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Povzetek 
 

Diplomsko delo raziskuje možnosti interpretacije pesmi v stripu. Tako odkriva 

interdisciplinarno področje, na katerem se strip povezuje z glasbo, njenimi besedili ali 

neuglasbeno poezijo. Na osnovi teorije in zgodovinskega razvoja stripa preverja njegove 

likovne ter literarne značilnosti in se osredotoča se na večplastnost stripovskih del, ki  poezijo 

dopolnjujejo s slikovno in sekvenčno sporočilnostjo.  

Avtorski del govori o Nesojenih kavbojih, albumu, ki uglasbene pesmi obenem predstavlja v 

obliki stripov. Na njihovih odlomkih so prikazane različne nadgradnje verzov, opisan pa je 

tudi proces razvoja risbe in nastajanja albuma.  

Pedagoški del je bil izveden med glasbeno aktivnimi srednješolci, ki so poskušali s stripi ali 

ilustracijami nadgraditi glasbena besedila. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: strip, poezija, glasba, glasbeno besedilo, sekvenca, ilustracija, risba 
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Abstract 
 

This thesis explores different possibilities of interpretation of the songs in comics. In this way 

it reveals an interdisciplinary filed where comics are linked together with music, song-lyrics 

and poetry that has not been set to music. Based on the theory and the history of comics it 

examines its artistic and literary characteristics and focuses on multi-layered structure of 

comic works which complement poetry with pictorial and sequential communicativeness.  

Authorial part of my thesis is about Nesojeni kavboji, an album, which presents its song-lyrics 

in a form of comics. Several different verses are exposed to demonstrate how they can be 

upgraded with comics. There is also a description of the entire process, development of 

drawing and the making of the whole album. 

Pedagogical part was carried out through the collaboration with high school students that are 

musically active. Their task was to upgrade some known song-lyrics with comics or 

illustration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: comic, poetry, music, song-lyrics, sequence, illustration, drawing 



7 
 

Uvod 
 

V naravi stripa je kombiniranje pristopov, ki izvirajo iz različnih vej umetnosti. Eden izmed 

njih je uporaba pesmi – najrazličnejših oblik poezije in glasbenih besedil. Skupaj z vizualno 

govorico stripa pesem pridobi novo obliko, a hkrati ohrani prvoten pomen; tako nastajajo 

dela, ki jih lahko razumemo na različnih nivojih.  

Za boljše razumevanje nastanka določenega stripa, povezanega s pesmijo, ga je potrebno 

osvetliti s širšega vidika stripovskega razvoja in ga umestiti v časovni ter geografski kontekst. 

Stripi so  namreč v preteklosti kot množični medij predstavljali zabavo najširši publiki, 

sčasoma pa je bilo vse več avtorjev, ki so želeli nagovarjati tudi manj številne, a bolj zahtevne 

bralce in stripu vdahniti večjo umetniško vrednost.  Ko je strip začel izgubljati mesto med 

najpopularnejšimi oblikami zabave mladih, se je po drugi strani večalo število samosvojih in 

eksperimentalnih stripovskih del, med katerimi najdemo veliko primerov rabe poezije in 

glasbenih besedil.   

Ker pa je pri vplivih na ta dela meja med »lahkotnim« in »zahtevnejšim« delom stripovske 

zgodovine pogosto zabrisana, ne moremo mimo širšega pregleda stripa in njegovih 

zgodovinskih vlog: od satiričnih vložkov v časopisih prek preproste zabave za otroke do 

resnih stripovskih knjig za odrasle ter alternativnih vej stripa.  

Potem ko nas raziskovanje pripelje do stripov, ki so si s kvaliteto in umetniško 

prepričljivostjo izborili mesto med pomembnimi deli na likovnem in literarnem področju, 

lahko z vidika teh dveh področij analiziramo njihovo nastajanje. Tako na likovnem področju 

najdemo zanimivosti pri rabi likovnih prvin, spremenljivk ter kompozicijskih principov in 

raziščemo sporočilno moč, ki jo prinaša posamezna podoba; ob tem naletimo tudi na 

sorodnico stripa – ilustracijo. Tudi na literarnem področju se odpirajo številna vprašanja, npr. 

o sami rabi besedila ter razmislek o stripih, nastalih po literarnih predlogah, o scenariju in 

nazadnje o moči samostojne pisane besede. 

Na naštetem temelji odkrivanje povezav stripa s poezijo in glasbo. Razločiti je treba 

povezave, ki vsebujejo glasbena besedila ali notne zapise od tistih, ki vključujejo neuglasbeno 

poezijo, saj ta v strip ne vnaša glasbenega elementa. Mnogo je stikov glasbe in stripa: pogosti 

so npr. notni zapisi v sličicah ali uporaba znanega glasbenega besedila, ki v bralčevih mislih 

sproži melodijo; nekateri avtorji na besedilu pesmi zgradijo celotno zgodbo (oz. besedilo 
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»pretopijo« v strip). Znani so tudi primeri uporabe stripa na ovitkih plošč in jasno je, da pri 

takšni medsebojni prepletenosti stripovske in glasbene kulture prihaja do njunega 

medsebojnega vplivanja – to se na poseben način odraža tudi v stripovskih videospotih.  

Kadar pa govorimo o povezavah s poezijo, ki nima neposredne zveze z glasbo, se lahko še 

bolj osredotočimo na značilnosti stripovske interpretacije verzov: ti so običajno nadgrajeni s 

sekvenčno pripovedjo, ponujajo pa se tudi številne vsebinske dopolnitve, npr. humorna 

interpretacija tragične pesmi, ki tako ne izgubi, temveč celo pridobi sporočilno moč. Poseben 

izziv avtorjem  zaradi minimalistične forme predstavlja haiku strip, ki mnogokrat meji na 

posamično ilustracijo poezije – tudi to moramo vključiti v raziskovanje, saj za razliko od 

stripovskih risb, ki so  vezane na sekvenčno zaporedje, lahko prinaša bolj sproščene rešitve. 

Med praktičnim preverjanjem do zdaj naštetih ugotovitev in vprašanj  je nastal glasbeni album 

v stripu z naslovom Nesojeni kavboji, ki je predstavljen v avtorskem delu. Glavni namen 

ustvarjanja je bilo raziskovanje različnih prijemov stripovske interpretacije verzov: 

nadgradnje s sekvenco, poudarjanja časa, transformacije asociacij in ilustracij naslovov. 

Obenem gre tudi za raziskovanje področja risbe, ki se je razvijala med študijskim risanjem in 

nato preselila v stripe ter proces risanja od skic do končanih tabel. 

Glavni predmeti tega raziskovanja se nazadnje povezujejo še v pedagoškem delu. Izveden je 

bil na urah likovne umetnosti srednje šole, ki izvaja program umetniška gimnazija – glasbena 

smer; tamkajšnji dijaki so torej zelo aktivni na glasbenem področju, kar jim je prišlo prav pri 

zastavljeni nalogi – ilustriranju oz. stripovski priredbi glasbenih besedil. Cilj takšnega dela je 

namreč, da pesem zaživi v novi, vizualni obliki, ki v primerjavi z glasbeno interpretacijo 

prinaša sebi lastne učinke.   
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I. Teorija stripa 
 

Slovenski stripovski avtor Tomaž Lavrič je v nekem intervjuju povedal: »Strip je magičen in 

zelo ekonomičen spoj slike in besede. Vsi poznamo tisto, da slika lahko pove več kakor tisoč 

besed. In velja tudi obratno, včasih lahko ena beseda nadomesti veliko slik. S pazljivim 

kombiniranjem obeh elementov lahko povemo zelo veliko na zelo majhnem prostoru. In tu je 

še časovna dimenzija. V mnogočem je strip podoben filmu (Milek, 2001).«  

Ta izjava zajema bistvene značilnosti stripa in je dobra iztočnica za raziskovanje njegovega 

spajanja s pesmijo. Obenem potrebujemo še splošnejšo in natančnejšo definicijo, zato 

poglejmo, kaj o tem pravi vodilni stripovski teoretik Scott McCloud (2011): »Strip – negibne 

slikovne podobe, sopostavljene v namensko zaporedje, namenjene podajanju informacij ali 

vzbujanju estetskih občutkov pri gledalcu.« Kot zadostno različico te definicije lahko 

razumemo tudi Eisnerjevo1 pojmovanje, ki je strip imenoval umetnost zaporedja (Eisner, 

1985). Bistvena značilnost stripa je torej uporaba sekvence, ki ga loči od npr. slike, ilustracije 

ali karikature. Po McCloudu (2011) lahko tudi zelo natančno razločimo strip od sorodnega 

filma oz. animacije: »Za strip je prostor to, kar je čas za film,« pri čemer izhaja iz dejstva, da 

moramo v stripu trenutke sopostaviti na nekem formatu, medtem ko so v filmu projicirani na 

isto mesto. 

 

1. Zgodovina  
 

Med zgodovinskimi likovnimi deli zlahka najdemo številna, ki v sekvencah slik sporočajo 

določene zgodbe. Stripovsko teoretična besedila kot najzgodnejše primere običajno navajajo 

egipčansko Knjigo mrtvih in rimski Trajanov stolp, ali pa gredo celo dlje v zgodovino - vse 

do jamskih slikarij, na katerih lahko najdemo sekvence tedanjega življenja, npr. lova (History 

of comics, b. d.).  

Besedilo ni obvezen, pa vendar običajen element stripa. In če njegove predhodnike z uporabo 

besedila vidimo v srednjeveških iluminiranih rokopisih, jih lahko po izumu tiska najdemo še 

več: v 17. In 18. stoletju se je pojavila kopica politično angažiranih knjig s satiričnimi 

ilustracijami in  besedilom, pripisanim na dnu formata. Glavni predstavnik tovrstnih del je 

                                                            
1 Will Eisner (1917 – 2005). Vpliven ameriški avtor in teoretik stripa (Will Eisner - a short Biography, 2015). 
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William Hogarth (1697 – 1764), ilustrator z velikim vplivom na prihodnje avtorje, ki so s 

svoje ustvarjanje vodili v smeri razvoja stripa.  

Sledil je razmah časopisov in z njimi karikatur, ki so v 40. Letih 19. stoletja že vsebovale 

oblačke z besedilom. Ti so bili občasno v rabi že konec 18. stoletja (primer: James Gillray, 

Francoska svoboda, 1792), vendar še niso okvirjali dialoga, temveč celotno besedilo, ki je 

pojasnjevalo vsebino ilustracije. Dialogi v oblačkih pa še niso postali stalnica ilustracij in 

karikatur, saj je njihova raba zamrla, na sceno predhodnikov stripa pa je stopil nov vplivni 

umetnik, Švicar Rodolphe Töpffer, ki je v svojih izjemno popularnih slikanicah 

(reproducirane so bile na obeh straneh Atlantika) znova uporabljal zapis besedila pod slikami 

in velja za enega najneposrednejših vplivov na razvoj stripa. Še pomembnejši je zato, ker je 

lastno razmišljanje o medsebojnem dopolnjevanju slike in besedila leta 1845 objavil v Eseju o 

fizionomiji. V tem času se je za karikature, ki so obsegale sekvence več sličic, začel 

uporabljati izraz strip (v Veliki Britaniji tudi cartoon).  

 

Slika 1. James Gillray: Francoska svoboda, britansko suženjstvo 

Wilhelm Busch je leta 1865 v nemškem časopisu objavil delo Max in Moritz, ki za mnoge 

predstavlja prvi pravi strip. 

Doslej našteti avtorji so vsekakor pripeljali tudi do pojava Yellow Kida, ki ga je leta 1895 v 

ameriških časopisih začel objavljati Richard F. Outcault in ki se ga kljub dokazom o obstoju 

zgodnejših stripovskih del najtrdneje drži sloves prvega stripa. Rumeni deček je imel sprva 

http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodolphe_T%C3%B6pffer&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_F._Outcault&action=edit&redlink=1
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besedilo napisano na površini svoje dolge srajce, kaj kmalu pa so se ob njem pojavili oblački 

kot jih poznamo še danes (History of comics, b. d.).  

 

1.1  Razvoj in oblike 

 

Tekom razvoja se je strip pojavil v mnogih oblikah in formatih. Sledi nekaj najpomembnejših, 

naštetih v časovnem zaporedju, kakor so se pojavljali. 

Časopisni strip je oblika z najdaljšo tradicijo, ki pa v zadnjih dveh desetletjih bije boj za 

obstanek v vse bolj reduciranih tiskanih izdajah časopisov. Pogosta je oblika 'podlistka', ki 

stripu določa horizontalen format. Lahko gre za zgodbo v nadaljevanjih ali samostojne kratke 

zgodbe. Mnogi znameniti stripi so svojo pot začeli v časopisih in bili kasneje ponatisnjeni v 

knjižnih izdajah. 

Vrsta časopisnega stripa je tudi pasični strip, ki je zelo dobro prestal prehod iz tiskanega v 

elektronski medij, saj danes mnogi bralci pasice spremljajo na internetu. Ta oblika je 

zreducirana na minimalno število sličic v eni vrstici. Vsebina je običajno humorna, prav tako 

risarski slog.  

Poglejmo še knjižne oblike stripa: predvsem v celinski Evropi knjigo s samostojno stripovsko 

zgodbo ali zbranimi krajšimi stripi imenujemo album. Običajno gre za večji format (A4) s 

trdo vezavo in približno petdesetimi stranmi. V ZDA pa se je uveljavil izraz grafični roman 

(graphic novel). Ta oznaka se je pojavila kot protiutež poplavi lahkotnejšega stripovskega 

čtiva, ki ga literarni kritiki niso jemali resno.  Grafični romani so zelo obsežna dela, običajno 

v mehki vezavi in manjšem formatu od evropskih albumov.  

Kadar epizode nekega stripa izhajajo v določenem časovnem zaporedju, govorimo o seriji 

(serialu). Nekateri seriali štejejo na stotine epizod, ki jih lahko vsak mesec kupujemo v 

trafikah. V tem primeru običajno gre za mehko vezane zvezke manjšega formata. Poznamo pa 

tudi albumske seriale z manj številnimi epizodami, ki pa jih avtorji vseeno lahko ustvarjajo 

dolga leta. 

Najsodobnejša oblika pa je internetni strip, ki nudi najširše možnosti tako avtorjem kot 

bralcem: vsak objavljen strip je lahko dostopen svetovnemu občinstvu, prinaša pa tudi nove 

bralne izkušnje. Na računalniškem monitorju namreč nismo strogo vezani na format stripa, saj 
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lahko npr. odpiramo le eno sličico naenkrat, kar nam prihrani presenečenja iz nadaljevanja 

zgodbe, hkrati pa lahko kadre, ki nas zanimajo, povečamo in si jih detajlno ogledamo. Kljub 

temu imajo tudi stripi, objavljeni izključno na internetu, mnogokrat tradicionalno obliko ali se 

celo trudijo vizualno približati tiskanim stripom.  

                                                                                                                                                                   

1.2 Raznolikost  glede na geografsko poreklo 

 

V zadnjih letih so meje med različnimi »regionalnimi« slogi zelo zabrisane, veliko je 

medsebojnega vplivanja, kar je dobro za stripovsko evolucijo. A iz tradicije preteklih 

desetletij lahko izluščimo zelo izrazite lastnosti, ki določajo identiteto posameznega stripa. 

Lahko jih opredelimo po celinah, čeprav ima celo vsaka država z razvitim stripovskim trgom 

določene značilnosti, ki se odražajo v njenih stripih. Ohlapno razločimo tri največja 

stripovska žarišča: angloameriško področje, celinsko Evropo s poudarkom na frankofonskih 

deželah in Italiji ter Japonsko. 

Ameriški strip je proizvedel mnogo ikoničnih junakov, ki so zaznamovali 20. stoletje. Poleg 

pojava antropomorfnih junakov Walta Disneya se je tu razvila bogata kultura akcijskih stripov 

s super heroji, za katere je značilno dinamično kadriranje, poudarjena anatomija likov ter 

bogata raba barv (nekoč strojnih, danes računalniških). Posamezni strip pod taktirko urednika 

ustvarja ekipa ustvarjalcev: scenarist, risar s svinčnikom, risar s tušem, kolorist in vpisovalec 

besedila. Poleg omenjene main-stream različice stripov je v Ameriki v 60. letih prišlo do 

pojava t.i. underground comix, stripov,  izdanih pri majhnih založbah ali povsem na lastno 

pest avtorjev. Prednost, ki jo je ponujalo takšno izdajanje, je bila umetniška svoboda, ki je 

sicer precej okrnjena pri stripih velikih založb. Glavne teme underground stripov so bile 

droge, kritika politike, rock glasba, spolnost ter svobodna ljubezen. (Underground comix, 

2014). Pod glavne predstavnike štejemo Roberta Crumba in Gilberta Sheltona, stripovska 

evolucija, izhajajoča iz tovrstnih del, pa je pripeljala tudi do  novega vala avtorjev, ki so v 80. 

letih ustvarili temeljna dela med grafičnimi romani, o katerih bo tekla beseda v enem od 

prihodnjih poglavij.  
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Slika 2. Robert Crumb: Book Of Genesis 

Med tem ko se je strip v Veliki Britaniji razvijal precej sorodno ameriškemu, pa na področju 

celinske Evrope opazimo drugačne značilnosti. Največja žarišča so Francija, Belgija, Italija, 

Španija, veliko svetovno uveljavljenih avtorjev prihaja tudi s področja bivše Jugoslavije, 

Nemčije in Poljske. Poglejmo si nekatera izmed naštetih območij. 

Zelo bogato tradicijo ima strip v Franciji in Belgiji, kjer je izredno popularen in cenjen v 

albumski obliki, značilni pa so trije glavni slogi: realistični (detajlna, večinoma obarvana risba 

z verodostojno izrisanimi kraji dogajanja; predstavnika Jean Giraud – Moebius in Hermann 

Huppen), komično dinamični (linija z učinkom čopiča spreminja debelino, pogosto je 

potencirana obrazna ali telesna mimika junakov, kar služi za podkrepitev komičnih 

momentov;  predstavniki Albert Uderzo, Franqin in Morris) ter shematični slog (izčiščena 

risba, linija z enakomerno debelino, liki z realističnimi proporci, a izrisani poenostavljeno, 

geometrizirano. Slog je imenovan tudi ligne – claire; najbolj nazoren primer je slavni 

Hergéjev strip Tintin (Franco-Belgian comics, 2014)). 

 

Slika 3. Hermann Huppen: Caatinga 
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Tudi v nam bližnji Italiji ima strip zelo razgibano zgodovino, hkrati pa je s svojo produkcijo 

zelo zaznamoval prostor bivše Jugoslavije. Značilni italijanski seriali so namreč vedno 

predstavljali velik del pri nas množično popularnih stripov. Med njimi so npr. izdaje 

založniške hiše Sergia Bonellija (Tex, Zagor, Dylan Dog…) ali groteskno humorni Alan Ford, 

ki ga je po vzoru commedie dell'arte (Alan Ford, heroj za vse sisteme, 2015) ustvaril 

scenaristično risarski tandem Luciano Secchi – Max Bunker in Roberto Raviola – Magnus. Iz 

Italije prihajajo mnogi avtorji, ki so vsak po svoje postavili nove visoke standarde v stripu. 

Hugo Pratt je svojega junaka Corta Malteseja postavil v poetično atmosfero popotnih zgodb, 

ki jih odlikuje izrazita črtna risba z ekspresivnimi kontrasti, Guido Crepax, mojster 

kompozicije in premišljenega kadriranja, je ustvaril junakinjo Valentino, ki deloma stopa na 

polje erotičnega stripa, Milo Manara pa je znan po dovršeni realistični risbi in karakterni 

bogatosti likov, ki med drugim nastopajo v zgodovinskih zgodbah (npr. Borgijci v stripu 

Borgia (Italian comics, 2014)). 

 

Slika 4. Liki Commedie dell'Arte ter junaki stripa Alan Ford 

V slovenskem stripu lahko najdemo mnoge vzporednice s sodobnimi trendi v svetu. Za prvi 

slovenski strip sicer velja Buci – Bu Milka Bambiča, ki je bil objavljen leta 1927 v Trstu. Od 

tedaj se je na tem področju redno ustvarjalo in zahajalo v različne žanre in sloge. Miki Muster 

je, navdušen nad Disneyem, leta 1952 ustvaril serial Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in 

Lakotnika; konec šestdesetih let je Kostja Gatnik začel objavljati serijo kratkih stripov s 

temelji v undergroundu pod skupnim naslovom Magna Purga; konec osemdesetih se je 

pojavil nov val avtorjev, med katerimi sta Tomaž Lavrič, stripar z izjemno širokim spektrom 

ustvarjanja (avtor pasičnega stripa Diareja in kopice albumov v različnih slogih, z albumskimi 

izdajami prisoten tudi v Franciji) in Zoran Smiljanić, ki ustvarja predvsem dolgometražne 

stripe, med katerimi je serial z zgodovinsko tematiko Meksikajnarji (Sitar, 2007). 
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Najproduktivnejša na svetu pa je japonska industrija stripa, v tem primeru imenovanega 

manga. Za njeno obravnavo bi potrebovali veliko prostora, saj gre za zelo razvejano področje 

(od razlik med žanri, ki jih je na stotine, do tega, komu je strip namenjen: glede na spol, 

starost itd.). Scott McCloud (2010) ugotavlja, da se mange prizadevajo predvsem doseči 

občutek bralca, da je udeležen v dogajanje – da torej ni le zunanji opazovalec.  

 

1.3  Pomen stripa v umetnosti 

1.3.1 Strip kot vir novega likovnega izraza 

 

Strip je v sredini dvajsetega stoletja postal množični medij, njegove podobe pa so na nek 

način odslikavale zahodnjaški način življenja in zabave. Ob tem je imel zabavno in (bolj ali 

manj prikrito) propagandno vlogo, risarji pa so se ga lotevali zaradi možnosti zaslužka v 

komercialnih vodah.   

Roy Lichtenstein (1923 – 1997) je ameriški slikar, ki je na revolucionaren način posegel po 

stripovskem materialu. V začetku 60. let je namreč začel ustvarjati slike na platnu, ki so 

stilsko in vsebinsko slonele na sodobnih popularnih stripih v Ameriki. To ga danes označuje 

kot enega izmed začetnikov pop arta, posredno pa je strip prek njegovih del prodrl v priznane 

galerije. Pomemben je seveda sam način uporabe stripa pri Lichtensteinu. Mnoga dela je 

ustvaril po naslednjem principu: posamezne kadre ali sekvence je vzel iz konteksta stripa, ter 

jih nekoliko prirejene upodobil na velikih platnih. Uporabljal je za takratni strip značilno 

paleto kričečih barv in rastre, ki so pri takšnih povečavah postali površine z velikimi pikami. 

V večini primerov je obdržal tudi dele besedila in dialogov, ki so pripadali izbranim prizorom.  

Delci stripov, prirejeni v njegova dela, so pridobili povsem novo sporočilnost in status. Po eni 

strani je šlo za parodično situacijo, a prav bizarna izpostavljenost cenene patetike na velikih 

platnih je na njih naslikane junake naredila bolj ranljive in človeške. V nekaterih primerih je 

stripovske detajle povečal oz. izpostavil tako, da je dobil povsem abstraktne podobe, ki so 

prinašale nenavadno – za tisti čas – svežo likovno govorico. 

Lichtenstein se je loteval tudi vojne tematike in tovrstna dela so pogosto obravnavana kot 

izrazito kritična. Sam avtor pa je dejal, da v njegovih delih bolj kot za prikazovanje vojaške 
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agresije v absurdni luči gre predvsem za uporabo ameriške definicije podob in vizualnih 

komunikacij (Hendrickson, 2000) .  

 

Slika 5. Roy Lichenstein:  As I opened fire 

 

1.3.2 Priznavanje literarne vrednosti  stripa 

 

Čeprav v zadnjih letih strip uživa vedno večje priznanje kot umetniška zvrst, se še vedno ni 

povsem otresel slabšalnega prizvoka, češ da gre za cenene ilustrirane zgodbe za manj 

poglobljene bralce. Po napisanem v predhodnih poglavjih je jasno, da ne gre vseh stripov 

metati v isti koš. Določeni avtorji so si že v časih, ko je strip resnično veljal za množično 

zabavo, prizadevali svoja dela približati resnejši literaturi. Eden pomembnejših med njimi je 

ameriški avtor Will Eisner, ki je že v štiridesetih letih preteklega stoletja v intervjuju za 

Baltimore Sun izjavil: »Stripi so povsem legitimna literarna in umetniška oblika.« Mnogo 

kasneje, leta 1985, je v podporo temu dejstvu izdal teoretsko knjigo Comics & Sequential Art. 

V njegovem bogatem stripovskem opusu pa posebej izstopa A Contract With God (1978), ki 

pomeni revolucijo v dojemanju stripa, hkrati pa velja za prvi grafični roman – v osemdesetih 

letih mu je sledil  nov val stripovskih del tega formata, nabitih z močno sporočilnostjo 

(Prassel, 2005).  

Med njimi velja omeniti avtorja Arta Spiegelmana in njegov grafični roman Maus, ki je nastal 

med leti 1978 in 1991, prejel pa je tudi Pulitzerjevo nagrado (Maus, b. d.).  V njem avtor 

obravnava zgodbo svojega očeta, ki je preživel holokavst. Moč podajanja zgodbe je v 

navidezno preprosti stripovski govorici in likovnih poenostavitvah, ki nosijo veliko 

sporočilno vrednost. Liki so namreč upodobljeni kot živali: Nemci so mačke, Judje miši, 
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Poljaki prašiči… Tak način lahko razumemo tudi kot razosebljenje nastopajočih, vendar se po 

drugi strani široko bralstvo poistoveti z junaki ravno zaradi njihovega uniformiranega videza 

slehernikov. Ponuja se tudi kritična navezava na živalski svet Walta Disneya, ki v imenu 

enoumnega kapitalističnega sistema na ljubek način nagovarja najmlajše bralce; tako Maus ni 

le pretresljiv opis zgodovinskih dogodkov, temveč tudi vedno aktualna kritika avtoritarnih 

sistemov. 

 

Slika 6. Art Spiegelman: Maus 

Pomemben doprinos k večji literarni vrednosti stripov prinašajo tudi grafični romani s super 

junaki, pri katerih so se v osemdesetih letih pojavili vzgibi po kompleksnejših delih za 

zahtevnejše bralce – na tem področju sta izredno pomembna grafična romana Watchmen 

Alana Moora in Dava Gibbonsa (1987) ter Dark Knight Returns Franka Millerja (1986). 

 

2. Likovni vidik  

 

Vsaka stripovska tabla v premišljeni kompoziciji združuje posamezne kadre, ki jih hkrati 

lahko jemljemo kot samostojne celote. S kompozicijskega, pa tudi drugih vidikov likovne 

analize je torej strip zelo bogato področje.  In če izhajamo iz dela uvodne izjave, da slika 

lahko pove več kot tisoč besed, moramo na podlagi samostojne podobe razmisliti o njeni 

sporočilni moči. 
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2.1 Likovne prvine, spremenljivke in kompozicijski principi 
 

V stripu prevladuje likovno področje risbe, občasno tudi slikanja in drugih.  Na prvem 

primeru Eduarda Rissoja se osredotočimo predvsem na likovne spremenljivke. Teh nam ob 

izrazitih likovnih prvinah točki in črti (točke tvorijo raster na prvi sliki in modelacijo na 

mehurčkih na tretji; črte so povečini medialne, razen na stolpnici na prvi sliki, kjer jih lahko 

prepoznamo kot pasivne) ni težko izluščiti. Naštejemo lahko vse glavne spremenljivke:  

- gostota in tekstura, ki ju tvorijo točkovni rastri ter črne površine, ki ponazarjajo 

valovanje vode 

- število, ki se pojavlja v črtnem »naštevanju« nadstropij stolpnice 

- smer, ki je najizrazitejša na prvi sliki, kjer kamera z zasukom v levo in posledično 

večjo poševnostjo ravnih linij poudarja perspektivično oddaljevanje vrha stolpnice; 

hkrati dinamično križanje smeri ustvarja razgibano kompozicijo, sovpadajočo z 

napetim dogajanjem 

- velikost, položaj in teža: najdemo jih na prvi sliki v odnosu med spodnjo veliko figuro 

in manjšo padajočo figuro.  

 
Slika 7. Eduardo Risso in Ricardo Barreiro: Cain 

Na naslednjem primeru, značilnem delu Danijela Žežlja, si poglejmo kompozicijske principe 

znotraj posamične stripovske risbe: 

- ravnovesje; je dinamično in nastaja med levo in desno polovico slike 
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- ritem, ki ga tvorijo posamični gradbeni elementi (podporniki na mostu ter na stavbi, ki 

se perspektivično veča v ospredje slike 

- kontrast, ki nastaja med večjo in manjšo obliko (stavba na desni proti manjšim 

zgradbam na levi) ter med smermi (most v ozadju tvori rahlo poševnico, ki jo križajo 

navpičnice v obliki visečega semaforja, pokončnih luči itd.; dodatno smer predstavlja 

tudi sprednja stavba, katere leva stran z linijami diagonalno »reže«  risbo 

- razmerje; v več segmentih se pojavlja zlati rez (razmerje minor in major med 

posameznimi punkti na linijah vzdolžno, pokončno in poševno v risbi) 

 

Slika 8. Danijel Žeželj: Beton & Honey 

2.2 kompozicija mreže stripovske strani 
 

Pri razporejanju kadrov na posamezni strani je najpogosteje v rabi pasovno vezana 

kompozicija. Širina pasov se pri določenih stripih (npr. Bonellijevih) le izjemoma spreminja, 

kot da bi šlo za televizijski ekran, ki ves čas ostaja enako velik ne glede na pomembnost 

dogajanja v njem. A strip ponuja ogromno možnosti pri postavitvi slik na stran; tako npr. 

prizori akcije ali dramatično napetih trenutkov lahko zavzamejo veliko večji prostor od sličic 

z dialogi, ki jih v kontekstu zgodbe ni potrebno tako izpostavljati.   

Posebno dovršen način postavitve kadrov predstavljata strani ene izmed epizod stripa Swamp 

Thing, kjer je dramatičnost dosežena predvsem z drznim kadriranjem. Psihedelična pripoved, 

podana s specifično risbo in močnimi barvami doseže vrhunec, ko slike iz horizontalne 
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postavitve »zdrsnejo« v vertikalno; knjigo moramo obrniti in to prinese določeno spremembo 

v doživljanju branja. Samo kadriranje na tem mestu pridobi moč sporočanja, enakovredno 

besedilnemu delu in risbi. Na teh dveh straneh, ki sta z največjo sliko povezani v eno, vidimo 

veliko razgibanost, npr. polkrožno nizanje kadrov.  

 

Slika 9. Alan Moore, Stephen Bissette, John Totleben, Tatjana Wood: Saga of the Swamp Thing: Rite of Spring 

 

2.3  Sporočilna moč stripovske slike in ilustracije ter razmerje med njima 

 
Zaradi zgoraj omenjenih prijemov, ki  jih je razkrilo likovno teoretsko raziskovanje, so slike v 

stripu bolj likovno dovršene, posledično pa je tudi njihova vsebinska sporočilnost jasnejša in 

bližja bralcu oz. gledalcu. Sedaj lahko na stripovske slike pogledamo zgolj z vidika moči 

sporočanja. 

Sporočilnost slik v stripu je večinoma vezana na kontekst zgodbe: četudi slike govorijo 

samostojno, brez besed, je glavni »sporočevalec« sosledje, v katerega so povezane. Vendar pa 
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včasih posamezne slike ohranijo oz. celo pridobijo nove razsežnosti (kot v primeru 

Lichensteina), če jih vzamemo iz konteksta stripovske pripovedi.  

Tako izpostavljeni stripovski sliki bi lahko rekli tudi ilustracija neke vsebine – in srečamo se s 

tem zelo sorodnim medijem. Ilustracija lahko na enem mestu zgoščuje veliko pomembnih 

momentov zgodbe in z vidika dojemanja časovne dimenzije zavzema bistveno drugačen 

položaj kot strip.  Vendar pa je lahko meja med obema medijema zelo zabrisana. Dokaz za to 

je delo Charlesa Burnsa, predstavljeno v neki antologiji ilustracij: gre za samostojno sliko, ki 

v ozadju vsebuje več stripovskih kadrov, nekakšnih miselnih prebliskov moškega v ospredju. 

Težko torej določimo, ali gre za strip ali nekako zgoščene trenutke v eni sami sliki.  

 

Slika 10. Charles Burns: Ilustracija za Esquire Magazine 

3. Literarni vidik 

 

Čeprav za nastanek stripa ni nujna uporaba besedila, temveč je dovolj samo zaporedje slik, 

teoretik McCloud (2010) ugotavlja, da mora vsak poskus preučevanja stripovske umetnosti v 

žarišče postaviti tudi vlogo besed: »Besede nam pričarajo čustva, občutke in abstraktne 

pojme, ki jih slike same lahko le ošinejo; predstavljajo edino tradicionalno vez stripovske 

umetnosti s toplino in tonom človeškega glasu; stripovskim avtorjem omogočajo strniti in 
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raztegniti čas; in ko besede in slike delujejo skupaj, porajajo ideje in občutja, ki jih same ne 

morejo izraziti.«  

V tem poglavju si poleg splošne vloge teksta v stripu poglejmo še dve navezavi tega medija 

na literarne zvrsti: najprej proces nastajanja stripa po literarni predlogi, nato pa še 'klasični' 

stripovski scenarij, ki ga lahko obravnavamo kot zanimivo literarno obliko. Nazadnje pa pride 

na vrsto še razmislek o samostojni moči besede. 

 

3.1 Raba besedila v stripu 

 

Vsakdo pozna splošne oblike besedila v stripih: govor in misli v oblačkih, spremno besedilo v 

okvirčkih oz. v slikah ter zvočni učinki (grafično izpostavljeni). Obstaja pa zelo veliko 

načinov, na katere te oblike lahko uporabimo in vsak izmed njih prinaša svoje izrazne 

značilnosti. 

McCloud (2010) je kombinacijo besedila in slik razčlenil na sedem kategorij: 1. s 

poudarkom na besedilu, 2. s poudarkom na sliki, 3. z obojnim poudarkom, 4. presečna 

kombinacija (besede in slike delujejo v določenih pogledih skupaj, hkrati pa vsaka dodaja 

svoje informacije), 5. soodvisna kombinacija (besede in slike skupaj sporočajo nekaj, česar 

ločeno niso zmožne sporočiti), 6. vzporedna kombinacija (besede in slike sledijo na videz 

ločenim potem, ki se ne križajo), 7. montaža (besede in slike se prepletajo slikovno). 

Naslednja dva primera ilustrirata predvsem zadnji dve od naštetih načel, hkrati pa prikazujeta 

bogato sporočanje premišljene uporabe besedila. 

 

3.1.1 Besedilo na različnih nivojih 

 

Scenarist Alan Moore v svojih delih ustvarja zelo močno kombinacijo različnih besedilnih 

prijemov. Na odlomku, ki je sicer iztrgan iz konteksta kompleksne zgodbe, vidimo primer 

rabe besedil, med katerimi (ter v kombinaciji s sekvenco slik) nastaja nova celota.  

Na newyorški ulici se nahajata starec in mladenič, vsak s svojim čtivom v rokah: prvi s 

časopisom, drugi s stripom. Strip, ki ga bere mladenič, se s svojimi prizori meša med prizore 
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dejanske zgodbe (srednja sličica), besedilo tega 'stripa v stripu' pa je prvoosebna izpoved 

junaka, izgubljenega na morju. To besedilo je grafično postavljeno na zmečkane papirje, ki se 

pojavljajo tudi na slikah dejanske zgodbe, in s tem ustvarjajo bizarno kombinacijo s 

samogovorom starca – ta  komentira trenutno družbeno situacijo, o kateri poroča časopis (tudi 

časopisni naslov predstavlja posebno vrsto besedila v odlomku). Če se navežemo na 

McCloudove kategorije, gre za vzporedno kombinacijo.  

 

Slika 11. Alan Moore, Dave Gibbons, John Higgins: Watchmen: Fearful Symmetry 

 

3.1.2 Grafična govorica besedila 

 

Poleg različnih medklicev in zvočnih učinkov, ki so v stripih pogosto poudarjeno izpisani in 

vkomponirani v  risbo (npr. »BANG! ZIP! BOOM!«) lahko tovrstni način uporabimo tudi 

bolj prefinjeno v zahtevnih zgodbah. Daniel Clowes je v svojem stripu Mister Wonderful 

ustvaril močno razpoloženje z montažo, ki je mogoča le v stripu. Smeh moškega, ki ga ženska 

doživlja kot veliko težavo, je izrisal kot privid na mizi, za katero se je bil prvič zasmejal. 

Kakor se težava s časom veča, tako tudi črke rastejo in nazadnje zasedajo že celo sobo. V 

kontekstu zgodbe je hkrati jasno, da gre le za ilustracijo razpoloženja in ne dejanskega pojava 

velikanskih črk, ki bi zrušile precej realistično pripoved. 
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Slika 12. Daniel Clowes: Mister Wonderful 

 

3.2 Stripi po literarnih predlogah 

 

Vzemimo za iztočnico znan stereotip iz filmskega sveta: med zahtevnejšimi bralci / gledalci 

velja posplošeno prepričanje, da filmi, nastali po proznih predlogah, le redko dosežejo 

sporočilno moč izvirnika. Če za to ne krivimo le tehničnih omejitev, do katerih lahko pride pri 

ustvarjanju filma (npr. prilagajanje zgodbe dolžini filma, usklajevanje med člani ekipe…), se 

moramo osredotočiti na razlike med miselnimi procesi gledalca filma ter bralca romana. 

Slednji ima na voljo veliko manevrskega prostora, da sam vizualizira prebrano, ko pa isto 

vsebino vidi 'zapečateno' v filmu, običajno težko odstopi od lastnih predhodnih predstav. 

Seveda je problem same vizualizacije povsem nepomemben v primerjavi s tem, da se lahko v 

filmu, ki slabo uporabi lastna sredstva, izgubi večina pisateljevega razmišljanja, ki ni vpleteno 

v samo dogajanje, temveč podano v širšem kontekstu besedila.  

Strip je filmu soroden medij, zato lahko tudi pri njegovih predelavah literarnih del nastanejo 

enake težave. V preteklosti so se avtorji celo namenoma posluževali stripa za poenostavljeno 

ilustriranje literarnih klasikov, da bi jih s tem približali manj poglobljenim bralcem ali 

učencem v šolah. Zato pa naslednji primer predstavlja povsem drugačen pristop, pri katerem 

stripovska govorica ne le ilustrira, temveč na svoj način nadgrajuje literarno predlogo. 

Avtorja David Mazzucchelli in Paul Karasik sta ustvarila stripovsko različico romana Paula 

Austerja Stekleno mesto.  Kot piše Igor Prassel (2005) v recenziji tega dela »…se v priredbi 
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seveda izgubi originalen bistroumno voden narativni tok, vendar moramo grafični roman brati 

v novi luči, ki postavlja v prvi plan grafično interpretacijo in s tem ojačanje narativnega toka, 

ki na določenih mestih s kompleksnostjo risbe in besede doseže dodatno, novo interpretativno 

vrednost.« Ker gre pri literarnem izvirniku za zelo kompleksno in dovršeno delo, sta morala 

avtorja priredbe uporabiti vsa razpoložljiva stripovska sredstva, da sta obdržala in mestoma 

celo nadgradila prvotne ideje. »Zato tudi grafična reinterpretacija romana že od začetka 

bralčevo oko izziva s podajanjem nelinearne vizualne predstavitve likov in bogatega ozadja. S 

tem je dosežen občutek neoprijemljivega.« 

 

Slika 13. David Mazzucchelli in Paul Karasik: Stekleno mesto 

3.3 Scenarij 

 

Četudi je strip brez besed, je njegova osnova pripoved, ki sledi določenemu dramskemu loku; 

v procesu nastajanja pa v večini primerov naletimo tudi na  zgoščeno besedilo – scenarij.   

Vsi stripi sicer nimajo za osnovo scenarija (poznamo veliko različni pristopov, med drugim 

lahko nastajajo iz sličice v sličico brez vnaprej določenega načrta in tako odražajo spontanost 

ter trenutno razpoloženje avtorja), vendar je ta zelo pogosto v uporabi. Na stripovski scenarij 
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lahko gledamo kot na vrsto dramskega besedila, ki ima poleg dialogov – predvsem pri 

realističnih stripih – zelo zgoščene opise okolice in vizualnega izgleda nastopajočih oseb. 

Takšne scenarije sicer zelo redko najdemo objavljene kot samostojna literarna dela, a njihovo 

branje je posebno doživetje. Razkrivajo nam, koliko besed je potrebnih, da jih risar vizualizira 

v enem samem kadru in kakšno odgovornost nosi, da končni stripovski izdelek izgleda 

prepričljivo. Primer: scenarij Warrena Ellisa za strip Desolation Jones. 

STRAN ŠTIRI 

Slika 1; 

EKSTERIER, HIŠA »CHEMOSPHERE« – jutro. Kot je razvidno na posnetkih, stvar nekako 

visi s previsa s pogledom na Los Angeles. Lepo svetlo jutro nad pasom smoga. Ustvari 

mikavno sliko. 

NAPIS;                                        TO HIŠO SEM KUPIL S KRVAVIM DENARJEM. IN KRI     

                                                     JE BILA TUDI MOJA. 

Slika 2; 

pred hišo je parkiran črn KOMBI – med vhodom in kombijem je približno 7m. Jones – črna 

postava, zgrbljena pod težko sivo odejo, kot da gre za vampirja – hiti iz hiše k čakajočemu 

kombiju z odprtimi sovoznikovimi vrati. 

(brez dialoga) 

Slika 3; 

Na voznikovem sedežu, ko se Jones pod svojo odejo stlači v kombi: ROBINA SHIVA. (Hitra 

opomba: indijsko pakistanskih korenin, dekle s stilom »rivethead«). Gleda ga ogorčeno. 

ROBINA;                                  PREKLETI BELA LUGOSI. 

ROBINA;                                  KAJ ZAVRAGA POČNEŠ V TEJ BAJTI CELO NOČ?    

                                                   VEM, DA NE SPIŠ VEČ KOT URO NA DAN.             

JONES;                                     MISLIM. BEREM. 

ROBINA;                                  DAJ NO. 

Slika 4; 

INTERIER, AVTO: Cesta se začne odvijati pred njima, ko avto spelje. 

 

(Comics Expirience, b. d.) 

 



27 
 

3.4 Samostojna pisana beseda 

 

John Holbo (2012) se v eseju Redifining Comics sprašuje, zakaj ne bi – če že poznamo take 

brez besed – priznavali tudi stripov brez podob. S takega vidika bi pravzaprav vsak roman 

postal grafični roman, ker nam vizualno sporoča preko črk. Še zlasti se ponuja  navezava na 

emblemske pesmi, pri katerih je z grafičnim oblikovanjem besedila dosežena nova podoba in 

z njo dodatna asociacija, veliko pa pomeni tudi izbira tipografije in poudarjenosti določenih 

besed (velike / male črke). Avtor eseja nam ob tem v razmislek ponudi trditev: »Črkovni 

znaki so podobe. Niso pa slike (Holbo, 2012).« 

Vzemimo sedaj pisano besedo čisto iz konteksta stripa. V primeru poezije je najbolj jasna 

izrazna moč, ki jo prinese sporočanje preko prispodob in asociacij v kombinaciji s 

premišljeno vizualno postavitvijo verzov. Ta medij ne potrebuje nobenega dodatnega 

pojasnjevanja s podobami, saj bi to lahko celo zožilo širok spekter asociacij, ki jih sprožajo 

besede v bralčevi glavi. Transformacija pisane besede v vizualno oz. stripovsko interpretacijo 

je seveda lahko tudi zelo uspešna, poznamo pa tudi obraten proces, ko npr. slika sproži 

nastanek pesmi. V primeru pesmi Skrivnost prihoda Gregorja Strniše, ki je nastala po 

istoimenski sliki Georgia De Chirica, gre za povsem dokončno delo, ki osamosvojeno svojega 

vizualnega temelja z besedo odpira nov spekter dojemanja. 

 

Slika 14. Giorgio De Chirico: Skrivnost prihoda 
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Skrivnost prihoda  

 

Na osamljeni ploščadi, 

na koncu šahovnice, postavi. 

Glavi povešata, stran se obrača 

vsaka glava, da je bolj sama. 

 

Za zidom vrh jadra. Je res na obali? 

Včeraj bi sámo srce zaigrali 

samó za pismo iz daljnih krajev –  

sta se zbali izpolnjene sanje? 

 

Ko da sije milo tolažbo 

na samotni postavi, samotno ladjo, 

čist in jasen ko svetilka, 

stolp, ki se dviga izza zida. 

 

(Strniša, 2007). 
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II. Poezija, glasba in glasbena besedila v stripu 
 

Še zdaleč ne moremo strogo razmejevati glasbenih besedil in poezije, saj slednja pogosto 

doživi naknadne uglasbitve, medtem ko so tudi besedila, izvirno pisana za glasbo, mnogokrat 

zelo kvalitetna in objavljena v pesniških zbirkah. Kljub temu poezijo obravnavamo v ločenem 

poglavju, saj v tem primeru gre za pesniška besedila, ki v strip ne vnašajo glasbenega 

elementa, temveč le lastno sporočilnost.  

 

1. Glasba in glasbena besedila 

1.1 Stripovska interpretacija glasbe – »nema glasba« 
 

Strip je razvil različne načine, s katerimi ustvarja vtis prisotnosti zvoka – tudi glasbe, ki je 

zelo močno sredstvo za podkrepitev določenega razpoloženja. Včasih že uporaba znanega 

glasbenega besedila bralcu pričara melodijo. Pogosto pa je tudi pojavljanje notnih zapisov –

lahko le nekaj not, ki ponazarjajo npr. žvižganje, drugič vložkov celotnih partitur.  

Za primer odličnega prepletanja stripovskih kadrov in glasbenega zapisa nam služi odlomek 

iz stripa V for Vendeta Alana Moora in Davida Lloyda. Kljub temu, da bralec, ki ni vešč not, 

ne more razbrati melodije, že sama vizualna govorica glasbenega zapisa doseže učinek 

teatraličnosti. Avtorja sta strani, kjer se pojavlja preludij, obrnila horizontalno (kar smo 

zasledili že pri primeru stripa Swamp Thing) in s tem še poudarila občutek posebnega, z 

glasbo »upočasnjenega« dogajanja. Med kadre, ki pripovedujejo zgodbo, pa so vrinjeni 

prizori rok med igranjem klavirja; tako je nastalo toliko asociacij na glasbo, da nje same sploh 

ne pogrešamo. Ali z drugimi besedami –  glasba brez glasbe.  
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Slika 15. Alan Moore in David Lloyd: V for Vendetta: This vicious Cabaret 

 

1.2 Filmski način uporabe pesmi – besedilo prevzame vlogo glasbe 
 

V določenih stripih, ki uporabljajo izrazito filmski pristop, glasbena besedila na nek način 

nadomeščajo glasbo. Ti zapisi (običajno tudi dekorirani z notami) ne posegajo v potek 

zgodbe, temveč dodajajo pomen posebnim momentom v dogajanju. Slovenski avtor Zoran 

Smiljanić je v stripu Meksikajnarji, ki ga ustvarja s soscenaristom Marijanom Pušavcem, 

ustvaril prizor slovesa, podkrepljenega s pesmijo. Besedilo služi kot prispodoba, hkrati pa se 

pojavlja potreba po slišanju melodije, ki nam je strip ne more dati. Zato tovrstni stripovski 

prizori kličejo po filmski interpretaciji. Zanimivo pa je, da si lahko bralec, v kolikor pozna 

njeno melodijo, pesem popeva (ali vsaj predstavlja v mislih) – tako nastane nekakšen 

interaktiven način branja. 
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Slika 16. Zoran Smiljanić in Marijan Pušavec: Meksikajnarji: Sierra Madre 

 

1.3 »Ustripljeno« glasbeno besedilo 
 

Poslušalci glasbe njena besedila lahko dojemajo zelo široko in si jih po lastni intuiciji tudi 

vizualizirajo – pri tem ima razpoloženje, ki ga ustvarja glasba, spodbujevalno vlogo. Če 

ustvarimo stripovsko zgodbo, ki ima za osnovo glasbeno besedilo, lahko pride do problema 

okrnjenosti pomena, ki ga ima besedilo v glasbi (na podoben problem smo opozorili že pri 

filmski in stripovski interpretaciji proznih del, a morda je vizualna interpretacija še težja pri 

glasbenih besedilih, za katera so pogosto značilni abstraktni elementi).  

Najvidnejša sta dva pristopa »prevajanja« glasbenih besedil v stripe: pri prvem se avtorji 

stripov lotevajo na odprt način, ki ne vpeljuje povsem jasne zgodbe; tudi risba je bolj 

abstrahirana in poskuša nase prevzeti vlogo spodbujevalca asociacij, ki ga je imela v izvirnem 

delu glasba.  Pri drugem načinu pa gre za ustvarjanje bolj realističnih pripovedi, ki imajo 

konkretno razviden dramski lok in poanto.  

Primer takega načina je strip Ona se budi, ki ga je hrvaški avtor Igor Kordej ustvaril po 

besedilu skupine Šarlo akrobata: znotraj kitic se odvije samostojna zgodba, ki jo dojamemo 

kot enega izmed možnih pomenov pesmi, hkrati pa ne pušča veliko prostora za ostale 

možnosti razumevanja verzov.   



32 
 

 

Slika 17. Igor Kordej in Šarlo akrobata: Ona se budi 

1.4 Strip kot ovitek plošče 
 

Med mnogimi pojavljanji stripa na ovitkih plošč je eno najodmevnejših prispeval Robert 

Crumb, ki je leta 1969 ustvaril naslovnico za album Cheap Thrills skupine Big Borother and 

the Holding Company. Ne gre le za tesen stik stripa z glasbo, temveč tudi poseben primer 

oblikovanja stripovske table. Avtor je namreč na kvadratnem formatu plošče strip uporabil za 

napoved pesmi in sodelujočih glasbenikov. Ker takšen strip ni zavezan pripovedovanju 

zgodbe, mu tudi ni treba upoštevati nujnega sosledja kadrov; beremo ga lahko v poljubni 

smeri. Crumb se je dobro zavedal zakonitosti naslovnice: majhne risbe, polne detajlov je 

povezal v mrežo v obliki križa s krogom v sredini. Takšna postavitev pritegne gledalčev 

pogled še preden se poglobi v detajle – zagotovo se je obnesla tudi pri prepričevanju kupcev v 

prodajalnah plošč.  

Vsebina posameznih pesmi je predstavljena v humornih ilustracijah, med katere so pomešani 

portreti nekaterih sodelujočih glasbenikov (predvsem pevke Janis Joplin). Crumbu je tako s 
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pomočjo stripa uspelo ustvariti bizarno združitev  svetov posameznih pesmi in duha tedanjega 

časa – nastala je stripovska vzporednica tovrstni glasbi. 

 

Slika 18. Robert Crumb: naslovnica albuma Cheap Thrills 

 

1.5 Medsebojno vplivanje glasbe in stripa 
 

Strip je kot del popularne kulture segel v najrazličnejše pore družbe in logično je, da ni služil 

le kot predloga za nove izraze v likovni umetnosti, temveč je posredno vplival tudi na 

nastanek del v drugih umetniških panogah; zelo izrazito tudi v glasbi. Včasih gre za glasbena 

besedila, ki govorijo o tematiki, značilni za določene stripe, ali celo za protagoniste vzamejo 

stripovske junake.  

Posebno nazorno pa nam pot od stripa do glasbe prikazuje Rdeči alarm: strip s tem naslovom, 

ki govori o s pankom zaznamovanem dogajanju osemdesetih let v Ljubljani, je ustvaril Tomaž 

Lavrič. V zgodbo je vpletel tudi besedilo pesmi, ki jo igra v stripu nastopajoča pankovska 

skupina. Lavričevo besedilo je naknadno uglasbila resnična skupina Racija in tako je bil krog 
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sklenjen: strip, na katerega je vplivala neka glasbena zvrst, je vplival na nastanek nove 

različice glasbe v tej zvrsti. 

 

Slika 19. Tomaž Lavrič: Rdeči alarm 

1.6 Stripovski videospot 
 

Na tem področju se briše meja med stripom in animacijo. Strip namreč lahko uporabimo kot 

osnovo za animirano zgodbo, a čim like spravimo v gibanje, oblačke pa nadomesti glasovna 

sinhronizacija, se znajdemo na polju animiranega filma. Obstajajo pa nekateri glasbeni videi, 

ki načrtno ohranjajo strip v prvotni obliki: v videospotu za pesem I don't want to grow up 

skupine The Ramones iz leta 1994 (avtor pesmi je Tom Waits), vidimo stripovske kadre 

Daniela Clowesa, ki ponekod prehajajo v rahlo animacijo, drugod pa služijo kot ozadje za 

posnete člane skupine. Tako je nastal hibrid med stripom, glasbo, besedilom in videom.  

Sorodna oblika (sicer ne vezana na glasbeni videospot) se pojavlja na spletu kot t. i. motion 

comics (stripi v gibanju); ti videi v novi luči predstavljajo stripe, ki so bili večinoma že izdani 

v klasični, tiskani obliki. Stripom je dodan zvok (prebrani dialogi in zvočni učinki kot v 

radijskih igrah) ter gibanje (»kamera« se lahko npr. približa likom, ki so znotraj slik bolj 

oddaljeni in še dodatno poudari pomembne momente v zgodbi).   
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Slika 20. Daniel Clowes: risbe v kadrih videospota I dont want to grow up 

 

2. Poezija 

2.1 Nadgraditev poezije s stripovskimi sekvencami  
 

Poezija lahko služi za okvir stripovske pripovedi. Tomaž Lavrič je kratke zgodbe v albumu 

Slepo sonce zgradil na poetičnih besedilih, ki bi lahko funkcionirala tudi v samostojni, 

besedilni obliki. Vendar je s tem, ko jih je vključil v strip, še nadgradil njihovo sporočilnost: 

močni črno beli kontrasti in izčiščena risba ustvarijo atmosfero, ki bi jo same besede težko 

pričarale. Avtor je o albumu povedal: »V risbi sem poskušal do neke mere uporabiti intuitivni 

postopek nadrealizma, slediti peresu, kamor me vodi. Po drugi strani je besedilo zelo 

natančno, tehtal sem vsako besedo in odmerjal ritem vsakega stavka – v poskusu, da bi 

namesto stripovske proze ustvaril stripovsko poezijo (Macan, 2003).« Posebej pomembna je 

tudi premišljena uporaba sekvenc; večinoma gre za zelo minimalno dogajanje, majhne geste 

nastopajočih, ki pa v kombinaciji z besedilom prinašajo nov način pesniške govorice. V tem 

primeru bi lahko rekli, da gre za poezijo, pisano v obliki stripa.  
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Slika 21. Tomaž Lavrič: Slepo sonce: Polarna zvezda 

2.2 Humorna interpretacija 
 

Bralec ima možnost, da si vizualni in besedilni del stripa interpretira ločeno. Če torej slike 

prikazujejo neko komično situacijo, lahko ob njih teče besedilo, polno tragike – obe plati 

skupaj pa prineseta posebno močno kombinacijo. Tomaž Lavrič je v seriji Slovenski klasiki v 

stripu obdelal pesem Srečka Kosovela Temni bori. Uporabil je zelo izčiščen risarski slog s 

komičnimi figurami; potek zgodbe ne ilustrira verzov, saj pesem funkcionira kot razmišljanje 

pesnika med sprehodom. To, da pesnika v stripu na koncu pokoplje posekan bor, lahko kljub 

komični situaciji razumemo kot prispodobo njegove tragične usode – in znova se  kaže 

večplastnost stripovske govorice, ki lahko tudi s humorjem nadgradi najrazličnejša literarna 

dela. 
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Slika 22. Tomaž Lavrič in Srečko Kosovel: Temni bori 

 

2.3 Haiku strip 
 

Haiku poezija se je razširila tudi v stripovskih adaptacijah. Ker gre za skrajno minimalistično 

pesniško obliko, ki ves pomen zgoščuje v treh kratkih verzih, je njeno spreminjanje v strip 

preprosto in hkrati zelo zahtevno. Boris Baćić (2005) je v predgovoru ene izmed slovenskih 

izdaj haiku stripov zapisal: »Stripovski medij je v svojem izrazu podvržen nizanju trenutkov, 

ki v medsebojni povezavi zgodbi dajejo določen smisel, določen ritem in s tem v 'določenem 

času' posredujejo sporočilo zgodbe. Če haiku izhaja iz enostavnosti, jedrnatosti, uporabe čim 

manj besed – brez odvečnosti, ki izražajo vso večdimenzionalnost haiku trenutka, ki je 

izhodišče in obenem cilj ustvarjalnosti haiku mojstra, lahko pri stripovski interpretaciji 

govorimo prav o eksperimentiranju s časom, tj. trenutkom.«  Zaradi minimalizma haiku 
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poezije se je treba še toliko bolj vprašati, koliko in na kakšen način naj sporočajo slike v 

stripu, da ne porušijo ravnovesja in sporočilne nabitosti besed. Strip lahko dovolj doseže že s 

premišljeno postavitvijo kadrov (npr. tri slike za tri verze), sama risba pa je lahko bolj ali 

manj abstrahirana. Ponuja se tudi možnost, da napisan haiku izločimo in povsem  

nadomestimo z narisanimi prizori. 

 

Slika 23. Andrej Štular in Ivan Volarič Feo: Transwar Haiku 

2.4 Ilustracija poezije 
 

Ker poezija pogosto kliče po čim bolj svobodni likovni interpretaciji, ki besedila ne ilustrira 

dobesedno, si poglejmo še primer risbe, ki je nastala neodvisno od stripa, a bi mu zagotovo 

lahko bila v navdih pri obdelavah specifičnih vsebin oz. oblik poezije, tudi haikuja. Ker 

samostojna podoba za razliko od stripovskih kadrov ni vpeta v sekvenčno zaporedje, namreč 

lahko na zelo sproščen način najde pot do ekspresivnosti, abstrakcije itd.   
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Če jo ustvari pesnik sam, jo lahko razumemo tudi kot neke vrste  rokopis, ki zgolj s potezo 

sporoča pomen besed. Primer takšnih del so risbe pesnika Federica Garcie Lorce: v teh črtnih 

risbah se je morda najhitreje in najjasneje odrazila njegova impulzivna misel.  

 

Slika 24. Federico Garcia Lorca: Risba 
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III. Avtorski del 
 

Do zdaj zbrana dognanja pridejo prav pri ustvarjanju lastnega dela. Odločil sem se, da strip 

spojim z glasbo in njenimi besedili v avtorskem delu Nesojeni kavboji, ki je izšlo kot glasbeni 

album v stripu. Gre za knjigo s priloženo zgoščenko; oba izdelka vsebujeta deset avtorskih 

pesmi, ki so predstavljene v glasbeni in stripovski obliki. Po vsakem besedilu je nastala 

samostojna kratka stripovska zgodba, kar skupaj znaša sedemdeset strani.  

Vsebina albuma: v vsakem stripu nastopa drug posameznik s svojo življenjsko zgodbo 

(potrošnik, poslovnež, pijanec, protestnik, zavojevalec, politik, uradnik, mladenič, starec...), ki 

pa jih povezuje skupna usoda – ujetost v začarani krog nekega sistema. Zato je v naslovu 

albuma uporabljena prispodoba kavboja, ki v romantičnem (filmskem in tudi stripovskem) 

pomenu besede pomeni svobodnega junaka z lastnimi načeli in zakoni. Ker to junakom 

albuma ne uspeva, ostajajo nesojeni kavboji. 

Večino stripov sem narisal v letu 2013, istočasno pa smo s skupino (Martin Ramoveš Band) 

posneli skladbe. Album, ki je izšel maja 2014, smo predstavili na koncertih in razstavah po 

Sloveniji.  

 

Slika 25.  Naslovnica albuma Nesojeni kavboji 
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1. Razvoj risbe 

1.1 Od študijskega risanja do uporabe v stripu 
 

Do risarskega stila, uporabljenega v albumu, sem prišel postopoma predvsem v tretjem in 

četrtem letniku pri predmetu risanje. V preteklosti so name vplivali različni risarji stripov, 

hkrati pa so me vse bolj zanimale risbe, nastale v obdobju ekspresionizma. V središču mojega 

zanimanja v zadnjih dveh letnikih študija sta bila večinoma figura in portret. 

Pomembno odkritje mi je predstavljala uporaba rastrov – fotokopiranih vzorcev različno 

velikih pik, ki sem jih začel vključevati v risbe. Lepil sem tudi črno bele fotokopije različnih 

detajlov. Risarska sredstva so se počasi množila: tušu in alkoholnim flomastrom so se 

pridružila risala različnih debelin, edigs pa sem začel uporabljati kot risalo na temnih 

podlagah (edigs v svinčniku proizvaja natančne ožje linije, tisti s čopičem pa ustvarja zanimiv 

»megličast« učinek).  

 

Slika 26. Študijska risba, 4. letnik 

Nov način dela sem prenesel tudi k risanju stripov; še posebej se mi je zdel primeren za 

predelave poezije, ki ne potrebujejo natančnega realističnega upodabljanja. Med ustvarjanjem 

prvega stripa v takšnem stilu Radosti ni (ki je tudi vključen v album Nesojeni kavboji) sem 

spoznal njegove prednosti: sedaj sem se lahko lažje posvetil kompoziciji in črno belim 

odnosom, saj so se strani sestavljale kolažno – od ozadij do naknadne postavitve figur.  
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Tako so vse strani nastale ročno z risanjem in lepljenjem. Poudariti pa moram, da sem za vsak 

strip predhodno narisal precej skic in story-board2, iz katerega so bile že natančno razvidne 

postavitve slik. 

 

1. 2 Od skice do končnega izdelka 
 

Slika 27: študije črno belih odnosov. Med risanjem grobih skic posamičnih strani  nisem 

vedno konkretiziral figur in ozadja, saj sem sem glavno pozornost namenjal grobi razdelitvi 

med črnimi in belimi ploskvami. Naknadno sem predvidel vključitev sivin oz. rastrov. Tako 

so končne strani nastajale po precej natančnih skicah - predlogah, ki so narekovale naslednje 

zaporedje risanja (oz. lepljenja): razdelitev kadrov, postavitev črnin v ozadju, grobo risanje 

figur in nazadnje izdelava detajlov.  

 

Slika 27.  Skice črno belih odnosov v straneh ter končana stran 

Slika 28: izdelava lika. Liki v večini stripov so nastali brez referenc v resničnih osebah, 

izjema pa je junak v zgodbi Rop, ki ga je navdihnil španski osvajalec Mehike Hérnan Cortés. 

Pri tem gre za lik, ki bi sicer lahko bil Cortés, vendar nastopa v fiktivni zgodbi in nedoločljivi 

zgodovinski situaciji. Primer prikazuje proces od natančnejše skice resnične osebe prek hitre 

stilizacije do uporabe dokončanega lika v stripu. Cortés ni bil v navdih le po osebni plati, 

temveč tudi z likovnega vidika: zanimala me je npr. stilizacija njegove obleke.  

                                                            
2 Story-board – angleški izraz za skico postavitve kadrov in kompozicije v njih 
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Slika 28. Skice lika ter uporaba v stripu 

Slika 29: razmišljanje o postavitvi teksta. Ta skica prikazuje proces umeščanja besedila, med 

katerim sem imel namen določene verze postaviti v oblačke in jih tako spremeniti v dialoge 

med osebami. To idejo sem nazadnje zavrgel, saj bi pesem tako izgubila vlogo pripovedi ob 

slikah; ne bi bila več »vzvišen« komentar, distanciran od težav nastopajočih oseb, ker bi se 

preselila v samo razmišljanje teh oseb.  

 

Slika 29. Skica postavitve teksta ter končana stran 
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2. Različni prijemi interpretacije verzov v stripu 

2.1 Nadgraditev verza s sekvenco  
 

Slika 30. Uporabil sem oddaljevanje kamere: če bralec v prvi sličici vidi le zobe, torej 

nasmeh, se v naslednjih dveh slikah prikaže obraz in nato še doprsna podoba glavnega lika. 

Skozi zobe začne teči voda, kar v povezavi z verzom, ki stisnjene zobe metaforično enači z 

jezom, vizualno podkrepi to prispodobo. Z oddaljevanjem kamere sem želel doseči učinek 

premikanja – kamera se oddaljuje z enakim tempom kot skozi zobe priteka voda.  

 

Slika 30. Oddaljevanje kamere 

Slika 31. Figura prestopa mejo med slikama in se preliva v lastni obraz. Prelivanje sem želel 

poudariti s povezanimi linijami (noga se nadaljuje v čeljust, stikata se vrhova glav figure na 

levi in portreta na desni). Za portretno sliko sem se odločil, da bi bralcu še bolj približal 

junaka kot osebo oz. »tebe« kot pravi besedilo pesmi. Dogajanje v slikah sledi smeri branja: 

od leve, kjer je črnina s konico usmerjena proti figuri, prek »sprehoda« le te proti črnini na 

desni, ki ponazarja noč.   
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Slika 31. Prestopanje meje med kadri 

Slika 32. V primerjavi s prejšnjima dvema primeroma tukaj gre za bolj »klasičen« prikaz 

akcije v stripu, ki  je uporabljena za ilustracijo metafor v besedilu. Na poenostavljen način je 

prikazana brezglavost nekritičnega potrošnika, čigar življenjski smisel se poruši ob 

razmisleku o lastnem delovanju. Z dobesedno ilustracijo sem želel poudariti banalnost, o 

kateri pripoveduje besedilo. Tudi kompozicijska postavitev naj bi sporočala isto: srednja slika 

čudečega se junaka je okvirjena s stranskima kadroma, ki jo vsak s svojo diagonalo simetrično 

okvirjata – zapirata v ozek prostor oz. »ozko mišljenje.« 

 

Slika 32. Uporaba banalne situacije 

Slika 33. Še posebej me je zanimala meja med abstraktnim in konkretnim. V naravi stripa je 

namreč pripovedovanje zgodbe in od tega nisem želel pretirano odstopiti, saj bi tako nastali 

stripi brez izrazite fabule; sledili bi predvsem intuitivnemu toku podob. V vse stripe sem 
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poskušal vpeljati zgodbe z določenim zapletom in koncem; ker se besedila med sabo precej 

razlikujejo, so ponujala različna izhodišča za nastanek teh zgodb. Nekatera besedila že sama 

vsebujejo precej elementov zgodbe, druga pa so bolj abstraktna in pri teh se mi je ponujala 

možnost nastanka pripovedi na različnih nivojih: medtem, ko slike pripovedujejo točno 

določeno zgodbo, besedilo ponuja možnost širšega razmisleka.    

V tem izseku lahko vidimo transformacijo abstraktnega dela v konkretnejšo podobo kraja 

dogajanja stripa. Sprva nastopijo »daljave«, ki jih ponazarjajo vertikalne šrafure; v naslednji 

sliki se te šrafure začnejo prepletati kakor se v besedilu tkejo daljave in nazadnje se v 

simetrični postavitvi pojavi podoba dreves in tal – konkretne okolice. Lahko bi našli 

sorodnost v haiku stripu, saj je tudi tu prisotna izrazita trojnost – tako v slikah kot v razdelitvi 

besedila (sicer bolj svobodno kot pri tradicionalnem haikuju).  

 

Slika 33. Konkretizacija oblik 

2.2 Poudarjanje časa 
 

Najprej izpostavljam dva nasprotna si primera. Pri sliki 34 gre za poudarjanje navidezno 

zaustavljenega časa, kjer pesem govori o utrujajočem čakanju, ki mu protagonist ne vidi 

konca. Zdi se, da bi se čas (oz. dogajanje) premaknil, če bi se premaknila kljuka na vratih – s 

ponavljanjem enakih slik pa v stripu lahko dosežemo monotonost, ki sovpada s tovrstnim 

besedilom.  
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Slika 34. Mirovanje časa 

Tudi pri sliki 35 gre za mirovanje kadra – vsakič isti prizor drevesa na travniku – vendar v 

različnih letnih časih. Ker ni niti vpletenih nastopajočih oseb niti sprememb v kadriranju, je 

vse dogajanje osredotočeno le na spreminjanje okolja oz. minevanje časa.   

 

Slika 35. Mirovanje kadra s spreminjanjem časa 
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Slika 36. Slike si sledijo v ritmu belih in črnih ozadij. Dogajanje na belem ozadju prikazuje 

sedanji čas, tisto na črnem pa imaginarno prihodnost: tako vidimo moški lik v sedanjem stanju 

in v postarani različici, usoda odnosa med njim in njegovo spremljevalko pa je prikazana na 

zadnji sliki, kjer njuni roki izginjata v črnini, pri čemer njena odriva njegovo. Verz sem 

razdelil po slikah, tako da pomen posameznih besed sovpada z vsako sliko posebej. 

 

Slika 36. Kontrast poudarja razliko med sedanjostjo in prihodnostjo 

 

2.3 Transformacija ene asociacije v drugo 
 

Slika 37. Izsek je sicer težje razumljiv izven konteksta celotne pesmi in stripa, gre pa za 

asociacije, ki slonijo na zgornjem verzu. V navidezni horizontalni liniji se v vsakem kadru 

pojavi nova transformacija – od ladijskih topov do pogledov Indijancev.  Na nek način gre 

tudi za nianse med dvema nivojema stripovske zgodbe: Indijanci ter topovi, ki jim grozijo z 

napadom, sodijo v konkretnejši del pripovedi, podoba Marije pa v nadrealistični del, kjer se 

pojavlja kot privid glavnega junaka.  
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Slika 37. Transformacija asociacij 

2.4 Ilustracije naslovov 
 

Slika 38. Poseben del albuma predstavljajo naslovne strani stripov. Na vsaki od njih sem želel 

v eni podobi podati metaforo, ki bi povzemala vsebino pesmi oz. stripa. Sledil sem ideji, da bi 

te strani dobro delovale tudi samostojne kot neke vrste plakati; tako imajo določene lastnosti 

ilustracije, po drugi strani pa so del stripovskih zgodb in ne smejo preveč izstopati iz 

konteksta albuma. Osnova za oblikovanje vsake izmed njih je bila grafična postavitev črk, pri 

čemer sem razmišljal predvsem o likovni teži. Tudi razlika v velikosti izpisanih besed na nek 

način poudarja njihovo vsebino. 

 

Slika 38. Naslovne strani stripov / pesmi 
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IV. Pedagoški del 

 
V pedagoškem delu sem primerjavo vizualne in glasbene govorice preverjal na urah likovne 

umetnosti z dijaki srednje šole, ki izvaja program umetniška gimnazija – glasbena smer. 

Dobro iztočnico za to raziskovanje najdemo v še eni povezavi medijev iz zgodovine glasbe in 

likovne umetnosti.  

Skladatelj Modest Musorgski je leta 1874 ustvaril klavirsko suito Slike z razstave: gre za delo 

v desetih stavkih, ki ga je navdihnila razstava slikarja Viktorja Hartmanna (Pictures at an 

exhibition, b. d.). Tu glasbena govorica opiše občutje obiskovalca razstave – tako doživljanje 

vsebine slik kot tudi prehajanje z ene slike na drugo. To prehajanje nas lahko spomni na 

branje stripa, le da v primeru Slik z razstave nimamo fabule kot je običaj v stripu, temveč 

glasbo, ki vpelje povsem drugačno dimenzijo. Slike, ki si jih poslušalec ustvari v mislih, si 

sledijo kakor kadri v stripovski zgodbi.  

Predvidevamo lahko, da imajo dijaki, ki med drugim obiskujejo tudi predmete solfeggio, 

zgodovina glasbe in klavir, dobro predispozicijo za povezovanje glasbe z drugimi mediji – in 

v tem primeru so dobili nalogo likovne reinterpretacije glasbenih besedil. Če je Musorgski 

pisal glasbo po likovnem navdihu, imamo tu obratno nalogo – vpleten pa je še tretji medij, 

besedilo. Usmeril sem jih k ustvarjanju stripov oz. ilustracij, odvisno od tega, v kateri obliki je 

posamezna ideja obetala boljšo izvedbo. 

V uvodni motivaciji sem dijake napeljal k razmišljanju o različnem učinkovanju besede, slike 

in glasbe. Nato sem jim v krajšem predavanju predstavil značilnosti ilustracije ter na primerih 

prikazal različne zvrsti tega medija. Opomnil sem jih, da ilustracija ni nujno le dobesedni 

prikaz napisanega, saj lahko prinaša mnoga dodatna sporočila, povprašal sem jih tudi, katere 

so po njihovem mnenju prednosti in slabosti ilustracije v primerjavi z glasbeno izvedbo 

pesmi. Opozoril sem jih, da dobra ilustracija zahteva poglobitev v pomen besedila in vzroke 

za njegov nastanek. 

Nato sem kot sorodni zvrsti izpostavil strip in animirani videospot. Pri prvem lahko besedilo 

vključimo k risbi in z zaporedjem kadrov dobimo še časovno dimenzijo, pri drugem pa je 

sama glasba tudi del končnega izdelka. V obeh primerih glasbeno besedilo lahko predstavlja 

okvir za scenarij. Prikazal sem jim več primerov, med njimi stripovsko izvedbo pesmi Ritem 

človeštva skupine Niet, ki jo je ustvaril Jure Englesberger. Med posredovanjem motiva sem 

dijakom ponudil dve besedili (objavljeni v prilogi diplomskega dela): Škandal v rdečem baru 
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(Marko Brecelj) ter Space Oddity (David Bowie), ki obe ponujata slikovito snov za ilustracijo 

oz. strip; poleg teh besedil so se lahko lotili tudi obdelave pesmi po lastni izbiri. 

Odločil sem se za likovni tehniki svinčnik in tuš oz. kombinacijo obeh. Z dijaki sem se 

pogovoril o morebitnih nevšečnostih, ki jih lahko prineseta tehniki ter o kriterijih za uspešno 

izvedena dela, nato pa je sledilo likovno izražanje. Nazadnje smo nastala dela razstavili in 

izpostavili uspešne dosežke. 

 

1. Učna priprava 
 

Datum: 20. 4. in 27. 4. 2013 

Pripravil: Martin Ramoveš 

Predmet: Likovna umetnost 

Šola: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Umetniška gimnazija 

Letnik: 3. 

Število ur: 4 

Likovno področje: risanje 

Likovna naloga: risanje risbe v obliki stripa ali ilustracije z izhodiščem v glasbenem besedilu 

Likovna tehnika: tuš ali svinčnik na papriju 

Likovni material in pripomočki: risalni list, čopič, pero, svinčnik, edigs 

Likovni motiv: glasbeni besedili Space Oddity in Škandal v rdečem baru oz. po izboru 

dijakov 

Medpredmetna povezava: strokovni glasbeni predmeti, zgodovina, slovenščina 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje, vizualizacija 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Vrsta učne ure: praktična, teoretična, kombinirana 

Učna sredstva in pripomočki: powerpoint predstavitev, različni primeri ilustracij, tabla 

Cilji: 

Dijaki: 

- samostojno izberejo oblikovane strategije 

- kombinirajo besedilo in risbo 

- povezujejo likovne vsebine z dosežki iz zgodovine likovne umetnosti, drugimi 

umetnostmi 
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- spoznavajo in preizkušajo izrazne možnosti ilustracije in stripa 

- vrednotijo nastala dela 

UČITELJ 
 

UVODNA MOTIVACIJA: 
 
Pozdravim dijake in se jim 
predstavim. Preberem jim 
glasbeno besedilo, nato 
pokažem ilustracijo / strip, 
nastalo po istem besedilu, 
nazadnje pesem še poslušamo. 
Na kratko se pogovorimo in 
primerjamo učinke vseh treh 
načinov interpretacije besedila. 

 
OSREDNJI DEL: 

 
Kaj je ilustracija? SSKJ: risba, 
slika kot pojasnilo, okras 
besedila. 

Primeri: Čoh, Stepančič 

Ilustracija ni nujno le dobesedni 
prikaz pripovedi, saj lahko 
prinese dodatna sporočila. 
Verjetno že imate izkušnjo z 
likovnim ustvarjanjem po 
občutku ob poslušanju glasbe – 
kakšne pa so posebnosti, kadar se 
lotimo ilustracije besedila, ki je 
uglasbeno? Kaj lahko z 
ilustracijo nadgradimo in česa v 
primerjavi z glasbo ne moremo? 
V čem so prednosti glasbe in v 
čem prednosti ilustracije? 

Besedilo lahko nadgradimo, če 
razmislimo o ozadju in vzrokih 
za nastanek pesmi in nato v 
ilustraciji izpostavimo npr.  nek 
močan trenutek iz besedila. 

Pokažem različne primere, med 
njimi novo knjigo ilustrirane 

DIJAKI 
 

 

  

 

 

Povedo o svojih 
izkušnjah z različnimi 
interpretacijami besedil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo pri 
razmišljanju o 
možnostih glasbene in 
likovne interpretacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČ. 
METODE, 
OBLIKE 
DELA 
 

 
Frontalna 
oblika, 
pogovor 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
oblika  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
pogovor 

 
 
 
 

 
 
Frontalna 
oblika  
 
 
 
 
 
 
 

UČ. SREDSTVA, 
PRIPOMOČKI 
 

 

Predvajalnik glasbe 

 

Slikovno gradivo v 
Power point 
predstavitvi 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 39. Zvonko Čoh: 
ilustracija iz knjige Urška 
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Zdravljice. 

O tem se lahko veliko naučimo 
tudi iz sorodnih umetniških 
zvrsti: 

- Strip: spreminjanje 
glasbenega besedila v 
strip, kjer je besedilo 
lahko vključeno k risbi, 
hkrati pa dobimo še 
'časovno' dimenzijo 
(dogajanje v več sličicah, 
ki tvorijo zgodbo). Lahko 
pa ustvarimo tudi strip 
brez besed, po 'scenariju', 
ki ga narekuje glasbeno 
besedilo. Primer: nekaj 
stripov iz zbirke 
Slovenski klasiki (Ritem 
človeštva, Bori) 
 

- animirani videospot: 
podobnost s stripom, le 
da je v tem primeru 
glasba tudi del končnega 
izdelka. Primer: Natural 
blues (Moby) 

 
 
POSREDOVANJE MOTIVA: 
 
Dijakom na izbiro dam nekaj 
besedil znanih pesmi, ki imajo 
potencial za ilustracijo. Razdelim 
jim liste z besedili. Še enkrat 
poudarim, na kaj je treba biti 
pozoren, da z ilustracijo 
nadgradimo, dopolnimo, 
podkrepimo besedilo. 
 
LIKOVNE TEHNIKE: 
 
Dijake še enkrat spomnim na obe 
likovni tehniki – svinčnik in tuš 
ter povem, da je mogoča tudi 

 

 

 

 

 

Poslušajo razlago, ter 
poskušajo sodelovati in 
odgovarjati na 
določena vprašanja v 
zvezi s temo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedo o svojih 
izkušnjah s tehnikama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 40. Jure 
Englesberger in Niet: 
Ritem človeštva 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 41.  Susi 
Wilkinson, Hotessa 
Laurence, Filipe Alçada: 
kadri videospota Natural 
blues 
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kombinacija obeh oz. uporaba 
tuša kot nadgradnje predhodne 
risbe s svinčnikom. Opozorim jih 
na težave, ki jih lahko prineseta 
tehniki (npr. premajhna 
razločnost linije pri svinčniku, če 
ne uporabimo različno močnih 
pritiskov; pri tušu je nevarnost 
razlitja, packanja…) 
 
KRITERIJI VREDNOTENJA: 
 
Z dijaki se pogovorimo o 
kriterijih, ki določajo uspešnost 
dela; mednje spadajo: 
izvirnost lik. motiva, 
učinkovita likovna nadgradnja 
glasbenega besedila ter 
smiselna povezava likovnega 
dela z besedilom.  
 
LIKOVNO IZRAŽANJE: 

Med izražanjem na računalniku 
zavrtim pesmi, ki jih dijaki 
ilustrirajo ter po potrebi 
individualno svetujem pri 
ustvarjanju. 

ZAKLJUČNI DEL: 
Pred koncem zadnje ure usmerim 
dijake k razstavitvi nastalih del. 

Izdelke razstavimo tako, da jih 
vsi jasno vidijo. Nato naredimo 
hitro evalvacijo, torej ponovimo, 
kaj je bila naloga. Na kratko 
povem, kateri izdelki ustrezajo 
kriterijem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričnejo z ustvarjanjem 
skic in risanjem del 

 

 

 

Razstavijo svoje 
likovne izdelke, jih 
primerjajo, znova 
pretehtajo, kakšen je 
likovni dosežek v 
primerjavi z 
uglasbitvijo, kateri 
izdelki so uspešnejši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

likovno 
izražanje 
dijakov, 

individu - 
alno delo 
 
 
 
 
 
 
pogovor 
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2. Analiza izdelkov 
 

Slika 42. Sodi med drznejše poskuse, dijak je namreč besedilo po lastni izbiri dobro pretopil 

ne le v posamično ilustracijo, temveč v strip. Kadri se z besedilom dobro dopolnjujejo in s 

humorjem nadgrajujejo njegov pomen v posameznih verzih. Tako je stripovska pripoved 

zaključena celota, ki govori na oba možna načina: sama zase ter v povezavi z besedilom. Tudi 

risarsko je delo prepričljivo: dijak je dobro zreduciral risbo na bistvene karakteristike brez 

odvečnih detajlov; ozadja ni, so pa ponekod s senčenjem nakazana tla pod figurami. To kaže 

na dobro dijakovo razumevanje stripovske govorice; tudi sam jo je zmožen uporabiti v lastni 

ustvarjalnosti. Risarska tehnika mu ni povzročala težav; s primerno  uporabo tuša je dosegel 

močan kontrast.  

 

Slika 42. 
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Slika 43. Tudi to delo, nastalo po pesmi Space Oddity, vsebuje več stripovskih kadrov, ki so 

na format domiselno postavljeni krožno oz. spiralno. Dijak je natančno sledil vsebini besedila, 

hkrati pa precej prostora v slikah namenil elementom, ki so ga likovno pritegnili (stilizirane 

zvezde, ki so nanizane v večini slik in se navidezno oddaljujejo proti sredini strani; obenem 

tvorijo nekakšno ornamentalno ozadje). Dijak si ni dal veliko opravka z izdelavo 

nastopajočega lika, saj ga je povsem okupiralo ustvarjanje čim bolj prepričljive atmosfere, ki 

jo prinaša besedilo. S kompozicijskega vidika gre za zelo izviren pristop, ideja pa vseeno ni 

povsem razločno vidna zaradi pomanjkljivosti v risbi (npr. nakazano je, kje je dijak nameraval 

podebeliti linije s flomastrom, a dela ni dokončal). 

 

Slika 43. 
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Slika 44. Za razliko od prejšnjih dveh stripovskih del se je avtor te risbe odločil za ilustracijo 

dramatičnega trenutka v besedilu (Škandal v rdečem baru). K večji preglednosti – razvidnosti 

kaotičnega dogajanja pripomore premišljena izbira zornega kota: prizor opazujemo z vrha 

navzdol. Dijakova odlika je sposobnost risanja razgibanih figur, pri čemer kaže osnovno 

obvladovanje realističnih proporcev. Glavno dogajanje v risbi je skoncentrirano v trikotnik 

med tremi osebami: morilcem (ki nam kaže hrbet) v prvem planu,, ustreljenim moškim na tleh 

v zgornji polovici formata levo ter žensko, ki je edina z obrazom obrnjena proti gledalcu. Vso 

dramatičnost trenutka je dijak izrazil ravno na tem obrazu ter kretnjah ženske figure. 

Nakazana je težnja po šrafiranju, ki bi pripomoglo k želeni prostorski prepričljivosti risbe, 

vendar  ni do konca realizirano. 

 

Slika 44. 
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Slika 45. Zelo minimalistična rešitev, ki pa zaradi tipa risbe deluje povsem dokončano. Dijak 

je izpostavil verz iz pesmi po lastni izbiri; črta s svinčnikom je uporabljena enako intenzivno 

tako pri pisavi kot pri risbi. Gledalcu je jasno, da črta ponazarja reko, obenem pa sproščeno 

izriše še silhueto laboda ter peščeno uro. Tako so v njej zajeti vsi simboli, ki nastopajo tudi v 

verzu. Ta izdelek temelji na prepričljivi ideji, za njegov nastanek pa je bil potreben večji 

vložek pri miselnem procesu kot pri praktičnem delu. 

 

Slika 45. 
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Slika 46. Ta risba je zasnovana sorodno stripovskim naslovnicam ali filmskim plakatom; v 

enem prizoru združuje več trenutkov besedila (Škandal v rdečem baru) –  v prvem planu je 

streljanje na moškega, v ozadju omedlita dve gospe.  Ideja za kompozicijsko postavitev je 

dobra, risarska izvedba pa je manj prepričljiva, zato tudi dramatičnost dogajanja ni v 

popolnosti razvidna. Dijaka je ob prezgodnjem zaključku risanja še čakala nadgradnja risbe s 

tušem, ki bi z debelejšim oz. tanjšim čopičem razločila prvi plan od drugega. Sam svinčnik je 

dobro uporabljen na obrazu glavne osebe, kjer je z različnimi pritiski ustvaril teksture v laseh, 

očesu… Močna stran risbe so tudi dobro ujeta čustva na obrazih.  

 

Slika 46. 
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Slika 47. Sodi med najizvirnejša dela. Dijak je ilustracijo ustvaril na osnovi verzov, ki jih je 

napisal sam (besedilo v prilogi). Upodobitev paradižnika ima očitno simbolni pomen, 

umeščen je v prazen format, ki ponazarja praznino oz. osamljenost iz besedila. Z vidika 

kompozicije je ta umestitev dobro premišljena in deluje uravnoteženo. Delo je risarsko zelo 

dovršeno: s svinčnikom je dosežena tonska modelacija, mehko je nakazana tudi odsebna 

senca. Prav zaradi prostorske prepričljivosti paradižnika daje belina papirja vtis njegove 

prazne okolice. Dijak se je dobro zavedal sporočilnega pomena posamezne podobe, ki v tem 

primeru povsem nadomesti pesniško različico njegovega dela. Pravilna je bila torej odločitev, 

da risbi ne dodaja ničesar več, saj bi ji lahko odvzel pomen. 

 

Slika 47. 

3. Analiza učne ure 
 

Že v uvodni motivaciji je bilo med dijaki čutiti precejšnjo navdušenost nad temo, kar se je 

odrazilo tudi med likovnim ustvarjanjem. Tema je bila blizu zlasti tistim, ki jih glasba zanima 

v širšem kontekstu umetnosti in so zato videli izziv v ustvarjanju likovnih različic pesmi. V 

osrednjem delu so aktivno sodelovali z vprašanji in naštevanjem primerov, ki so jih poznali 

sami in jih videli v kontekstu teme. Pri nekaterih dijakih je bila motiviranost manjša, vendar je 

prav vse pritegnila ideja, da lahko za  motiv vzamejo tudi besedilo svoje najljubše pesmi. Po 
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drugi strani se jih je veliko lotilo ustvarjanja po besedilih, ki sem jih pripravil in slikovitost 

izdelkov je potrdila pravilnost izbire.  

Z likovnima tehnikama so bili dobro seznanjeni že v osnovni šoli, prav tako jih je kar nekaj 

dobro poznalo značilnosti črno bele stripovske risbe s tušem, kar se pozna v razločnosti in 

dovršenosti njihovih končanih izdelkov. Nekateri dijaki pa so namesto tuša vztrajali pri risbi s 

svinčnikom – med njihovimi deli je tudi nekaj manj uspešnih risb, ki delujejo nejasno. Izbira 

med stripom in ilustracijo jim ni povzročala težav, saj so hitro pripravili ideje v eni ali drugi 

obliki. Dela se med seboj zelo razlikujejo, čeprav jih ima precej za motiv isto pesem – dijaki 

so večinoma pristopili z originalnostjo. Zelo resno so vzeli tudi napotek, naj besedila ne le 

dobesedno ilustrirajo, temveč ga poskušajo nadgraditi z novo poanto v podobi. Ob tem so 

imeli v mislih tudi glasbeno interpretacijo besedila, kar je zagotovo delovalo spodbujevalno. 

Aktivnost sodelovanja ni upadla vse do konca zadnje ure, izkazalo pa se je, da zlasti dijaki, ki 

so se lotili stripov, dela niso mogli dokončati v štirih urah. Usmerjal sem jih sicer k 

izpostavljanju bistvenih elementov v risbi namesto zamudnega ukvarjanja z detajli, a kar 

nekaj se jih ni moglo upreti vizualiziranju številnih idej, ki so jih ponujala besedila.  

Kljub temu je večina nastalih del pokazala, da imajo dijaki veliko sposobnost vizualizacije in 

domiselne nadgradnje besedil. Zdi se, da tudi njihova glasbena aktivnost pripomore k lažjemu 

razločevanju bistvenih momentov v pesmi: kakor glasba z dinamiko, tempom, ustvarjanjem 

razpoloženja itd. sledi dramatičnosti besedil, tudi tu nastale risbe in stripi izpostavljajo 

posebne trenutke v vsebini pesmi in jih podkrepljujejo z lastnimi sredstvi.  
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Zaključek 
 

Največja prednost stripovskega medija je medsebojno dopolnjevanje dveh ali celo več 

umetnosti. Avtor ima vedno na izbiro, kdaj bo prepustil glavno »besedo« besedi, kdaj sliki, 

kdaj zaporedju slik in kdaj enakovrednemu dopolnjevanju naštetega. Ta medij zmore biti 

veliko več kot papirnata skica za film ali poenostavljena ilustrirana zgodba. Uporaba pesmi 

vanj prinaša neštete možnosti podajanja zgodbe, montaže strani, oblikovanja ter je lahko 

povod za najizvirnejše stripovske rešitve. 

Teoretična osnova mi je pomagala umestiti in razumeti kontekst nastanka stripov, povezanih s 

pesmijo. Med iskanjem teh se mi je razkrilo zelo široko področje, ki si zasluži več pozornosti 

in raziskovanja. Sam sem se osredotočal predvsem na avtorje, ki so me v preteklosti najbolj 

navduševali in pravi izziv je bilo izpostavljanje tistih segmentov njihovih del, ki prinašajo 

bistvene informacije za to diplomsko delo. Ob tem sem spoznal tudi precej novih avtorjev in 

stripov.  

Album, ki sem ga predstavil v avtorskem delu, je moj prvi poskus daljše stripovske oblike in 

zato zelo pomembna izkušnja z vidika priprave, razvoja risbe, scenarija, reševanja tehničnih 

težav in ostale organizacije. Pesmi sem med pretvarjanjem v stripe doživel v novi luči in 

ponujalo se je toliko možnosti izdelave, da je bila včasih najtežja ravno odločitev, katero pot 

ubrati. Med pisanjem analiz lastnih stripov sem podoživel proces ustvarjanja in izkušnje 

poskušal urediti v obliki koristnih informacij.  

Posebna izkušnja je bila izvedba pedagoškega dela. Zdi se, da gimnazijcem ni bilo težko 

pristopiti k nalogi, saj so vsi vpleteni elementi (glasba, besedila, risbe, stripi) del njihovega 

vsakdanjega življenja. Zagotovo se na področju stripa ali ilustracije poezije in glasbenih 

besedil ponuja zelo veliko možnosti izvedbe med otroki in najstniki, saj se s tem ne le 

seznanjajo z značilnostmi različnih medijev, temveč tudi razmišljajo in krepijo zavedanje o 

moči sporočanja.   
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Priloga 

Besedila pesmi v pedagoškem delu 
 

Slika 47.  

Besedilo dijaka 3. letnika umetniške gimnazije – glasbena smer:   

Zgolj ideja  

 

Bil sem v nekem velemestu. 

V bistvu ni bilo ravno vele, bolj mesto.  

No, bolj vas. 

Ne ravno vas. 

No, bodimo realni, bil je zaselek. 

In če gremo v podrobnosti, zaselki nimajo predmestja, 

tudi obrobja ne.  

V bistvu ga okoli ni bilo, 

znotraj pa je bil prazen. 

Bil sem tam… 

…čisto sam… 

      …v praznini… 

Nikjer nikogar ni bilo… 

…nikjer ničesar… 

Nekoč, nikdar… 

…nikjer, nikoder… 

       (PARADAJZ) 
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Sliki 44 in 46.  

Marko Brecelj: Škandal v rdečem baru  

 

V  rdečem  baru,  v  sobi  rdeči, 

s kroglo  v glavi,  z  dušo  v  sreči. 

Slišali  so  strel  in  videli  obraz  v  krvi. 

Škoda,  bil  je  mlad,  ta  je  to  sezono  prvi, 

prvi  tak  škandal,  ki  spravlja  nas in  rdeči bar   

ob  dober  glas. 

 

V  rdečem  baru,  v  sobi  rdeči, 

s  kroglo  v  glavi,  z  dušo  v sreči. 

Skrijte  ta  obraz,  

dve  gospe  sta  omedleli. 

Skrijte  v prt  nasmeh, 

madež  rdeč  čez  madež  beli. 

 

Škoda,  bil  je  svež,  ta  je  to  sezono  prvi. 

Lani  pa  na  vrvi  trije  so  končali. 

Tak  škandal,  ki  spravlja  nas   

in  rdeči bar  ob  dober, dober, 

dober  glas. 

 

Škoda,  bil  je  lep, 

lahko  bi  bil  pri  njej, tako  pa… 

Fej,  umivamo  ga  stare  babe, 

oblečen  v pražnje  gre,  

odhaja  v  kraj  pozabe. 

Na  na  na  na  na  ..... 

 

V rdečem  baru,  v  sobi  rdeči 

plešemo  spet  z  dušo  v  sreči. 

Skrijte  mi  obraz, 

gospa,  v  kožo  mehko. 
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Čuden  oster  mraz, 

to je  bil  moj  prvi,  prvi  moj  mrlič, 

ki  spravlja  nas   

in  rdeči  bar  ob  dober, dober 

dober  glas. 

 

(Škandal v rdečem baru, b. d.) 

 

Slika 43. 

David Bowie: Space Oddity 

 

Ground Control to Major Tom 

Ground Control to Major Tom 

Take your protein pills  

and put your helmet on 

 

Ground Control to Major Tom 

Commencing countdown,  

engines on 

Check ignition  

and may God's love be with you 

 

Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One, Liftoff 

 

This is Ground Control  

to Major Tom 

You've really made the grade 

And the papers want to know whose shirts you wear 

Now it's time to leave the capsule  

if you dare 

 

This is Major Tom to Ground Control 

I'm stepping through the door 
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And I'm floating  

in a most peculiar way 

And the stars look very different today 

 

For here 

Am I sitting in a tin can 

Far above the world 

Planet Earth is blue 

And there's nothing I can do 

 

Though I'm past  

one hundred thousand miles 

I'm feeling very still 

And I think my spaceship knows which way to go 

Tell my wife I love her very much  

she knows 

 

Ground Control to Major Tom 

Your circuit's dead, 

there's something wrong 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you hear me, Major Tom? 

Can you.... 

 

Here am I floating  

round my tin can 

Far above the Moon 

Planet Earth is blue 

And there's nothing I can do.  

 

(Space Oddity, b. d.) 
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