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Povzetek
Diplomsko delo raziskuje področje umetnosti Pop Arta, ki je v svoji raznolikosti
označila drugo polovico 20. stoletja in se še danes manifestira kot del sodobne
konceptualne umetnosti. Povezava s področjem stripa je tu logična, saj je tako
imenovani klasični strip dosegel svoj vrhunec v enakem času. Izbrana dela slikarja Roya
Lichtensteina so enako del te zgodbe, v kateri sem tudi sama našla navdih za lastni
slikarski projekt.
»Strip kot slika« nam ponuja raznolikost raziskav tako na področju umetnosti in na
področju poučevanja kot na področju splošnega razumevanja socialno družbenih
sprememb.

Ključne besede: strip, Pop Art, medij, črtna risba, karikatura, kader, modernizem,
umetnost zaporedja

Abstract
The thesis investigates and looks into the field of Pop Art, which has marked the second
half of the 20th century in its diversity and manifests as a part of a contemporary
conceptual art even in the present day. The so-called classical comic strip has reached
its peak at the same time, therefore the connection between Pop Art and comic art is
expected and logical. The chosen works of the painter Roy Lichtenstein are also a part
of this story in which I have found the inspiration for my own art project.
»Comics as a painting« offers diversity of researches in the field of art and in the field
of education as well as in understanding the social changes.

Keywords: comics, Pop Art, medium, line drawing, caricature, panel, Modernism,
sequential art
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1 Uvod
Oblika umetnost pripovedovanja zgodbe skozi sliko se je pojavila že prav v začetku
človeške rase, ko je »jamski človek« na steni bivališča prvič upodobil motiv lova.
Razvijala se je skozi celotno zgodovino umetnosti, vse od poslikanih vaz Antične Grčije
do današnjih otroških slikanic. Na sredi poti se ji je pri pripovedovanju pridružila tudi
pisana beseda in nastala je nerazdružljiva kombinacija, s katero se danes srečujemo prav
na vsakem koraku. Umetnost stripa je tista, ki je to kombinacijo v celoti ponotranjila in
preko nje razvila prav poseben način pripovedovanja. Vse od druge polovice 19.
stoletja, ko si je nadel končno podobo, je strip razvijal svoj likovni jezik, ki ga je
povzela modernistična umetnost Pop Arta. Slikar Roy Lichtenstein je bil tisti umetnik,
ki je stripovski jezik vzel za svojega in s tem strip dvignil na raven visoke umetnosti.

Diplomsko delo bom razdelila na tri sklope.
V prvem bom raziskala delovanje stripa, njegov razvoj skozi različna časovna obdobja
in njegov likovni jezik. Pri slednjem bom opisala njegove sestavne dele in sam postopek
izdelave stripovske zgodbe. V drugi polovici prvega sklopa bom opisala življenje in
delo Roya Lichtensteina, pri tem pa se bom osredotočila predvsem na njegovo
umetniško raziskovanje stripovske likovne govorice.
Drugi sklop bo obsegal avtorski del diplome, v katerem bom predstavila svoja
umetniška dela, ki bodo obravnavala motiv stripovskega kadra. Predstavila bom tako
ideologijo za deli kot sam proces ustvarjanja.
Tretji sklop bo vseboval empirično raziskavo na področju priljubljenosti stripa med
slovenskimi osnovnošolci OŠ Tolmin, katero bom izvedla s pomočjo anketnega
vprašalnika. Poleg tega bom sestavila tudi pripravo učne ure na temo stripa.
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2 Strip kot sekvenčna umetnost
Čeprav sem sama veliko brala stripe in bi morala zato takoj znati odgovoriti, če bi me
kdo vprašal, kaj stripi sploh so, bi prav verjetno po nekaj slabih utemeljitvah obstala
odprtih ust.
Kaj strip sploh je? So to neke vrste zgodbice iz sličic? Vsekakor. In če je tako, ali je
strip sestavljen zgolj iz sličic? Ne, saj je vendar jasno, da strip ni pravi strip, če v njem
ni niti enega samega govornega oblačka. In kaj je to, govorni oblaček?
Da bi, v kolikor se to komurkoli zgodi, ta vedel odgovoriti, si poglejmo naslednje
besedilo.
Kaj strip sploh je? Že veliko definicij je bilo podanih na to temo, vendar so le redke
zadele bistvo stripa. Tako je bil opisan kot risana zgodba s kratim besedilom v
časopisih, drugič so ga definirali kot manjvredno literaturo v obliki publikacije s slikami
in besedilom, tretjič kot zgodbo iz statičnih in mnogokratnih risanih sličic (Gale, 1981,
str. 7)
Wil Eisner, priznani avtor stripov, je strip definiral kot umetnost sekvence (McCloud,
2011, str. 5). Iz tega izhaja McCloud (2011, str. 9), ki podaja morda še najbolj ustrezno
definicijo stripa: »Strip so nevidne slike in druge podobe, sopostavljene v namensko
zaporedje, namenjene podajanju informacij in vzbujanju estetskih občutkov pri
gledalcu.«
Iz tega lahko sklepamo, da je strip sekvenčna umetnost, pri kateri sličice skozi
zaporedje podajajo neko zgodbo. Torej ena sama sličica še ni strip (prej bi ji lahko rekli
stripovski kader).
Strip se pojavi, ko sličici ob bok postavimo še eno sličico. Med njima se s postavitvijo
vzpostavi povezava in s slednjim tudi zgodba.
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2.1 Zgodovina stripa
2.1.1 Začetki sekvenčne umetnosti
Strip nosi s seboj dolgo zgodovino. McCloud (2011, str. 11) navaja, da se je ta začela že
dolgo pred 20. stoletjem. V jamah so se že v začetku človeške rase pojavile slike, ki so
pripovedovale zgodbo o življenju jamskega človeka. Te bi lahko imenovali za prav prve
začetke pripovedovanja zgodbe skozi slike.
Skozi zgodovino naletimo še na druge civilizacije, ki so razvile pripovedovanje zgodbe
skozi sekvenčno postavitev slik. Grške poslikave vaz, antične tapiserije in egipčanski
reliefi prikazujejo različne zgodbe skozi zaporedne prizore v pasovih.
Slika 1 Atenska antična vaza

Slika 2 Tapiserija iz Bayeuxa

Iz takšnega načina pripovedovanja zgodb se je posledično začela razvijati tudi pisana
beseda. Prav v primeru egipčanske umetnosti so se slikovne pripovedi preoblikovale v
fonetično pisavo – hieroglife (Dobrila, Simončič, & Dobnikar, 2012, str. 5).
McCloud (2011, str. 10) kot enega najbolj jasnih začetkov stripa v zgodovini navaja
delček epa na predkolumbovskem slikovnem rokopisu, ki ga je v letu 1519 odkril
španski konkvistador Cortés v Mehiki. Poslikana stena je pripovedovala zgodbo o
tedanjih »junakih« skozi zaporedje slikovnih podob, katere so med seboj ločevale črte,
slike pa je spremljalo še besedilo v obliki znakov.
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Slika 3 Azteški slikovni rokopis

2.1.2 Iznajdba tiska in prvi stripi
Ključni dogodek za nastanek stripa je bila prav iznajdba tiska1 (McCloud, 2011, str. 16).
Pripovedovanje zgodb skozi slike postane razširjeno z uporabo grafike.
Za očeta stripovske umetnosti bi lahko imenovali Rodolpha Töpfferja. Töpffer je že od
sredine 19. stoletja ustvarjal satirične zgodbe z uporabo kombinacije slike in besedila
(McCloud, 2011, str. 17). Te zgodbe so kasneje objavili v knjigi z naslovom »Zgodbe v
slikah«. Risbe so bile postavljene druga ob drugi, brez okvirjev, med seboj ločene z
vertikalnimi črtami (Gale, 1981, str. 11).
V 20. stoletju se je strip, kot ga poznamo danes, razvil skozi vsebino britanskih in
ameriških revij oziroma časopisov (McCloud, 2011, str. 17).
Za prvi pravi strip naj bi veljalo delo avtorja Richarda Feltona Outcaulta Hogan's Alley,
katerega glavni lik je bil The Yellow Kid. Ta se je prvič pojavil v časopisu New York
World v letu 1895 kot rezultat urednikovega poskušanja, da pridobi na številu bralcev.

Z njo je umetnost, ki je bila prej dostopna bogatejšim in je tako veljala za prestiž, postala bolj
dostopna množicam.
1

4

Slika 4 Töpffer, Histoire de Monsieur Cryptogame, 1845

Slika 5 Oucault, Hogan's Alley: The Yellow Kid taked a hand at golf, 1897
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Pa vendar je bil Hogan's Alley sprva bolj ilustracija kot strip, šele leta 1896 je namreč
avtor uporabil kombinacijo besedila in risbe v okvirju (Sitar, 2007, str. 7). Ta strip je
tudi prvi ponudil pomemben element stripa - tekstovni oblaček.
Sledili so drugi. Ker so bili na začetku stripi namenjeni predvsem temu, da ljudi
nasmejijo, jim je pripadlo ime Funnies oz. Comics. Prvi strip, ki je obravnaval bolj
fantazijsko tematiko, je bil McCayev Little nemo in Slumberland (1905). Kmalu je izšlo
več stripov, ki so raziskovali tudi druge žanre.
Stripi so se v 20. stoletju v ZDA uveljavili v obliki časopisnih pasic. Stripovske pasice
so najstarejša oblika stripa. Iz teh izhaja tudi slovenski izraz za strip2 (Gale, 1981,
str.12).
Termin »comic-book« se je prvič pojavil okoli leta 1934, ko so se pojavile knjižne
izdaje stripov, ki so obsegale po okoli 30 strani (Eisner, 2000, str. 7). Sprva so bile to le
zbirke po več popularnih stripov, v pravi obliki so se pojavili pozneje (Petty & Keith,
2006). Gale (1981, str. 12) kot zlato dobo ameriških stripov navaja obdobje 1933-1937,
za katerega sta bila značilna romantični in vojni žanr, prav tako je bil to čas risanih
junakov Walta Disneyja (1901-1966). Tu se je začelo tudi obdobje prvih superjunakov z
založbo DC-Comics.

2.1.3 Razvoj stripa drugje po svetu
To je bilo obdobje, ko se je ameriški strip začel naseljevati tudi v Evropi ter tu
spodbujati razvoj stripovske umetnosti (Gale, 1981, str. 22). Povojno obdobje je bil čas,
ko v Evropo niso uvažali ameriških stripov, zato so začeli nastajati prvi evropski junaki.
Prav v Evropi so se razvili prvi temelji stripovskega jezika: oblački z besedilom, gibalne
črte, karikirani junaki, ločevanje prizorov z okvirčki, … (Klemenčič, Prassel, Španjol,
Štandeker & Kralj, 2006, str. 28). Pustolovski stripi obravnavajo zgodbe v
srednjeveških gradovih, vohunske akcije, tajne agente. Najbolje se je v Evropi razvil
francosko-belgijski strip: Asterix, Srečni Luka, Tintin, …

2

Strip v slovenskem jeziku pomeni pasica.
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Istočasno se začne strip razvijati prav v drugačni smeri na Japonskem. Kot posledica
združitve ameriških risarskih stilov s tradicijo japonskega lesoreza je nastala manga, ki
je od tedaj razvijala čisto svojo stripovsko simboliko.
Slika 6 Schulz, Peanuts

2.1.4 Kritično obdobje za strip
Leto 1950 v ZDA Gale navaja kot obdobje »antistripa«. Ta naj bi imel predvsem to
funkcijo, da naj bi nagovarjal ljudi k razmišljanju. Takšno je delo risarja Schulza,
Peanuts, katerega liki so prisrčne in preproste karikature.
Sledilo je obdobje 60. let, ko se je v ZDA zgodila pomembna prelomnica, ki jo je
ustvarila porast »underground« stila. Ta se je pojavila kot rezultat odmika od
komercialnega sloga proti umetniškemu. Strip je postal kritičen, zavzel je bolj
alternativen, naturalističen pristop ter obravnaval družbeno relevantne tematike. V
Evropi se taki stripi niso dobro uveljavili (Gale, 1981, str. 14).
V obdobju »underground« stila je prišel strip na slab glas. Označili so ga za
provokativno in nasilno umetnost, ki naj bi imela na bralce slab vpliv. Pojavi se
»Comic-Code-Authority«, preko katere vzpostavijo strog nadzor izdaje stripov (Petty &
Keith, 2006, str. 5). V tem času se je pričelo v ZDA slovito obdobje superherojev.
V 80. letih Will Eisner prvič uporabi izraz »graphic-novel«3, s katerim poimenuje
obsežnejše knjižne verzije stripa (Sitar, 2007, str. 10).
Mnogi kot glavno prelomnico ameriškega stripa omenjajo leto 1980, ko je stripovska
umetnost dokončno zacvetela (Petty & Keith, 2006, str. 9). Strip je postal dobičkonosen
posel in navdihoval mnoge druge umetnosti.

3

Pri nas stripovski roman.
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Slika 7 Spiegelman, platnica zbirke Maus, 2003
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2.2 Strip tudi kot izobraževalno sredstvo
Medtem, ko so bili prvotni stripi namenjeni zgolj branju, je strip dandanes prevzel tudi
mnoge druge funkcije.
Zaradi nazornosti in preglednosti je strip zelo dobro izobraževalno sredstvo, saj lahko
zelo učinkovito podaja informacije. Sama kombinacija besedila in sličice je bolj
nazoren način prikaza korakov pri določenem postopku. Tako se lahko torej stripa
poslužujejo učitelji pri sami razlagi snovi, tako kot raznorazna podjetja pri podajanju
določenih pravil.
Strip pa kot literatura lahko vpliva že na samo učenje jezika, vsebuje namreč manjši
obseg besed, katere so pospremljene s sliko.

Slika 8 Navodila za umivanje rok

Slika 9 Znaki za alarmiranje
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2.3 O stripu
Sam izraz za strip se je prvo pojavil v povezavi s humorističnimi slikovnimi vložki v
obliki pasic, ki so se pričele pojavljati na straneh ameriških časopisov malo pred
začetkom 20. stoletja. Prijelo se jih je ime »comic-strips« ali okrajšano kar »comics«,
kar je od tedaj zaznamovalo strip kot manjvredno literaturo. Vendar se je strip razvijal
dalje. Iz sličic v pasicah so postale strani, smešne tematike so se preobrazile v resnejše
in strip se je počasi otresel sinonima za »šund« ter postal deveta umetnost. Čeprav se ga
v Sloveniji še vedno drži prizvok literature za mlajše, pa njegova vloga v svetu raste in
strip postaja inspiracija za raznovrstne umetnike in režiserje.

2.3.1 Kako strip deluje?
Da bi strip bolje razumeli, si moramo prvo pogledati njegovo delovanje.
Stripe beremo tako kot drugo literaturo, le da namesto besede v stripu nastopajo sličice.
Slika je tista, ki z bralcem v stripu komunicira in ga vodi skozi zgodbo. Medtem, ko
bralec med sličicami vzpostavlja »mostove«, se mu pred očmi razkriva zgodba. Branje
stripovskega jezika je v resnici le organizacija in dešifriranje znakov ter simbolov, na
katere bralec naleti skozi sledenje zaporedno postavljenim sličicam (Eisner, 2000, str.
8). Pri ustvarjanju stripa je zato pomembno, da avtor uporabi jezik, ki bo za bralca
razumljiv ter bo omogočal sestavljanje kadrov v jasno in smiselno zgodbo.
Na branje stripa veliko vpliva bralčeva izkušnja (Eisner, 2000, str. 13). Simbole in
znake mora preko miselne asociacije razvozlati in jih pravilno sestaviti skupaj. Eden
takšnih elementov, kjer se bralec na veliko poslužuje asociacije, je stripovska simbolika
za človeško telo. Ker smo ljudje vajeni v vsemu videti človeško telo, bomo dve piki in
črto hitro prepoznali kot človeški obraz. Strip se veliko poslužuje takšne vrste
karikiranja, na bralcu pa je, da simbole prepozna (Eisner, 2000, str. 15).
Na podlagi izkušnje bralec zapolnjuje tudi prazne prostore med sličicami (McCloud,
2011, str. 63). Tako lahko predvideva, koliko časa je preteklo med dvema sličicama in
kaj naj bi se vmes zgodilo. Prehodi so tisti, ki osvetlijo bistvo prizora, dajejo pa tudi
informacije kaj, kdaj, zakaj, kje, kako,…
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Slika 10 McCloud, del stripa But No One Ever Noticed the Walrus, 2003

Nekaj vrst prehodov nam našteje McCloud (2011, str. 70):
-

Iz trenutka v trenutek: več kadrov prikazuje eno dejanje

-

Od dejanja k dejanju: kadri figuro ali objekt prikažejo v različnih dejanjih

-

Od subjekta k subjektu: kadri prikazujejo več subjektov v enem prizoru

-

Iz prizora v prizor: sličice prehajajo iz ene lokacije ali časa v drug

-

Od vidika k vidiku: skozi kadre se menjujejo različni pogledi na prizor

-

Non sequitur: kadri prikazujejo nesmiselno povezane podobe

2.3.2 Kako poteka čas v stripu?
Simbolike se poslužuje stripovska umetnost tudi pri prikazovanju časa. V realnosti čas
merimo v relaciji s prostorom in zvokom, pri stripu pa se poslužujemo le vida (Eisner,
2000, str. 25). Zato si avtorji za prikazovanje časa v stripovski zgodbi izposojajo
raznorazne simbole, bralec pa je tisti, ki jih razpozna in si tako ustvari nek ritem
zgodbe.
Pri času igra vlogo število okvirčkov, oblika kadra ter prazni pasovi med kadri
(McCloud, 2011, str. 101). Z večjim številom okvirčkov se ustvari iluzija, da je preteklo
11

več časa. V kolikor so si okvirčki med seboj podobni, se zdi ritem branja hitrejši, v
kolikor so različni, pa bralec potrebuje več časa za dešifriranje. Tako same sličice
narekujejo ritem branja in s tem dojemanje časa (Eisner, 2000, str. 29). V primeru
sličice brez okvirja, se zdi čas počasnejši, v primeru skupine manjših sličic skupaj pa se
zdi čas hitrejši. Poleg tega je prav tako odvisen čas od tega, kar naj bi se dogajalo v
prehodih med sličicami: ali je v njih izginil majhen delec trenutka ali celotno dejanje.

Slika 11 McCloud, del stripa Zot! Online: Hearts&Minds, 2000
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2.4 Likovni jezik stripa
Likovni jezik stripa je bil zame nadvse pomembna komponenta pri ustvarjanju avtorskih
del. Zato se mi zdi pomembno, da to območje podrobno obrazložim že v vsebinskem
delu.
Strip je sestavljen iz sličic v sosledju, ki jih njihovi vlogi primerno imenujemo kadri oz.
okvirčki (Eisner, 2000, str. 38). Ti so osnovni element stripa. V okvir ujete številne
sličice prikazujejo »zamrznjene« izbrane trenutke zgodbe, ki podajajo za bralce
pomembne informacije: kdo liki so, kje se nahajajo, kaj se dogaja, kdaj in zakaj se to
dogaja,… so nekakšna neverbalna govorica stripa (Eisner, 2000, str. 44).
Kadri v stripu delujejo na podoben način kot besede v knjigi. Bralčevo oko potuje preko
njih po strani in tako si bralec s povezovanjem zaporednih sličic sestavlja zgodbo v
celoto.
Kader je sestavljen iz sličice in njenega okvirčka, navadno pa je sestavni del teh dveh
tudi besedilo. Potemtakem bi lahko rekli, da je tudi sama stran stripa nekakšen kader:
vsebuje namreč različne sličice drugih kadrov, del te vidne zgodbe pa omejuje sam
format strani, ki tako nastopa v vlogi okvirčka (Eisner, 2000, str. 63).
Stran ima pomembno vlogo vodenja bralčevega očesa po strani in ustvarjanja atmosfere
v stripu.

2.4.1 Proces ustvarjanja stripovskih kadrov
Poglejmo si, na katere komponente mora avtor stripa paziti skozi potek procesa
ustvarjanja kadrov. McCloud (2010, str. 5) navaja naslednje:
-

Izbira trenutka
Izbira kadra
Izbira slike
Izbira besed
Izbira poteka
Izbira trenutka
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2.4.1.1 Izbira trenutka
Ko avtor začne z risanjem stripa, prvo zariše nekaj grobih osnutkov glavnih kadrov v
zgodbi. Tej fazi lahko rečemo načrtovalna faza. Skozi selekcijski proces se mora izbrati
določeno število berljivih delov, ki bodo sestavljali jasno in prepričljivo zgodbo stripa.
Pri tem mora avtor paziti, da so kadri zastavljeni jasno, da niso prezapleteni ali
preštevilni4 (McCloud, 2010, str. 11).
Slika 12 Eisner, skica Collision, 1989

4

Pomembno je, da bralec skozi branje ostaja pozoren.
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2.4.1.2 Izbira kadra
V tej fazi se avtor odloči, kako bo izbrani trenutek upodobil. Razmišlja o temu, koliko
mora določen trenutek bralcu približati ali oddaljiti, kakšen nagib bo uporabil pri kadru
in kakšno perspektivo.
Pri sliki lahko avtor uporabi številne zorne kote pogleda na želeni prizor, vendar mora
pri tem upoštevati, da bo lahko bralec kljub kotu risbe še vedno opazil ključne detajle,
ki so pomembni za nadaljnje kadre. Pomembno je torej, da izbira kadra sledi poteku
zgodbe ter jo kvečjemu podpira, ne pa omejuje.
Pri tem igrajo ključno vlogo tudi zorni plani5, nagib sličice ter izbor perspektive
(McCloud, 2010, str. 20).
2.4.1.2.1 Perspektiva
Ta ima pri ustvarjanju atmosfere zelo velik pomen. Medtem ko nam sličica, risana v
človeški očesni ravnini, daje občutek stabilnosti, nam izbira žabje ali ptičje perspektive
zbujata precej drugačne občutke. Pogled z žabje perspektive v bralcu prebudi občutek
nemoči ter s tem upodobljenemu liku doda na velikosti in moči. Če želi avtor bralca
čustveno oddaljiti od prizora, bo verjetno izbral ptičjo perspektivo ter z njo bralca iz
udeleženca spremenil v opazovalca zgodbe. Osrednja funkcija, ki jo ima perspektiva, pa
je ta, da bralca postavi na želeno mesto in ga orientira (Eisner, 2000, str. 89).
2.4.1.3 Izbira slike
Izbira slike je tista faza, v kateri avtor začne razmišljati o fizični upodobitvi kadra, se
pravi o risalni tehniki in vizualnem izgledu stripa.
Pri tem začne razmišljati o videzu likov, ustvarjanju ozadja, uporabi barve, kompozicije
in oblike okvirja.
2.4.1.3.1 Stil risanja
Sam risarski stil stripa daje stripu neko atmosfero. Z besedo stil navadno opišemo
površinske lastnosti nekega objekta (McCloud, 2010, str. 212). Različni avtorji si lastijo

5

Figure so bodisi upodobljene celostno bodisi je upodobljen le del telesa; npr. glava.
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različne risarske stile. Z različnimi kombinacijami oblik, barv, kontrastov, tipov črte,
tipografije, oblik/velikosti okvirja so se razvili raznoliki stripovski stili6.
McCloud v svojem delu navaja tri različne elemente, ki tvorijo različne stile risanja pri
različnih risarjih. Pravi, da slikovni jezik stripa ustvarjajo jezik oz. koncept, realizem in
likovna ravnina.
Pri enem načinu risanja se nekateri avtorji poslužujejo bolj pomenskega oziroma
konceptualnega stila, pri katerem igra večjo vlogo sama zgodba, drugi se opirajo na
realizem, tretji pa raziskujejo samo svobodo likovnega izražanja v abstrakciji.
(McCloud, 2011, str. 53).
Slika 13 Naslovnica Walt
Disney's Comics, 1940

Slika 14 Stevens, naslovnica
Planet Comics, 1988

Slika 15 Fleener, naslovnica
Fleener, 1996

2.4.1.3.2 Oblikovanje likov
Ko pomislimo na strip nam pred oči večinoma prvo skočijo junaki stripovskih zgodb.
Avtor jih mora zato ustvariti takšne, da si jih bo bralec zapomnil in jih bo prepoznal tudi
v nadaljnje. Zato morajo biti liki ustvarjeni prepričljivo in zanimivo tako vizualno kot
karakterno.
Pri ustvarjanju takih likov morajo biti upoštevane tri lastnosti: notranje življenje likov,
značilen videz in način izražanja (McCloud, 2010, str. 62).

6

Manga, pustolovski žanr, otroški žanr, komedije, superjunaki, …
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Osebnost lika
Vsak lik mora zato, da resnično zaživi tudi v bralčevi domišljiji posedovati samosvoja
čustva, želje, preteklost. Avtor mora ustvariti liku preteklost, glede na katero postane
vedenje in delovanje lika razumljivo bralcu (McCloud, 2010, str. 64).
Zunanji videz
Na podlagi dane osebnosti lahko nato avtor ustvari vizualni izgled likov. Pri tem je
pomembno, da upošteva, da se izgled vsakega lika sklada z njegovo osebnostjo ter da se
lik vizualno razlikuje od ostalih. Večje razlike med obrazi in telesnimi tipi pomagajo k
temu, da bralec lahko loči en lik od drugega brez večjega analiziranja (McCloud, 2010,
str. 71).
Karikaturni slog v veliki meri dopušča večjo simbolično izraznost pri ustvarjanju videza
likov: z večjim in mišičastim moškim avtor prikaže koncept grobosti, z vitko žensko pa
koncept nežnosti. Tu seveda igrajo vlogo tudi stereotipi, na katerih je določena kultura
navajena presojati ljudi.
Ko je videz določen, mora avtor like skicirati in jih oblikovati skozi različne telesne
drže. To je faza, ko se začne ukvarjati z zadnjim elementom: tipom izražanja.
Način govora in izražanja
V tej fazi postaneta pomembna obrazna mimika in telesna govorica lika. Avtor mora
doseči, da na papirju zaživijo tudi čustva likov. Pri tem mora raziskati raznovrstnost
obraznih izrazov in delovanje človeških obraznih mišic ter jih upodobiti tako, da jih bo
ob branju prepoznal vsak.
McCloud našteje v svojem delu 6 osnovnih čustev, za katere pravi, da v različnih
kombinacijah sestavljajo vso raznovrstnost obraznih izrazov. To so jeza, gnus, strah,
veselje, žalost in presenečenje (McCloud, 2010, str. 85).
Branje izrazov je nekaj, kar ljudje počnemo vsak dan. S pomočjo nekakšnih kod za
prepoznavanje obrazne mimike in telesne govorice lahko človek razbere številne izraze
in drže, če so ti še tako abstraktno predstavljeni (Eisner, 2000, str. 100). Iz slednjega se
je razvila simbolika za upodabljanje človeških čustev v stripu.
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Slika 16 McCloud, primeri različnih obraznih mimik
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Slika 17 Davis, Garfield

Tako lahko na podlagi določenih znakov (pomežik, priprte oči, prekrižane roke) bralci
razumejo, kaj želi lik sporočiti7.
Avtor pa se pri risanju poslužuje tudi simbolične telesne govorice. Razpoznavna drža,
kretnje, hoja bralcem lahko veliko sporočijo o karakterju lika: povedo nam kakšne volje
je, ali je asocialen,… (McCloud, 2010, str. 100)
2.4.1.3.3 Izbira formata in kompozicije
Ko lik oblikujemo, ga lahko umestimo v kader. Tu nastopi oblikovanje same postavitve
in okvirja kadra.
Kompozicija
Pri oblikovanju kompozicije si avtor pomaga z likovnim znanjem. Odloči se za
določeno perspektivo, nato pa s pomočjo kombiniranja posameznih elementov kadra
osnuje prizor. Pri stripovskem prizoru se avtorji največkrat poslužujejo tega, da najtežjo
točko nosi samo središče formata - v našem primeru je to kader. Tu navadno nastopijo
najpomembnejši detajli prizora. V kolikor avtor elemente prestavi izven središča,
navadno temu prilagodi tudi perspektivo. Ko je kader zastavljen, avtor dokončno izriše
objekte v kadru in sliko zaključi (Eisner, 2000, str. 88).

Simboličnost izrazov se v različnih kulturah razlikuje: to dobro prikazuje različnost izrazov za
isto čustvo v svetu ameriških stripov v primerjavi z japonskimi.
7
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Oblikovanje okvirja
Kompozicijo definira tudi sama oblika oziroma velikost formata oz. kadra. Čeprav se
večina umetnikov poslužuje formatov kvadratne oz. pravokotne oblike, pa pri stripu
obstajajo tudi druge, vsaka pa nosi tudi drugačno sporočilo.
Pravokotna in geometrična oblika nam navadno kaže prizor, ki se odvija v sedanjem
času, medtem ko oblakasta/ovalna oblika okvirja namiguje največkrat na preteklik.
Slednja večkrat prikazuje nek spomin, misel, sanje stripovskega junaka. Če avtor
uporabi nazobčano obliko okvirja, pa ta najverjetneje prikazuje nek zvok ali zelo močna
čustva (Eisner, 2000, str. 44).
Avtor lahko spremeni tudi samo velikost oziroma mere kadra, največkrat se to zgodi
prav pri okvirčku pravokotne oblike. Lahko ga podaljša v dolžino ali višino ter s tem
simbolizira utesnjenost in občutek bega v prostor8.
Več manjših okvirjev, navidezno nametanih skupaj (ki najverjetneje tičijo ob kakem
večjem prizoru), navadno kaže kratke odseke nekega prizora v zgodbi. Kadre brez
okvirja največkrat uporabijo avtorji za prikazovanje lokacije ali okolice, saj bralcu
dajejo občutek svobode in brezčasnosti. Velikokrat se zgodi, da se avtorji igrajo tudi s
prekoračitvijo formata: lik prekorači okvir, kader se zlije z robom strani v stripu,…
(Eisner, 2000, str. 46).
Slika 18 McCloud, kader stripa Monkey Town, 2002

8

Velikokrat ob prikazovanju teka, padcev.
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2.4.1.4 Izbira besed
Besede so pomemben sestavni del stripa. Zgodbo razložijo, stisnejo, razkrijejo nam
misli, predstavijo dialog med likoma (Eisner, 2000, str. 126).
2.4.1.4.1 Tekstovni oblački
Ker je strip monosenzorični medij, je tudi zvok prikazan s sliko in se potemtakem
besede bere skupaj z njo. Kot poskus upodobitve glasu so avtorji stripov ustvarili
govorne oblačke (McCloud, 2010, str. 142). Prvi takšni oblački so bili ustvarjeni le v
podobi črtice, ki je povezovala usta govorečega lika z besedilom. Kmalu so postali bolj
obrisani in so privzeli obliko oblačka, kot ga poznamo danes (Eisner, 2000, str. 27).
Oblački so bodisi miselni, govorni ali opisujejo prizor. Prepoznamo jih po njihovi
obliki.
Miselni oblački so navadno organskih oblik, obrobljeni z vijugasto linijo. Upodobljeni
so skupaj z manjšimi krogci, ki označujejo pot med besedilom in junakovo glavo ter
tako prestavljajo misli.
Govorni oblački so upodobljeni v ovalni obliki, drži pa se jih navadno repek, ki leži v
smeri govorečega lika. Repek včasih še vedno lahko vidimo v podobi črtice. Govorni
oblački nosijo tudi določeno simboliko s svojo obliko. Medtem, ko ovalna linija
navadno prikazuje navaden ton glasu, je kričav glas prikazan z ostro nazobčano obrobo.
Opisovalni oblački so besedilo, ujeto na robu kadra, navadno obrobljeno s pravokotno
linijo. Ti oblački imajo vlogo opisovanja prizora, dajanja informacij. Povedo nam kaj se
dogaja, kaj in kje se dogaja,…
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Slika 19 Eisner, del stripa The Spirit: Thanksgiving Spirit, 1949
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2.4.1.4.2 Zvočni učinki in napisi
Poleg govornega oblačka se v stripu pojavi še ena oblika, ki simbolizira zvok. To je
tako imenovani zvočni učinek, preko katerega avtor lahko upodobi zvoke okolice:
škripanja gum, glasnega poka, tihih korakov,… Zvočni učinek je v podobi besede, ki ji
navadno sledijo tudi ločila.
Zvočni učinek nam s svojo obliko podaja asociacijo na zvok. S svojo velikostjo in
grafično podobo črk nam sporoča glasnost zvoka, barvo glasu in tip zvoka. Tako recimo
debele in velike črke prikazujejo glasen, medle in tihe črke pa tih zvok.
Pri stripu se črke pojavljajo tudi v obliki napisov. Ti so integrirani v sliko in tako
nastopajo v obliki napisov na časopisih, tablah, stavbah. Eden takih je recimo naslov
stripa, ki ga nekateri avtorji znajo zelo dobro vpeljati v sliko.
2.4.1.4.3 Slika in besedilo
Pisava oziroma tipografija ima velik izrazni pomen. S svojo obliko nam avtor lahko
pojasni vsebino oblačka in izpostavi pomembne poudarke besedila. To stori z ojačitvijo
ali povečavo določenih besed.
Slika 20 Eisner, uvodni kader stripa The Spirit
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Tipografija nam s svojo obliko daje določeno vzdušje. Tako se večina avtorjev izmika
tiskarskih oblik računalniške pisave in se raje poslužuje ročne (Eisner, 2000, str. 125).
Tekst in slika se uporabljata v različnih kombinacijah: lahko se dopolnjujeta ali
pripovedujeta različne zgodbe. McCloud (2010, str. 130) navaja nekaj primerov takih
kombinacij slike in teksta:
1. Poudarek na besedilu: medtem ko besedilo govori glavno zgodbo, slika kaže le
delček.
2. Poudarek na sliki: slika daje vse informacije, besedilo pa le podpira sliko.
3. Obojni poudarek: tako slika kot besedilo sporočata iste informacije
4. Presečna kombinacija: slika in besedilo dajeta podobne informacije, vendar
vsaka ponudi določen nov vidik trenutka
5. Soodvisna kombinacija: besede ponujajo drugačne informacije kot slika, vendar
nam le s sliko postanejo smiselne
6. Vzporedna kombinacija: besedilo in slika ponujata drugačen informacije in se ne
podpirata
7. Montaža: besede so grafično vključene v sliko v podobi napisov, znakov,…
Slika 21 McCloud, kader stripa Zot! Online:
Hearts&Minds, 2000

Slika 22 Watterson, kader stripa Calvin and
Hobbes

2.4.1.5 Izbira poteka
Končna faza je tista, kjer avtor sestavi različne kadre v določeno zaporedje. Tako iz
posameznih trenutkov sestavi zgodbo. Kadre mora postaviti v enostaven niz, da bo
posledično lahko bralec sproščeno sledil zgodbi (McCloud, 2010, str. 33).
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Slika 23 Eisner, del stripa The Spirit: The Story of Gerhard Schnobble, 1948
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2.5 O Royu Lichtensteinu (1923-1997)
V času razcveta ekonomskega trga v ZDA (1950-1960) so se umetniki začeli zanimati
za popularno kulturo, v kateri so živeli. Kot nova avantgarda so se začeli odmikati od
prej popularne abstrakcije in dinamične umetnosti in prestopili mejo med vsakdanjim in
umetnostjo. Kot motiviko za svoja dela so vzeli filmsko industrijo, potrošniške izdelke
ter oglaševalno kulturo.
V času Andyja Warhola, Jasperja Johnsa, Roberta Indiane, Richarda Hamiltona in
drugih znanih Pop Art umetnikov je deloval tudi umetnik Roy Lichtenstein, ki je v 60.
letih izvrstno povezal področje stripa z lastnim raziskovalnim delom na področju
slikarstva.
Njegova uporaba zreducirane barvne palete, debelih črnih obrisnih linij in stripa kot
motiva je tisto, kar me je pri njem pritegnilo v tolikšni meri, da sem se odločila, da
njegovo delovanje bolje raziščem.

2.5.1 Lichtensteinovo delovanje skozi leta
2.5.1.1 Njegova zgodnja leta
Rodil se je leta 1923 v New Yorku staršema Miltonu in Beatrice Hamilton (Lichtenstein
in Process - Post-visit materials., n.d., str. 2). Do 12. leta je obiskoval javno šolo, nato
pa vstopil v privatno akademijo.
V obdobju šolanja na akademiji se je v prostem času pričel ukvarjati s slikanjem z
oljnimi barvami. Ker je veliko obiskoval glasbene dogodke, je kmalu začel slikati
portrete jazz-glasbenikov med igranjem glasbil. Inspiracijo je našel v sami kulturi mesta
(Hendrickson, 2000, str. 8). Velik vpliv je imelo nanj tudi delo Picassa (Hendrickson,
2000, str. 94).
Leta 1939 je obiskoval poletno umetniško šolo Art Students League v New Yorku. Tu
je na Roya močno vplival njegov učitelj Reginald Marsh s svojim karikiranim slogom
slikanja9.

9

Takrat se zavrača še avantgarda futurizma, abstrakcije.
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Slika 24 Lichtenstein, I know ... Brad, 1963
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Ure so večinoma vsebovale risanje po modelih ter upodabljanje živahnih scen mesta:
množic, karnevalov, železniških postaj,… (Hendrickson, 2000, str. 8)
Lichtenstein je dokončal šolo v letu 1940 z željo po poglobitvi umetniškega znanja.
Starši so ga spodbudili, da pridobi izobrazbo za učitelja (Hendrickson, 2000, str. 9).
2.5.1.2 Obdobje pred Pop Art kulturo
Ker takrat v New Yorku umetnost še ni dobro razširjena, izobrazbo nadaljuje na School
of Fine Arts v sklopu Ohio State University. Ta je ena izmed redkih šol, na katerih je v
tistem času bilo možno dobiti diplomo iz umetnosti (Hendrickson, 2000, str. 94). Tam je
Lichtenstein spoznal svojega novega vzornika, profesorja Hoyta L. Shermana. Slednji je
študente učil o percepciji in njeni organizaciji. V njegovi knjigi »Drawing by seeing«
pove, da se je pomembno naučiti razumeti običajne predmete zgolj kot optično
izkušnjo, ne skozi njihov pomen in vlogo. Lichtenstein se je od Shermana naučil veliko
o prenašanju videnega na format. Preko raznih zanimivih tehnik, ki jih je preizkusil na
predavanjih, je izostril svoj optični proces pretvorbe videnega v sliko10. Lichtenstein je
našel velik navdih v mešanici umetnosti in znanosti (Hendrickson, 2000, str. 11).
Njegov študij je bil prekinjen v letih 1943-1945, ko se je moral pridružiti vojski. Med
služenjem v Angliji, Franciji, Belgiji in Nemčiji se je še vedno veliko ukvarjal s
skiciranjem. Ob koncu vojne je odšel za kratek čas v Pariz, kjer se je učil francoskega
jezika na Cite Universitaire. Leta 1946 se je vrnil v Ohio in dokončal študij. Nadaljeval
je podiplomsko izobrazbo in kmalu začel delati kot učitelj umetnosti. K tej službi se je
vračal spet in spet vse do leta 1951.
V tem času je slikal predvsem geometrične in delno abstraktne kompozicije, velik vpliv
pa so imela nanj dela kubistov, kot so Picasso, Braque in Klee (Hendrickson, 2000, str.
94).
V letu 1949 je razstavil na nekaj skupinskih razstavah, med drugim v Ten-Thirty
Gallery v Clevelandu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo.

10

To je najverjetneje zelo vplivalo na poznejše slikanje brez čustvene vpletenosti v delo.
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V letu 1951 je imel svojo prvo samostojno razstavo v Carlebach Gallery v New Yorku,
kjer je predstavil svoja delno abstraktna dela z motiviko srednjeveških gradov,
konjenice in vitezov. Požel je manjši uspeh. V tem času, ko je v Ameriki še trajalo
povojno obdobje, je bil zaradi manjšega števila študentov odpuščen z delovnega mesta.
V naslednjih letih se je preizkusil v več strokah, med drugim kot aranžer in grafični
oblikovalec (Hendrickson, 2000, str. 12).
V tem času je njegovo delo temeljilo predvsem na ustvarjanju kolažev iz najdenih
lesenih in kovinskih predmetov. Še vedno je ustvarjal motive vitezov in konjenice.
Njegov slog je bil ujet nekje med ekspresionizmom in kubizmom (Hendrickson, 2000,
str. 94).
Skozi 50. leta je veliko razstavljal v New Yorku, a brez večjega uspeha. V tem času sta
se mu rodila dva sinova. Leta 1957 je dobil službo učitelja umetnosti v Oswegu na NY
State University, kjer je potem učil tri leta.
V času med leti 1952 in 1956 je Lichtenstein odkril nov slog slikanja - abstraktni
ekspresionizem. Nanj so v tem času vplivali Kooning, Pollock, Motherwell in Newman,
ki so se veliko osredotočali na barvo in obliko. V letu 1956 je naredil litografijo
bankovca za 10 dolarjev, kjer je že uporabil svoj bodoči humorni pristop k umetnosti.
Slika 25 Lichtenstein, Ten Dollar Bill, 1956
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Zelo realističen videz bankovca je Lichtenstein združil s kubistično karikaturo
predsednika Hamiltona. To delo bi lahko imenovali za prvi korak v smeri obdobja Pop
Art (Hendrickson, 2000, str. 15).
2.5.1.3 Odkritje likovnega jezika tiska
V 50. letih je pričel skicirati ovitke žvečilnih gumijev, verjetno na pobudo svojih
sinov11. Tako so se do leta 1960 pojavile prve skice Disneyjevih junakov Miki Miške in
Racmana Jake. Lichtenstein je poskušal združiti risane junake skupaj s abstraktnoekspresionističnimi ozadji.
Leta 1960 je začel učiti na Douglas College, skozi katerega je prišel v korak z
modernim New Yorkom in željami umetniškega trga (Hendrickson, 2000, str. 19). Na
šoli je srečal mnoge umetnike: Kaprowa, Wattsa, Oldenburga, Segala,… Z njimi se je
začel udeleževati raznih umetniških dogodkov in happeningov, ti pa so ga privedli do
prvega stika z modernim umetniškim gibanjem Pop Arta (Hendrickson, 2000, str. 95).
V sledečem letu se je oddalji od abstraktnega ekspresionizma in dokončno vstopil v
obdobje Pop Arta. Začel je s slikanjem stripovskih kadrov na večjih likovnih formatih.
Ob tem je odkril likovno govorico tiska: tri osnovne industrijske barve, debele obrisne
linije, govorne oblačke in rastrske pike (Hendrickson, 2000, str. 21). Prva slika, v kateri
je raziskoval tisk, je bila »Look Mickey«. V tem letu je nastalo 6 slik, katerih motivika
so bili risani junaki.
V 1961 je pokazal nova dela lastniku galerije Leo Castelli Gallery v New Yorku, ki mu
je dovolil samostojno razstavo v njegovi galeriji. Razstava je bila zelo uspešna, kar je
posledično

dvignilo

Lichtensteina

med

najbolj

popularne

tedanje

umetnike

(Hendrickson, 2000, str. 22).
Sčasoma je Lichtenstein opustil Disneyjeve junake in se osredotočil zgolj na likovni
jezik tiska. Za motiv je uporabljal male oglase rumenih strani, poštnih katalogov in
stripovske kadre z romantično in vojno tematiko (Hendrickson, 2000, str. 23). V tem

V tistem času so bili na ovitkih velikokrat risani junaki, ki so bili takrat pri mladih zelo
popularni – posledica ustanovitve podjetja Walt Disneyja.
11
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času je bil na njegovih delih zelo pogost motiv lepega dekleta (Hendrickson, 2000, str.
33).
V letu 1964 se je odločil, da opusti službo in se v celoti posveti slikanju. V tem času je
imel številne razstave (1966 prva muzejska razstava v Clevelandu), ponovno pa se je
tudi poročil. V naslednjih letih se je ukvarjal z upodabljanjem motivov iz najstniških
stripov, pri tem pa se je začel zanimati tudi za upodabljanje tihožitij in arhitekture. V
poznejših letih je začel ustvarjati dela na tematiko iluzije (Mirrors, Entablatures, Tromp
l'Oeil) ter v svojevrstnem stilu raziskovati različna umetniška obdobja. Vmes je
eksperimentiral tudi s filmom (Hendrickson, 2000, str. 96).
Leta 1997 je umrl za pljučnico v starosti 74 let.

Slika 26 Lichtenstein, Look Mickey, 1961
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Slika 27 Lichtenstein, Vicky, 1964
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2.5.2 Lichtensteinovo umetniško delovanje
Roy Lichtenstein je s svojim delom zaslovel med Pop umetniki. Postal je celo tako
znan, da reprodukcije njegovih del še vedno najdemo v obliki plakatov, potiska majic,
zvezkov, skodelic. Njegove stripovske junakinje in uporaba rastrskih pik, ki jih je odkril
skozi raziskovanje tiska, so postale sinonim za obdobje Pop Arta.
Še danes se pojavljajo razprave glede tega, ali si Lichtenstein zasluži naziv umetnika ali
le naziv mojstra kopiranja. Morda pa je bil prav oboje.
2.5.2.1 O ideji za njegovimi deli
Osrednja ideja Lichtensteinovega dela je namreč bila ta, da ustvarja reprodukcije drugih
umetniških ali neumetniških del (Hendrickson, 2000, str. 17). Iz poštnih katalogov,
oglasov rumenih strani in stripov je izbiral sličice, ki so se mu zdele zanimive iz vidika
likovnika ter jih upodobil na platnu (Hendrickson, 2000, str. 23).
Umetnik je v nekem intervjuju povedal, da črpa inspiracijo predvsem iz tega, kako
neosebna je moderna industrija. Verjetno ga je privlačilo tudi to, da se umetnosti in
industrije ni nikoli enačilo12 (Lichtenstein in Process - Post-visit materials., n.d., str. 1).
Sam pove, da ga je vedno zanimala ločnica med tistim, kar umetnost je, in tistim, kar
umetnost ni (Hendrickson, 2000, str. 25).
Lichtenstein je na svoja dela gledal kot na abstraktna, čeprav so bila ta vse do njegovih
poznih let polna figuralike (Hendrickson, 2000, str. 45). Osredotočil se je predvsem na
to, kako so izvirniki (po katerih je ustvarjal) izdelani: privlačila ga je simbolika in sama
industrijska produkcija tiska.
Njegovo delo je temeljilo na ideji, da je izgledalo zelo neosebno, vendar pa je bilo v
resnici zelo dobro premišljeno. To bomo ugotovili skozi pregled njegovih del v
naslednjih poglavjih.

V obdobju Pop Arta so kritizirali umetnike, ki so delali za zaslužek (Hendrickson, 2000, str.
28).
12
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2.5.2.2 Proces dela
Nekatere izvirnike, po katerih je delal, lahko še vedno odkrijemo, vendar so na
Lichtensteinovih delih opazni manjši popravki v kompoziciji, nagibu slike, linijah,
besedilu, barvah in drugih manjših podrobnostih (Hendrickson, 2000, str. 25). Vidimo
lahko, da se je rad posluževal bolj statičnih nepodrobnih kompozicij.
Slika 28 Abruzzo, naslovnica stripa
Secret Hearts, 1962

Slika 29 Lichtenstein, Drowning girl, 1963

Izvirniki so bili načeloma sličice zelo majhne velikosti, Lichtenstein pa jih je narisal v
precej monumentalnem merilu na format. To idejo naj bi dobil, ko je za svojega sina
risal ovitek žvečilnega gumija, na katerih so bili velikokrat upodobljeni risani junaki.
Pričelo ga je zanimati, kako bi majhen ovitek izgledal na večjem formatu (Hendrickson,
2000, str. 19).
Izvirnike je sprva s svinčnikom skiciral direktno na platno, nato pa obrisano poslikal z
oljnimi barvami (Hendrickson, 2000, str. 21). Pozneje si je pri prenašanju slike na
platno pomagal s projektorjem (Hendrickson, 2000, str. 46). Ta mu je pomagal
predvsem pri tehnični izvedbi: risbe so bile enake izvirniku, izgled pa je bil bolj
industrijski. Ko si je to lahko privoščil, je za to delo najel asistenta, ki mu je projicirano
obrisal in poslikal z barvo. Tehnična izvedba je bila za Lichtensteina ključna, saj je želel
čim bolj mehanski videz dela (Hendrickson, 2000, str. 25).
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2.5.2.2.1 Likovni elementi
Paleta štirih barv
Da bi lahko resnično dosegel svoj cilj, pa je moral svoje delo v celoti prilagoditi takratni
modi tiska. Temu primerno se je odločil za zelo zreducirano barvno paleto, ki so jo
sestavljale štiri barve: rumena, rdeča, modra in črna. Črne obrisne linije na beli podlagi
je potem zapolnil z barvami po principu pobarvanke (Hendrickson, 2000, str. 34).
Da bi lahko upodobil ton človeške kože in ustnic, je uporabil tehniko optičnega mešanja
barv, to pa je dosegel z uporabo takrat popularnih rastrskih pik.
Rastrske pike
Rastrske pike13 so na veliko uporabljali v tedanjih časih zaradi cenejše produkcije
barvnega tiska (McCloud, 2011, str. 185). Na podlagi različne razporeditve malih
barvnih pikic so lahko pričarali katerikoli odtenek barve. Tako so recimo natisom plasti
rdečih pikic, ki so bile zelo na široko mrežasto razporejene, na beli podlagi ustvarili
optično iluzijo svetlo rožnatega odtenka. Z bolj gosto mrežo pikic je ta odtenek postal
bolj rdeč. Ker so rastrske pike zelo majhne, jih človeško oko ne dojema kot pike,
temveč jih pomeša z belo barvo podlage in iz tega naredi določen barvni odtenek. Da bi
v tisku recimo pričarali sekundarno barvo, so z rahlim zamikom eno na drugo natisnili
dve plasti osnovnih barv (tako sta rumena in modra dali zeleno). Rastrske pike so prav
tako uporabljali za senčenje14.
Pike so tiskali tako, da so čez obrisano risbo položili šablono, ki je imela enakomerno
razporejene luknjice. Čez šablono so nato nanesli barvo, tako da je slednja pronicala na
risbo le skozi izrezane dele. Tako so na risbi nastane barvne pikice.
Lichtenstein je to proces preizkusil z doma narejeno šablono, vendar mu izdelek ni bil
všeč, saj je bil preveč nepravilen. Zatem je pričel slikati pike s pomočjo tehnike frotaža.
Pod format je položil teksturirano podlago (drobno mrežo) in po formatu drgnil. Čeprav

13

Izvirno Benday dots -po izumitelju Benjaminu Dayu.

Lichtenstein se v poznejših letih začne posluževati tudi mešanja barv s prekrivanjem različnih
barvnih plasti (npr. serija Katedrale), tako kot senčenja z rastrskimi pikami (serija Mirrors).
(Hendrickson, 2000, str. 49)
14
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je bil učinek podoben, pa mu ni bilo všeč dejstvo, da so barvni toni preveč
neenakomerni, kar je bila posledica drgnjenja. Končno je odkril industrijsko izdelano
šablono ter začel nanašati barvo z valjem, kar je zagotovila bolj enakomeren nanos.
Slednja tehnika mu je ustrezala, saj je z njo dosegel precej industrijski videz slike
(Waldman, 1993, str. 57).
Pik pa Lichtenstein ni uporabljal povsem enako kot tiskarska industrija (Hendrickson,
2000, str. 45). Sam je uporabljal pike precej večjih dimenzij v primerjavi s industrijskim
tiskom. Njegov namen je bil, da pike, ki naj bi bile očesu nevidne, naredi vidne. Prav
tako jih je nanašal le na določena območja (Hendrickson, 2000, str. 21), medtem ko je
druga v celoti zapolnil z barvo (npr. lasje). Z gradacijo in spreminjanjem velikosti pik je
pričel šele pozneje, ko je pričel rastrske pike začel uporabljati v bolj dekorativne
namene. Posluževal se je pri vzorčenju tudi diagonalnih črt.
Obrisne linije
Črno barvo je večinoma uporabljal le za obrisne črte. Te so bile debele in pravilnih
oblik, delom pa so dodale kontrastnost. Na začetku, v delih z Disneyjevo motiviko, so
obrisi še temno modre barve. Obrisne linije mu sledijo vse do konca Lichtensteinovega
dela. Na veliko se jih poslužuje tudi v seriji Entablatures, kjer barva in rastrske pike ne
igrajo več velike vloge.
Slika 30 Lichtenstein, Whaam, 1963
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Slika 31 Lichtenstein, The Kiss, 1962
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2.5.2.3 Lichtenstein in strip
Čeprav se je Lichtenstein ukvarjal s številnimi drugimi motivikami (reprodukcije
umetnikih del, serije Art Deco arhitekture, ogledal, potez čopiča, prostorov,…) pa se
bomo osredotočili na njegova zgodnja dela 70. let, ko je s stripovsko motiviko
spremenil umetniški svet Pop Arta.
2.5.2.3.1 Razvoj stripa in Lichtenstein
Lichtenstein je Disneyjeve junake začel odkrivati v času okoli leta 1960 (Hendrickson,
2000, str. 21). Takrat je v ZDA potekalo obdobje »underground« stila.
Stimulativne vsebine in porast umetniških stilov so vplivali na to, da je strip bil oklican
za slabo literaturo. Comic-Code-Authority je stroga nadzirala vsebino stripov, ki se jih
je tedaj prodajalo.
To sta izkoristili založbi DC Comics in Marvel, ki sta se prebili na vrh in začelo se je
obdobje superjunakov15.
Prav tako so v teh letih postali priljubljeni junaki Walt Disneyja, ki je svoje podjetje
odprl že v 40. letih, prav okoli leta 1960 pa se odpre Mickey Mouse Club (Bader, 2010,
str. 34).
Kot je Roy Lichtenstein nekoč povedal, je Pop Art vedno gledal ven v svet. Z
raziskovanjem popularne kulture je pridobival inspiracijo. Popularnost stripovskih
junakov se je ravno pričenjala in morda je prav to razlog, da sta v letu 1961 tako Roy
Lichtenstein kot Andy Warhol v svojih delih uporabila stripovsko motiviko (Waldman,
1993, str. 71).
2.5.2.3.2 Disneyjevi junaki in odkritje stripa
V njegovih najbolj ključnih zgodnjih delih se pojavlja predvsem motiv Disneyjevih
junakov. Miki Miška, Racman Jaka in Popaj so tisti, ki so Roya spravili na umetniško
sceno. Močna barvna polja, govorni oblački, obrisne linije so izžarevali duhovit in

15

Mnogi izmed teh so bili patriotsko usmerjeni- Captain America, Flash Gordon…
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Slika 32 Lichtenstein, As I opened Fire, 1964

barvit svet stripa. Lichtenstein je raziskoval stripovsko simboliko in kako je ta z
uporabo abstraktnih znakov sporočala neko zgodbo (Hendrickson, 2000, str. 32).
Iz tega se je nato Liechtensteinu rodilo zanimanje za vojne in romantične stripovske
zgodbe.
2.5.2.3.3 Stripovski kadri z vojno motiviko
Eksplozije v bitki in let letala sta ključna motiva, ki jih je slikar črpal iz vojnih
stripovskih zgodb. Največkrat naletimo na barvito tipografijo, ki predstavlja zvočne
učinke, zvezdnato obliko eksplozije, oblakasto obliko dima. V kadrih, kateri so včasih
naslikani tudi po trije skupaj, se pojavlja opisni oblaček, ki opisuje dogajanje. Pa vendar
nam besedilo nikoli ne razloži, kaj se dogaja (Hendrickson, 2000, str. 37). Preko tega je
razvidno, da se je Lichtenstein osredotočal zgolj na estetsko vrednost kadra, ne pa na
njegovo zgodbo.
2.5.2.3.4 Lichtensteinova romantična dekleta
Umetnikovo delo je bilo velikokrat izrazito romantično. Tisti motiv, ki ga je ustvaril v
zgodnjih letih in ga v obliki reprodukcij še vedno pogosto vidimo danes, pa je motiv
lepega dekleta sinje modrih oči. Tip dekleta, ki vedno objokuje svojo ljubezensko
razočaranje, je v slikarjeve delih skoraj vedno istega videza: črne obrvi, modre oči,
polne rdeče ustnice, majhen nos in vitka postava. Različne Lichtensteinove junakinje
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lahko ločimo kvečjemu po dolžini in barvi las16 (Hendrickson, 2000, str. 33). S solzami
v očeh dekleta razmišljajo o nekomu po imenu Brad. Junakinje, ki so navadno ujete v
enem kadru, navadno spremlja miselni ali govorni, včasih tudi opisovalni oblaček.
Čeprav največkrat naletimo na dekleta, pa je Lichtenstein ustvaril tudi precej del, kjer
nastopa moški lik. Ne glede na spol pa v večini slikarjevih del kot glavni del
kompozicije nastopa človeški obraz, redkeje tudi celotno telo.
Slika 33 Lichtenstein, We rose up slowly, 1964

S svojim delom je Lichtenstein iz Popa pomagal ustvariti obdobje, ki je močno
prestopilo mejo pojma »umetnost«. Na danih temeljih se je razvil svoboden in
provokativen umetniški svet, kot ga poznamo danes.

Roy se za prikaz črnih las poslužuje modre barve, po zgledu tedanjega tiska (Hendrickson,
2000, str. 31)
16
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3 Avtorski del
Stripovska risba mi je bila od vedno blizu. Strip je bil del mojega otroštva. Zgodbo sem
posrkala vase kot vizualni svet, v katerem se lahko izgubim in se predam domišljiji.
Nekaj stripovske ljubezni se je preneslo tudi v moja nadaljnja leta. Od tedaj moje
likovno delo spremljajo elementi likovne govorice stripa. Kontrastne barve, črne
obrisne linije in kombinacija risbe in besedila so ostali moji sopotniki vse skozi otroštvo
in na univerzi.
Na slednji se je pričela tudi moja ljubezen do modne ilustracije. Posledično je nastala
zmes stripovskega jezika in estetike ilustracije, ki sem jo uporabila tudi pri izvedbi
slikarskih del v diplomskem delu.

3.1 O ideji
V avtorskem delu diplome sem raziskala tako-imenovani stripovski kader in vnos letega na likovni format. Navdih sem dobila v plakatih na stenah moje sobe, ki
prikazujejo superjunake.
Všeč mi je njihova dinamičnost in zgovorna barvitost, v katerih je čutiti posebno moč.
Verjetno sem se pod vplivom enostranskih podob odločila za posamezni enozvočni
stripovski kader, ne pa na sekvenčno postavitev sličic.
Ta odločitev me je kmalu privedla do modernističnih umetniških svetov in pojava Pop
Arta. Navdihnilo me je umetniško delovanje tedanjega slikarja Roya Lichtensteina, ki je
ubral v svojem delu meni enako pot, čeprav je bilo njegovo raziskovanje usmerjeno bolj
proti rastru, industrijskemu barvnemu tisku in temnim obrisnim linijam. Med lastnim in
Lichtensteinovim delom sem lahko potegnila nekaj vzporednic, predvsem v uporabi
obrisnih linij, uporabi tipografije v kombinaciji s sliko ter v samem motivu.
Lichtenstein je na podlagi stripovskih zgodb ustvaril svojevrsten tip junakinje. Skozi
njegova umetniška dela se pojavlja tip lepe mladenke mehkih obraznih potez in velikih
oči.
Sama sem se k motivu ženskega obraza vračala spet in spet skozi vsa leta na univerzi.
Verjetno je prav to glavni razlog, da sem sklenila v diplomskem delu raziskati
umetniško delovanje Roya Lichtensteina.
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V svojih slikah sem želela ustvariti preplet stripovske govorice in Lichtensteinovih
junakinj ter vse skupaj na svojevrsten način prevesti v kontekst sodobnega sveta.

3.2 Zasnova zgodbe
Za lažje razumevanje Lichtensteinovega dela je potrebno citirati Waldmanove zapise o
njem:
»Women draw themselves this way, that is what makeup really is. They put their lips on
in the certain shape and do their hair to resemble a certain ideal. There is an
interaction that is very intriguing.« Roy Lichtenstein (Waldman, 1994, str. 117)

Slika 34 Bašič, Does my hair shine enough?, 2013

Waldman (1994, str. 125) je Lichtensteinova dekleta opredelila kot družbene klišeje
tistega obdobja. In res, Lichtenstein je svoje junakinje upodabljal kot krhka bitja, ki so
se znašla v svetu, izdelanem po moških merilih.
To idejo sem sama želela posodobiti v svojih likovnih delih. Razmišljati sem pričela,
kako bi opredelila sedanjo žensko, kakšna je njena vloga in kaj si želi biti. Želela sem
ugotoviti, kaj so današnji problemi sodobnega dekleta.
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Izposodila sem si Lichtensteinovo miselnost, da so ženske ranljiva in nesamozavestna
bitja in to prenesla v kontekst današnjega ženskega sveta, kjer se krhkost spremeni v
zavist in nesamozavest v željo po popolnosti.
Odločila sem se, da se osredotočim na pojavnost ženske, katere svet se vrti okoli
njenega lastnega videza. Menim, da je namreč lepota tisto, kar vodi današnjo kulturo.
Takšna ženska si želi biti čim lepša, čim popolnejša in s tem čimbolj podobna
manekenkam na naslovnicah številnih revij. Sklenila sem, da k temu pristopim ironično.

V svojih delih sem ustvarila svet modernega lepega dekleta. Ta se, v primerjavi z
Lichtensteinovimi junakinjami, nič več ne ubada z banalnimi ljubezenskimi problemi.
Obkrožena z oglaševalskimi plakati, s katerih se ji smehljajo manekenke, se ubada samo
še z enim problemom: lepoto. Tako jo zdaj, namesto da bi jo vodile pomembnejše želje,
vodijo vprašanja, kot so: »Se danes moji lasje dovolj svetijo?«
»Sodobni problemi lepih deklet«, kot sem poimenovala svojo serijo del, nosijo na nek
način duhovito sporočilo: lepa dekleta imajo težave prav s tem, da ohranjajo svojo
lepoto.
Lahko bi rekla, da sem s svojimi deli odprla vrata v ženske misli. Poskušala sem se
spomniti tistih kar najbolj nesmiselnih in skritih.
Dela odkrivajo, koliko časa lahko dekle porabi za to, da se primerno obleče za neko
priložnost; kako največkrat najlepši čevlji niso tudi najbolj udobni; kako težko se je
odločiti, ali je pizza v poletnem času dobra ideja ali ne; kako težko je ohraniti lepo
pričesko v slabem vremenu.
Dela so s tem dobila duhovit vložek, ki se lepo sklada s pestrostjo videza slik.
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Slika 35 Bašič, All dressed up, 2014

3.3 O delih »Sodobni problemi lepih deklet«
3.3.1 Vpeljava stripovskih elementov na format
Moja dela so pravzaprav povečani avtorski stripovski kadri. Kot okvir kadra služi sama
oblika formata. Ta je v mojem primeru vedno pravokotne oblike, saj doda k izčiščenosti
slike.
Na formatu sem upodobila figuro in tekstovni oblaček. Figura je največkrat upodobljena
doprsno, včasih tudi zgolj obraz. Tekstovni oblaček je največkrat upodobljen kot
miselni, v nekaterih primerih pa tudi kot govorni.
Uporabila sem črne obrisne linije pravilnih oblik in enakomerne debelosti, saj menim,
da med seboj povežejo določene elemente, po drugi strani pa zaradi njih figura in
oblaček izstopita od ozadja.
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3.3.2 Barva in potisk
Uporabila sem dve različni tehniki: pri nekaterih delih sem se odločila za uporabo
akrilne barve, medtem ko sem druga združila z dekorativnim potiskom.
Da bi slike naredila živahne in igrive, sem se odločila, da uporabim tudi temu primerno
barvno paleto. Po zgledu Roya Lichtensteina sem sklenila uporabiti tri osnovne barve
(rdečo, modro in rumeno) skupaj s črno in belo. Te barve sem izbrala zaradi njihove
moči in sporočilnosti. Tako rumena predstavlja veselje in samozavest, modra mir in
duhovnost, medtem ko rdeča v sebi nosi strast in erotičnost.
Pri delu se nisem v celoti posluževala Lichtenstenove slikarske tehnike. Optično
mešanje barv, katerega je umetnik ustvaril z uporabo rastrskih pik, sem sama
nadomestila z barvnimi ploskvami drugih barvnih odtenkov. Tako sem pri barvi oči
uporabila svetlo modro, pri ustnicah pa svetlo rožnato, prav tako sem za obraz uporabila
kožni odtenek.
Slika 36 Bašič, Fabolous, 2014
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Slika 37 Bašič, Lipstick, 2013

Slika 38 Bašič, Does my hair shine enough?, 2013
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Pri drugih delih sem se odločila, da se poigram s črno-belo stripovsko risbo in jo
združim z dekorativnim potiskom.
Razlog za to je predvsem v tem, da sem želela še bolj poudariti težnjo po lepoti, s katero
sem se ukvarjala. Hotela sem še povečati ženstveni naboj motiva, zato sem sklenila, da
uporabim dekorativen potisk v ozadju. Izbrala sem baročni potisk brokata, saj daje vtis
prefinjenosti in elegance. S tiskalnikom sem natisnila vzorce različnih barv in s
posameznim vzorcem nato prelepila formate.
Za risbo sem uporabila zgolj belo barvo in črne obrisne linije. Figuro in oblaček sem
nato izrezala in prilepila na vzorec.
Ker so moje slike bile drugače precej prečiščene (s tem mislim to, da sta na formatu
zgolj figura in oblaček), sem z barvo oziroma potiskom nadomestila manjkajočo
komponento ozadja.
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Slika 39 Bašič, Weather problems, 2014
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4 Empirični del
V empiričnem delu naloge sem izvedla anketo o priljubljenosti stripa med osnovnošolci.
Poleg tega sem tudi sestavila učno pripravo o stripu na področju Likovnega snovanja.

4.1 Anketa
4.1.1 Namen in cilj
Ker sem sama v času otroštva veliko brala stripe, sem se odločila, da raziščem, kako
priljubljen je strip v današnjem času pri otrocih.
Pri raziskavi me je zanimalo, kako pogosto posežejo šolarji po stripovskih zgodbah, v
kakšni obliki te so in kako pridejo z njimi v stik. Predvsem sem želela ugotoviti ali
stripe berejo načrtno ali le mimogrede naletijo nanje.

4.1.2 Raziskovalna metoda
4.1.2.1 Vzorec
Odločila sem se za metodo anketiranja. Za vzorec sem izbrala učence osnovne šole
Tolmin in sicer tri starostno različne razrede (5. razred, 7. razred, 9. razred). Vseh
anketirancev skupaj je bilo 67, od tega sem nazaj dobila 60 pravilno izpolnjenih
vprašalnikov, 7 pa jih je bilo neveljavnih.
Od teh 60 otrok sta bila enaka deleža moškega in ženskega spola.

Tabela 1 Struktura anketirancev po spolu in starosti

Vzorec
5. razred
7. razred
9. razred

Moški
12
11
7
30

Ženske
8
12
10
30
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Skupaj
20
23
17
60

Graf 1 Struktura anketirancev po spolu in starosti
25
20

Moški
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Ženske
Skupaj

10
5
0
5.razred

7.razred

9.razred

Kot je razvidno iz grafa17, je v posameznem razredu različno število učencev, kar je
potrebno upoštevati pri interpretaciji analize odgovorov.
Sestavila sem vprašalnik z obsegom štirih vprašanj. Ta so zaprtega tipa, saj ta tip
določa lažjo obdelavo rezultatov. Pri prvih dveh vprašanjih so morali anketiranci
obkrožiti le en sam odgovor, medtem ko so jih pri tretjem in četrtem vprašanju lahko
obkrožili več. Prav tako so morali anketiranci navesti tudi spol in razredno stopnjo.

17

V grafih so upoštevani le pravilno izpolnjeni vprašalniki.
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4.1.3 Analiza rezultatov
Pri vsakem vprašanju sem postavila hipotezo na podlagi lastnih izkušenj.

Vprašanje 1: Kako pogosto bereš stripe?
To vprašanje sem postavila, da ugotovim, kako pogosto anketiranci berejo stripe.
Upoštevala sem namreč, da vsi ne berejo v enaki meri.
Ker nas je v mojem otroštvu večina rada brala stripe, sem izhajala iz stališča, da je strip
pogosto brana literatura. Prav tako sem na osnovi izkušenj sklepala, da na splošno več
bere ženski spol, kar naj bi posledično veljalo tudi za branje stripov.

Tabela 2 Struktura odgovorov po spolu in starosti

Odgovor
Moški Ženske 5. razred 7. razred 9. razred Skupaj %
Vsak dan
1
1
0
2
0
2
3%
Vsaj enkrat na teden
9
5
5
4
5
14
23%
Vsaj enkrat na mesec
9
6
6
4
5
15
25%
Vsaj enkrat na leto
7
10
5
7
5
17
28%
Nikoli
4
8
4
6
2
12
20%
30
30
20
23
17
60
100%

Graf 2: Struktura odgovorov

3%

Vsak dan

20%
23%

Vsaj enkrat na teden
Vsaj enkrat na mesec
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Vsaj enkrat na leto
25%
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Skupen delež tistih, ki stripe berejo več od enkrat na leto (52%) je rahlo višji od deleža
tistih, ki stripov skoraj ne berejo (48%).
Vsi odgovori so približno enako zastopani, izstopa edino odgovor »vsak dan«. Za tega
so se odločili le 3% anketirancev, kar je v skladu s pričakovanji, saj bi sicer to pomenilo
vsakodnevno branje stripov.

Graf 3 Spolna struktura odgovorov
35%
30%
25%

Vsak dan

20%

Vsaj enkrat na teden

15%

Vsaj enkrat na mesec

10%

Vsaj enkrat na leto

5%

Nikoli

0%
Moški

Ženske

Iz grafa je razvidno, da so anketiranci moškega spola pogostejši bralec stripov, saj jih je
kar 60% odgovorilo, da stripe berejo redno18. Presenetljiv je podatek, da je enak
odstotek (60%) žensk odgovoril, da stripe berejo redko ali sploh ne19.

18

Vsota odgovorov »vsak dan«, »vsaj enkrat na teden«, »vsaj enkrat na mesec«.

19

Vsota odgovorov na »vsaj enkrat na leto« in »nikoli«.
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Graf 4 Starostna struktura odgovorov
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Med posameznimi razrednimi stopnjami ni bilo očitnih razlik.
V nadaljnjih vprašanjih v analizo nisem vključila tistega deleža vzorca (20%), ki je
odgovoril, da stripa ne bere.

Vprašanje 2: Koliko strani navadno obsega strip, ki ga bereš?
Z drugim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšen obseg stripa je najbolj priljubljen
med osnovnošolci.
Sklepala sem, da bo večina izbirala manj obsežno literaturo do 4 strani. Stripi v takšnem
obsegu so namreč največkrat sestavni deli raznih revij, predvsem pri najstniških, ki so v
teh letih zelo brane. Posledično naj bi le redki posegali po daljših stripovskih zgodbah.

Tabela 3 Struktura odgovorov po spolu in starosti

Odgovor
Več kot deset strani
5-10 strani
2-4 strani
1 stran
Manj kot eno stran

Moški Ženske 5. razred 7. razred 9. razred Skupaj %
6
5
4
2
5
11
23%
3
0
2
0
1
3
6%
0
5
1
4
0
5
10%
8
1
4
4
1
9
19%
9
26

11
22

5
16
53

7
17

8
15

20
48

42%
100%

Graf 5 Struktura odgovorov

Več kot deset strani
23%
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1 stran
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19%

Zanimiva je ugotovitev, da največji delež (42%) bere stripe, ki obsegajo manj kot stran.
Iz tega lahko sklepamo, da so priljubljena oblika branja stripovske pasice. Delež
odgovorov »več kot 10 strani« pa je vseeno višji, kot je bilo pričakovano.
Najmanjkrat izbran odgovor je »5-10 strani«, kar je razumljivo glede na to, da stripi v
takšnem obsegu niso tako pogosti.

Graf 6 Spolna struktura odgovorov
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Več kot deset strani
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5-10 strani
30%

2-4 strani
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1 stran
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Graf 7 Starostna struktura odgovorov
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Iz zgornjih grafov ni razvidnih večjih razlik med spoloma, prav tako ne med razrednimi
stopnjami.

Vprašanje 3: V kakšni obliki so navadno stripi, ki jih bereš?
S tem vprašanjem sem raziskala, kakšna oblika stripa je najbolj brana. Anketiranec je
imel možnost izbrati več odgovorov. Ker veliko za to starostno obdobje zanimivih revij
vsebuje tudi strip, sem pričakovala, da bo prevladoval odgovor »strip je del revije«.

Tabela 4 Struktura odgovorov po spolu in starosti

Odgovor
Moški Ženske 5. razred 7. razred 9. razred Skupaj %
V obliki knjige
4
5
3
2
4
9
13%
Strip v obliki revije
6
4
3
4
3
10
14%
Strip je del revije
11
12
7
7
10
23
32%
Na internetu
16
10
8
10
7
26
37%
Drugo
3
0
1
1
1
3
4%
40
31
22
24
25
71
100%
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Graf 8 Struktura odgovorov
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Zanimivo je, da večina anketirancev (37%) bere stripe na internetu. V veliki meri je
zastopan tudi strip kot sestavni del revij (32%), kar je ustrezalo pričakovanju. Na
podlagi rezultatov lahko sklepam, da so najbolj priljubljeni krajši stripi na internetu in v
revijah, saj so ti številčnejši in bolj dosegljivi otrokom kot knjižne verzije stripovskih
zgodb.

Graf 9 Spolna struktura odgovorov
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Graf 10 Starostna struktura odgovorov
45%
40%

V obliki knjige

35%
30%

Strip v obliki revije

25%
20%

Strip je del revije

15%

Na internetu

10%

Drugo

5%
0%
5.razred

7.razred

9.razred

Med spoloma ni večjih razlik, v približno enaki meri zastopata vse oblike stripa. Pri
razrednih stopnjah opazimo kvečjemu porast bralcev revij pri 9. razredu.

Vprašanje 4: Stripe, ki jih berem:
Zadnje vprašanje se je navezovalo na to, kako pridejo mladi v stik s stripom. Tudi tu je
bilo možnih več odgovorov.
Kot sem že omenila, sem predvidevala, da anketiranci v večini berejo strip v revijah.
Tako sem menila, da bo najmanj tistih, ki si stripe ogledajo na internetu.

Tabela 5 Struktura odgovorov po spolu in starosti

Odgovor
Imam naročene na dom
Kupujem
Si izposodim od prijatelja
Si izposodim v knjižnici
Si ogledam na internetu

Moški Ženske 5. razred

4
3
8
3
12
30

8
1
9
4
7
29

4
2
7
3
6
22
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7. razred

5
1
5
2
7
20

9. razred Skupaj

3
1
5
2
6
17

12
4
17
7
19
59

%

20%
7%
29%
12%
32%
100%

Graf 11 Struktura odgovorov
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12%
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Zanimivo pa je največji delež prav tistih, ki si stripe ogledajo prek interneta (32%), kar
dokazuje porast uporabe računalnika. Drugi dve pogosti izbiri sta bili »izposoja od
prijatelja« (29%) in »imam naročene na dom« (20%), najmanj pa jih stripe kupuje (7%).

Graf 12 Spolna struktura odgovorov
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Večji delež ženskega spola je izbral možnost naročnine. S pomočjo križanja odgovorov
na 3. in 4. vprašanji, sem lahko sklepala, da se naročnina nanaša na revije.

Graf 13 Starostna struktura odgovorov
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Med razrednimi stopnjami ni očitnih razlik.
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4.1.4 Sklep
Skozi obdelavo podatkov je bilo razvidno, da strip ni najbolj priljubljena literatura pri
osnovnošolcih, saj ga redno bere le polovičen delež anketirancev – še ti pa berejo
predvsem le krajše stripe.
Ugotovitev, da stripe bere več moškega kot ženskega spola, je nepričakovana. Pa vendar
bi lahko rekli, da je štel za moško literaturo. Morda so k temu pripomogli določeni
prevladujoči žanri na slovenskem trgu20, kot so detektivske, patriotske, vojne zgodbe,…
Glede na to, da večina anketirancev bere stripe, ki obsegajo po manj kot eno stran,
lahko sklepamo, da so najbolj priljubljena oblika stripa stripovske pasice. To dejstvo ni
tako presenetljivo, ko pomislimo na njihovo dolgo zgodovino ter njihovo pogosto
uporabo v medijih in literaturi.
Najbolj pogosta vira stripov sta internet in revije. V povezavi te ugotovitve z zgornjo
odkrijemo, da so prav stripovske pasice največkrat sestavni del revij. Prav tako so na
internetnih straneh pogoste kratke zgodbice v obliki stripa »memeji«. Verjetno vpliva
na priljubljenost revij in interneta, dokazuje tudi to, da so ti pravzaprav številčnejši in
dostopnejši, kar v neki meri pojasnjuje tudi slabšo zastopanost knjižnih verzij stripov.
Kljub temu pa je tudi daljša stripovska literatura ohranila določen delež bralcev.
Medtem, ko opazimo razlike v branju glede na spol, pa ne moremo navesti večjih
sprememb v branju glede na razredno stopnjo.

Strip v Sloveniji ni dobro brana literatura. Večina uporabnikov pride z njim v stik prek
revij in interneta.
Iz tega lahko zaključimo, da obstaja manjši delež otrok, ki bo po stripu posegel načrtno.

20

npr. Alan Ford, Veliki Blek,…
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4.2 Učna priprava: Strip
Avtor:

Katja Bašič

Predmet:

Likovno snovanje

Okvirni čas
obravnavanega
področja:

2 šolski uri

Razred:

7. razred

Likovno področje:

Likovno snovanje

Likovna naloga:

Risanje stripa po domišljiji

Likovna tehnika:

Barvni svinčniki

Likovni materiali in
pripomočki:

Barvni svinčniki, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, A3 format

Likovni motiv:

Moja počitniška prigoda

Učne metode:

Metoda praktičnega likovnega izražanja, razlaga,
demonstracija, pogovor

Oblike dela:

Frontalna, individualna

Učni mediji in
pripomočki:

Fotografije stripov različnih avtorjev

Medpredmetne
povezave:

Zgodovina umetnosti, matematika, slovenščina

Učni pripomočki:

Npr. LCD projektor, računalnik, programska prezentacija
fotografij…

Vrsta učne ure:

Uvodna, kombinirana

Literatura:

Tacol, T., Frelih, Č., & Muhovič, J. (2007). Likovno snovanje I.
Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje I za 7. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Debora.
McCloud, S. (2011). Kako razumeti strip: o nevidni umetnosti.
Ljubljana: Cankarjeva založba.
Slike:
Slika 1: Oucault, Hogan's Alley: The Yellow Kid taked a hand
at golf, 1897. Vir: %20%20http://dormir-moinsbete.com/bandes-dessinees/
Slika 2: Eisner, del stripa The Spirit: Thanksgiving Spirit, 1949.
Vir:
http://www.deniskitchen.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code
=AG&Screen=PROD&Product_Code=A_WE.thankgiv
Slika 3: Watterson, kader stripa Calvin and Hobbes. Vir:
http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2014/08/28
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Slika 4: Davis, Garfield. Vir:
http://www.gocomics.com/garfield/2014/08/28
Cilji / učenci:

Znajo razložiti pojme: pasica, stripovski kader, uokvirjene
risbe, dogodek (sekvenca), znak-simbol, karikirana risba,
realistična risba, plan (široki, bližnji), tipografija,
stripovski žanr
Znajo našteti različne stripovske žanre
Znajo opisati lastnosti stripa
Narišejo strip z upoštevanjem stripovskih elementov
Pri delu kombinirajo risbo in besedilo
Izdelajo delo, ki je estetsko dovršeno, ima jasno in
zanimivo zgodbo
Razvijajo občutek za odnos delov do celote
Razvijajo občutek za kritično vrednotenje del

Potek učne ure
Učitelj

Učenci

Učne
metode,
sredstva, pripomočki

Uvodni del
Uro začnem tako, da na tablo Učenci odgovarjajo.
zarišem stripovski oblaček s
pozdravom. Nato povprašam
učence ali berejo stripe.

Tabelni zapis

Zatem povprašam, če mi zna
kdo razložiti, kaj strip je.
Na tablo zapišemo nekaj
odgovorov
in
iz
njih
poskušamo sestaviti definicijo
stripa.
Osrednji del
Posredovanje vsebine o likovnih pojmih
Prikažem projekcijo.
Povem definicijo stripa po
McCloudu (2011, str. 9):

Učenci poslušajo,
sprašujejo.

»Strip so nevidne slike in druge
podobe, sopostavljene v
namensko zaporedje,
namenjene podajanju
informacij in vzbujanju
estetskih občutkov pri
gledalcu.«
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Prikaz slikovnih primerov
različnih stripov.

Razložim jo s pomočjo
definicije, ki smo jo v uvodnem
delu zapisali na tablo.
Preko projekcije si ogledamo
nekaj slikovnih primerov stripa.
Na podlagi teh razložim pojme:
pasica, stripovski kader,
uokvirjene risbe, dogodek
(sekvenca), znak-simbol, plan
(široki, bližnji), tipografija,…

Razložim, da se striparji
poslužujejo različnih risarskih
stilov. Prikažem nekaj
slikovnih primerov različnih
stilov risanja.

Učenci primerjajo
risarske stile med
seboj.

Prikaz slikovnih primerov
različnih risarskih stilov.

Z učenci jih primerjamo med
seboj. Razložim pojme, kot sta
karikirana/realistična risba.

Pojasnim, da obstajajo različni
stripovski žanri. Na projekciji
prikažem nekaj primerov
stripovskih zgodb, kot so
Asterix, Peanuts, … Skupaj
poskušamo uvrstiti posamezno
zgodbo v njej lasten žanr.

Učenci pomagajo
uvrstiti določeno
stripovsko zgodbo v
posamezen žanr.
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Prikaz slikovnih primerov
različnih stripovskih zgodb.

Napoved likovne naloge
Napovem, da bomo dani dve
uri risali strip. Povem, da naj
strip prikazuje neko poletno
dogodivščino, ki so jo učenci
doživeli.

Poslušajo, sprašujejo,
razmišljajo.

Razložim, da bomo risali z
barvnimi svinčniki na A3
format.
Tabelni zapis kriterijev
ocenjevanja.

Opozorim, da naj bodo pri delu
zajeti določeni kriteriji:
-

Zgodba ustreza motivu
Delo zajema stripovske
elemente
Delo je estetsko zanimivo
in dobro izvedeno
Uporabljena je
kombinacija besedila in
slike
Pisava je berljiva.

Učenci pripravijo
material in pričnejo z
delom.

Likovno izražanje
Učence pri delu spodbujam in
jim pomagam pri reševanju
likovnih problemov.

Učenci rišejo.

Sklepni del
Izdelke razstavimo in si jih
ogledamo. Skupaj jih
ovrednotimo, pri čemer
upoštevamo dane kriterije.

Učenci ovrednotijo izdelke.

Učencem naročim, da
pospravijo material in likovno
površino.

Učenci pospravijo.

64

Na prosojnici ni
fotografije.

5 Zaključek
Stripovska umetnost je skozi svoj razvoj doživljala mnoge vzpone in padce. Iz začetnih
časopisnih pasic, ki so obsegale manj kot eno stran se je razvila obsežna zvrst literature,
kot so grafični romani. Istočasno z obliko pa se je spreminjala tudi funkcija stripa. S
porastom ustvarjalcev stripa so se pojavili tudi številni različni risarski slogi in
stripovski žanri. Roy Lichtenstein je v svojih delih temeljito zajel likovni jezik stripa in
iz njega ustvaril popolnoma samosvoj umetniški slog, ki se ga še zdaj redno poslužujejo
mnogi umetniki, kot navdih pa služi tudi različnim industrijam.
V avtorskem delu diplomske naloge sem ustvarila serijo slik. Čeprav sem na začetku
navdih črpala tako od stripa kot od Roya Lichtensteina, sem skozi sam proces oddaljila
ter ustvarila svojevrstno ideologijo. V svojih delih sem ohranila zgolj nekaj elementov
stripovskega kadra, druge pa opustila.
V empiričnem delu sem skozi analizo odgovorov ugotovila, da priljubljenost stripovske
literature med osnovnošolskimi otroci pravzaprav pada. Na podlagi rezultatov sem
lahko sklepala, da pridejo otroci v stik s stripom predvsem prek revij in da potemtakem
le manjše število po stripu poseže namerno. Strip se tako še vedno ni dodobra uveljavil
v svetu literature in le upam lahko, da se v prihodnosti bo.
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Priloge
Viri slikovnega gradiva
Slika 1:

Atenska antična vaza. Vir:
http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/shapes/calyx.htm

Slika 2:

Tapiserija iz Bayeuxa. Vir:
http://rubens.anu.edu.au/htdocs/laserdisk/0214/21422.JPG

Slika 3:

Azteški slikovni rokopis. Vir:
%20%20http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/1laQMhiDSRmssMwRUNVlQ

Slika 4:

Töpffer, Histoire de Monsieur Cryptogame, 1845. Vir:
%20%20http://en.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer#mediaview
er/File:Toepffer_Cryptogame_13.png

Slika 5:

Oucault, Hogan's Alley: The Yellow Kid taked a hand at golf, 1897. Vir:
%20%20http://dormir-moins-bete.com/bandes-dessinees/

Slika 6:

Schulz, Peanuts. Vir: %20%20http://www.gocomics.com/peanuts/2014/07/05

Slika 7:

Spiegelman, platnica zbirke Maus, 2003. Vir: http://www.comicvine.com/thecomplete-maus-1/4000-453153/

Slika 8:

Navodila za umivanje rok. Vir:
http://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

Slika 9:

Znaki za alarmiranje. Vir:
http://www.posavc.si/images/slikePodstrani/alarmiranje-.jpg

Slika 10: McCloud, del stripa But No One Ever Noticed the Walrus, 2003. Vir:
http://scottmccloud.com/1-webcomics/mi/mi-22/mi-22.html
Slika 11: McCloud, del stripa Zot! Online: Hearts&Minds, 2000. Vir:
%20%20%20%20http://scottmccloud.com/1-webcomics/zot/zot-02/zot02.html
Slika 12: Eisner, skica Collision, 1989 . Vir:
http://www.deniskitchen.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=AG&Screen
=PROD&Product_Code=A.WE.CPNS71
Slika 13: Naslovnica Walt Disney's Comics, 1940. Vir:
http://www.comicvine.com/walt-disneys-comics-stories-1/4000-136104/
Slika 14: Stevens, naslovnica Planet Comics, 1988. Vir:
http://www.davestevens.com/html/ds_black_zoom_18.html
Slika 15: Fleener, naslovnica Fleener, 1996. Vir:
http://www.maryfleener.com/covers/covers_comic_book_13.htm
Slika 16: McCloud, primeri različnih obraznih mimik. Vir:
http://1.bp.blogspot.com/_AsoX6FNQJpE/SZ8B0Q4atwI/AAAAAAAAAtM/
GknG7saHZCQ/s1600-h/making+comics+-+faces.jpg

Slika 17: Davis, Garfield. Vir: http://www.gocomics.com/garfield/2014/08/28
Slika 18: McCloud, kader stripa Monkey Town, 2002. Vir: http://scottmccloud.com/1webcomics/mi/mi-17/mi-17.html
Slika 19: Eisner, del stripa The Spirit: Thanksgiving Spirit, 1949. Vir:
http://www.deniskitchen.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=AG&Screen
=PROD&Product_Code=A_WE.thankgiv
Slika 20: Eisner, uvodni kader stripa The Spirit.Vir:
http://squeezegutalley.wordpress.com/2011/02/18/film-noir-blogathoneisners-spirit-of-noir/
Slika 21: McCloud, kader stripa Zot! Online: Hearts&Minds, 2000. Vir:
http://scottmccloud.com/1-webcomics/mi/mi-25/mi-25-5.html
Slika 22: Watterson, kader stripa Calvin and Hobbes. Vir:
http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2014/08/28
Slika 23: Eisner, del stripa The Spirit: The Story of Gerhard Schnobble, 1948. Vir:
http://squeezegutalley.wordpress.com/2011/02/18/film-noir-blogathoneisners-spirit-of-noir/
Slika 24: Lichtenstein, I know ... Brad, 1963. Vir: Henrickson, 2000, str. 13
Slika 25: Lichtenstein, Ten Dollar Bill, 1956. Vir: Henrickson, 2000, str. 9
Slika 26: Lichtenstein, Look Mickey, 1961. Vir: Henrickson, 2000, str. 11
Slika 27: Lichtenstein, Vicky, 1964. Vir: Henrickson, 2000, str. 39
Slika 28: Abruzzo, naslovnica stripa Secret Hearts, 1962 . Vir: http://imageduplicator.com/sat/sat_source_details.php?source_id=21213
Slika 29: Lichtenstein, Drowning girl, 1963. Vir: Henrickson, 2000, str. 31
Slika 30: Lichtenstein, Whaam, 1963. Vir:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b7/Roy_Lichtenstein_Whaam.jpg
Slika 31: Lichtenstein, The Kiss, 1962. Vir: Hendrickson, 2000, str. 35
Slika 32: Lichtenstein, As I opened Fire, 1964. Vir:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2f/As_I_Opened_Fire.JPG
Slika 33: Lichtenstein, We rose up slowly, 1964. Vir:
http://uploads0.wikiart.org/images/roy-lichtenstein/we-rose-up-slowly1964.jpg
Slika 34: Bašič, Does my hair shine enough?, 2013. Vir: iz lastne zbirke.
Slika 35: Bašič, All dressed up, 2014. Vir: iz lastne zbirke.
Slika 36: Bašič, Fabolous, 2014. Vir: iz lastne zbirke.
Slika 37: Bašič, Lipstick, 2013. Vir: iz lastne zbirke.
Slika 38: Bašič, Does my hair shine enough?, 2013. Vir: iz lastne zbirke.
Slika 39: Bašič, Weather problems, 2014. Vir: iz lastne zbirke.

VPRAŠALNIK

Pozdravljen/a!

Sem študentka 4.letnika likovne pedagogike in raziskujem priljubljenost stripa.
Prosim te, da odgovoriš na nekaj vprašanj. Vprašalnik je anonimen.

SPOL:

Ž

M

RAZRED: 5. 7. 9.
1. Kako pogosto bereš stripe? (za strip štejemo tudi samo dve zaporedni
sličici – poglej zgornji primer)
a. Vsak dan
b. Vsaj enkrat na teden
c. Vsaj enkrat na mesec
d. Vsaj enkrat na leto
e. Nikoli
2. Koliko strani navadno obsega strip, ki ga bereš?
a. Več kot deset strani
b. 5-10 strani
c. 2-4 strani
d. 1 stran
e. Manj kot eno stran

3. V kakšni obliki so navadno stripi, ki jih bereš? (možnih je več odgovorov)
a. V obliki knjige
b. Strip v obliki revije (strip obsega celotno revijo)
c. Strip je del revije (poleg ostale vsebine je v reviji tudi strip)
d. Na internetu
e. Drugo

4. Stripe, ki jih berem: (možnih je več odgovorov)
a. Imam naročene na dom
b. Kupujem (v trgovini, trafiki,…)
c. Si izposodim od prijatelja, znanca, sorodnika,…
d. Si izposodim v knjižnici
e. Si ogledam na internetu

Hvala za odgovore!

