudežne obleke , tako med poljubljanjem pobegne.
Srečen konec zgodbe prav tako simbolizira poljub, s katerim se risanka konča. Tudi Pepelka
»prejme« poljub.

Ariela, se mora nema truditi, da bi princa Erika prepričala, da jo poljubi (saj je le to odločilno za
njeno preobrazbo) in ga zato velikokrat pomenljivo pogleda, vendar vseeno čaka, da jo princ
poljubi prvi. Zalika se sicer zaljubi v zver, vendar svojo ljubezen fizično izkaže šele, ko se zver
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spremeni nazaj v princa. Pokahontas sicer strastno objame Johna Smitha, vendar mora tudi on njo
poljubiti prvi.

Edina, ki aktivno uporabi svojo seksualnost, čeprav je ne usmeri k osvajanju svojega izbranca, je
Jasmina. Z njo zamoti Jafarja, glavnega zlobneža, da jo lahko Aladin reši. V ta namen ga z
zapeljivim glasom hvali, se mu počasi približuje in ob tem zmiguje z boki, na koncu pa ga celo
poljubi.

Slika 7: Jasmina zapeljuje Jafarja
Mulan in Shang se med risanko nikoli ne poljubita, njuna ljubezen je izražena zgolj s pomenljivi
pogledi. Tiana misli, da bo s svojim poljubom žabca lahko spremenila v princa, vendar se zgodi
ravno obratno - tudi ona postane žaba. Na koncu risanke, ko se poročita in tudi ona uradno
postane princesa, pa poljub oba spremeni nazaj v človeka. Zlatolaska je še zadnja od princes, ki
potrpežljivo čaka, da jo bo Flyn poljubil prvi.

Zlobna Kraljica in mama Gothel se zavedata svoje privlačnosti in njuna moč velikokrat izhaja
ravno iz nje. Mama Gothel tako flirta z malim smešnim možicljem pred taverno, iz katere je
pravkar pobegnila Zlatolaska, potem pa mu zagrozi z nožem, da ji pove, kam je Zlatolaska
pobegnila. Ursula v Mali morski deklici ves čas očitno koketira z gledalcem, njeno gibanje je
kljub velikemu telesu zapeljivo.
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Prijazne starejše gospe, vse očitno v obdobju menopavze, so povsem aseksualne. Njihov edini
razlog za obstoj je pomagati mlajši generaciji. Edina starejša gospa, ki predvsem za poudarjanje
komičnosti lika pokaže kakršnokoli zanimanje za nasprotni spol je babica najkonzervativnejše
med princesami – Mulan. Le ta, ko zagleda Šanga, ki se vrne po Mulan, izjavi, da se bo tudi ona
prijavila v naslednjo vojno in s tem namigne, da si tudi sama želi družbe postavnih mladih
vojakov.
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7 Diskusija
S pregledom vseh desetih filmov iz serije Disneyjeve princese sem poskušala ugotoviti, kako se v
njih pojavljajo miti o ženskosti, kako so si reprezentacije med seboj podobne in kako se
razlikujejo. Analiza filmov v seriji je pokazala, da se različni miti o ženskosti pojavljajo v vseh
filmih, vendar se nekateri ne pojavijo zmeraj. Prav tako je moč opaziti veliko podobnost pri
nekaterih kategorijah mitov in velike razlike pri drugih. V tem poglavju bom podrobneje
predstavila oboje.
Prav tako bom predstavila, kako so pri Disneyju zgodbe prilagodili reprezentaciji žensk z miti.

7.2 Spremembe v zgodbah in njihov vpliv na pojavljanje mitov o ženskosti
Spremembe izvirnih zgodb, na katerih slonijo Disneyjevi filmi, služijo tudi temu, da so določeni
miti o ženskosti bolj poudarjeni, ali pa, da se sploh pojavijo v njihovi zgodbi.

Prva pomembna sprememba v Sneguljčici, njena razcapana obleka, je očitno povezana z
mitologijo ženskega telesa. S tem, da so Disneyjevi risarji Sneguljčico oblekli v neprivlačna
oblačila, so poudarili njeno nesrečno usodo. Druga pomembna sprememba je dejstvo, da lahko
Sneguljčico iz večnega spanca reši zgolj poljub, ki ga lahko povežemo z mitom o ženski
seksualnosti.

V Pepelki je skrbna narava junakinje poudarjena z dodatnimi stranskimi liki- malimi živalmi, za
katere Pepelka skrbi skoraj kot za svoje otroke. Mitologija o ženskem telesu in pomenu ženske
lepote je poudarjena s tem, da je Pepelkin videz bolj ali manj edini razlog, zaradi katerega se
Princ zaljubi vanjo.
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V Trnjulčici so pri Disneyju z bolj dodelanimi liki vil, tako dobrih kot slabih, v zgodbo dodali
dva pomembna mita o ženskosti. Dobre vile so poosebitev ženske skrbnosti, in ta odigra
odločilno vlogo pri rešitvi Trnjulčice (brez vil Princ ne bi uspel rešiti princese iz stolpa.) Na drugi
strani so zgradili mogočen lik grozljive ženske enigme. Malificent je med vsemi negativkami
skoraj najstrašnejša, saj njena dejanja motivira zgolj veselje do zla.

Pri Mali morski deklici je najpomembnejša sprememba Andersenove zgodbe povsem neboleč
postopek preobrazbe Ariele iz telesa morske deklice v telo človeka. Sprememba očitno vpliva na
mit o ženskem telesu in prikaže fizično prilagajanje le tega, da bolj ustreza družbenim normam.
To je majhna cena za pridobivanje pozornosti moškega izbranca. Druga pomembna sprememba srečen konec, v katerem se princ v Arielo zaljubi kljub njeni nemosti, še bolj poudari mit, da je
videz pri uspešnosti žensk veliko bolj pomemben kot katerakoli druga lastnost ali sposobnost.

Disneyjeva Zalika v zgodbi Lepotica in zver ni tako zelo drugačna, kot tista v originalu, vsaj kar
se tiče mitov o ženskosti. V tej zgodbi so pri Disneyju spremenili predvsem princa, ki je bolj
nasilen, napadalen in na koncu junaški. Zalika je na prvi pogled netipična ženska, saj je ne
zanima zgolj poroka z najlepšim moškim v mestu in ustvarjanje družine z njim. Vendar je kljub
temu ljubeča in skrbna ter zelo lepa. Najljubši del njene najljubše knjige je del, v katerem
junakinja spozna svojega princa, kar namiguje na to, da kljub vsemu tudi sama išče partnerja,
vendar takega, ki je ne bi omejeval. V filmu je dodana tudi gospa Čajnik, še ena predstavnica
starejših gospa, popolnoma predana skrbi za druge. Kljub temu da je vizualno precej podobna
dobrim vilam in služabnici iz Ariele, se od ostalih starejših gospa precej razlikuje, saj ima
mladega sina in tako predstavlja eno redkih mater v seriji, ki dejansko igrajo določeno vlogo.

Jasmina iz Aladina je čisto drugačna kot princesa, na kateri je osnovana. Disneyjeva Aladinova
izbranka je veliko bolj samostojna. Je tudi edina princesa, pri kateri je mit o ženski seksualnosti
prikazan v bolj moderni luči, saj svojo seksualnost uporabi kot orožje. Prav tako je Jasmina bolj
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skrbna (čeprav ta njena lastnost ni v ospredju). V njeni zgodbi je zanimiva tudi reprezentacija o
mitu o ženskem telesu in oblačenju. Jasmine nihče ne prepozna, ko ima oblečena preprosta
oblačila in zakrite lase. Prav tako je zanimiva Jasminina obleka na splošno, saj je oblečena tako,
kot si v zahodnem svetu predstavljamo, da se oblačijo privlačne orientalske princese.

Pokahontas je osnovana na življenjski zgodbi resnične osebe, vendar ima z njo bolj malo
skupnega. Disneyjeva zgodba je polna čarovnije, tako je dodan lik babice Vrbe ter duh matere v
obliki vetra, ki nakazuje, da je materinska ljubezen močnejša od smrti. Oba lika se skladata z
mitom o skrbni in ljubeči osebi. Prav tako je dodana Pokahontasina najboljša prijateljica, ki
predstavlja modernejšo obliko prikazovanja ženske skrbnosti - skrb za prijateljice. Tudi
Pokahontas se sklada s tem mitom, vendar ne v najbolj očitnem smislu, saj svojo ljubezen žrtvuje
v dobrobit svojega naroda, za katerega mora skrbeti. Pokahontasina obleka je pravzaprav kostum
seksi Indijanke, tako je tudi ona oblečena skladno z zahodnjaškim kodom eksotičnega oblačenja.

Mulan je v Disneyjevi verziji prilagojena novemu formatu Disneyjeve princese. Nikakor se ne
more vključiti v družbo in ne želi si tega, kar od nje pričakuje njeno okolje. Kar se tiče mitov o
ženskosti po Macdonladovi (1995), pa je v Disneyjevi verziji dodan mit o enigmi (ženitna
posrednica). Mulan je prav tako prikazana kot skrbna in ljubeča, četudi ne nujno najbolj uspešna
pri tem. Veliko poudarka je tudi na mitologiji telesa, saj Mulan, svečano oblečena za dogodek z
ženitno posrednico, v ogledalu ne vidi tega, kar v srcu čuti, da v resnici je. Tako je prikazan
prepad med pričakovanji družbe o podobi ženskega telesa in dejanskim željami žensk o lastnem
videzu.

Pri Princesi in žabcu bi lahko rekli, da so jo druge zgodbe zgolj navdihnile, ne da je na katerikoli
zares osnovana. Od vseh zgodb v seriji, je ta najbolj polna različnih variacij mita o ženski
skrbnosti. Najdemo ga tako v obliki materinske ljubezni, prijateljstva med ženskami, skrbjo
starejših ženic za mlajše generacije in skrbjo za skupnost, saj Tiana želi odpreti restavracijo, v
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kateri bi združevala ljudi. Poudarjen je tudi mit o telesu in oblačilnih kodih- Disney razlog za
spremembo Tiane v žabo spremeni v zmedo o njeni videzu. Žabji princ je zgolj za to, ker je Tiana
tako lepa in tako oblečena prepričan, da je princesa.

Zgodba Zlatolaske se izjemno razlikuje od zgodbe v izvirniku. Mit o ženski enigmi je poudarjen,
saj je Disneyjeva Gothel veliko bolj zlobna kot čarovnica v izvirniku - je zahrbtna, dvolična in
povsem egoistična. Prav tako je spremenjen motiv za ugrabitev Zlatolaske. S tem da Gothel
Zlatolasko ugrabi za to, da bi lahko ostala večno mlada, je poudarjeno, kako pomembna je za
ženske mladost in s tem mit o telesu.

V vseh zgodbah je skoraj povsem izpuščen mit o seksualnosti. Izvirniki, velikokrat napisani za
starejšo publiko, namreč pogosto vsebujejo elemente seksualnosti, ki pa jih pri Disneyju sploh ni
mogoče zaslediti. Veliko izvirnih princes na neki točki zgodbe zanosi, kar pa se pri Disneyju
nikoli ne zgodi.

7.3 Miti o ženski kot enigmi
Mit enigme se pojavi v šestih od desetih filmov in vse predstavnice mita so si med seboj zelo
podobne. Prva očitna skupna lastnost je, da so vse v približno enaki starostni skupini žensk zrelih
srednjih let. S tem Disney subtilno širi strah pred samskimi, samostojnimi in spolno privlačnimi
ženskami srednjih let.
Vse predstavnice so skladno s teorijo Macdonaldove (1995) o mitu o ženski enigmi nečimrne.
Skrbijo za svoj videz in nekatere so z njim tako obsedene, da prav zaradi njega postanejo zlobne.
Tukaj se mit o enigmi na zanimiv način križa z mitologijo ženskega telesa. Zlobna Kraljica iz
Sneguljčice je na mlado princeso ljubosumna predvsem za to, ker jo moško ogledalo in mladi
princ definirata za lepšo od nje. Kraljica ve, da lahko z izgubo naziva najlepše v deželi, izgubi
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tudi prestol. Mama Gothel Zlatolasko zapre v stolp, ker se tako zelo boji staranja – mitologija o
ženskem telesu žensko starost že od nekdaj stigmatizira kot neprivlačno. Ostale štiri predstavnice
sicer svoje skrbi za izgled tako očitno ne izpostavljajo, a vseeno nakažejo, da se bojijo za svoj
sloves.
V Disneyjevi seriji tako v nasprotju z mitom o enigmi po teoriji Macdonaldove (1995) tako rekoč
ni raznolikosti. Čeprav zlobne kraljice, mačehe in čarovnice niso enake, najdemo pri njih več
podobnosti kot razlik. Zlobnice se tekom časa niso posebej spreminjale in modernizirale,
pravzaprav sta si prva in zadnja, Zlobna kraljica in mama Gothel precej podobni, saj obe motivira
strah pred tem, da bi nova, mlajša generacija žensk postala bolj zanimiva kot onidve.
Vizualno imajo tudi Disneyjeve enigme določene značilne lastnosti, ki že na prvi pogled
razkrijejo njihovo zlobno naravo. Vse, ki glave ne skrivajo pod temnimi pokrivali, imajo temne
ali povsem bele lase, razkošne pričeske, njihovi obrazi so polni ostrih linij in njihovo gibanje je
poudarjeno, pompozno.
Disneyjeve enigme v seriji ne doživijo evolucije, pravzaprav so njihove značilnosti- od tega kako
izgledajo, do tega kaj počnejo in zakaj to počnejo- sklenjene v krog. Prva in zadnja zlobnica sta
pripravljeni narediti vse in sem uvrstimo tudi zapiranje mladih nedolžnih deklet (umik pred
zunanjim svetom) zgolj za to, ker želita ostati privlačni.

7.4 Miti o ženski kot skrbni in ljubeči osebi
Mit o ženski kot skrbni in ljubeči osebi je najbolj raznoliko reprezentiran od vseh opazovanih
mitov. Določene aspekte lahko najdemo v vsaki od princes, zelo zanimiva reprezentacija pa so
predvsem starejše gospe, ki princesam pomagajo. Drug zanimiv aspekt pojavnosti mita o skrbni
in ljubeči osebi v seriji je odsotnost vidnih materinskih likov.
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Mit se v seriji pojavlja v nenavadni obliki. Le to so starejše gospe, ki nesebično skrbijo za glavne
junake v seriji in jim pomagajo na poti do njihovega srečnega konca. Pojavi se tako v obliki
dobrih vil v Pepelki in Trnjulčici kot v starejših prijaznih pomočnicah v risankah Lepotica in zver
in Ariela. S tem Disney, kot je opazila Bell(1995), prikaže skupino žensk, ki so v medijih redko
reprezentirane. Starejše gospe v Disneyju pa niso zgolj požrtvovalne n ljubeče, temveč tudi
modre, kot dokazujeta babica Vrba in mama Odie iz risanke Pokahontas in risanke Princesa in
žabec.

Najbolj zanimiv aspekt pojavnosti mita o ženski in ljubeči osebi v seriji je skorajšnja odsotnost
oziroma nepomembnost njegove najpogostejše manifestacije - matere. Šest princes matere sploh
nima, edina mati, ki ima v filmu sploh kakršnokoli vlogo, pa je Tianina mama, mama predzadnje
princese v seriji. Le ta je povsem nesebična in vse kar v filmu počne je najprej skrb za družino s
služenjem denarja in potem skrb za Tianino dobro počutje. Edina mati, ki kakorkoli vpliva na
usodo svojega otroka je mrtva in se pravzaprav nikoli ne razkrije popolnoma, zgolj slutimo jo
lahko v nadnaravnih silah. Te Pokahontas vodijo, da najde svojo pravo usodo. Ta mati je povsem
ločena od svojega telesa in je popolna oblika mita, ki še po smrti nesebično bdi nad svojimi
otroci.

Novejše reprezentacije ženske skrbnosti, ki se odražajo predvsem v nesebičnih odnosih do svojih
prijateljev, lahko zaznamo v vseh risankah iz serije, vendar je najbolj očitna v Pokahontas, v
kateri pomembno vlogo igra Nakoma, Pokahontasina najboljša prijateljica. Globoko
prijatateljstvo med dvema ženskama lahko opazimo tudi pri risanki Princesa in žabec, v kateri je
Tinanina prijateljica, sicer razvajena Charlotte, pripravljena poljubiti žabo zgolj za Tianino dobro.
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7.5 Miti o ženskem telesu
Žensko telo in miti o njem so v ospredju vseh risank iz serije, v nekaterih pa prevzamejo vodilno
vlogo. Prav tako videz junakinj zmeraj prikazuje njihovo naravo in tako se mit o telesu poveže z
drugimi miti.

Vse princese so izjemno lepe in ta njihova lastnost je skoraj zmeraj poudarjena kot ena izmed
njihovih največjih vrlin in najpomembnejših karakteristik (izjema je Mulan). Lepota in mladost
sta pri vseh princesa nerazdružljivo povezana. Starejše ženske se z izgubo mladosti bojijo izgubiti
lepoto (Zlobna kraljica in mama Gothel), če nimajo čudežnih moči in so starejše, pa nikoli niso
predstavljene kot privlačne. Mladost ženskam v seriji še ne zagotavlja lepote, Pepelniki zlobni
polsestri sta celo grdi, njun videz pa je očitna metafora za njuni osebnosti.

Obleke in pričeske v seriji so velikokrat prilagojene stereotipnim predstavam o tem, kako so se v
nekem obdobju oblačili in kako se oblačijo ljudje, ki ne pripadajo zahodnim kulturam. Obleke so
tudi očitni pokazatelji družbenega statusa. Pepelka in Sneguljčica sta prisiljeni nositi razcapane,
preproste obleke, ko delata za svoje zlobne mačehe. Zarja in Zalika imata, ko sta še čisto navadni
dekleti, preprosta oblačila, ki pa so vseeno urejena in poudarjajo obliko njunih teles. Pokahontas,
Jasmina in Mulan so vse v kostumih, ki jih na zahodu pripisujemo eksotičnim dekletom.

Skrb za videz telesa je prav tako pomembna v seriji. Za mladost in lepoto so negativne junakinje
pripravljene ubijati, mladim princesam pa kljub skromnosti ni vseeno,

kako izgledajo.

Sneguljčica si ves čas popravlja lase in ravna nevidne gube na krilu, eden izmed najsrečnejših
trenutkov Pepelkinega življenja je preobrazba njene strgane obleke v prekrasno večerno obleko s
pripadajočimi steklenimi čeveljci, Ariel žrtvuje svoj glas, da svoje telo spremni v telo, ki ji bo
omogočalo spoznati in osvojiti princa svojih sanj, Mulan v ogledalu ne vidi svoje prave podobe,
Tiana pa ne želi biti popackana in se zato preobleče v obleko, ki zavede Navina, da jo zamenja za
princeso.
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Vsakič, ko se princesa očitno preobleče v veliko bolj svečano oblačilo (z izjemo Mulan, ki se
obleče v veliko preprostejša oblačila), je to pokazatelj, da se bo v zgodbi zgodil pomemben
obrat. Sneguljčica se preobleče za sprehod v gozd, ki povsem spremeni njeno življenje, Pepelkina
preobrazba obleke je eden izmed najbolj čarobnih trenutkov v seriji, ki nakaže, da se bo življenje
Pepelke izboljšalo, Zarja je znova oblečena kot princesa, ko se vrne v grad in zbode na kolovratu,
Ariela v prelepi razkošni obleki, ki ji jo oblečejo na Erikovem gradu, zapeljuje princa, Zalika se
v razkošni rumeno-zlati obleki končno zaljubi v Zver, Jasmina se najprej zaljubi v Aladina
preoblečena v preprosto dekle, potem pa pomaga premagati Jafarja , oblečena v zapeljiva
oblačila, Pokahontas se življenje spremni, ko ji oče podari verižico, ki jo je nosila njena mama,
Tiana se spremeni v žabo , ko je oblečena v princeso, in nazaj v žensko, oblečeno v poročna
oblačila.

7.6 Ženska seksualnost
Ker je serija namenjena mlajši publiki in Disney velja za enega največjih ponudnikov “čiste”
družinske zabave, je v seriji zelo malo kakršnekoli očitne oblike seksualnosti.

Trije najbolj pogosti tipi žensk, ki se pojavijo v seriji - princese, enigme in starejše gospe imajo
vsak svoj odnos do svoje lastne seksualnosti. Princese so nedolžne in neizkušene in velikokrat se
ne zavedajo svoje lepote ali vpliva le te na nasprotni spol. Zaljubljene so predvsem v idejo, da so
našle moškega, s katerim jim je usojeno preživeti življenje, fizična stran zveze pa v filmih nikoli
ni v ospredju, saj se velikokrat zaključijo na začetku skupne poti para. Kljub temu pomembno
vlogo igra poljub, ki ima velikokrat tudi različne stranske učineke. Veliko princes (Sneguljčica,
Trnjulčica, Ariela, Tiana) se zaradi poljuba fizično spremeni. Sneguljčica in Trnjulčica se zbudita
iz spanca, kar lahko simbolizira tudi njuno spolno prebujenje, Arielino in Tianino telo pa se
(znova)spremeni v telo ženske, kar lahko simbolizira telesno odraščanje. Pri ostalih princesah
poljub večinoma pomeni srečen zaključek zgodbe.
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Enigme so spolno zrele ženske srednjih let, ki se očitno zavedajo svoje seksualne moči in se
udobno počutijo v vlogi zapeljivk. Predvsem pri Ursuli in Gothel sta poudarjena seksualnost in
koketrianje z okolico pomembna elementa njune strašljivosti.

Tretja skupina, starejše ženice, so večinoma aseksualna bitja, ki so z izgubo plodnosti izgubile
tudi kakršnokoli zanimanje za lastno zabavo. Edina, ki od tega odstopa je Mulanina babica, ki
odkrito prizna, da si tudi sama želi mladega vojaškega spremljevalca, vendar je nihče ne jemlje
resno.
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8. Sklep
V diplomski nalogi sem obravnavala reprezentacijo žensk v medijih na primeru analize mitov o
ženskosti v Disneyjevi seriji Princese. Za osnovo naloge sem uporabila teorijo Myre Macdonald
(1995), ki reprezentacijo žensk razdeli na štiri sklope mitov: mite o ženski enigmi, mite o ženski
kot skrbni in ljubeči osebi, mite o ženskem telesu in mite o ženski seksualnosti.

Najprej me je zanimalo, kako so v Disneyjevih studiih priredili izvirne zgodbe in kako so te
spremembe vplivale na pojavljanje mitov o ženskosti. Ugotovila sem, da je v vsakem filmu
studio zgodbo prilagodil tako, da so določeni miti bolj očitni in poudarjeni. V vsakem filmu so
dodani stranki liki, ki poudarjajo skrbnost in ljubeznivost princes. Negativne lastnosti
antijunakinj so poudarjene, njihove osebnosti in videz pa so oblikovani tako, da so si med seboj
zelo podobne. V veliko zgodbah so poudarili pomen lepote in skrbi za telo ter tako mite o
ženskem telesu. Seksualnost so iz zgodb skoraj povsem izvzeli in s tem skoraj odstranili mite o
ženski seksualnosti.

Nato me je zanimalo, v kolikšni meri se miti pojavljajo. Ugotovila sem, da je prvi sklop mitov o
ženski kot grožnji družbi, pogosto reprezentiran, saj ima zelo pomembno vlogo v polovici
obravnavanih filmov, prav tako pa se ta mit pojavi v stranskih ženskih likih v seriji. Ženske
enigme v seriji so dodelani liki, ki sledijo vzorcem reprezentacije kot jih je opazila že
Macdonaldova(1995). So popolno nasprotje dobrih junakinj, skoraj vse enigme so na vrhuncu
svoje spolne moči in vse so na koncu filmov zanjo kaznovane. Disney je v svojih zgodbah v
primerjavi z izvirnimi zgodbami lik strašljive ženske nadgradil, ponekod pa ga je tudi dodal
(Mulan).
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Mit o ženski kot skrbni in ljubeči osebi je najbolj pogosto ter najbolj raznoliko reprezentiran mit
v seriji. Zgodnji princesi (predvsem Sneguljčica in Pepelka) sta definirani bolj ali manj s svojo
prijaznostjo in nežnostjo (ter lepoto). Prav tako za vse princese v seriji velja, da so skrbne.
Pomemben prispevek Disneyja k reprezentaciji žensk v medijih je nabor likov starejših žensk, ki
se v medijih redko pojavljajo v vidnih vlogah. Čeprav je z njimi predstavljena določena skupina
drugače nevidnih žensk, pa je vseeno pomembno, da so si njihove vloge in osebnosti precej
podobne med seboj. Imajo vlogo pomočnic glavnih junakov na poti do njihove sreče. Zanimiva
je tudi odsotnost likov mater, ki so drugače v medijih pogosto zastopani miti. V seriji Princese
imata pomembno vlogo zgolj dve materi, od katerih ena sploh ne obstaja v fizičnem svetu.
Modernejši aspekt ženske skrbnosti, skrb za prijatelje in prijateljice, je redko zastopan, saj v
večini risank sploh ni drugih ženskih likov, s katerimi bi se junakinje lahko spoprijateljile. Zelo
pomembno vlogo tako prijateljstvo igra v Pokahontas.

Mitologija o ženskem telesu ima v seriji najpomembnejšo vlogo. Lepota glavnih junakinj je ena
izmed njihovih najpomembnejših značilnosti, zapleti zgodb pa so velikokrat povezani s telesnim
videzom. Prav tako je v seriji zelo pomembno oblačenje in okraševanje teles. Junakinje so po
navadi oblečene preprosto, vendar urejeno. Ko se preoblečejo v svečanejša oblačila, to zmeraj
pomeni, da se bo v zgodbi zgodilo nekaj pomembnega. Junakinje, dobre in slabe, imajo
specifičen kod oblačenja. Enigme so odete v temna oblačila z vijoličnimi podtoni, velikokrat
njihov slog velja za pretiranega in dramatičnega. Junakinje so oblečene v nežne, velikokrat tople
barve. Starejše pomočnice so po navadi oblečene v nevtralne barve, kot je modra.

V zgodbah je osebnost likov velikokrat neposredno povezana z njihovim videzom. Mlade
junakinje so skoraj zmeraj lepe, dobre in prijazne. Če niso vizualno privlačne, imajo tudi
neprijetne osebnosti, kot na primer Pepelkini polsestri. Ženske srednjih let, ki se zavedajo svoje
privlačnosti in seksualnosti, so zlobne in se pojavijo zgolj v vlogi enigem. Ženske srednjih let se
v vlogi matere pojavijo bolj kot okras in ne kot pomemben lik. Starejše ženice imajo okrogle
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hruškaste postave in se smešno gibljejo. Še starejše gospe, ki po navadi poosebljajo modrost, pa
so suhljate, zelo zgubane in težko hodijo.

Ženske seksualnosti v seriji skorajda ni, saj se taka vsebina avtorjem serije ne zdi primerna za
ciljno publiko. Vrhunec seksualnosti v seriji so poljubi, ki imajo velikokrat čudežne stranske
učinke. Nobena od princes ne poljubi princa, vse zgolj potrpežljivo čakajo na prvi korak
moškega. Ženske v seriji svojo seksualnost večkrat uporabijo kot orožje, vendar so to skoraj
zmeraj enigme. Jasmina edina od dobrih junakinj svojo seksualnost uporabi, da glavnega
zlobneža zamoti, medtem ko jo princ rešuje.

Reprezentacija mitov o ženskosti se je v seriji sicer spreminjala, vendar ne toliko kot sem
pričakovala. Najbolj se je spremenilo prikazovanje mita o ženski skrbnosti. V začetku serije je bil
to eden izmed najbolj pozitivno predstavljenih mitov in ključna osebnostna lastnost glavnih
junakinj, kasneje pa je bil potisnjen v ozadje. V drugi polovici serije se začnejo pojavljati tudi
modernejše reprezentacije mita, to je skrb za prijatelje in prijateljice ter skrb za druge izven
zasebne sfere.

Mitologija o telesu med serijo ni doživela ravno veliko sprememb. Po videzu so si princese,
četudi so različnih ras, precej podobne. Vse imajo skoraj identične postave in vse veljajo za
izjemno lepe. Prav tako so si neverjetno podobne tudi starejše gospe. Tudi med enigmami so tri
vizualno skoraj enake, dve pa od kalupa odstopata. Spremenili sta se gibanje in govorica telesa
junakinj. Ustvarjalci so namreč elegantnemu posnemanju baleta dodali druge kode. Malo
sprememb je doživel tudi odnos do ženskega telesa. Ženska lepota je v filmih postavljena v
ospredje, saj igra glavno vlogo tako v prvem kot v zadnjem filmu.
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Mit o ženski enigmi prav tako ni reprezentiran posebej raznoliko. Vse zlobne junakinje so si
podobne tako po videzu kot po osebnosti. Vse uvrščamo v približno enako starostno skupino in
vse imajo podoben okus za oblačenje. Rahlo se razlikujejo v motivaciji zlobnosti, vendar je ta v
svojem jedru skorja zmeraj osnovana na ljubosumju. Mit o ženski seksualnosti se v seriji ne
pojavi velikokrat, zato se znatno ne spreminja.

Disney v svoji kampanji iz leta 2012 trdi, da je serija Princese polna raznolikih vzornic za mlada
dekleta. Poudarek v kampanji je v tem, da so princese lepe, lepota pa mora biti združena z
močjo. S svojo analizo sem pokazala, da temu v resnici ni tako. Princese se morda razlikujejo po
barvi kože (čeprav je odstotek belih svetlolask vseeno visok), vendar so si vseeno podobne.
Morda so res močne, vendar za svoje rešitve zmeraj potrebujejo prince. Na prvi pogled so se
princese morda res spremenile in napredovale, vendar je podrobnejša analiza pokazala, da so v
svojem jedru še zmeraj zgolj variacije enake ženske – nežne, skrbne in presunljivo lepe. Za druge
junakinje v seriji pa za tak sklep podrobnejše analize ne potrebujemo.
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