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Povzetek  
 

Diplomsko delo obravnava strip kot medij. Vsebuje kratek pregled njegove zgodovine 
od prvih zametkov vizualne pripovedi, do pojava tiska v Evropi in začetkov stripa, kot ga 
poznamo danes. Ter tudi zgodovino slovenskega stripa, njegove začetke in pomembnejše 
avtorje pri nas.   

V nadaljevanju našteje in opiše elemente stripovske govorice, njegove lastnosti in 
posebnosti stripovskega izraza; opiše tudi njegovo mesto v dobi množičnih medijev.  

V avtorskem delu navaja postopek izdelave lastnega stripa od začetne ideje, 
oblikovanja likov, postavitve kadrov do izvedbe stripa v njegovi končni podobi ter vplive 
drugih avtorjev na osebni stil.  

Pedagoški del vključuje učno pripravo ter analizo učne ure in izdelkov učencev 7. 
razreda osnovne šole.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ključne besede  

Strip, umetnost zaporedja, medij, črtna risba, karikatura, dopolnjevanje  
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Summary 
 

The diploma discusses comics as a medium. It contains short overview of it’s history, 
from first beginnings as a visual narrative, to print in Europe and beginnings of comics as we 
know today. Also the history of comics in Slovenia, it’s beginnings and some significant 
authors. 

Next it lists and describes the elements of the language of comics, its properties and 
uniqnes of comics expression, and it’s place in the age of mass media. 

In author’s part it talks about the process of making a comic from the initial idea, 
character design, placement of pannels, to finalisation of a comic to it’s finished apperance, 
and influences of other authors on personal style. 

The pedagogical part includes the lesson plan and analysis of the lesson as well as the 
art works of students in 7th grade primary school.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Key words 

Comics, sequential art, medium, line drawing, cartoon, closure
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Kaj je strip? 

 

Ves svet pozna strip. Najbolj stripovska dežela na svetu je Japonska. Berejo jih vsi in 
povsod. Vsak dan izide na stotine novih izdaj, kar dve petini vsega tiska na Japonskem so 
stripi. Imenujejo jih „manga” in se berejo z desne proti levi. Bogato tradicijo stripov imajo 
tudi Francozi, ki jim pravijo “bandes dessinees”, Italijani jih poimenujejo po govornih 
oblačkih – „fumeti”, Španci – „tebeo”, Portugalci – „historia em quadrinhos” ... Ko so se stripi 
pojavili pri nas, zanje sploh ni bilo nekega enotnega poimenovanja, tako smo prevzeli drugi 
del angleške (ameriške) besedne zveze »comic strip«1, Američani pa so svoje poimenovanje 
skrajšali v »comics«  (po Horjak, 2011: 8). 

Pri nas se stripa že od nekdaj drži slab prizvok, da gre za manjvredno literaturo, 
medtem ko večina ljudi kaj več kot stripov Mikija Mustra sploh ne pozna. Še v Priročnem 
leksikonu Slovenskega knjižnega zavoda, iz leta 1955, je strip definiran kot: »… publikacija s 
slikami, pod katerimi ali v katerih je besedilo. Navadno manjvredna literatura, ki zajema snov 
iz detektivskega, indijanskega, kavbojskega in fantastičnega življenja« (Gale, 1982: 7). 

Vse takšne definicije se predvsem preveč opirajo na vsebino stripov (in še to na 
vsebino manj kvalitetnejših stripov). Da dobimo res pravo definicijo, moramo ločiti obliko od 
vsebine. Scott Mcloud, danes vodilni stripovski teoretik in avtor stripov, lepo primerja strip 
kot “zgolj posodo, v katero lahko spravimo raznolike zamisli in podobe” (McCloud, 1994: 6). 
V osnovi je strip le sredstvo, medij, torej način posredovanja idej ali zgodb, te pa so lahko po 
svoji naravi prav tako raznovrstne kot pri vseh drugih medijih (npr. film, glasba, teater, 
vizualna umetnost ...). Will Eisner je za opis stripa uporabil termin »sequential art«, 
umetnost sekvence ali zaporedja. Iz Eisnerjeve definicije nato izhaja Scott McCloud in za strip 
skuje takšno definicijo:  “Negibne slikovne in druge podobe, sopostavljene v namensko 
zaporedje, namenjene podajanju informacij in/ali vzbujanju estetskih odzivov v bralcu”  
(McCloud, 2011: 9). S takšno definicijo se izogne kakršni koli vsebinski opredelitvi. 

  

                                                        

1 Zabavni pas – po prvih stripih, ki so bili v pasovih, pasicah. 
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Če si pogledamo na primeru sličici A in B vsako posebej, sta to zgolj dve ločeni 
podobi, sami še nista strip. Šele ko ju postavimo v zaporedje, se umetnost podobe prelevi v 
nekaj več – v umetnost stripa. Med njima se vzpostavi neki odnos, povezava. Ločeni podobi, 
povezani v kontekstu, dobita nov pomen. Sedaj predstavljata med seboj povezana dogodka, 
ki se zgodita eden za drugim. Ko povežemo odprto oko, z zaprtim, dobimo novo sporočilo, 
oko, ki se zapre – in prav v tej povezavi, dopolnjevanju, tiči bistvo stripa. Šele ko se med 
dvema ali več podobami vzpostavi takšna povezava, lahko govorimo o stripu. 

 

 

 

Slika 1 shema definicije stripa 
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Zgodovina stripa 
 

Začetke stripa, kot ga poznamo danes, sicer 
povezujemo s časi prvih tiskarskih strojev in prvih 
časopisov. Začetki modernega stripa kot medija, so tesno 
povezani z razvojem časopisnega založništva, saj so 
časopisni uredniki kmalu ugotovili, da poleg senzacionalnih 
naslovov, časopisom pripomorejo k prodaji tudi zabavni 
stripi. Kot prvi pravi moderni strip se tako navaja Yellow Kid, 
Richarda Feltona Outcaulta, ki je bil prvič objavljen leta 
1895 v časopisu New York World. 

Proto-stripi 
 

Zametke stripa, kot umetnosti zaporedja, tako imenovane proto-stripe, pa zasledimo 
že dosti prej. Ljudje smo socialna bitja. Potreba po pripovedi, zgodbi, posredovanju 
informacij nas spremlja že vse od prazgodovine. In že od prazgodovine pripovedujemo tudi s 
slikami. Že jamski človek je ponosno poslikal stene svojega domovanja s prizori uspešnih 
lovskih pohodov. Tako se pojavljajo prve zaporedne podobe, pripovedovanje s slikami oz. 
podobami časovno pred pisavo in znakovnim jezikom.  

Okoli 1519 španski konkvistador Cortes v 
osrednji Mehiki “odkrije” azteški kodeks iz 
predkolumbovskih časov. Rokopisi na jelenji koži, z 
živobarvnimi podobami, okvirji, ki ločujejo posamezne 
prizore, glavnim junakom in spremljajočim besedilom.  

Potem so tu še egipčanske grobne poslikave 
(1300 pr.n.št.) s poljedelskimi motivi, ki so jih brali v 
cikcaku od spodaj navzgor. Trajanov steber (106–113), 
s 183 metrov dolgim, spiralno zvitim reliefom podob 
boja cesarja Trajana. Tapiserija iz Bayeuxa (ok. 1066), 
230 metrov dolg vezen prt, ki prikazuje zgodbo 
normanskih osvajanj Anglije. Dogodki so kronološko 

razvrščeni od leve proti desni in opremljeni z besedilom. Sem spadajo še japonski zvitki, 
grške poslikave, srednjeveške cerkvene freske, itd (po McCloud, 2011).                        

Slika 2 Yellow kid 

  Slika 3 Azteški kodeks 
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Najstarejši primer zaporedne vizualne pripovedi s slovenskega področja pa najdemo 
na vaški situli. Gre za najstarejši staroslovenski (venetski) simbol, iz obdobja na prehodu iz 6. 
v 5. stoletje pred našim štetjem, z reliefnimi motivi sprevodov in slavja.  

Čeprav se teh del ne uvršča pod prave stripe, že lepo ustrezajo njegovim kriterijem.  

Začetki tiska v Evropi 
 

Pomemben mejnik za razvoj sodobnega stripa je iznajdba tiska oz. začetki tiska v 
Evropi. Umetnost, prej rezervirana za bogate, je sedaj lahko dosegla večje, širše občinstvo. 
Ljudem ni bilo treba potovati tja, kjer je bilo mogoče videti originalno podobo. Preprosto 
dejstvo dostopnosti je pripeljalo do nove dobe, do množičnih medijev.  

V srednjem veku so bili popularni lističi, ki so prikazovali razne verske motive in 
predvsem motive mučenj in usmrtitev.  

Skoraj vse sestavine stripa so izumili v Evropi – karikirane like, oblačke in okvirčke. V 
Velik Britaniji se pojavijo tako imenovani “Broadsheets”, to so bili izdelani lesorezi anonimnih 
avtorjev, odtisnjeni na list papirja in pergamenta, z versko vsebino ali kako aktualno afero. Ti 
lesorezi kažejo prisotnosti oblačkov in črt, ki nakazujejo gibanje, ter že določeno spretnost v 
kombinaciji besed in slik. Vendar ena sama sličica še ni strip  

Leta 1731 William Hogarth natisne šest plošč, slikovno zgodbo, namenjeno za ogled 
ene slike zraven druge oz. vseh slik  skupaj, ker so sestavljale celoto.  

Oče modernega stripa je v več pogledih švicar Rodolphe  Töpffer. V svojih lahkih 
satiričnih zgodbah v slikah, iz sredine leta 1800, že poenostavlja, karikira like in uporablja 
okvirčke. V njegovih delih pa opazimo tudi prvo soodvisno kombinacijo besed in slik v Evropi. 
Že sam je ugotovil, da je uporabil izrazno obliko, ki je vsota napisanega in narisanega, a hkrati 
več kot to – čisto samosvoj jezik  (po McCloud, 2011).   

Slika 4 Cryptogame, Rodolphe Töpffer 



13 
 

Osamosvajanje stripa 
 

V 18. in predvsem v 19. stoletju se je strip uveljavil kot sestavni del časopisov. Na 
začetku 20. stoletja je časopisni strip predvsem v ZDA, doživel velik razmah, ki se je po drugi 
svetovni vojni nadaljeval in imel velik vpliv tudi na evropski in japonski strip. V Franciji so 
zaradi protiameriške politike leta 1949 prepovedali uvoz večine stripov iz Amerike, 
spodbujali pa so domače avtorje. Tako nastanejo znani stripi kot so Asterix, Srečni Luka, 
Tintin in mnogi drugi. Japonski strip pa je tudi ubral povsem svojo pot in se od močnih 
začetnih ameriških vplivov začel razvijati zelo drugače. 

Sčasoma se je strip razvejal na številne žanre in podžanre in kot medij postajal vse 
kompleksnejši. Počasi se je osamosvajal in začel izhajati v samostojnih publikacijah. Sprva so 
bile to le zbirke že v časopisih objavljenih serialov. V novem formatu so kmalu začeli izdajati 
tud samostojne zgodbe. Čeprav so nastajali tudi vsebinsko in estetsko kakovostni izdelki, je 
bila velika večina stripov zelo slabe kvalitete. Založnikom je šlo le za čim večjo prodajo, zato 
so spodbujali produkcijo s poudarkom na kvantiteti, in ne kvaliteti. Anonimni avtorji so risali 
šablonsko sestavljen zgodbe, ciljna publika pa so bili predvsem otroci in najstniki. Tovrstni 
stripi so dobili ime junk (ang. manjvredno) (po Smiljanić, 2002). 

Stripi pa so bili tudi glasnik ljudstva, kritizirali so vojne, demokracijo, ki ni enaka do 
vseh, napadali so samozadovoljno kulturo izobilja in njene vrednote in to zelo izzivalno in 
nazorno. Določene stripe, predvsem kriminalke in grozljivke so javno ožigosali za krivce 
vsemogočih neverjetnih kriminalnih dejanj mladostnikov. Posledice so bile cenzura, kontrola 
in vsesplošno izobčenje stripa v 50. letih. Statusa manjvredne literature pa se ni docela znebil 
niti do danes. 

V Evropi je bil strip na splošno bolj cenjen. Razvoj evropskega stripa je pripeljal do t. i. 
francosko-belgijske šole,2 ki so jo zastopali kvalitetni avtorji z originalnimi in osmišljenimi 
zgodbami najrazličnejših žanrov in avtorskih pristopov. Pomembna evropska avtorja sta 
Belgijec Herge in Francoz Jean Giraud, z vzdevkom Moebius. V svojih stripih dajeta velik 
poudarek podrobnostim in bogatemu okolju, ter posledično vzdušju dogajanja v zgodbi. Tak 
pristop do stripa je evropskega vidno ločil od ameriškega in japonskega. Tudi Enki Bilal (Enes 
Bilalović) s svojim futurističnim slogom in oblikovnimi rešitvami zaseda pomembno mesto v 
evropskem stripovskem prostoru (po Smiljanić, 2002). 

  

                                                        

2 Francosko-belgijska šola – stripi s področja Francije in Belgije, z zelo prepoznavnimi in vplivnimi stili 
risanja, eden pomembnejših zgodnjih predstavnikov je Belgijec Herge, s stripom Tintin in s svojo prepoznavno 
Ligne-Clair, risbo z izčiščeno enakomerno črto. 
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Alternativni strip 
 

Za razvoj stripa je pomembno še obdobje 60. let 
prejšnjega stoletja, ko se je v ZDA začel razvijati underground 
strip, predhodnik alternativnega stripa kasneje v 80. In 90. 
letih, katerega začetnik je bil Robert Crumb (1943). 
Underground strip je uveljavil ločnico med komercialnim 
(mainstreem) in alternativnim, avtorskim stripom. 
Alternativni se imenuje zato, ker poudarja svojo 
nekomercialnost in obravnava strip kot suvereno umetniško 
obliko. Medtem ko je komercialni strip namenjen širokemu 
občinstvu, je za alternativni strip značilno sproščeno 
obravnavanje tabu tem (droge, spolnost …), za katerimi pa se 
pogosto skriva tudi družbeno kritična nota, poleg zgodb pa so 
pomembni tudi individualni risarski slogi. V delih Arta 

Spiegelmana, Daniela Clowesa, Chesterja Browna in Davida B. je strip doživel nekatere svojih 
presežkov  (po Rus, 2008: 11).  

Strip v Sloveniji 
 

Kljub razmeroma zgodnjemu začetku (prvi slovenski strip Zamorčka bu-ci-bu je narisal 
Milko Babič, že leta 1927)  slovenski strip v svoji zgodovini ni nikoli zares »poletel«. 80 let 
njegovega obstoja je pravzaprav zaporedje kratkotrajnih prebliskov, ko je bilo videti, kot »da 
se nekaj dogaja«. Tem prebliskom so nato kot po pravilu sledila obdobja mrtvila. Za 
omenjene vzpone so zaslužni predvsem nadpovprečno ustvarjalni posamezniki ali združenja. 
V 50. in 60. letih je bil to Miki Muster, okoli leta 1970 Kostja Gatnik, v 80. krog striparjev, 
zbranih okoli revije Mladina, v 90. pa Stripburger, prva domača revija, v celoti posvečena 
alternativnemu stripu (po Rus, 2008: 5). 

Predhodnik slovenskega stripa je bil 
slikar, grafik, karikaturist in ilustrator Hinko 
Smrekar (1883–1942), ki je leta 1919 pri 
ljubljanski Umetniški propagandi izdal 
avtobiografsko, z roko pisano in s perorisbo 
opremljeno litografsko edicijo, oziroma 
grafični cikel, Črnovojnik. V zgodbi, ki jo je 
avtor označil za »fantastično, skrbno prikrito, 
dvoumno zafrkancijo na žalostni karneval 
svetovne vojne«, prikazuje Črnovojnikove    Slika 6 Črnovojnik, Hinko Smrekar 

   Slika 5 Brain, Robert Crumb 
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avanture od vpoklica v vojsko do psihiatrične bolnišnice ter jetniškega taborišča. Smrekar je 
tu napravil pomemben korak od slikanice k stripu, saj je uvedel stripovski oblaček, ki pomeni 
junakov premi govor (po Sitar, 2007: 13). 

Začetniki slovenskega stripa 
 

Za začetnike slovenskega stripa veljajo Sašo Dobrila, Marijan Amalietti in Miki 
Muster. Sašo Dobrila (1922–1992) je študentska leta prebil v Pragi, kjer je na Karlovi univerzi 
študiral arhitekturo, obenem pa se je ukvarjal tudi s stripom in animacijo. Stripe je najprej 
objavljal v praškem časopisu Naprej, leta 1941 pa je v ljubljanskem Družinskem tedniku pod 
psevdonimom Stric Miško objavil strip Mačji grad (šlo je za priredbo izvirne istrske pravljice) 
z zelo kompleksno strukturo, tako v grafičnem kot pripovednem smislu. Za isti tednik je 
ustvaril še stripa Leteči kovček, priredbo Andersenove pravljice, in pustolovski strip Prigode 
malega Mihca. Za Ljubljanski dnevnik je ustvaril epsko priredbo Argonavtov in kot strip 
priredil Kafkovega Malega Muka. Najpomembnejša avtorska stvaritev Saše Dobrile pa je 
zgodovinski strip Sad maščevanja, v katerem je na realističen način podal zgodbo o življenju 
v času rimske Emone. Izhajal je leta 1969 v prvi slovenski stripovski reviji Zvitorepec.  

Miki Muster (1925) je s stripovsko serijo Dogodivščine 
Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika ustvaril prve izvirne domače 
stripovske junake in hkrati postavil tudi temelje žanra stripa 
antropomorfnih živalskih junakov, nadgrajenega s pustolovskimi in 
humorističnimi presežki. Poklicno pot risanja stripov je začel pri 
ilustriranem tedniku Poletove podobe in povesti, kjer je 11. Julija 
1952 objavil prvo epizodo iz serije Zvitorepčeve prigode z naslovom 
Prelisičeni Zvitorepec. Čeprav so glavni junaki antropomorfne živali, 

pa stripi niso dosledno basni, saj so stranski liki navadno karikirani 
ljudje. Stripovske stvaritve Mikija Mustra so likovno izčiščene in 
vsebinsko zanimive. Ustvaril je jasno prepoznaven avtorski slog, s 
svojo vztrajnostjo in delovno vnemo pa je odlično vplival na uveljavljanje stripa kot 
samostojne umetniške zvrsti pri nas. Opus Mustrovih stripov je občudovanja vreden, saj je 
samo za Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika do leta 1973, ko je prenehala izhajati 
Tedenska tribuna, ustvaril 1260 strani stripa, njegov skupni stripovski opus pa presega 5000 
strani. Poleg izjemno obsežnega stripovskega opusa pa je ustvaril tudi bogat nabor 
animiranih filmov v skupnem trajanju desetih ur.  

V isto generacijo sodi tudi Marijan Amalietti (1923–1988), arhitekt, profesor, 
karikaturist, ilustrator in avtor stripov. Stripe je objavljal v Zvitorepcu, Pavlihi in Pionirskem 
listu, širšemu občinstvu pa je bil znan predvsem kot avtor Gregorja Tisiglavce. Ta je bil poleg 
Mustrovih junakov eden prvih stripovskih likov z daljšo navzočnostjo pri nas. Tisiglavca, ki je 

Slika 7 Zvitorepec,  Trdonja                                  
.                  in Lakotnik 
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izhajal v Pavlihi med letoma 1950 in 1960, se je uveljavil z izvirnim imenom, odlično risbo in 
prepoznavno karakterizacijo. Junak je bil refleksija o malem človeku v soočanju s povsem 
vsakdanjimi težavami, v epizode pa je avtor večkrat vpletel tudi komične elemente in 
ponekod blago kritiziral tedanje družbeno-politično dogajanje. Po njegovi smrti sta izšla še 
njegova albuma 5 očeva Neninog deteta (1989) in Vesele počitnice (1990), ki predstavljata 
vrhunec avtorjevega stripovskega ustvarjanja (po Sitar, 2007: 16–25). 

Zvitorepec, prva slovenska stripovska revija 
 

Prva slovenska stripovska revija, tednik Zvitorepec, je izšla 7. aprila 1966 in je izhajala 
do leta 1973. V najboljših časih je imela tudi do 60.000 bralcev. V njej so objavljali izvirne 
domače stripe in tuje sodobne avtorje. Miki Muster, čigar junak je dal reviji tudi ime, je za 
prvo številko narisal zgodbo Zvitorepec v Afriki, od ostalih domačih avtorjev pa so v reviji 
objavljali S. Dobrila, Ciril Gale, Marjan Manček in Kostja Gatnik.  

Kostja Gatnik (1945) se je že med študijem na Akademiji za likovno umetnost ukvarjal 
s stripom, leta 1965 je v Ljubljanskem dnevniku objavil prvi strip, parodijo kavbojskega žanra 
Silver Kid, kasneje pa je objavljal tudi v revijah Zvitorepec, Pavliha, Stop in Tribuna. Prav 
Kostja Gatnik je zaslužen, da smo Slovenci dobili alternativni strip (začetki v 60. letih v 
Ameriki, med avtorji, zbranimi okoli legendarnega Roberta Crumba). Gatnikovi stripi, zbrani v 
albumu Magna Purga – danes in nikdar več (izbor del iz let 1969 do 1973, izid 1977, ponatis 
1997), so k nam zanesli nekaj uporniške drže, saj je avtor parodiral komercialne stripovske 
žanre, karikiral malomeščanske vrednote ter v slovenski strip vpeljal trendovsko likovno 
govorico (po Sitar, 2007: 40–46). 

  

  

Slika 8 Magna Purga, Kostja Gatnik 



17 
 

V 70. letih je pri nas prevladoval komercialni strip, edini, ki se je ukvarjal z bolj 
avtorskim stripom je bil Dalibor Zupančič (1949), tudi slikar, risar in knjižni ilustrator ter 
likovni terapevt. V stripu Tedaj veste, kje ste, ki je leta 1976 izhajal v Nedeljskem dnevniku, 
se je poigraval s stripovsko sličico, kar je bilo v tistem času precej aktualno, saj je podoben 
pristop zaslediti tudi v stripu Homo S Marjana Mančka (1948). Enega najbolj vsestranskih 
risarskih ustvarjalcev pri nas, ki je začel karikature in stripe objavljati že v gimnazijskih letih, 
danes pa se posveča tako ilustraciji in stripom, kot tudi animiranemu filmu za otroke. Njegovi 
najbolj znani stripovski liki so Hribci (glavna junaka sta mož in žena Dajnomir in Miliboža, ki 
pripovedujeta prigode iz življenja v prazgodovini) in Modri medvedek, ki ga je ustvaril leta 
1987, danes pa je zaščitni znak revije Ciciban in Cicido (po Sitar, 2007: 50). 

 

Matjaž Schmidt (1948) stripovski ilustrator, v osemdesetih je v Pilu objavil stripe 
Samo korenje (1981) in Aha Oho (1984), v Kurirčku so izhajali njegovi Tevebuljke in Tevepazci 
ter njegov najbolj znani Radovan s planeta Beta (1984), ki je izšel leta 1987 še v knjižni obliki. 
Leta 2000 je v Cicibanu objavil zgodbo o mitološkem Zlatorogu, ki mu je tako uspel, da se je v 
naslednjih petih letih posvetil stripovskim priredbam starih ljudskih pravljic (po Sitar, 2007: 
51–52). 

 

 

  

Slika 9 Hribci, Marjan Manček 
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Mladinin krog ustvarjalcev 

 

Od konca izhajanja revije Zvitorepec pa do konca 80. let je bil slovenski strip odvisen 
le od vneme posameznih ustvarjalcev. Dokler se ni okrog revije Mladina oblikoval nov val 
stripovskih avtorjev. Tako so začeli leta 1987 v Mladini objavljati dve strani stripa tedensko, 
nekaj prostora pa so namenili tudi stripovski kritiki in teoriji. Med avtorji, ki so začeli risati pri 
Mladini, je treba omeniti Dušana Kastelica, Gorazda Vahna, Romea Štrakla, Grega 
Mastnaka, Jakoba Klemenčiča, Zorana Smiljanića in seveda Tomaža Lavriča, čigar Diareja je 
eden najpopularnejših stripovskih likov pri nas (po Sitar, 2007: 55–81). 

 Tomaž Lavrič, TBC (1964) je najprepoznavnejši sodobni 
stripovski ustvarjalec pri nas, njegovo delo je cenjeno doma in v 
tujini. Stanovski kolega Jakob Klemenčič ga je označil za 
stripovskega kameleona oziroma mojstra stripovskega jezika, 
nedosegljivega v likovnemu izrazu. Leta 2003 je bil nominiran za 
nagrado Prešernovega sklada, širši javnosti pa je znan predvsem kot 
avtor angažiranega časopisnega pasičnega stripa Diareja, ki s svojo 
asketskostjo na duhovit način razkriva aktualne politične in družbene 
teme.  

Poleg stripov, izdanih v Sloveniji je v 
drugi polovici 90. let izdajal tudi pri francoskih 
založbah Editions Glénat in Vents d'Ouest, 
italijanskih Edizioni Magic Press, španskih 
Ediciones La Cúpula in Planeta DeAgostini, 
portugalski Edicoes ASA, belgijski Glénat Benelux 
in hrvaški Biblioteka Q. V francoskem in 
italijanskem prevodu so tako izšli albumi 
Bosanske basni (2000), Glista na begu (1999) in 
Novi časi (2001), za francosko Glénat pa je 
sodeloval s scenaristom Frankom Giroudom in 
narisal tudi četrti del serije Dekalog z naslovom 
Zaprisega (2001), ki je izšel tudi v Belgiji, Italiji, 
Španiji in na Portugalskem. Za francosko založbo 
Vents d'Ouest je ustavril znanstvenofantastični 
album Lomm v treh delih (2002–2004). V 
španskem prevodu pa so poleg Bosanskih basni 
izšli tudi Ekstremni športi in Evropa 1: Prihod in 
Evropa 2: Razgledi, oba albuma sta izšla tudi v 

Slika 10 Diareja, Tomaž Lavrič 

 Slika 11 Slepo sonce, Tomaž Lavrič 
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francoščini (2003, 2004). Izdal pa je tudi zbrana dela Diareje iz obdobja 1988 do 2002 in 
Slepo sonce, niz devetih kratkih zgodb, poetičnih povesti iz ne tako daljne prihodnosti, ki je 
leta 2004 izšlo v zbirki Republika Strip (po Sitar, 2007: 66–74). 

Tudi Zoran Smiljanić (1961) je na slovenski stripovski sceni prisoten že od 80. let, 
njegov najbolj znani stripovski serial je Hardfuckers. V sodelovanju s piscem Marijanom 
Pušavcem pa nastaja zgodovinska epizoda Meksikanarji, o slovenskih prostovoljcih v 
avstrijski vojski na mehiških tleh (po Sitar, 2007: 59–65). 

Dušan Kastelic (1964) se zadnje čase bolj kot s stripom ukvarja z animacijo, konec 80. 
in v začetku 90. let pa je za revijo Mladina ustvaril nekaj zanimivih stripovskih serialov, med 
drugim tudi Partizane in Afero JBTZ. V prvem je karikiral boje med partizani in Nemci, v 
drugem pa se je na humoren način lotil znane afere in iz nje ustvaril pravi politični triler. Leta 
1995 je objavil album Butalci: operacija kura, v katerem je interpretiral motive Frana 
Milčinskega, v zadnjem iz leta 1999, Mat, Fotr, Mulc, Pes in PC, pa je zbral zgodbe o 
računalniku in njegovih psihopatskih uporabnikih (po Sitar, 2007: 55–58). 

 V krog Mladininih avtorjev sodijo tudi Grega Mastnak (1969), Romeo Štrakl (1962) in 
Gorazd Vahen (1969), ki pa se zadnja leta stripu posvečajo vse manj. G. Vahen se ukvarja z 
ilustracijo, ilustriral je številne slikanice, pripovedi in učbenike, G. Mastnak je dejaven na 
področju slikarstva in predvsem animacije, R. Štrakl, čigar strip Točno opolnoči, je leta 1988 
povzročil pravo razburjenje, pa je ob deseti obletnici prve izdaje izdal stripovski album z istim 
naslovom, v katerem je zbral krajše stripe, nastale v 90. letih. Tudi njegov drugi album Strip 
(drugi) album (2004) je zbirka krajših stripov, ki jih je avtor ustvaril med leti 1999 in 2003 . 

 V 90. letih so poleg revije Stripburger izhajali tudi nekateri slovenski fanzini, omembe 
vredna sta predvsem Pepe Nero in Skirocore, v katerih je mogoče najti dela Jureta Perparja 
(1969), izredno produktivnega ustvarjalca, zavezanega poetiki underground stripa, vendar se 
noben od teh fanzinov ni obdržal dlje časa. Večina avtorjev je svoje stripe lahko objavljalo le 
občasno, kar nekaj pa jih je svoje albume izdalo v samozaložbi. Med njimi so tudi Iztok Sitar, 
Primož Krašna, Marko Kociper in Matej Lavrenčič, da omenim le nekatere.   

Iztok Sitar (1962) je bil v 90. letih eden najproduktivnejših avtorjev časopisnega 
pasičnega stripa, saj so bili njegovi stripi in karikature objavljeni v skoraj vseh večjih 
slovenskih časopisih. Najbolj znana je serija Bučmanovi, ki jo je kasneje izdal tudi v obliki 
albumov, ter cikel stripov Matildine najstniške dogodivščine. Po erotično obarvanih stripih 
Sperma in kri ter Ženska, ki se ljubi z mačkom se je kasneje posvečal bolj družbeno 
angažiranim temam. V albumih Črni možje, bele kosti in Zgodba o bogu se posveča 
politikantstvu katoliške cerkve. Družbeno kritičen pa je tudi Sitarjev zadnji album Glave 
(2006), v katerem je prikazal vse oblike nestrpnosti, ne da bi jih komentiral, temveč je 
dogodke zgolj zabeležil, s čimer od bralca zahteva, da se interpretacije dejanj protagonistov 
loti sam (po Sitar, 2007: 75–81). 
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Primož Krašna (1976) se v svojih stripih nagiba k poetiki undergrounda, ponekod 
pesimistično vsebino pa pogosto popestri s črnim humorjem. Poleg objav v tujih in domačih 
revijah je v samozaložbi izdal sedem mini albumov, navdih za svoje stripe pa občasno poišče 
v delih Ivana Cankarja in Alojza Gradnika (po Sitar, 2007: 117–119). 

Marko Kociper (1969) je svoje stripe najprej izdajal v samozaložbi, večje zanimanje pa 
je zbudil leta 2000 z napol avtobiografskim stripovskim albumom Svinjsko dobrih osem let. 
Njegove stripe je bilo mogoče brati v številnih domačih in tujih revijah. V zbirki Republika 
Strip sta doslej izšla dva njegova albuma in v obeh primerih se je avtor odločil za priredbo 
literarnih predlog. Za album Podgana (2002) je priredil zgodbe Iztoka Krkoča in Vinka 
Möderndorferja, kratka zgodba slednjega pa je bila tudi izhodišče za njegov zadnji album 
Dika (2005) (po Sitar, 2007: 96–99). 

Matej Lavrenčič (1980) je začel objavljati v 
Stripburgerju konec 90. let, posebnosti  njegovega 
takratnega ustvarjanja so bile značilna pixel-art 
tehnika, ki je spominjala na prvotno računalniško 
grafiko, črtna risba, obdelana z računalnikom, ter 
vsakdanje intimne zgodbe predstavljene na 
humoren način. Leta 1999 je v samozaložbi izdal 
svoj prvi mini album 16kb/s, ki sta mu sledila še 
1.1.2000 in The Fantastic Adventures of the Prince 
of Golovec (oba 2000). Precej drugačen risarski stil 
pa je uporabil v albumu Male črne skrbi, ki je leta 
2005 izšel pri zbirki Republika Strip. Grafična risba 
ostaja ves čas preprosta ter jasna in tako učinkovito 
prikazuje vsebino zgodbe (po Štandeker, 2007: 12). 

Republika Strip 
 

Poleg številnih stripov, izdanih v samozaložbi, smo leta 2002 dobili tudi Republiko 
Strip, prvo stripovsko zbirko, namenjeno izključno izdajanju del slovenskih avtorjev. Izhajati 
je začela ob deseti obletnici revije Stripburger. Do danes pa je v njej izšlo že več kot ducat 
naslovov, med njimi tudi že prej omenjeni Podgana in Dika M. Kociperja, Ride in Mostovi C. 
Horjaka, Male črne skrbi M. Lavrenčiča, Glave I. Sitarja, Rdeči alarm, Slepo sonce in Novi časi 
T. Lavriča, Pegatova izpoved Mateja Kocjana, Protiarhitekt Domna Finžgarja.    

Kot omenjeno, je strip pri nas izključen iz kanona resne umetnosti, vendar pa se 
odnos do tega medija vendarle spreminja. Zadnje čase tako vedno več časopisov in revij 
nekaj prostora namenja tudi stripu, a na žalost je prisotnost oziroma odsotnost stripa v teh 

Slika 12 Male črne skrbi, Matej Lavrenčič 
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medijih velikokrat odvisna od vsakokratne uredniške politike, ki avtorjev ne spodbuja k 
ustvarjanju daljših »stripovskih serialov«. Izjemi v tej avtorski produkciji sta poleg že skoraj 
legendarne Lavričeve Diareje in Sitarjevih Bučmanovih, Damjan Sovec (1979) in Izar Lunaček 
(1979), ki sta svoje pasične stripe objavljala v dnevnikih Večer in Slovenske novice. Stripu je 
naklonjenih tudi nekaj strokovnih revij, npr. literarni reviji Apokalipsa in Literatura. Dobro pa 
je zastopan tudi v revijah, namenjenih mlajšim, kot so Pil, Maturantska in Ciciban, ki na 
svojih straneh objavljajo stripe različnih, predvsem slovenskih avtorjev (po Štandeker, 2007: 
13). 

Slovenski strip je v zadnjih letih postal prepoznavnejši tudi v tujini, kar je posledica 
vse pogostejšega objavljanja del slovenskih avtorjev v mednarodnih stripovskih revijah, izdaj 
stripovskih albumov Tomaža Lavriča pri uveljavljenih tujih založbah in prepoznavnosti, ki jo je 
onkraj domačih meja dosegla revija Stripburger. Ta je priznanje, prej v tujini kot pa doma, 
dobila z nagrado Alph Art za najboljši mednarodni fanzin leta 2001, in sicer na mednarodnem 
stripovskem festivalu v Angoulemu v Franciji (po Štandeker, 2007: 6). 
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Revija Stripburger 
 

Danes igrajo osrednjo vlogo v slovenskem 
stripu revija Stripburger in z njo povezani avtorji.  

Stripburger je pomemben predvsem zato, ker se 
fenomena stripa loteva celostno. Je revija, v kateri 
domači avtorji lahko objavljajo svoje stripe in se tako 
razvijajo. Hkrati lahko opazujejo, kaj počnejo njihovi 
stripovski sodobniki doma in na tujem. Revija pa se 
problematike stripa loteva tudi s teoretične plati. V 
njej se redno pojavljajo članki domačih in tujih 
avtorjev, ki osvetljujejo to ali ono s stripom 
povezano tematiko. Delovanje Stripburgerja sega 
tudi na druga področja, povezana s stripom, in širi 
stripovsko kulturo med domačo javnost z 
razstavami, stripovskimi delavnicami, natečaji in 
pogovori s stripovskimi strokovnjaki. Nenazadnje pa 
z gostovanji na mednarodnih festivalih in 
sodelovanjem s tujimi kolektivi zastopa slovenski 
strip na tujem (po Rus, 2009: 275). 

Stripburger je izvorno nekakšen stranski produkt gibanja Strip Core, vendar je 
sčasoma prerastel prvotne okvirje. Strip Core (1989) je sicer heterogena umetniška skupina, 
ki deluje v okvirju zavoda Forum Ljubljana in združuje umetnike oz. umetniške skupine z 
različnih področij. Ko je izšla prva revija (leta 1992), je bila sprva zastavljena širše, poleg 
stripov še z glasbeno tematiko in likovnimi deli drugih zvrsti. Že z naslednjo številko, 
decembra 1993, pa se je osredotočila zgolj na strip. 

Stripburger zastopa bolj artistično vejo v sodobnem stripu. Kar pomeni, da daje 
prednost stripom, ki se zavedajo svoje umetniške narave in niso komercialno usmerjeni. To 
so stripi s poudarjeno avtorsko noto ali pa bolj eksperimentalno naravnani. Vsebinsko 
zajemajo širok spekter tematik, kot so na primer avtobiografija, družbena kritika, humor itd. 

V reviji se je do danes zvrstilo mnogo domačih in tujih avtorjev, med katerimi 
najdemo tako znana imena iz sveta stripa (Mary Fleener, Joe Sacco, Danijel Žeželj, Tomaž 
Lavrič, Max Anderson, Peter Kuper, James Kochalka, Jason, Mawil, Lewis Trondheim) kot 
tudi pristna odkritja. Posebne pozornosti so vredni tisti, ki so se kot avtorji formirali prav v 
Stripburgerju (po Rus, 2009: 276).  

Jakob Klemenčič (1968) eden od soustanoviteljev revije, sprva urednik, potem pa 
predvsem avtor. Razen v Stripburgerju je objavljal še v publikacijah Sinuns, Formaline, Babel, 

Slika 13 Stripburger, naslovnica  
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Superstate Funnies in Literatura. Doslej je izdal samostojni album Os Anjos (na Portugalskem) 
in več mini albumov. V njegovih delih prednjači narativni element, njegovi stripi so po formi 
primerljivi obliki kratke zgodbe v literaturi. Odlikuje jih jasna dramaturgija in dobra 
karakterizacija likov, podprta z realistično, v niansah karikirano risbo. Tematsko navadno 
izhaja iz domačega, sodobnega slovenskega okolja, ki ga obravnava z veliko mero kritičnosti 
in ironije (po Sitar, 2007: 86–90). 

Andrej Štular (1967) se s stripom ukvarja od srede 
90. let dalje. Je vsestranski umetnik, ki deluje na področju 
filma, kiparstva, slikarstva, fotografije in lutkarstva. 
Objavljal je v revijah Drozophile, Sunburn, Celulit, 
Romboid in Apokalipsa. Doslej je izdal samostojne 
stripovske albume Lustri, Kompost in Živa sem. V svojih 
stripih je predvsem raziskovalec in odkritelj novega. 
Njegovi stripi navadno nimajo zgodbe v klasičnem smislu, 
pač pa na gledalca učinkujejo z izmenjavo in 
součinkovanjem besed in podob in so na ta način sorodni 
vizualni poeziji (po Sitar, 2007: 100–103). 

 

Matjaž Bertoncelj (1971) je znan kot eden najbolj produktivnih slovenskih striparjev. 
Doslej je izdal več samostojnih albumov, večino v samozaložbi. Med njimi so Biblijske in 
druge kratke zgodbe, Eppur si muove in Quo vadis Magnuslupus. Stilistično izhaja iz 
karikature, ki jo interpretira na svojstven, ekspresiven način. Loteva se različnih žanrov, od 
humorja do avtobiografije, predvsem pa uporablja satiro. Tarča njegove satire je predvsem 
cerkev (po Sitar, 2007: 91–94). 

Ciril Horjak (1975) je v času svojega stripovskega ustvarjanja, ki teče nekako od konca 
90. let dalje, preizkusil že več stripovskih pristopov, dokler se ni ustalil pri aktualnem slogu, v 
kakršnem je narisal svoj najpomembnejši album Ride. Poleg tega je izdal več mini albumov, 
objavljal pa je tudi v revijah Le Martien, Quadrado in SCHTUMM. Njegov stripovski svet je 
presenetljivo pozitiven. Risba je preprosta, skoraj otroška, v zgodbah pa se stvarnost meša z 
domišljijskimi elementi, npr. živalskimi liki, ki jim nadeva antropomorfne poteze. Vendar pa 
je pod lahkotnim površjem Horjak prodoren opazovalec, dovzeten za svet okoli sebe, po 
potrebi pa do njega tudi kritičen (po Sitar, 2007: 114–116). 

Tudi Matej Kocjan – Koco (1978) v svojem stripovskem ustvarjanju pogosto 
eksperimentira. Razen v Stripburgerju je objavljal še v častniku Delo in reviji Delikatessen. 
Njegov stripovski svet je začinjen z grotesknostjo in s črnim humorjem, v njem se realno 
meša z blodnjami, kar je jasno vidno že v njegovem prvem samostojnem albumu Pagatova 
izpoved, ki prikazuje delno avtobiografsko zgodbo, v kateri junak skoraj zblazni in doživlja 
privide, ker živi pretirano hiperaktivno življenje (po Sitar, 2007: 116). 

Slika 14 Andrej Štular 
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Stripburger že od vsega začetka daje velik poudarek 
tudi ženskemu avtorskemu stripu. Med našimi najbolj 
zanimivimi in produktivnimi avtoricami je vsekakor Andreja 
Kocjan (1978), žena Mateja Kocjana, kar je precej razvidno 
tudi iz risbe, saj sta oba eksperimentirala z različnimi slogi. V 
svojih stripih za ozadja pogosto uporablja trgan kolaž. Njen 
atribut je sijajno risanje seksipilne ženske figure v različnih 
erotičnih položajih in pa sijajno kadriranje in kompozicija. 
Poleg Burgerja je objavljala še v Delu (Kletka, Gledališče, 
2002) in Apokalipsi (Tramvaj, 2005) za Ciciban pa je ustvarila 
svojo prvo serijsko junakinjo, malo Nelo (2004). Zbrane stripe 
iz let 2000 do 2006 je objavila v samostojnem albumu, 
Mikser (2008).  

Druga izjemno zanimiva avtorica je Saša Kerkoš (1977), ki je 
debitirala leta 2001 na petem mednarodnem festivalu 
neodvisnih ustvarjalcev »Break 21« s predstavitvijo prvih 
strani stripa Harlem story, ki je leto kasneje izšel tudi v 
albumu. Strip je povsem nevsakdanji, kot je nevsakdanja tudi 
zgodba, neprijetno presenečenje, ki se jim je pripetilo na izletu 
v New Yorku, kjer jih je v silovitem verbalnem napadu 
nekonvencionalni domorodec dobesedno prežvečil in izpljunil. 
Zgodbo odlikuje izredno naturalistična dramaturgija in sijajna, 
povsem sproščena krokijska risba. Strip ima 92 strani in na 
vsaki lihi strani le po eno sliko brez teksta, ki bi bil sicer samo 
moteč, saj je zgodba sama tako močna. Drugi Sašin avtorski 
projekt, ki je tudi izšel v knjigi, je ljubezenska zgodba Fimipidipi 

in pot do srca (2006). Fimipidipi je majhna zverca, ki ima čisto poseben poklic, je namreč 
prebujevalec srca. Zgodba je namenjena vsem tistim, ki spijo in ne slišijo  trkanja na vrata, 
zato ne vedo, da jih pred njimi že dolgo čaka ljubezen in morajo samo odpreti oči in dovoliti, 
da vstopi. V razkošno risbo s čopičem z masivnimi, debelimi linijami, ki ne priznavajo 
stripovske omejitve kvadrata, je vključila tekst s stripovsko tipografijo in ga nadgradila z 
dvobarvnim tiskom. Ena najboljših stripovskih knjig v zadnjem desetletju  (po Sitar, 2007: 
131–135). 

  

  

Slika 15 Prijateljstvo, Andreja Kocjan 

 Slika 16 Fimipidipi, Saša Kerkoš 
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Stripovska kritika – teorija 
 

Igor Vidmar v Ekranu (Strip, 1976), Tribuni (Stripbuna, 1977), sploh pa v predgovoru k 
Magni Purgi, dokončno zakoliči strip v umetnosti. Vidmar je napisal še nekaj člankov o stripu, 
zadnjega 1977 v Mladini. Za Mladino je čez 10 let začel pisati serijo kritičnih člankov, pod 
naslovom XX. stoletje genialni Ivo Štandeker. Serija, ki jo je pisal pet let, je bila skupaj s 
tekstom Maxa Modica ponatisnjena v letu 1993 v esejih in velja za najboljšo stripovsko 
kritiko v Sloveniji. Po tragični smrti Iva Štandekerja v Sarajevu je stripovsko kritiko prevzel 
Max Modic; v novem tisočletju, pa je štafeto prevzela Špela Štandeker v Poletu. Napisala je 
tudi pregled novejšega slovenskega stripa (po Sitar, 2007: 145–146). 

Strip v Sloveniji danes       
 

Stripovska založniška scena v Sloveniji je v bistvu zares zaživela šele po osamosvojitvi. 
Takrat se začne ob razmahu Tretje generacije (Mladinin krog) kontinuirano pisati o stripu 
(Mladina), dobimo tudi prvo stripovsko revijo po Zvitorepcu (Stripburger) in prve prevode 
tujih stripov v knjižnih oblikah. V Slovenijo so prišli stripi Asterixa (Uderzo), Tintina (Herge) in 
Srečnega Luka (Morris), leta 1993 je začel izhajati kultni Alan Ford (Magnus in Bunker). V 
letih 2005/06 je Delo ponatisnilo dvajset Mustrovih stripov.  

Najbolj razveseljivo pa je, da so se tudi večje založbe odločile za izdajanje stripov. 
Tako smo dobili prevod ljubezenske zgodbe Odeje Craiga Thompsona (Mladinska knjiga), 
drugi ponatis stripovske klasike Maus Arta Spiegelmana (SAZU), Kako nastane strip (2 koluta) 
in Kako razumeti strip (Cankarjeva založba) uveljavljenega stripovskega avtorja in teoretika 
Scotta McClouda, dobili smo tudi prve prevode japonskih mang Princesa Ai (Učila) avtorice 
Misaho Kujiradou. Poleg lepega števila tujih stripov pa izhajajo tudi samostojni albumi 
slovenskih avtorjev. S stripi se počasi zalagajo vse vsaj večje knjigarne, leta 2004 pa smo 
dobili tudi prvo knjigarno, namenjeno izključno stripom. V Murglah jo je odprl stripovski 
zanesenjak Sandi Buh. Dobili smo tudi prvi slovenski stripovski portal na medmrežju, 
Striparna. Nova, izključno stripu namenjena revija pa je tudi Strip bumerang. Omeniti pa 
velja tudi Žigo Aljaža, avtorja interaktivnega Strip generatorja, s katerim si lahko vsak sam, z 
uporabo že obstoječih likov, naredi svoj pasični strip (po Sitar, 2007: 146–149). 

Ne glede na to, kakšna bo prihodnost slovenskega stripa, je predvsem revija 
Stripburger pomembna etapa na njegovi razvojni poti. Morda je ena njegovih največjih 
zaslug, da je dal slovenskim striparjem tisto doslej manjkajoče institucionalno zaledje, brez 
katerega v današnjem svetu umetnosti posameznik le težko uspe  (po Rus, 2009: 278).  
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Funkcije stripa in splošna uporabnost 
 

Skoraj vsakdo je že nevede prebral strip, ko si je 
pripravil juho iz vrečke, ali pa ko je sestavil igračko iz 
kinder jajčka. Stripi niso samo zgodbe, resnične ali 
izmišljene. Zaradi jasnosti posredovanja informacij je 
strip zelo primeren za podajanje raznoraznih navodil – 
kajti samo besedilo, ki opisuje neki postopek, je dosti 
manj nazorno kot kombinacija slike in besede v 
zaporedju po korakih.   

Strip je lahko primeren tudi kot izobraževalno 
sredstvo. Na primer za učenje tujega jezika. Že prvi strip 
Yellow kid je pripomogel pri učenju angleškega jezika 
marsikateremu priseljencu v Ameriki. Saj s pomočjo 
konteksta neznano besedo ob sliki, ki prikazuje znano 
stvar ali dejanje, povežemo in tako razumemo. 

Lep primer izobraževanja s 
stripom pri nas, je strip Kuhna, ki ga za 
podjetje Slorest riše Ciril Horjak. S 
stripom so učinkovito nadomestili 
frontalno izobraževanje zaposlenih v 
podjetju, ki se ukvarja s prehrano na 
delovnem mestu. Za razliko od 
predavanj, s stripom izobražujejo in 
motivirajo na jasen in zabaven način 
(spletni vir 5).  

 

Strip lahko služi tudi kot sredstvo za spodbujanje kulture branja pri otrocih. V današnji 
vizualno prenapolnjeni kulturi lahko strip služi kot nekakšen most k literaturi. Knjige, ki 
pripovedujejo s pomočjo vizualnih elementov, so bliže mladini, vajeni vizualnega 
sprejemanja informacij. Že v procesu učenja se v začetku pojavlja kombinacija besed ob sliki, 
potem pa se ta način opušča. Ta premostitvena lastnost stripa se dostikrat uporablja v 
napačnem smislu, kot zgolj predhodnik branja “pravih” knjig. Strip se tako sicer že nekoliko 
bolj priznava, kot “vredna” literatura, ampak vseeno še vedno prevečkrat le kot korak do 
nečesa drugega.  

Se pa vidno opuščajo predstave o stripu kot šund gradivu. Program bralne značke, ki 
skrbi za promocijo branja, v izbor možne literature vključuje tudi stripe. Na strip se 

    Slika 17 primer recepta, Ciciban 

  Slika 18 Kuhna, Ciril Horjak 
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navezujejo tudi nekateri cilji veljavnega učnega načrta za slovenščino. Ta vanj strip vključuje 
že v prvem triletju, strip pa zajemajo posamezni učbeniki z Mikijem Mustrom, Asterixom in 
ostalimi sodobnimi stripi, tako da danes ne moremo trditi, da stripa ni v šoli                                
(spletni vir 7). 

Vedno več literarnih del doživlja predelavo v obliki grafičnih romanov (graphic 
novel3), ki dokazujejo, da je strip vendarle zmožen veliko več, kot v par kvadratkih pripraviti 
gledalca do smeha, seveda pa je zmožen tudi tega.  

Strip v družbi množičnih medijev 
 

Kako kaže stripu v času množičnih vizualnih medijev? V primerjavi z vsemi sodobnimi 
mediji je prav neroden in se jim brez gibanja, zvoka, posebnih učinkov, težko postavlja po 
robu. Seveda je zanimanje v primerjavi z ostalimi mediji vizualne pripovedi, manjše, 
predvsem za tiskani strip. Saj vse to, za kar je do zdaj skrbel strip, dosti bolj uspešno 
nadomestijo filmi, televizija in računalniške igre. Kdo si želi brati o pogumnih junakih in 
njihovih neverjetnih dogodivščinah, če pa si lahko sam ta junak. Velike stripovske založbe, 
kot sta DC Comics in Marvel comics, se že mučijo s prodajo svojih stripov, zato pa svoje 
superheroje uspešno selijo na filmska platna. Superheroji danes niso več stripovski junaki, 
ampak so že skoraj povsem filmski.  

Strip res nima več svojega starega mesta, vendar se prilagaja novemu okolju. 
Spreminja se tako z obliko kot z vsebino. Vedno več je pripovedovanja, ki temelji na izkušnji, 
manj na sami zgodbi, bralec je tako del zgodbe in ni samo spremljevalec junakov v njej.  

Vedno več je tudi manjših založnikov, ki ponujajo stripe novih perspektivnih mladih 
avtorjev, tako nastajajo vse bolj avtorski stripi, ki iščejo nove možnosti izražanja in načine 
pripovedovanja, prilagojenega današnjemu bralcu.  

Največja pridobitev za strip pa je internet. Strip se s tiskanih strani seli na ekrane in 
tam mu zelo ugaja. 

Strip in internet 
 

Strip potrebuje bralca, potrebuje svoje občinstvo. Pred internetom je bila edina 
možnost stika avtorja z bralcem preko tiska, preko založnikov ali v samozaložbi, se pravi 
preko trga. Trg je odločal, ali se bo strip prodajal, prišel do svojih bralcev, ali je dovolj 

                                                        

3 Graphic novel, ali roman v stripu, izraz, ki ga je prvi uporabljal Will Eisner, in sicer z namenom 
povzdigniti mnenje o stripu na nivo »literature«, in ne zgolj cenene zabave. 
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povpraševanja, kakšni bodo stroški tiska, distribucije in reklame. Tudi sama likovna tehnika, v 
kateri je bil strip narejen, je bila prej v veliki meri prilagojena tisku in omejenim sredstvom. 

Internet odpravlja večino omejitev. Ni več razloga za omejevanje ponudbe, stripi se 
ne  borijo več za prostor na policah. Stroški proizvodnje in objave stripa so minimalni, skoraj 
vse, kar je potrebno storiti, je par klikov na tipkovnici. Komunikacija avtorja z bralcem je 
instantna. Stripi, nove strani so objavljene dnevno, tedensko in povratne informacije bralcev 
so lahko takojšnje. Internet pomeni večjo publiko, saj lahko preko spleta strip prebere skoraj 
vsakdo. In nenazadnje, splet ponuja povsem novo področje izražanja, nove vizualne tehnike, 
barve niso dražje od črnobele črtne risbe, nove, skoraj neskončne možnosti digitalnega 
manipuliranja, posledično pa se razširja tudi prostor stripovskega jezika, z uporabo gibanja, 
zvoka, interaktivnosti ...  

Stripe na internetu bi lahko razdelili na dve kategoriji. Na internetne stripe 
(webcomics) in stripe na internetu (comics on the web). Razlika je v tem, da so internetni 
stripi popolnoma prilagojeni ekranu in možnostim, ki jih ponujata računalnik ter internet, 
npr. interaktivnost, animirani prehodi med stranmi, približevanje oziroma oddaljevanje v 
novo stran, neskončna platna,4 posamezne strani ne obstajajo več, ampak beremo strip tako, 
da povlečemo stran v smeri nadaljevanja. Medtem ko so stripi na internetu, navadni, tisku 
prilagojeni stripi, objavljeni na spletnih straneh. Zgodba je tu klasično postavljena po 
straneh, le da teh ne obračamo s prsti ampak s klikom na miški. Stran kot produkt tiska se na 
ekranu že skoraj ne zdi več najprimernejša. Ekran nam lahko dosti bolje služi kot okno, skozi 
katero gledamo in se sprehajamo po teoretično neomejenem prostoru, tako imenovanem 
neskončnem platnu (spletni vir 1). 

Vendar pa objavljanje stripov na internetu sploh ne pomeni konec tiska. Založniki se 
celo raje odločajo za stripe, ki so že uspešni na internetu. Takšnim stripom prej ponudijo 
izdajo v tisku, saj ti že imajo za seboj svojo zvesto publiko. Takšna naložba je za založnika 
dosti manj tvegana in potencialno donosnejša.  

  

                                                        

4 Neskončno platno (infinite canvas) – avtor termina je Scott Mcloud, in sicer z idejo, da je stran, na 
kateri je lahko strip, teoretično neskončna (čeprav so omejitve, do katere spletni brskalniki naložijo sliko). Z 
ekranom se samo premikamo po njej. Ekran služi kot omejitev pogleda, ne samo omejitev strani. 
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Jezik stripa – kako strip deluje 
 

Vzemimo stripovski kader, torej eno sličico, kot najmanjši sestavni del stripa. Z 
nizanjem enega kadra za drugim, v določeno zaporedje, sestavljamo zgodbo. Vendar sami po 
sebi nanizani kadri na strani ne storijo še nič. Šele bralec, ki jih v svoji glavi poveže v smiselno 
celoto, spravi zgodbo v tek. Strip vsepovsod računa na hoteno in namensko bralčevo 
dopolnjevanje, kot se izrazi McCloud, strip od naših misli zahteva, da igramo pomožnega 
animatorja, ki dopolni manjkajoče dele med sličicami. Svoje pa dodajo tudi miselne 
asociacije in spomini (po McCloud, 1994: 88).  

Strip je monosenzorični medij. S pomočjo enega samega čuta mora zgraditi cel svet 
izkušenj. Je trik, prevara možganov, saj v naši glavi ustvari iluzijo. Ko z očmi preskakujemo 
med sličicami, jih navidezno poženemo v tok in jim vdihnemo življenje, možgane prepričamo, 
ne samo da nekaj vidijo, ampak da se to tudi premika, oddaja zvoke, ima vonj in govori. 
Znotraj posameznih sličic lahko podatke posredujemo zgolj vizualno. Med sličicami pa ne 
potrebujemo sploh nobenega čuta – zato so tam lahko na delu vsi (po McCloud, 1994: 89). 

Strip kot način branja 
 

Čeprav so stripi zelo vizualni medij, stripe beremo. “Branje je tu uporabljeno v širšem 
pomenu besede brati. Ne samo kot branje besed, ampak kot razbiranje simbolov, 
ponotranjanje informacij in organizacija, branje v najbolj splošnem smislu kot zgolj zaznavno 
aktivnost” (Eisner, 2003: 8). 

Strip komunicira v jeziku, ki se nanaša na vizualne izkušnje, ki pa morajo biti znane 
tako bralcu kot avtorju. Za branje stripa je potrebno razumevanje prikazanega. Če podob in 
znakov v stripu ne bi razumeli, bi videli le kup ločenih podob, neki vzorec, postavitev različnih 
likovnih elementov po prostoru, opazovali bi zgolj vizualno. Šele pomen, ki jih imajo te 
podobe za nas, prikazane like oživi in zaporedju kadrov da smisel in omogoči pripovedovanje 
zgodbe oz. posredovanje ideje.  

V svoji najbolj ekonomični/poenostavljeni obliki strip uporablja serije ponavljajočih se 
podob in simbolov. Ko se te ponavljajo, uporabljajo znova in znova, da predstavijo podobno 
idejo – postanejo novo besedišče (Eisner, 2003: 10). Tako so se razvili simboli za prikazovanje 
gibanja – gibalne črte, za prikaz vonja, vročine, potenja, občutkov …  

Kot pri branju knjige tudi strip beremo od leve proti desni in od zgoraj navzdol po 
strani. Obstajajo pa tudi dodatna pravila oz. sprejeti načini branja. Tako ima pri stripu tudi 
višje prednost pred nižjim – prej preberemo besedilo v višjem oblačku, oblaček, ki prekriva 
drugega, preberemo pred prekritim itd.   
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Z določenimi elementi 
risbe lahko vrstni red branja 
tudi spremenimo. Vendar pa je 
treba biti zelo previden oz. 
zadosti jasen, ker se nenavadni 
smeri branja bralec težje 
privadi.  Branje v drugačni smeri 
ni tako samoumevno, bralca 
moramo skoraj voditi za roko. 
Na sliki desno sledimo 
premikanju lisičke od levega 
zgornjega kota navzdol, tu 
pomagajo oblački ki prekrivajo 
kadre, ki si sledijo. Nato pa se 
smer branja obrne, ko lisička 
pleza po skalovju. Zaradi večje 
jasnosti sledenja je tu narisana 
pogosteje, njeno gibanju pa 
dodatno opisujejo še gibalne 

črte. 

Ko enkrat poznamo pravila – branje (tudi iz slik razbiramo pomen – torej jih beremo) 
postane skoraj samostojno, prehajanje iz besedila na sliko pa skoraj nezaznavno. Dober strip 
naj bi bil tak, ko skoraj ne opazimo, kdaj sprejemamo informacije s slike in kdaj iz besedila. 
Oboje je skoraj neločljivo prepleteno in povezano, ter ju tako dojemamo skupaj. 

  

     Slika 19 primer spremenjene smeri 
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Odnos avtor – bralec  
 

Kot je bilo že omenjeno, je pri stripu odnos med bralcem in avtorjem izjemnega 
pomena za samo delovanje stripa. Šele bralec v svoji glavi z zavestnim dopolnjevanjem strip 
požene v tek. Pri elektronskih medijih dopolnjevanje izvajamo nepretrgoma in se ga skoraj 
ne zavedamo, medtem ko je pri stripu stvar dosti bolj prekinjena in je dopolnjevanje zelo 
zavestna dejavnost (po McCloud, 2011: 68).  

Scott McCloud loči 6 različnih načinov prehodov med stripovskimi sličicami, ki 
zahtevajo različne mere bralčevega dopolnjevanja (po McCloud, 2006: 15–17). 

- Prehodi med dvema trenutkoma – tak prehod ne terja veliko dopolnjevanja, saj 
prikazuje en sam dogodek s pomočjo serije zaporednih trenutkov.  
 

- Prehodi med dvema dejanjema, ki ju izvaja en in isti lik – dogajanje tu je le 
malenkost hitrejše in prav tako od bralca ne zahteva veliko dopolnjevanja. 
 

- Prehodi med različnimi liki in dogodki, ki pa so vsi del istega prizora ali koncepta.  
Tu mora bralec že veliko dopolniti sam, da izlušči posredovan pomen. 
 

- Prehodi med različnimi prizori – zahtevajo že kar precejšnjo mero logičnega 
sklepanja, saj z njimi lahko prepotujemo precej daleč, tako v času kot prostoru. 
 

- Prehodi med različnimi vidiki – bolj kot za tek in minevanje časa gre tu za različne 
vidike enega samega kraja, ideje ali vzdušja, med katerimi tava naše oko. V bistvu 
gre za ustavljen čas, raztegnjen trenutek, ki je prikazan z različnih zornih kotov oz. 
vidikov. 
 

- Nazadnje pa našteva še nepovezane prehode, kjer med posameznimi sličicami 
sploh ni nikakršne logične povezave, a se vseeno zaradi svoje sopostavitve 
povežejo v neko novo celoto. 
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Elementi  stripa  
 

»Besede, slike in druge ikone skupaj tvorijo besednjak jezika, ki mu pravimo strip. 
Podobno kot literatura tudi strip uporablja dramsko oblikovanje teksta, pripovedno 
večplastnost, psihologizacijo likov in žanrska pravila. Obenem pa so za stripovski medij 
pomembni tudi neliterarni postopki, kot so likovni elementi, montaža, izražanje gibanja, 
iluzija minevanja časa in specifičen avtorski risarski stil, ki gradi stripovsko strukturo. Prav 
kombinacija teksta in podob tako ustvari jezik, ki besednemu/likovnemu vidiku doda nove 
razsežnosti in tako ustvari povsem svoj, stripovski jezik« (Štandeker, 2010: 6). 

Če si strip ogledamo kot hierarhijo sestavnih delov in če začnemo od največjih do 
najmanjših, bi tako lahko kot največji sestavni del stripa vzeli celotno stran. Ta je sestavljena 
iz posameznih kadrov, ki so razporejeni po njeni površini. V kadrih pa so postavljeni liki, 
govorni oblački z besedami in ostali simboli, ki nakazujejo gibanje, vonj, zvok in različna 
občutja. Če pa gremo še dalje, lahko vidimo, da strip ni nič drugega kot skupek likovnih prvin, 
točk, črt in ploskev raznoraznih oblik.  

Stran  
 

Za razliko od filma in animacije, kjer gledalec spremlja kader za kadrom, pri stripu 
bralec vidi naenkrat celotno stran in lahko kadre preskoči, jih pregleda v poljubnem 
zaporedju. Tako je že stran sama neke vrste kader. Vendar če želi prebrati zgodbo, kot si jo je 
zamislil avtor, mora slediti nepisanim pravilom branja od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol.5 

Pri oblikovanju celotne strani upoštevamo potek zgodbe med kadri in upoštevamo tudi stran 
kot celoto. Tako pri daljših stripih pride obračanje lista zelo prav za razkrivanje presenečenja, 
preobrata  v zgodbi, ker bralec tega ne opazi že ob pogledu na celo stran. Za nadaljevanje 
branja mora tako obrniti list in začeti na novi strani. 

Okvirčki, kadri 
 

Okvir lahko dojemamo kot »kontejner«, v katerem je zamejeno dogajanje oz. neki 
prizor. V tem primeru samo zadrži bralčev pogled in ga vodi po strani – takšna raba je 
značilna predvsem za pasični strip, kjer omejitev na majhno število kadrov ne ponuja velikih 
izraznih možnosti. Vendar pa ima lahko okvir tudi svojo sporočilno vrednost. Ravni robovi, če 

                                                        

5 Seveda to velja za zahodno kulturo 
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Slika 20 primer prekoračitve okvirja - občutek nevarnosti 

ni drugače opisano z besedilom, ponavadi nakazujejo dogajanje v sedanjosti. Medtem ko 
valoviti, zaobljeni robovi lahko pomenijo razmišljanje o dogodkih iz preteklosti, sanj. Tudi 
samo vzdušje, ki ga dajo vsebini kadra, je prijetnejše in ne tako strogo določeno kot pri togih, 
ravnih črtah. V primeru ko črt okvirja sploh ni, to kader raztegne oz. se razlije v prostor in 
navidezno poveča. Okvir lahko nastopa tudi kot “strukturna podpora”, kot slika v sliki. Kader 
je v takem primeru že sam del slike oz. je slika del kadra. 

Poseben učinek na nas pa 
imajo tudi prekoračitve meje kadra. 
Okvir si lahko predstavljamo  kot 
okno, skozi katerega zremo v svet 
stripa. Ko lik prestopa ta okvir, se 
nam navidezno zelo približa oz. že 

skoraj stopa v naš prostor. To pa ima 
na nas lahko celo občutek nevarnosti.              

Govorni oblački  
 

Za upodobitev zvoka nam služijo pripomočki, kakršni so govorni oblački. Sestavljeni so 
iz oblačka, torej dela, v katerem je besedilo, in repka, ki nam pokaže, kdo govori. Obstajajo 
najrazličnejše vrste oblačkov. Oblački so zgolj vizualna reprezentacija, vendar z njimi v stripu 
naredimo nekaj neverjetnega, prikažemo nekaj, kar je nevidno, prikažemo glasove in govor – 
zvok postane viden. Vidne lahko naredimo celo misli, le da pri tem uporabimo primeren 
oblaček. Pri rabi oblačkov je posebno pomemben njihov položaj. S pomočjo oblačkov 
sledimo dogajanju v stripu, namreč glede na položaj oblačkov v okvirju vidimo, kako se odvija 
pogovor, kdo govori prvi, itd. Kot pri vrstnem redu posameznih kadrov na strani, tudi oblačke 
beremo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Zanimiva pa so tudi delna prekrivanja 
oblačkov med seboj, saj tako poleg vrstnega reda nakazujejo tudi hierarhijo govora.    

 Slika 21 primer oblačka ko ne vemo kdo govori Slika 22 primer oblačka, ko vemo kdo govori  
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Sprva je bil oblaček zgolj omejitev besedila, z razvojem pa je pridobil še eno funkcijo – 
oblika oblačka samega nakazuje način, lastnost povedanega. Na primer, oblaček z močnimi, 
ostrimi robovi nakazuje glasen in jezen govor, medtem ko oblaček z rahlo zaobljeno linijo 
pomeni bolj umirjen govor (po Eisner, 2003: 27).  

Tudi samo besedilo v oblačku ima svoje ekspresivne možnosti. Različne črke, 
drugačna pisava, lahko predstavljajo drugačen glas, velikost in debelina črk pa nakazujejo 
spremenjeno jakost in glasnost. Še en način,  kako lahko nakažemo različno jakost govora, je 
s spreminjanjem razmerja med velikostjo besedila in oblačka. Besedilo, ki je utesnjeno v 
oblačku, je glasnejše, medtem ko majhne črke v prevelikem oblačku pomenijo šepet.  

Poenostavitve , karikature, pojmi 
 

»Vsaka organizirana slika je do določene mere abstrakcija, poenostavitev, zaradi 
uporabe abstraktnih oblik pri poenotenju in vezenju kompozicije. Iz resničnega naravnega 
sveta abstrahiramo stalne strukturne odnose, ravno dovolj za prepoznavanje« (Butina, 1997: 
99). V postopku abstrahiranja se od realistične podobe približujemo področju pojmov, 
simbolov in znakov. 

Narisan predmet ni več ta predmet, ampak je le njegov znak.6 Podobnost med 
znakom in predmetom, ki ga ta predstavlja, je lahko zelo različna. Simbolni znaki, kot so črke, 
so tako zelo stilizirani, da se njihov pomen ne spreminja, ostaja absoluten, tudi ko 
spreminjamo njihove likovne lastnosti. Njihov pomen je berljiv iz njihove vizualne strukture. 
Črka “A” kljub spremenjenim likovnim značilnostim ohranja pomen glasu “a”.  

Pri risbi pa je raven abstrahiranja lahko zelo različna. Obraz lahko upodobimo zelo 
realistično, ali pa dosti bolj abstraktno in poenostavljeno. Čeprav upodobitev obraza še tako 
poenostavimo, se nam še vedno pred očmi riše podoba obraza. Ko risbo abstrahiramo do 
najosnovnejših oblik, s tem njihov pomen samo še okrepimo. Karikirana podoba je močnejša 
ravno zato, ker je sestavljena le iz najnujnejših in najizrazitejših elementov, medtem ko svoj 
pomen ohranja.  Oziroma ga skozi svojo poenostavitev celo poveča. V še tako poenostavljeni 
obliki, kot je krog z dvema pikama in ravno črto, vidimo človeški obraz. Naši možgani so 
naravnani, da vidimo sami sebe povsod v  svojem okolju. Zato lahko tako hitro prepoznamo 
obraze v stripu in se z njimi celo identificiramo.  

 Karikatura je kot vakuum, ki vase vleče našo identiteto in samozavedanje. Daje nam 
prazno lupino, v kateri lahko odpotujemo v neko drugo resničnost. Karikature ne samo 
gledamo, spremenimo se vanjo. Realistična upodobitev kliče bolj po opazovanju, medtem ko 
se v karikirane upodobitve lahko vživimo. Karikature narišejo naš notranji svet. Vendar pa 

                                                        

6 Znak (ali ikona po McCloudu) je tukaj uporabljen v širšem pomenu besede, in sicer za vsako podobo, 
ki nam nekaj predstavlja – osebo, prostor, stvar ali idejo.  
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poenostavljen slog risbe ne pomeni nujno preproste zgodbe. Iz preprostih elementov je 
mogoče sestaviti večplastne zgradbe, podobno kot atomi tvorijo molekule in te življenje  (po 
McCloud, 1994: 36). 

 

 Figura – ozadje 
 

Naše oko ne deluje kot kamera, na zaznavamo celotnega vidnega polja kot enotne 
informacije, ampak nam možgani vedno razdelijo vidno na oblike, silhuete, ki izstopajo od 
ozadja. Ali kot se izrazi Butina: “Nobenega vidnega polja, ki je kakorkoli diferencirano, ne 
zaznavamo kot praznega, posamezni deli vedno težijo da bi postali figure in se izločili iz 
ostalega polja, ki tvori ozadje tej figuri” (Butina, 1997: 66). 

Po mnenju likovnih (Gestalt) psihologov obstajajo sledeči dejavniki, ki delujejo na 
razlikovanje figure od ozadja:  

- usmeritev: nekatere smeri imajo prednost pred drugimi – križ z vertikalnimi in 
horizontalnimi rečkami prej zaznamo kot figuro kot križ s poševnimi prečkami;  

- manjši del vidnega polja lažje zaznamo kot figuro kakor večji del; 
- tisti del vidnega polja, ki obkroža drugi del, vidimo ob enakih pogojih kot ozadje, 

obkroženi del pa kot figure; 
- bolj artikuliran in bolj diferenciran del vidnega polja bomo prej zaznali kot figuro, 

manj razčlenjen in enakomeren pa bo postal ozadje; 
- razločevanje je odvisno tudi od vrednosti možne figure. Figure postanejo bolj 

enostavni, bolj simetrični in bolj pravilni deli vidnega polja  (Butina, 1997: 66, po 
Paul Guillaume7).  

Hitro prepoznavanje objektov je primarnega življenjskega pomena. In ravno tako so 
prepoznavne in hitro razberljive figure bistvenega pomena pri vizualni pripovedi. Kadar neko 
obliko težko razberemo, težje sledimo temu, kar gledamo, ravno zato velika večina stripov in 
risb uporablja konturno risbo pri orisovanju figure in predmetov, saj ta jasno razmeji figure 
od ozadja. Dobra figura mora imeti takoj prepoznavno silhueto. Tako da, tudi če bi cel lik ali 
predmet zapolnili s črno, še vedno prepoznamo kaj predstavljajo oz. počnejo.  

Predvsem pa ima velik vpliv na hitro zaznavanje nečesa kot figure, zakon izkušnje. Že naš 
živčni sistem, ki se je oblikoval na pogojih biološkega okolja, je prilagojen na nekatere oblike. 
Vendar pa ima poleg te biogenetične izkušnje, velik vpliv tudi naša osebna izkušnja. 
Zaznavanje oblik kot enot se pojavlja povsod tam, kjer nam obrisi nekaj simbolizirajo – 
besede, shematične risbe, simboli, ali kaj izražajo – mimika (po Butina, 1997: 67–68).  

                                                        

7 La Psicologia della Forma, Universitaria, Firenze 1963 
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Poleg zakona izkušnje Butina po likovnih (Gestalt) psihologih, navaja še naslednje 
dejavnike, ki vplivajo na organizacijo vidnega polja v ločene in avtonomne enote.  

- Zakon bližine: deli neke zaznane skupine se združujejo v enote po principu bližine; 
- Zakon podobnosti: težnja po zbiranju elementov, ki so si podobni; 
- Zakon zaprte oblike: linije, ki omejujejo neko površino, lažje zaznamo kot enote 

kakor tiste, ki niso zaprte; 
- Zakon skupne usode: tisti deli figure, ki imajo skupno usodo, se lažje združujejo v 

enoto kot drugi; 
- Zakon skupnega gibanja: v enote se združijo tisti elementi, ki se skupaj gibljejo ali 

se gibljejo na podoben način; 
- In že zgoraj omenjeni zakon izkušnje. 

 

In prav zadnji, zakon izkušnje, se izkaže kot najpomembnejši zaznavni proces v stripu. 
Saj iz izkušnje vemo, kako se giba človeško telo, kako na nas deluje gravitacija, kako delujejo 
naprave in da napisane besede v oblačku, ki prihaja iz junakovih ust, pomenijo njegov govor. 
Strip je navsezadnje umetnostna zvrst, ki se ukvarja s človeškimi izkušnjami. 
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Slika 23 primer trajanja na podlagi izkušnje 

Čas v stripu 
 

Fenomen trajanja in njegova izkušnja v stripu (čas preprečuje, da bi se vse stvari 
zgodile naenkrat). V stripu čas dojemamo prostorsko, saj sta v svetu stripa čas in prostor 
eno. Vsaka sličica prikazuje določen trenutek ali neko časovno obdobje in ker druga sličica že 
prikazuje novo obdobje časa, se skozi čas premikamo tako, da se premikamo po strani, torej 
prostoru. Ta prehod niti ni tako nenavaden, saj z izrazoma dolg in kratek lahko opišemo tako 
prvo kot četrto dimenzijo. V mediju, kjer se prostor in čas tako popolnoma zlivata, razlika 
med njima pogosto izgine.  

Iz zaporedja (dogodkov) izvira naša 
ideja o času.  Tako na podlagi izkušenj 
sklepamo, kaj se zgodi prej in kaj kasneje, ter 
koliko časa je medtem minilo. Sličica, ki jo 
gledamo trenutno, predstavlja sedanjost, 
sličica pred njo preteklost in naslednje sličice 
prihodnost. 

Vpliv na naše dojemanje časa ima tudi oblika sličice, npr. dolžina, čeprav ima 
podolgovata sličica isti pomen, kot enaka ožja oz. krajša, daje širša kljub temu občutek 
daljšega trajanja. S sličico brez besed, ki nam z ničimer v svoji vsebini ne izdaja svojega 
trajanja, pa je mogoče vzbuditi vtis brezčasnosti. Tudi količina detajlov lahko podaljša 
občutek trajanja. Oko potrebuje več časa, da se sprehodi po celi sličici, zato se podaljša tudi 
občutek trajanja, ki ga ta prikazuje. S takimi vztrajnimi brezčasnimi podobami lahko 
vzpostavimo vzdušje ali občutek prostora za celoten prizor in tudi v naslednjih kadrih, ki se 
nanje navezujejo. Ta tehnika prikazovanja brezčasnosti je največ v rabi na Japonskem (po 
Mccloud, 2011: 94–104). 

      Slika 24 primer brezčasnega prikaza 
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Gibanje v eni sami podobi 
 

Če želimo upodobiti svet, v katerem se vse giblje, moramo znati prikazati gibanje. 
Italijanski futuristi in francoz Marcel Duchamp so pričeli sistematično razčlenjevati premične 
podobe v negibnem mediju. Duchamp, ki ga je bolj od zaznavne podobe zanimal koncept 
gibanja, ga je sčasoma skrčil na eno samo linijo. Nekje vmes med dinamičnim gibanjem 
futuristov in Duchampovim konceptom gibanja kot diagrama, naletimo na gibalne črte. Sprva 
so bile še zelo nerodne, skoraj obupani poskusi upodabljanja poti, ki jo gibajoči se predmet 
opravlja skozi prostor. Sčasoma pa so postajale vedno bolj izčiščene in stilizirane, celo 
podobne diagramom. Ker so zmožne akcijo upodabljati tako dramatično, so že leta 
posebnost ameriških stripov. Pri rabi takih črt je vse, tako lik, ki se giba, kot ozadje, narisano 
jasno in razločno. Na Japonskem pa je izrazit način prikazovanja gibanja, kjer je ozadje 
razmazano oz. zapolnjeno z gibalnimi črtami, jasno je prikazan le predmet gibanja. Tako nas 
še bolj potegnejo vase, v center dogajanja. Gibalne črte so sicer dobro pomagalo, vendar pa 
gibanje prav tako lahko upodobimo brez dodatnih “pripomočkov”, ko se en sam ali več likov 
giba prek nespremenjenega ozadja v zaporedju več sličic. Poleg slikovne kompozicije tu 
upoštevamo tudi kompozicijo spomina (po Mccloud, 2011: 110–115). 

 

  

Slika 26 primer gibanja in gibalnih črt 
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Likovni elementi 
 

Cel strip z izključno likovnega stališča ni nič drugega, kot razporeditev likovnih 
elementov na površini papirja. Ker pa opisujejo nam prepoznavne oblike, jih kot takih ne 
zaznavamo.  

Najpogostejši likovni element v mojem stripu je vsekakor linija. Linija je največkrat 
aktivna, kot poimenuje Klee linijo, ki nastane iz svojega lastnega gibanja, torej sled oz. 
gibanja svinčnika, pasivna linija pa se pojavlja ob robovih ploskev. Z aktivno linijo lahko 
orišemo neko področje na površini in tako dobimo oblike. Takšno linijo Klee poimenuje 
medialna (po Butina, 2003: 44,50). 

Za prikaz tako likov kot okolja, v katerem so postavljeni, se poslužujem primarno 
črtne risbe. Razlika je le v moči linij. Za like in predmete, ki so nam bližje in so za zgodbo 
pomembnejši, je uporabljena debelejša linija, za bolj oddaljene pa je linija šibkejša in tanjša. 
S tem se poudari občutek prostora, hkrati pa je strip tako lažje berljiv. Z linijo pa lahko 
izražamo tudi občutke in čustva.   

Ploskev v stripu predstavlja temnejša 
barva (lisička je v celoti temna, zaradi večjega 
izstopanja od ozadja gozda). Velikokrat pa je 
ploskev samo nakazana z gosto posejanimi 
črticami, ki jih zaradi njihove skupne 
usmerjenosti povežemo v celoto.  

 

Matematična definicija točke definira točko kot 
neskončno majhno in brez dimenzij, v likovnem 
oblikovanju si s takšno točko ne moremo pomagati. V 
likovnem smislu ima točka lahko dve ali tri dimenzije, 
lahko je ploskovna ali prostorska oblika, dovolj velika, da 
jo lahko vidimo. Njena likovna naloga je predvsem, da 
ujame in zadrži naš pogled. Lahko je pravilnih (krog, 
krogla, trikotnik, kvadrat …) ali nepravilnih oblik (npr. 
madeži). Kaj zaznamo kot točko, je odvisno predvsem od 
odnosov v vidnem ali slikovnem polju. Oči na obrazu so 
močne privlačne točke, odvisno od razdalje pa lahko kot 
točko občutimo celo glavo ali celo postavo. S točko pa 
lahko orišemo tudi druge likovne prvine, z zaporednim 
nizanjem dobimo linijo, z razporeditvijo po prostoru 
ploskev, z gostenjem pa dosegamo področja svetlosti in temnosti (Butina, 2003:42–44).  

Slika 27 primer linije in ploskev 

Slika 28 primer točke 
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Točka je uporabljena pri opisovanju oči, ampak še to ko je risba poenostavljena zaradi 
manjše potrebe po detajlih npr., kadar želim prikazati lik bolj od daleč. Drugače so tudi pri 
očeh uporabljene manjše ploskve.  

Občutek prostora v stripu dosegam s senčenjem, s prekrivanjem elementov, z 
različno močjo linij (debelejše v ospredju, tanjše v ozadju), s perspektivo, z ohranjanjem 
razmerja velikosti in poenostavljenih proporcev pri likih. 

  

Slika 28 primer prikaza prostora 
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Avtorski del  
 

Uvod  
 

Glavni namen mojega avtorskega dela je zasnovati in dokončati malce obsežnejšo 
zgodbo in jo s pomočjo medija stripa spraviti v življenje. Do sedaj sem v svojih stripih 
upodabljal krajše zgodbe, le po nekaj strani. Zato se mi je zdelo daljše delo primeren izziv. 
Strip z večjim obsegom strani je povsem nekaj drugega kot enostranski strip ali kratka pasica 
z zgolj nekaj kadri in ima čisto svoja pravila ter stvari, ki jih je potrebno premisliti in 
upoštevati.  

V tem delu naloge bom predstavil svoj postopek ustvarjanja od začetne ideje, 
zgradbe zgodbe, oblikovanja junakov, do končne postavitve kadrov in strani. Ter samo 
likovno tehniko, v kateri je strip narejen. Risanja stripa se nisem lotil načrtno, po že vnaprej 
določenih korakih, nastajanje je bilo precej bolj nestrukturirano in spontano. Večino faz sem 
opazil, šele ko sem gledal nazaj na svoj proces. Kot faze jih tu navajam zgolj za lažjo 
predstavitev in analizo svojega dela.  

Kaj je avtorski strip? 
 

V velikih založniških hišah (npr. ameriški DC Comics in Marvel Comics) prevladuje 
praksa porazdelitve produkcije stripa po stopnjah med več ljudi. Tako eden napiše besedilo, 
drugi po besedilu pripravi osnutke, spet drugi oblikujejo like, izrišejo kadre s svinčnikom in 
nato s tušem končne linije, cel strip pobarvajo, dodajo besedilo in oblikujejo naslovnico. Na 
koncu je en strip produkt množice ljudi.  V Sloveniji smo dosti premajhni za takšno stripovsko 
industrijo. Je pa zato pri nas v ospredju avtorski strip, pri katerem za razliko od timskega 
dela, skoraj vse postopke opravi en avtor. Seveda si le-te vsak prilagodi lastnim potrebam in 
ciljem. Pri izdelavi avtorskega stripa je tako res veliko več dela samega avtorja, ima pa ta zato 
tudi vso kreativno svobodo: od izbire tematike do končnega videza, zato dosti lažje skozi 
strip pove svojo zgodbo. Zaradi svoje svobode in neomejenosti pri izbiri tematike, se avtorski 
stripi lotevajo najrazličnejših tematik od tabu tem, do odkritih kritik družbe, pa tudi povsem 
osebnih in intimnih izpovedi (po Rus, 2008: 10-11). 
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Zgodba, idejna zasnova 
 

Prvi korak pri nastanku stripa, ko se že odločimo narisati strip, je odločitev, o čem 
sploh pripovedovati. Sam se velikokrat osredotočam na posamezna občutja in jih poskušam 
skozi zgodbo vzbuditi tudi v bralcu. Zelo velik vpliv na moje zgodbe pa ima tudi domišljijski 
svet Hayaoa Miyazakija.8 Verjetno sem se ravno zaradi njegovih animiranih filmov navdušil 
nad velikani. Veličastnimi, prijaznimi, tihimi bitji, ki nekako ločeno, rahlo odtujeno in 
predvsem neopaženo prebivajo med nami. Ideja za mojo zgodbo se je začela oblikovati z 
razmišljanjem, kako bi bilo, če bi bil tako velik, da bi lahko šel skozi gozd in z rokami božal 
krošnje pod seboj. Ko sem nekaj časa risal velikane, se je velikan nekako spremenil v lisico. 
Lisica pa je takšna, kot lisica je, tekala je po gozdu in ga raziskovala, stikala za hrano in se 
menila sama zase. Potem sem potreboval nekoga, ki bi lisičko pripravil do tega, da se 
spremeni nazaj v velikana. In velikan potem gre svojo pot po gozdu, medtem pa boža 
krošnje. Ker pa se gozd nekje konča, pride do mesta. Mesto, ki ga najbolje poznam, vsaj 
vizualno, je mesto Kamnik, zato sem precej pogledov v mestu zasnoval po kamniških ulicah.  

V mestu sedaj potrebujem nekoga, da velikana opazi, ko gre ta mimo. Mogoče ga celo 
pričakuje, mogoče ga je opazil že kdaj prej in ve, da tokrat zopet prihaja in ga gre zato 
opazovat. Tu sem uporabil lik dedka, ki se sprehaja po mestu. In ker je velikan velikan, torej 
velik, mora deda biti nekje visoko, da ga vidi, zato se srečata na vrhu streh. Velikan še vedno 
rabi razlog, da gre ravno tu mimo in da se z dedom srečata. Tako potrebujem še nekoga, da 
mu deda to pove. In ker mu velikan iz gozda prinese vsakič novo malo cvetlico, se deda pred 
srečanjem še ustavi v cvetličarni, kjer se skupaj s cvetličarko o tem pogovarjata.  

Tako se zgodba skoraj sama razpleta in dopolnjuje (kar se sliši zelo preprosto, čeprav 
ni). Seveda skozi cel proces dela veliko stvari spremenim, dobim »boljše« ideje ali pa mi 
ideje, ki sem jih imel, ne gredo na papir, tako kot bi želel in jih zato spremenim. Vendar pa 
poskušam, da se ne oddaljim preveč od prvotno zamišljene niti zgodbe.  

 

 

 

 

 

 

                                                        

8 Hayao Miyazaki – Vplivni in svetovno priznani japonski direktor večkrat nagrajenih animiranih filmov. S 
pogosto naravovarstveno in pacifistično tematiko. 
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Zgodbo sem razdelil na dva dela. V prvem so prizori, 
kjer se zgodba odvija v mestu, v drugem pa je to, kar se 
dogaja v gozdu. To zgodbo na neki način razlomi, vendar pa 
tudi prikaže, da se oba dela dogajata hkrati, tako da bralec 
pričakuje, kdaj se oba dela končno združita. Prehode med 
odrezanimi deli zgodb sem združil s kratkimi »haiku«9 stripi. 
Skoraj poetični vložki so postavljeni v pripoved kot mejniki, 
kot razgledne točke, ob katerih se ustavim in vpijem 
»razgled«. Upočasnijo zgodbo, ki se ji že tako sicer nikamor 
ne mudi, ter služijo kot priprava na prehajanja iz enega dela 
v drugega.  

Čeprav je zgodba popolnoma izmišljena, je še vedno 
v temelju polna mojega razmišljanja. Le da ne razmišljam jaz 
sam v stripu, odprto in neposredno, ampak v situacije 
postavim svoje like, ali pa samo vpletem trenutna počutja v vzdušje zgodbe. Všeč mi je 
Moebiusov citat o njegovih stripih »The stories say everything about myself without 
revealing anything«,  Moebius. Tak »skrivajoč« način pripovedi mi je zelo blizu.  

Postopek in tehnika 
 

Strip je risan s svinčnikom, v bistvu s črno barvico. Risba je v osnovi črtna, močna črna 
kontura omejuje in opisuje tako like kot okolje. Za večji učinek izstopanja figur in doseganja 
učinka prostora, so določeni deli rahlo senčeni. Vsi linije, tudi kadri so narisani brez ravnila, 
zato robovi niso ravni, tako da s tem ohranijo večjo izraznost in prijetnejši občutek mehke 
linije. Ter posledično ne izstopajo sami po sebi od ostale risbe. Postanejo del celotnega 
stripa, in ne zgolj omejitve posameznih kadrov. Tudi pisava je vsa pisana ročno, zopet iz 
podobnih razlogov, saj bi računalniška pisava preveč izstopala. V svojem stripu se vedno 
poskušam približati neki homogenosti in harmoniji, nobena stvar ne sme preveč izstopati. 

 
  

                                                        

9 Haiku (japonsko) je trivrstična japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi 
in tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. Skrajšano in zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki 
se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti (spletni vir 6).   

 

Slika 29 primer haiku stripa 
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Oblikovanje glavnih likov 
 

Glavne like sem si za vodilo narisal v par pozah, vendar sem njihove postavitve 
večinoma reševal kar v stripu samem. Nisem si že na začetku izrisal vseh možnih poz, ki bi jih 
kasneje uporabil. Ponavadi se težko 
odločim, ko izbiram like. Opazil sem, 
da se njihov končni videz skozi 
proces nastajanja stripa, kar precej 
spremeni glede na prvotno zamisel. 
Isti lik je na prvi strani videti še dosti 
tog in manj razgiban kot pa na 
strani, ki sem jo narisal nazadnje. 
Vendar se te nenamerne 
spremembe skozi celotno zgodbo 
zgodijo postopoma in niso moteče.  

Osnutek, ogrodje stripa 
 

Zgodbo začnem sestavljati v čisto majhnih in zelo nenatančnih, hitrih skicah. V tej fazi 
še poskušam razne možnosti poteka zgodbe, odločam se o postavitvi kadrov na strani in o 
postavitvi samih likov v kadrih. Besedilo, pripadajoče določenemu kadru, si zapisujem poleg 
skic, saj točne postavitve oblačkov na tej točki še nisem ugotovil. Po navadi si narišem nekaj 
različic ene strani in se kasneje odločam, katero bom uporabil. Na stopnji osnutka se dogaja 
za strip najpomembnejši del. To ogrodje zgodbe, porazdelitev kadrov, kaj je kje narisano in 
prikazano, je v končni fazi dosti pomembnejše od stila risbe.  Vrstni red kadrov mora biti 
bralcu jasen in ga usmerjati v pravo smer branja. Vse to razrešujem v fazi osnutka. 

 

Slika 30 primer osnovnih poz glavnega lika 

Slika 31 primera osnutkov strani 
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Končana izčiščena risba je zgolj embalaža, v kateri zgodbo posredujemo bralcu. 
Seveda ima tudi »embalaža« svoj vpliv na končni izdelek, predvsem na vzdušje celotne 
zgodbe. Lahko bi jo primerjali z melodijo pri pesmi. Priredbe pesmi, čeprav besedilo ostane 
enako, zvenijo različno. Tako tudi pri stripu stil vpliva na zgodbo. Močna groba črta na nas 
učinkuje čisto drugače, kot rahle tanke linije. Ampak za delovanje in razumevanje stripa je 
izbor notranjega ogrodja, torej celotni potek zgodbe in razumljiva postavitev kadrov, dosti 
pomembnejši.  

 

 

 

Ko najdem želene postavitve in ritem posamezne strani, kadre prenesem na večji list 
in dodam oblačke za besedilo. Ko imam tudi to vse postavljeno, preko luči (lightbox10) celo 
stran prerišem z izčiščeno linijo. Čeprav v bistvu prerisujem linijo iz osnutka, vseeno vlečem 
vsako črto na novo. Ne sledim zvesto risbi spodaj, ampak mi ta služi kot vodilo za postavitve 
v kadru. Besedilo pišem ločeno, v večji velikosti, ter ga potem ko vse strani poskeniram in 
vnesem v računalnik, prilepim na pravo mesto in prilagodim oblačkom. S tem si prihranim 
radiranje in popravljanje na že dokončanih narisanih straneh.  

Tisk in vezava 
Ker sem si strip zamislil kot malo knjižico, tako imenovan minialbum, sledi po 

končanem delu še priprava za tisk. Na enem listu sta natisnjeni skupaj prva in zadnja stran 
stripa, zato je treba strani pravilno razporediti, da ko vse zvežemo, ne prihaja do napak. Strip 
je natisnjen na A4 list po dve strani velikosti A5 in spet skupaj po sredini.  

Končni izdelek je dodan kot priloga k diplomi. 

                                                        

10 Lightbox – ang. »Škatla z lučjo«:  luč pod steklom omogoča prosojnost lista in tako omogoča 
prerisovanje. Lightbox se precej uporablja v klasični animaciji. 

  Slika 32 preneseni kadri na končno velikost    Slika 33 končana stran 



46 
 

Slika 33 stran iz "Wir können ja Freunde bleiben" 

Zgledi in vplivi drugih avtorjev 
 

Markus Witzel –  Mawil (1976, Nemčija) 

Markus Witzel, z vzdevkom Mawil, je eden 
najpriljubljenejših nemških avtorjev stripa. V zelo kratkem 
časovnem obdobju in že s svojimi prvimi samostojnimi deli je 

osvojil srca bralcev stripa ter prepričal tudi kritike. Eden 
izmed razlogov za to je vsekakor njegov očarljiv in iskren 
način pripovedovanja svojih avtobiografskih izkušenj. 
Štirikrat je osvojil ICOM nagrado za najboljši neodvisni 
strip. Njegovi stripi so prevedeni v angleščino, španščino, 
francoščino, poljščino, češčino, ruščino, korejščino …  

Svoje stripe je sprva izdajal v različnih fanzinih11 in 
pri manjših založnikih. Na akademiji umetnosti – 
Kunsthochschule Weißensee, kamor se je vpisal na smer 
vizualne komunikacije, so, s še šestimi podobno 
mislečimi sošolci, ustanovili skupino »monogatari« 
(japonska beseda, ki pomeni pripovedovanje zgodb), s 

katerimi so skupaj sami izdajali stripe.  

S stripom Wir können ja Freunde bleiben (2003) (Lahko ostaneva prijatelja) je končal 
študij. V štirih epizodah na zabaven in samemu sebi posmehujoč način opisuje nesrečna in 
neuresničena romantična razmerja, ki ga spremljajo že od mladih nog. Svoje izredno osebne 
zgodbe, spretno in tekoče vstavlja v mojstrsko postavljene okvirje strani. 

Njegova dela so predvsem avtobiografske zgodbe ali pa stripi o svojem alter egu, 
Supa-Hasi zajčku. V avtobiografskih stripih pripoveduje o svojih preteklih prigodah iz otroštva 
in mladostniških let. V Supa-Hasi stripih pa na zabaven način prikazuje svojega nerodnega 
protagonista zajčka, ki skupaj s svojimi prijatelji vržen v različne situacije, podaja opažanja o 
življenju. Ne loteva se tragičnih, temnih tem, njegove zgodbe so zelo optimistične. Ko pa piše 
o žalostnih in dramatičnih stvareh, to počne zelo delikatno in z občutkom (spletni vir 2 in 8). 

 

  

                                                        

11 Fanzine (iz besede fan – oboževalec in zine – okrajšava za magazin) je neprofesionalna in neuradna 
publikacija oboževalcev, navdušencev nekega določenega kulturnega fenomena (npr. literarnega ali glasbenega 
žanra) namenjena ostalim, ki delijo njihovo zanimanje.   

Slika 32 avtorjev avtoportret 
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Vpliv/vzor/povezave 

- Tekoča mehka linija, poenostavitve likov in okolice. Za veliko vizualnih elementov sem se 
pričenjal zgledovati po njem.  

- Pogumne, direktne, neobremenjene linije, brez predhodne risbe, tako da dobi čim bolj 
direktno linijo. Njegov slog risanja ima velik vpliv na moje delo. 

-  Močna, vendar ne groba ekspresija.  
- Ne loteva se tragičnih, temnih, brutalnih tem, se pa zelo občutljivo in osebno loteva bolj 

žalostnih in na trenutke tesnobnih tem, predvsem problemi odraščanja, iskanje 
identitete iz svojih najstniških letih – pri čemer pa vedno ohrani neki pozitiven pogled, 
celo zabava se na svoj račun.  

- Pozornost na čustvene detajle, kako se loteva prikazovanja vzdušja v stripu, ko že z 
majhnimi elementi obarva prikazano in vzbudi v bralcu poznane občutke.   
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Cyril Pedrosa (1972, Francija) 

Cyril Pedrosa je svojo kariero začel v animaciji. Od 1996 do 1998 je delal kot pomožni 
animator v evropskem oddelku studia Disney, pri filmih Noterdamski zvonar in Herkul. Svojo 
prvo serijo stripov Ring Circus, je naredil skupaj s pisateljem Davidom Chauvelom, med leti 
1998–2004. Njegovo drugo samostojno delo, katero je tako napisal kot narisal “Trois 
Ombres” (Tri sence), za katero je leta 2007 tudi prejel nagrado na festivalu v Angoelemu. 

V svojih stripih združuje vplive iz animacije, 
mehke tekoče linije. Zelo prilagaja svoj način 
pripovedovanja in prikazovanja prizorov, da doseže 
kar najbolj učinkovito vzdušje. Tudi ne uporablja 
samo enega materiala, saj tekom zgodbe menjava 
čopič in črnilo za oglje in suhi čopič, kar pač tisti 
trenutek najbolj ustreza pripovednim zahtevam 
prizorov. Tudi tekst uporablja le, kadar je res nujno, 
veliko prizorov poda brez besedila, ker imajo tako 
močnejšo sporočilnost same podobe.   

Njegovi liki so zelo dinamični, sestavljeni iz 
tekočih linij in oblik. Prehodi med kadri so zelo 
tekoči, včasih brez črt okvirjev ali pa z zaobljenimi 
oblikami, ki izžarevajo skoraj poetiko in ta se krasno 
ujema z zgodbo. V zgodbi se loteva težke teme 
izgube otroka in doživljanje, sprejemanje usode ter 
njeno zanikanje in borba proti njej. Njegov slog 
pripovedovanja je zasidran v metaforičnem in magičnem realizmu. Zgodba je sicer zasnovana 
po resnični izkušnji, ko sta njegova prijatelja izgubila otroka, vendar se teme loteva v okvirih 
pravljičnega poetičnega sveta (spletni vir 4). 

Vpliv/vzor/povezave  

Način pripovedi, tekoč poetičen slog linije ter raziskovanje različnih možnosti prikaza 
določenega prizora. Skozi svoj strip se ne drži enega samega stila, ampak se prilagaja 
potrebam zgodbe, tako da z likovnimi elementi kar najbolj primerno prikaže želeno. Tudi sam 
se pri svojem stripu dolgo časa odločam o postavitvah in iščem primeren tok pripovedi, tu mi 
je njegov način dela v velik vzor. Čeprav mi še ne uspeva dosegati takih izraznih razsežnosti.   

Pripoved zgodbe v metaforah, posreden pristop pri raziskovanju globljih, celo zelo 
težkih tematik, in uporaba magičnega realizma, kot ozadja za vzdušje zgodbe. Pri svojih 
zgodbah se sicer lotevam upodabljanja lastnih razmišljanj, vendar skozi izmišljeno zgodbo in 
izmišljene like. Ki pa niso neki fantastični super junaki, so čisto navadne osebe, le da niso jaz. 
Tako se nekako skrijem v namišljenem svetu, vendar še vedno brskam za rešitvami, ki jih 
skozi oči svojih likov mogoče opazim z drugih zornih kotov.   

       Slika 34 stran iz ”Trois Ombres” 
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Bill Waterson (1958, ZDA)  

 
William »Bill« Boyd Watterson je ameriški avtor stripov, najbolj poznan po svojih 

stripih junakov Calvina in Hobbesa, ki so nastajali od 1985 do 1995. 

Risal je že od malega, večino časa preživljal sam ob listih papirja in si izmišljeval dogodivščine 
za svoje stripovske junake. Na njegovo stripovsko ustvarjanje so močno vplivali Charles 
Schulz s stripi Peanuts, Pogo Walta Kellya in George Herriman s svojim stripom Krazy Kat. 
Pod vplivom teh stripov se je kasneje odločil s stripom ukvarjati tudi profesionalno.  

Po končani šoli političnih znanosti 1980, je risal politične stripe za različne časopise. Prvi strip 
Calvina in Hobbesa pa je bil objavljen 18. novembra 1985. 

V svoje stripe je vpletal vidike iz svojega vsakdanjega življenja. Veliko Calvinovih težav so le 
metafore avtorjevih osebnih razmišljanj in problemov. Tako se pogovori 6-letnega fantka in 
njegovega prijatelja tigra, lotevajo tudi resnejših tem, kot bi sicer od zabavnega stripa 
pričakovali. Kot pojasnjuje, sam s stripom ohranja svojo otroško zvedavost, se posmehuje 
svojim lastnim obsesijam in komentira našo človeško naravo. Na neki način na papirju skozi 
oči svojih likov gleda na lastno življenje z malo drugačne perspektive.  

Zelo se je zavzemal za spremembo statusa časopisnih stripov, katerih avtorska, umetniška 
vrednost je bila zelo zatirana. Prostor, namenjen stripom v časopisih pa se je neprestano 
krčil. Bil je mnenja da se umetnosti ne bi smelo soditi zgolj po mediju, v katerem nastaja. 

Čeprav je večino stripov narisanih v pasicah, se je Bill Watterson v sobotnih stripih, ko si je 
od sindikatov izboril svobodnejše formate, zelo ukvarjal s postavitvijo kadrov in raziskoval 
različne izrazne možnosti v svojih stripih. 

Znan je tudi po bojih proti komercializaciji svojega stripa, ni želel svojih likov 
upodobljenih na skodelicah, nalepkah, majicah, ker bi jih to razvrednotilo kot osebnosti v 
stripu. (spletni vir 3) pika po navedbi viri 
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Vpliv/vzor/povezave  

–   Calvin in Hobbes sta moja najljubša stripovska junaka. Ravno zaradi njiju sem se 
tudi sam začel bolj zavzeto ukvarjati s stripom. Sprva sem zelo kopiral tudi slog, risal s 
črnilom in čopičem v vodoravnih pasicah. Vendar kar mi je pri tem stripu najbližje, je 
pristnost likov in njun razmišljujoč humor. Zabavni stripi lahko hitro zapadejo v golo 
podajanje šal ene za drugo in narisano skrčijo na par govorečih glav. Pri tem stripu pa se 
avtor trudi, da tako z besedilom kot z risbo nekaj ponudi bralcu. In ker izhaja iz svojih 
osebnih izkušenj in razmišljanj, se je toliko lažje poistovetiti z njegovim sporočilom. 

  

Slika 35 Calvin and Hobbes, the very last comic 
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Pedagoški del 

Uvod 
 

Učno uro sem izvedel v 7. razredu na Osnovni šoli Stranje, pri predmetu likovnega 
snovanja 1. Pripravil sem jo na podlagi teoretičnih in praktičnih spoznanj s področja stripa. 
Nekaj že iz lastnih izkušenj s stripom, predvsem pa iz diplomske literature. S kratkim uvodom 
sem učencem predstavil strip in na nekaj primerih opisal še njegove značilnosti.  

Nalogo  sem  poskusil čim bolj prilagoditi učencem in časovnemu okviru dveh šolskih 
ur. Za likovni motiv sem izbral učencem poznano okolje namreč, šolski izlet. Da pa bi bila 
naloga zanimivejša, sem jim predlagal, naj uporabijo v svoji zgodbi nenavaden zaplet in 
zaključek. Zanimalo me je, v kolikšni meri jim bo uspelo uporabiti stripovski jezik, predvsem 
pa kako izvirni in ustvarjalni bodo pri sami izvedbi naloge. 
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UČNA PRIPRAVA 
 

Datum:  14. 1. 10 

Razred: 7. 

Predmet:  likovno snovanje 

Število ur: 2 

 

Likovno področje: risanje 

Likovni naloga: risanje domišljijskega stripa 

Likovna tehnika: flomaster 

Likovni motiv: šolski izlet 

 

Materiali in orodja: risalni list, svinčnik, radirka, flomastri 

Učna sredstva in pripomočki: LCD-projektor, fotografije različnih stripov, fotografije v učbeniku 

Učne metode: razlaga, pogovor, opazovanje, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna  

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura: 

McCloud S., (2006): Making comics, New York:  Harper  

Tacol, T. ,Tomšič Čerkez B., (2005): Likovno izražanje, učbenik za likovno snovanje za 7. razred 
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

Cilji: 

   Učenci: 

- opredelijo pojme – strip, uokvirjene risbe, kader, dogodek (sekvenca), pasica, plan (široki 
in bližnji ), mimika, detajl, simbol, realistična in karikirana risba   

- narišejo strip z upoštevanjem njegovih značilnih elementov 
- izvirno nadaljujejo podano zgodbo 
- kombinirajo besedilo in risbo  
- opišejo značilnosti stripa in njegova jezika 
- kritično ovrednotijo likovna dela 
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DELO UČITELJA DELO UČENCEV 

UVODNI DEL 

Uvodna motivacija: 

Predstavim se razredu. Učence vprašam, če berejo stripe 
(predvidevam, da vsaj kdo pozna kak strip), in jih usmerim v 
razlago stripa.  

Nadaljujem z opisom stripa,  pogledom v zgodovino stripa – na 
projektorju pokažem primere jamskih poslikav, Trajanov steber, 
egipčanske hieroglife ... ob slikah jih vprašam, če so vedeli, da so že 
praljudje, Egipčani, Rimljani »želeli« risati stripe. Želeli so povedati 
zgodbo v čim bolj jasnem in lahko predstavljivem načinu.  

OSREDNJI DEL 

Spoznavanje vsebine/likovnih pojmov: 

Učence vprašam, kaj potrebujemo, če upodabljajo strip. Z risanjem 
enostavnega primera stripa na tablo usmerim učence k pravilnim 
odgovorom. Poudarim pomembnost odnosa med besedilom in 
sliko, kajti strip je pisni in slikovni medij, zato morata slika in 
besede na papirju sodelovati kot celota.          

Učence vprašam, kako lahko prikažemo situacijo, ko je junak v 
stripu zaljubljen. Povem jim da za to v stripu uporabljamo simbole, 
npr. narišemo srčke. Simboli so znaki z jasnim pomenom. Tudi črke 
so simboli, ki jih vsi poznamo. V zgodbi in sliki poudarjamo 
pomembnejše elemente, nepomembne oz. manj pomembne pa 
samo nakažemo ... Tako so junaki v ospredju lahko veliko bolj 
detajlno izrisani kot tisti v ozadju. Pojasnim jim tudi, kako lahko 
različni kadri poudarijo ali poenotijo zgodbo na celotni strani, ter 
da je lahko strip zelo raznovrsten po tematiki. Ob tem jim pokažem 
primere različnih žanrov stripa.  

 

 

Novi pojmi 

Učenci razumejo pojme strip, pasica, uokvirjene risbe, kader, 
dogodek (sekvenca), plan (široki in bližnji ), mimika, detajl, simbol, 
realistična in karikirana risba   

Posredovanje likovne naloge         

 

Učenci povedo, da berejo stripe, 
naštejejo nekaj primerov, ki jih poznajo, 
ter opredelijo pojem stripa – kot 
nekakšne zgodbe s slikami oz. risbami 

Ogledajo si primere in opisujejo 
posebnosti 

Ugotovijo, da na primerih še niso »pravi« 
stripi, vendar že vsebujejo elemente 
stripa 

 

Učenci spremljajo posebnosti nastajanja 
stripa in sodelujejo pri opisovanju 
elementov stripa. Ugotovijo, da je 
osnovna lastnost stripa, ne glede na 
njegovo obliko, pripoved s pomočjo 
zaporednih sličic oz. kadrov in poleg risbe 
besedila v oblačkih.  

Na primerih si pogledamo glavne 
elemente stripa (kadri, sekvence, detajli, 
plani, oblački z besedilom ... ) 

Učenci sodelujejo v razgovoru, 
odgovarjajo na vprašanja 

Ob prikazanih primerih učenci 
prepoznavajo različne žanre  in načine 
upodobitve likov. Ugotovijo, da je strip 
lahko komičen, kriminalen, 
avtobiografski, ter da je lahko po načinu 
risanja risba realistična ali karikirano 
poenostavljena risba. Strip je lahko 
črnobel, lahko pa tudi barven. 

 

Učenci pojasnjujejo nove pojme. 
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Učencem povem, da bodo risali strip, in sicer s flomastri na risalne 
liste. Lahko si prej narišejo skico s   svinčnikom in čez to risbo nato 
rišejo s flomastri. (Če bo dovolj časa lahko pri stripu uporabijo tudi 
barve.) 

Učencem posredujem zgodbo o šolskem izletu z nenavadnim 
razpletom. Vprašam jih, če gredo kdaj na šolski izlet. Če so šli kdaj 
na tak izlet, ki jim ni bil preveč všeč oz. bi šli raje kam drugam. Nato 
začnem z uvodom v zgodbo, kako se cel razred odpravi na šolski 
izlet. Zbirajo se pred šolo, vreme je lepo, čakajo avtobus, se 
prerivajo do svojih sedežev, odidejo na pot. Učiteljica jim po poti 
razlaga o znamenitostih, ki jih lahko opazujejo. Vse poteka v redu 
dokler ... Nato s pripovedovanjem zaključim in prepustim 
nadaljevanje učencem.  Predlagam, jim naj si pri izbiranju kadrov 
vključijo prizore, kot da fotografirajo sošolce s fotoaparatom 
(uporaba širokega in bližnjega plana) enkrat od blizu drugič od 
daleč. 

Izvedba likovne naloge/praktično delo 

Na kratko povzamem izhodiščno zgodbo in učenci lahko pričnejo z 
delom. Med uro hodim po razredu in pomagam, spodbujam pri 
problemih in nadzorujem potek dela. Po potrebi jim določene 
stvari ponovno razložim. 

Nekaj minut pred koncem povem učencem, naj zaključijo z 
izvajanjem naloge in prinesejo izdelke skupaj, da jih še 
ovrednotimo.  

SKLEPNI DEL 

Izdelke razstavimo tako, da so dobro vidni vsem učencem. Skupaj si 
ogledamo nastala dela. Pogovor usmerim k razmišljanju o 
uspešnosti rešitev likovnega problema in oblikovanju kriterijev za 
vrednotenje.  

kriteriji so:  

- Čitljivost in berljivost pisave – velike tiskane črke 

- Upoštevanje stripovskih značilnosti in njegovega jezika  

- Upoštevanje vzajemnega odnosa besedilo–risba  

- Uporaba različnih in zanimivih kadrov  

- Izvirnost vsebine  

 

 

 

 

 

 

 

Navajajo primere iz lastnih izkušenj in že 
razvijajo ideje za svoje zgodbe, sodelujejo 
v pogovoru 

 

 

 

 

Učenci pripravijo materiale (list, 
svinčnike, črne flomastre) in pričnejo z 
reševanjem likovne naloge. 

Učenci končajo s svojim delom, začnejo s 
pospravljanjem učilnice in izdelke obesijo 
na tablo. 

 

Razstavijo svoje stripe, si ogledajo dela 
sošolcev in oblikujejo kriterije 
vrednotenja. 
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Analiza izdelkov 
 

Učenec je oblikoval strip z 
zanimivimi kadri. Domiselno je razdelil 
celoten list na polja. Upodobil je tako 
poglede širokega kot tudi bližnjega plana. 
Besedilo je napisano jasno, poudarjena je 
tudi glasnost govora z različnimi oblikami 
govornih oblačkov. Risba je enostavna, 
predvsem pri figurah se je posluževal 
poenostavitev. Predvsem pa je duhovita 
(npr. senčnik in vreča prtljage na vrhu 
avtobusa) in dovolj nazorna. Iz izdelka je 
razvidno, da učenec dobro pozna stripovsko govorico. 

Učenka je uporabila celoten risalni list 
in ga razdelila na kadre, ki pa jih med seboj ni 
posebej poudarjala in ji služijo zgolj kot 
razmejitev prostora. Risba je poenostavljena 
in minimalna, s tem ko je celoten razred 
skrila v avtobus, se je izognila risanju 
posameznih figur. Vendar pa s preprostim 
ponavljanjem (v celem stripu je narisan le 
avtobus pod različnimi nakloni, s čimer 
nakazuje potovanje) pride še bolj do izraza domiselnost v besedilu. Napisano je jasno in 
berljivo, predvsem pa je zabavno (npr. edina učiteljičina beseda je: »Tiho!« ).  

Učenec je z različnimi okvirčki, ki jih 
ni izrisal predhodno, ampak jih je nizal 
enega za drugim po potrebi, dobro poudaril 
dogajanje v stripu. Ko se junaku ne godi 
najbolje, se to razbere tudi iz nazobčanega 
okvirja. Predvsem je dobro prikazan padec 
junaka, ki skoraj cel izgine iz kadra. Dobro 
uporablja tudi približevanja. Ko želi prikazati 
le junakovo razpoloženje, uporabi bližnji 
plan in prikaže samo junakov obraz, ki je 
takrat najpomembnejši. Zelo dobro je upošteval značilnosti stripa. Tudi pisava je zapisana 
jasno in čitljivo. 
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Učenka je odlično uporabila 
različne oblike govornih oblačkov, s 
čimer je prikazala različne jakosti govora 
in neprijetne misli. Kadri so si med seboj 
precej podobni, dobro pa je upoštevala 
postavitev manjših kadrov, v katerih se 
smer branja spremeni od leve proti desni 
na zgoraj in navzdol. Z zadnjim kadrom, 
ki se močno razlikuje od prejšnjih, je 
prikazala intenziven preobrat v zgodbi. 
Odlično uporablja stripovsko govorico, 
saj pri kadru, ko junakinji odkrijeta 

skrinjo z okostjem, nariše le roki, kot najpomembnejša elementa v tem prizoru.   

Učenka je strip z rabo 
raznovrstnih kadrov razgibala 
najmočneje od vseh učencev. Vrstni red 
okvirjev je za vsak primer še oštevilčila. 
Vendar je še vedno kljub energični 
postavitvi kadrov po slikovni površini, 
dovolj razviden potek zgodbe. Pisava je 
jasna in se lepo ujema s poenostavljeno 
skoraj shematično risbo. Predvsem 
učenkin slog pisanja je zelo duhovit, saj 
piše kar v slengu.  

 

Učenec je narisal strip z manj 
poudarjenimi razlikami med 
posameznimi kadri, vendar z vrtincem 
v predzadnjem kadru dobro prikaže 
preobrat v zgodbi. Predvsem v tretjem 
kadru, s količino detajlov prikaže, 
katere stvari so pomembne, glavni 
junak je veliko bolj izrisan kot množica, 
ki je le nakazana v ozadju. Narisano 
poudarja s puščicami in dodatnimi 
opisi, kar še bolj poudari njihovo 

prisotnost v kadrih in poveča dramatičnost. Zgodba je zelo domiselna in zabavna. Učenec zna 
dobro uporabiti značilnosti stripa. 
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Analiza učne ure 
 

Obseg snovi in zahtevnost likovnih pojmov sem prilagodil učencem, predvsem pa 
časovni omejitvi dveh ur. Učenci so bili skozi celoten proces učne ure zelo motivirani. Aktivno 
so sodelovali pri usvajanju pojmov. Likovna tehnika jim je že poznana, zato so se razmeroma 
brez težav lotili dela.  

O likovnem motivu smo se s pomočjo pogovora približali različnim možnostim 
izpeljave zgodbe. Med učenci so se pojavile določene podobnosti pri izdelkih, vendar so 
vseeno dosti različni med sabo. 

Predvsem zaradi narave izdelave stripa, ki zahteva dolgo časa za svojo izvedbo, bi bilo 
boljše nalogo izpeljati v še daljšem časovnem obdobju. Proti koncu ure se je videlo, da 
nekaterim učencem zmanjkuje časa za izvedbo zastavljene zgodbe. Nekateri učenci so že pri 
sami ideji za strip porabili veliko časa, tu sem jih spodbujal k improvizaciji in sprotnemu 
oblikovanju zgodbe.  

Vendar se mi zdi da je bila izvedba naloge, glede na dane okvirje, kar uspešna. 
Učencem stripovska govorica ni tuja, hitro narišejo govorne oblačke svojim risbam. Tudi 
vrstni red razporeditve kadrov, predvsem zaradi svoje podobnosti s pisanjem in z branjem 
(od leve proti desni), jim ni delal težav.  
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Zaključek 
 

Strip se je razvijal dolgo časa, če upoštevamo prve zametke še iz prazgodovine in 
obdobja prvih civilizacij. Prilagajal se je novim tehnologijam in možnostim, kako priti do 
publike. Kot vsaka druga umetnost se sooča z vzponi in padci, se spreminja in izpopolnjuje. S 
svojo edinstveno govorico in skoraj neomejenimi izraznimi možnostmi se postavlja ob bok, 
novim tehnologijam vizualne komunikacije. Pa vendar mu ne gre slabo, še vedno se razvija, 
še vedno se nadgrajuje in spreminja in z novimi mladimi avtorji išče nove izrazne možnosti.  

Z avtorskim delom sem še bolj spoznal stripovski jezik. Predvsem pa postopke in 
način dela pri obsežnejšem stripu, ki se od krajših kar konkretno razlikuje. Vsekakor je bilo 
več dela, kot sem si na začetku predstavljal in sem še vedno daleč od tega, da bi povsem 
obvladal stripovski jezik, vendar mi je uspelo zaokrožiti prvo samostojno daljšo zgodbo. In 
občutek držati v rokah polo porisanih listov z lastno stripovsko zgodbo je zelo dober. 

S pedagoškim delom pa sem svoja spoznanja predal tudi mlajši generaciji in z njimi 
delil svoje veselje do stripa. Z njim prilagojeno temo sem jim približal stripovsko govorico. 
Skozi učno uro so usvojili likovne pojme in izdelali vsak svoj strip. Tako se mi zdi, da sem 
uspešno dosegel zastavljene cilje.  
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