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POVZETEK

V diplomskem delu obravnavam različne likovne vidike stripa, predvsem razliko med stripom 

za odrasle in stripom za otroke. Teorija je razdeljena na značilnosti stripa in njegovo zgodovino. 

Bolj podrobno je obravnavan strip za starejše bralce v reviji Stripburger in strip iz otroške revije 

Ciciban. V primerjavi sta izpostavljeni dve avtorici, ki sta objavili svoje stripe v obeh revijah. 

Preko njunih del so opredeljene likovne značilnosti enega in drugega stripa, njune podobnosti ali 

razlike. Le-te so upoštevane v lastnem likovnem delu. 

V pedagoškem delu je opisana raziskava, kakšne so prednosti in slabosti ustvarjanja stripa pri 

rednem pouku likovne vzgoje v šoli in na izven šolski delavnici. 

Ključne besede: strip, likovna teorija, Ciciban, Stripburger, likovna podoba stripa, strip za otroke, 

strip za odrasle



ABSTRACT

This thesis deals with the different artistic views on comics, especially the differences between 

comics for adults and comics for children. The theory is divided into the characteristics of comics 

and its history. More details are featured for adult readers in the magazine Stripburger and the 

children’s magazine Ciciban. Two authors, whose comics are featured in both magazines, are 

presented in the comparison. The artistic distinctions, their similarities and differences are defined 

through their works in both comics and are also applied in my own drawings.

In the pedagogical part, there is a research between the benefits and disadvantages of creating 

comics in elementary school and out of school activities. 

Key words: comics, art theory, Ciciban, Stripburger, visual structure of comics, comics for 

children, comics for adults.
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1. UVOD

Vsak izmed nas je tako ali drugače že bral strip. Pa naj bo to humoren insert v časopisu ali grafični 
roman. Večino je strip privlačil v zgodnji starosti in so kasneje opustili branje te zvrsti zaradi 
»otroške« konotacije. Posamezniki, ki niso opustili te ljubezni, pa so tekom časa soustvarili kulturo 
stripov, ki jo poznamo danes.

Zgodovina medija ni tako dolga, saj je povezana z množično potrošniško produkcijo. Zaradi 
hiperprodukcije na dnevni ravni se je medija stripa posluževalo veliko komercialnih ustvarjalcev, 
posledično pa je kvaliteta nekaterih del upadla. Velikokrat se ravno zaradi tega pojavlja slabšalna 
konotacija stripa kot šunda. Zato se mi zdi pomembno poudariti, da je strip kljub temu umetniška 
zvrst, t.i. deveta umetnost, za katero veljajo določene likovne zakonitosti. Njegova podoba nam je 
povsem jasna in razločna, čeprav se pod to preprostostjo skrivajo različna pravila in opredelitve. 
Te so ključne za razumevanje stripa in pripomorejo k zavedanju o njegovi umetniški vrednosti.

Preko zgodovine lahko vidimo, kako se je razvoj stripa prelevil iz ilustracije v nekaj več. 
Kompleksnost prepletanja besedila in podobe je svoj vrh dosegla ravno v stripu, ki premore številne 
izrazne možnosti, zvrsti za vse okuse in starosti. 

Med neštetimi izraznimi možnostmi stripa sem se v diplomskem delu osredotočila na primerjavo 
likovnih značilnosti stripa za otroke in odrasle. Raziskovala sem, kako različni stripovski ustvarjalci 
prilagajajo svoj likovni izraz različnim starostim in s tem kulturo stripa bogatijo in prenašajo iz 
mlajših na starejše generacije. 
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I. TEORETIČNI DEL
2. KAJ JE STRIP?

»Strip, ta pankrt popularne kulture brez čistokrvnega rodovnika, križanec med likovno 
umetnostjo in književnostjo, ki je kasneje vedno hodil po tankem robu med umetnostjo in 
kičem, čeprav je večkrat po vseh štirih brodil po njem ... « (Iztok Stritar, 2011, str. 9)

Čudovito povzeta misel znanega in dolgoletnega striparja Iztoka Stritarja za knjižno izdajo in 
istoimensko razstavo Risba v stripu na slovenskem. Res se je venomer bojeval za svoj ugled, 
tako med književniki kot likovnimi umetniki in skakal med alternativnimi ter komercialnimi 
produkcijami. Ravno slednja je strip povzpela do popularizacije medija in posledično objav na 
velikih platnih in risanih serijah, kar je opozorilo na medij stripa, posebej iz vidika likovne kot 
literarne kvalitete. 

Čez desetletja zadnjega stoletja se je strip, kot medij pripovedovanja zgodb, preko grafičnih podob, 
razvil v zelo raznoliko deveto umetnost. To ne zajema samo kratkih smešnic v časopisih. Strip se 
je razvil od stripovskih revij do obsežnih grafičnih romanov in je praktično del našega vsakdana. 
Med toliko različnimi stripovskimi oblikami in produkcijami pride do posploševanja kvalitete 
produktov in kaj hitro lahko strip pade v manj vredno likovno / literarno zvrst. 

Vseskozi je strip spreminjal svojo definicijo, saj se je tudi sam spreminjal in dopolnjeval. V 
priročnem leksikonu iz leta 1955 (to definicijo zasledimo tudi še v devetdesetih letih) je strip 
definiran kot: publikacija s slikami, pod katerimi ali v katerih je besedilo; navadno manj vredna 
literatura, ki zajema snov iz detektivskega, indijanskega, kavbojskega in fantastičnega življenja 
(Otrok in knjiga, 1978). Če spustimo namig na manj vredno literaturo in pogledamo na začetek 
definicije, opazimo, da pod to definicijo spada slikanica tudi pod strip. Sicer bi lahko rekli, da je 
slikanica protostrip, saj vsebuje zaporedne slike in tekst, vendar še vedno ne ustreza tistemu čemur 
danes rečemo strip. 

Torej, kaj je strip? Stripar in teoretik Scott McCloud je zapisal tako: 

»Strip je umetniško sredstvo, ki sestavlja med seboj nevidne sekvence in druge podobe v 
začrtanem zaporedju namenjenem posredovanja informacij in/ali da izzove estetski odziv pri 
gledalcu oziroma bralcu.« (McCloud, 1994, st. 9). 

Sama bom upoštevala slednjo misel.
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2.1. ZNAČILNOSTI STRIPA

Venomer se pozabi, da sta literatura ter vizualna umetnost pri stripu dopolnjujoča in med seboj 
nepogrešljiva, saj beremo stripe. Tekst nam lahko pove toliko kot slika in obratno. Tudi črke so 
risbe, ki v določenem zaporedju ustvarijo besede oziroma tvorbe, ki jih dešifriramo v stavke. 
Stripovski teoretik Will Eisner je obliko stripa predstavil tako: Format stripa predstavlja montažo 
slike in besede, ter zahteva od gledalca, da vežba tako vizualne kot verbalne interaktivne veščine. 
Vladajoči sistemi v umetnosti (perspektiva, simetrija, poteze čopiča, tuša) ter literarni sistemi 
(slovnica, zasnova, skladnja) se začnejo vsiljevati drug drugemu. Branje stripa je delovanje obeh 
aspektov, estetične percepcije in intelektualnega pregona. (Eisner, 1985, st. 8) Scott McCloud 
nadaljuje to misel, ter pravi, da je besednjak stripa njegova vizualna ikonografija in sklenitev celote 
njegova slovnica. (McCloud, 1994)

V bistvu beremo tako besedilo, kot njegovo podobo. Upodobljene oblike lahko postanejo ikonski 
znaki in včasih preidejo v simbole. Slednji so univerzalni in absolutno določeni, torej njihova 
podoba ni vezana na to kar predstavlja in bodo vedno pomenile isto (številke, črke- vedno isti 
pomen). Ikone oziroma podobe predstavljajo njihov subjekt. Koliko so te podobe realistične ali 
poenostavljene je vse odvisno od ustvarjalca in njegovega namena. Realistične podobe so bližje 
dejanskemu svetu, več ko odvzamemo detajlov bolj poudarimo določeno lastnost in večja je 
splošnost stvari. McCloud meni, da je taka posplošenost vezana na naše identificiranje s subjektom. 
Primer tega je Hergev Tintin, kjer je okolje v slikah sčiščena realnost, medtem ko sta Tintin in 
kapitan Hadoc čisto »ikonizirana« (mišljeno kot stilizirana, univerzalna podoba). Japonski stripi 
so takšno kombinacijo ponesli še na višjo stopnjo, saj so ozadja že fotorealistična in akterji po 
japonsko stilizirani (več o Japonski v zgodovini stripa). Z očiščenjem podobe pridemo že do 
nekakšne poenostavljene otroške risbe. V angleščini je opis beseda »cartoony«, kar izraža podobo 
kot iz risanke, preprosto, smešno, za otroke. V primerjavi z realistično sliko se zdijo predmeti 
»živi«, kot bi bili animirani. Razen japonskega fotorealističnega ozadja pa ne zasledimo dejanskih 
čisto fotorealističnih podob – vsaj malo se poenostavi risbo. S poenostavitvijo risbe se bralec lažje 
poistoveti s zgodbo in protagonistom. ( McCloud, 1994)

Simboli in ikone niso vse vzete iz obstoječega sveta, nekatere so se vzpostavile ravno preko stripa. 
Dandanes nam je simbol Supermana samoumeven. Upodobljena oblika je torej postala ikonski 
znak in včasih prešla v simbol. Vizualna ikonografija je univerzalna komunikacija. Te podobe 
dodajo k našemu vizualnemu branju in v nekaterih primerih nadomestijo besedno zapisovanje. 
(Zalaznik, 2011)

Zanimivost pri stripu je tudi, da na nek podzavesten način beremo tudi presledke med paneli ali 
prazni prostor, če slika ni omejena z obrisom. Naši možgani povežejo panele med seboj glede na 
svoje pretekle izkušnje (to so lahko vizualne ali čustvene izkušnje) oziroma logično sklepamo 
prehod iz ene sekvence v drugo. (Slika št. 1 prikazuje navaden prehod preko kadrov in prikaz 
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tridimenzionalnega kadra, ki nam razkriva še druge zorne kote posamičnega kadra). Kakšnih 
oblik in kako so omejeni posamični prizori, ali sploh niso, je čisto odvisno od umetnika ter njegove 
narative. Različne oblike ne vplivajo na pomen, lahko pa vplivajo na doživetje bralca. Okvir lahko 
doživimo kot krik ali drug zvočni afekt, kot tudi konstrukcijski element. Kot oder nam okvir 
narekuje, kakšen zorni kot vidimo, kot bralci. Omejitev ni, samo površina osnovnega formata. 
Lahko bi rekli da je panela (kvadrat okrog slike) najbolj pomembna ikona stripa. (McCloud, 1994)

 

Slika št. 1: Alternativni pogled na stripovsko kadriranje.

Prehod iz posamezne panele, preko vmesnega praznega prostora, do naslednje panele, predstavlja 
nek premik v času. Predstava časa nam ponazarja premik po panelih, od leve proti desni, tako kot 
imamo navado brati. Razen v primeru japonskih stripov, kjer beremo iz desne proti levi. Časovno 
trajanje in dimenzije časa sta definirana bolj preko vsebine v paneli, kot da bi to ponazorila 
panela sama. Poleg časovnih premikov je strip razvil še poseben način gibanja na statični osnovi. 
Posamezen gib upodobljen na dvodimenzionalno podlago, tako kot so raziskovali futuristi. 
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Stripovski koncept giba ali premika je preko nakaza v obliki črt; »motion line« ali po slovensko 
črta, ki ponazarja gibanje. Te črte ali linije so pritrjene na premikajoč objekt, da ponazorijo pot 
premika. (Eisner, 1985) (Slika št.2 in 3 prikazujejo raziskovanja statične premične podobe pri 
futuristih in »nadgradnja« striparjev). Zanimiv pristop do gibanja je v nekaterih računalniških 
stripih kjer z »gif«-om (graphics interchange format; format podobe, ki je večino statičen in delno 
animiran) direktno prikažemo premik ali gibanje.

       

Slika št. 2 in št. 3: Primer gibanja pri futuristih in v stripu Gena Colna. 

Med tovrstnimi črtami je izraznih možnosti še več. Vrtoglavica ali smrad smeti sta tudi upodobljeni 
z vijugastimi linijami. Večje število in daljši raztez črt nam daje lahko občutek hitrosti. Skratka te 
linije lahko izražajo tako vidno kot nevidno, oziroma nam poda vizualno metaforo. (Eisner, 1985)

Vizualne metafore so tudi lahko simboli. Dlje ko neka oblika obstaja, bolj je splošna in veliko 
stripovskih simbolov se je razvilo do »splošne govorice«. »Rada te imam« lahko ponazorimo s 
srčkom, ali stanje zaljubljenosti s srčki vse povsod, vprašaj, ko nekaj ne veš, si zmeden. Simboli v 
oblačkih, ki ponazarjajo različne »simptome«, stanja, so neverbalni besedni balončki. Verbalni, po 
drugi strani, so besede ujete v različne oblike besednih oblačkov. To so vizualne ponazoritve zvoka 
govorjenja. Različne oblike govornega balona lahko vplivajo na način kako »slišimo« oziroma 
preberemo besedo v oblaku. (Slika št. 4 lepo ponazori čustveno nabitost v obliki oblačka, brez 
vpliva napisanih besed) Praviloma jih sestavlja kontura, ki izraža značaj in maniro povedanega, ter 
iz konture potegnjena smernica do govorca. Besede (eksplozivne, tresoče, nažagane...) skozi obliko, 
še dodatno sporočajo svoj namen. Ta je izražen z abstraktnim elementom, ki mu instinktivno ali 
izkustveno pripišemo značaj. Na ta način tope, zaobljene oblike prepoznamo kot tople, nežne in 
dostopne, medtem ko ostre in zalomljene prepoznamo kot hladne, ostre in nedostopne. 

Ta isti likovni jezik se uporablja tudi pri črkopisu. S karakteristiko pisave zaznamujemo govor 
in posledično govorca. S pisanimi ali dekorativnimi črkami lahko karikiramo leporečje ali z 
“vmešanimi” simboli v ali med črkami, nagovarjajo na poreklo govorca. Z vizualnim zapisom 
govora lahko torej izvrstno okarakteriziramo govorca. To lahko storimo tudi s stripovskimi 



14

oblački. Oblački so danes najbolj prepoznaven del stripa. (Krančan, 2013)

 

Slika št. 4: Karakteristike stripovskih 
oblačkov. V temu stripu avtor nalašč ni 
vpisal besedila, tako da se bolje občuti 
vlogo oblike oblačkov pri sporočilu in 
naraciji.

Tudi misel je ujeta v govornem oblačku, ki je izpeljan iz dejanske oblike oblaka ali ločen del kadra. 
Pri nekaterih ustvarjalcih je možno videti misli kot del narative, tako, da skozi strip spremljamo 
misli protagonista in so vključene v sliko kot samostojni tekst (velikokrat omejen z oglatimi 
oblikami znotraj kadra). Koliko teksta sploh vkomponirati, je stvar umetnika in seveda vsebine. 
Res pa je, da če sta vizualna podoba in tekst enakovredna v kvaliteti, lahko nastanejo in so nastale 
čudovite stvaritve. ( McCloud, 1994)

Emocionalen ali čustven odziv je vitalen del umetnosti stripa. Črte v risbi so najbolj izrazite in 
izpovedne. Tako kot je Kandinsky raziskoval sinestezijo v glasbi, je strip razvijal slike brez barv in 
glasbo brez zvoka. Posebej v 60-ih letih 20. stoletja, z »underground« in alternativnimi stripi, pride 
na plan eksperimentalizem v različnih ekspresijah. Do takrat poznamo večinoma stil neposrednih 
linij in ikoničnih podob. ( McCloud, 1994)
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Ko pomen prekorači formo se umetnost približa jeziku in skozi ta jezik lahko nadomestimo tudi 
neoprijemljiva občutja, katere nam zna izzvati barva. Zaradi predvsem ekonomskih razlogov 
je strip velikokrat izhajal črno-bel. Ko so uporabljali barve, so tiskali po osnovi subtraktivnega 
mešanja. Torej dodajanja oziroma plastenja magente, rumene in cian modre. Barvne ploskve so 
bile obrobljene s črno konturo. Vendar barve niso bile pravih intenzitet. Super heroji so bili vsi v 
osnovnih barvah ravno zaradi teh intenzitet, da so bolj izstopali kot glavni protagonisti iz nevtralnih 
ozadij. Barve kostumov le-teh junakov so tudi že prerasle v ikone (Supermanov znak, z rdečo, 
rumeno in modro). Pri ploskih barvah forma dobi večjo vrednost, neko otroško preprostost. Pri 
bolj ekspresionističnih barvah pa se zdi svet bolj živ in barva narekuje ozračje. Edino evropskemu 
stripu je bila barva naklonjena, kjer se razvija zelo subjektivni in ekspresionistični stil. Treba je 
tudi omeniti, da so na franko-belgijskem območju tudi veliko več denarja namenili tiskanju stripov 
in s tem povezani tehnologiji tiskanja barve in kakovosti papirja, na katerih so tiskali. (McCloud, 
1994)

Število pasic, kadrov, strani v stripu so tudi nedoločljive. Odvisno je od vsebine, oziroma kaj nam 
želi umetnik sporočiti. Tudi ni vedno nujno, da je samo en ustvarjalec. Nekatera dela sestavljajo 
skupaj vizualni in besedni umetniki, ali dva vizualna umetnika; možnosti je veliko.

Če povzamem po Davorinu Dernovšku (2011) so najpomembnejši elementi (in njihovi angleški 
nazivi): 

- sličica (panel), ki vsakič predstavlja novo prikazano obzorje;

- žleb (gutter), prazen prostor med sličicami, ki izraža pripovedni tok; 

- napis oziroma okvir (caption), ki se velikokrat uporablja za pripovedovalčev govor;

- tekst (oziroma pisavo), ki ni arbitraren zaradi sloga pisca; 

- govorni in miselni balon (speech and thought balloon/bubble), ki predstavljata dialoški oziroma 
miselni proces v stripu; 

- poudarjeno stran (splash page) ali sliko, ki se razteza na celi strani in se uporablja za poudarjanje 
prikazanih elementov;

- onomatopoetične simbole in ikone, ki se med drugim, v tem statičnem mediju, uporabljajo za 
prikaz zvoka, časa in gibanja.

Ves ta preplet simbolov, podob in besedila deluje tudi kot odličen medij za izobraževanje. 
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Izobraževalni strip je oblika stripa, ki s svojo vsebino predaja neko znanje. Po izgledu se edu-strip 
(iz angleške sestavljanke educational comics, edu-comics) in običajni stripi ne razlikujejo, razen v 
njihovem namenu. (Slika št. 5 je prikaz šestih korakov do izdelave lastnega stripa v obliki stripa) 
Preko edu-stripov želimo predvsem nekaj naučiti in praktično podati. (Comics in Education, 2010)

Slika št. 5: Scott McCloud v svoji knjigi razlaga, kako začeti s svojim stripom preko stripa.

Še več je oblik stripa, katerih se lahko poslužujejo. Najbolj pogost in poznan je časopisni strip, 
torej strip kot dodatek reviji ali časopisu. Bolj uspešne so kasneje zbrali v zbirkah, tako, da so vsi 
deli zbrani v serialu. Med bolj znanimi so tudi krajše stripovske revije, kjer sledimo ponavljajočim 
glavnim akterjem in njihovim dogodivščinam. Lahko pa so revije z različnimi stripi in avtorji. 
Med alternativami so tudi zini (zine so na lastne stroške, brez vezanosti na naročnike, ljubiteljsko 
izdana dela; po navadi črno-bela iz fotokopirnega stroja, ker je najcenejše). Večje, bolj obsežne 
stripe imenujemo roman ali novela v stripu. Po navadi so umetniško dodelane in vsebinsko bogate. 
Tukaj se strip resnično povzdigne na visok nivo umetnosti, ne samo vizualne ampak tudi knjižne 
umetnosti. (Comics, 2016)

Z razvojem tehnologij se vzporedno razvija tudi računalniški strip. To je ali v celoti narejen na 
računalniku (to je digitalna produkcija stripa) ali je za branje preko zaslonov. To za seboj potegne 
mnogo možnosti, tako kot vkomponiranje dejanskega gibanja (GIF ali The Graphics Interchange 
Format, kjer se slika ali del nje predvaja v krogu) in nov pogled na format kot neskončno podlago. 
Med drugim so tudi »motion comics«, kar bi lahko po slovensko prevedli »gibalni strip«. To je v 
bistvu neke vrste animacija, ki kombinira printane stripe (torej 2-D površina) in animacijo. To ni 
risanka ali risani film, saj so grobo animirani, drugače je stoična slika. Tudi govorni oblački so, 
čeprav je zvok prisoten. (Dernovšek, 2011)
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Strip je še vedno zelo mlad medij in zelo živ jezik, katerega razvoja ne vidim konca. Že medtem, ko 
pišem ta stavek, se stvari spreminjajo in nadgrajujejo. Pisati o nekih omejitvah in strogih pravilih 
znotraj stripa je nesmiselno. Z novimi elektronskimi mediji in možnostmi, ki so jih prinesli s seboj, 
so izrazne in namenske možnosti še toliko večje. Čeprav je masovni medij, še vedno dopušča 
individualizem. 

3. ZGODOVINA STRIPA

O zgodovini stripa lahko govorimo že v pradavnini s poslikavami sten, kjer opisujejo potek lova. 
Tudi Egipčani in Maji so dokumentirali svoj način življenja, kot tudi Francozi z razkošnimi stenskimi 
tapiserijami bitk. Egipčani in Maji (tudi druge zgodnje civilizacije) niso samo postavljali slik v 
sekvence, vendar so slike tudi izražale določene besede, celo štetja. Tako še vedno vidimo ostanke 
med pismenkami vzhodne Azije, kjer so podobe stvari dobile poenostavljene oblike pismenk. (Slika 
št. 6 je prikaz stopenj razvoja kitajskih pismenk) Zanimivo je, da so polja med seboj ločevali, tako, 
da so ustvarjeni paneli med prizori. Medtem, ko so Francoske tapiserije brez okvirjev in zgodba se 
prosto sprehaja po tapiseriji. (McCloudu, 1994) Vendar pa tem umetninam še ne moremo reči strip, 
morda protostrip. Tudi Vaška situla spada pod proto-stripe in še marsikatera zaporedna narativna 
oblika umetnosti. Maurice Horn celo pravi, da so ta zgodnejša dela neprimerljiva s stripom, saj ni 
zadostne povezave med podobo in pisano besedo (ne dosežejo istega učinka). (Horn, 1976)

Slika št. 6: Iz piktograma do današnje pismenke.
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Šele angleški ilustrator William Hogarth je v 18. stoletju 
povezal oba heterogena elementa besede in podobe v 
skupno celoto. V njegovih ilustriranih serijah, kot sta 
The Rake‘s progress in Marriage a la Mode, ponovno 
vzpostavi sekvenčno naravnanost vizualne narative, 
istočasno pa upodobi dejanje, kot bi bila gledališka igra 
in s tem poudari vtis dramatičnosti. (Slika št. 7 je ena 
od odtisov iz cikla »The four stages of cruelty«) Njegove 
ilustracije so bile tako drugačne od tradicionalne 
ilustracije tistega časa, da so morale dobiti svoje 
poimenovanje »cartoons« (risanka je dobesedni prevod 
iz angleščine, vendar je mišljeno kot stilizirane podobe, 
karikirane). (Horn, 1976)

Slika št. 7: Jedkanice so bile ločeno tiskane, šele ko jih postaviš skupaj tvorijo zgodbo.

Thomas Rowlandson in kasneje še James Gillray sta odlično izkoristila »risanke« za politično 
karikaturo, kjer sta že uporabljala govorne balone namesto teksta v ločenem prostoru. (Slika št. 8 so 
komične podobe s prisotnimi govornimi oblački) To še niso stripi, kot smo jih definirali na začetku, 
so predhodne stopnje, katere so privedle do definiranih karakteristik današnjega stripa. (Horn, 1976)

Slika št. 8: Uporaba govornih oblačkov že 
leta 1797.

Umetniško so te naslikane zgodbe dosegle svoj vrh v 19. stoletju s švicarskim umetnikom 
Rodolphom Topfferjem, katerega dela so naznanila novo podobo umetnosti. Karikature, ki mejijo 
že na ilustracije, so bile preproste, saj je bilo prvotno mišljeno za otroke in manj izobražene. (slika 
št. 9 Topfferjev strip) Pomemben, posebej onkraj luže, je bil Nemec Wilhelm Busch, katerega 
kreacija, Max und Mortiz, je še vedno priljubljena pesem za branje otrokom. Drugi zgodnji pionir 
je bil Francoz Georges Colomb (ustvarjalni alter ego »Christophe«), ki je vpeljal stilne inovacije; 
kot nenavadna postavitev dejanja in pospešeno pripovedovanje, kar že namiguje na nekatere 
tehnike stripa. Teksti so sicer pod risbami, vendar se pri ‚Christophenu‘ že pojavijo zgodnje oblike 
govornih oblačkov. (Horn, 1976)



19

Slika št. 9, št. 10 in št. 11: Topffer, 
Busch in ‘Christophe‚ (po vrsti).

Ob koncu 19. stoletja Amerika še vedno ni prebila na področje slikovnega pripovedovanja, katero 
pot je utrla Evropa. V bistvu je pot v Ameriki spodbudila volja založnikov. Prvi izmed teh časopisov 
je bil Pulitzerjev World, v katerem je bil predstavljen Richard Outcaultov The Yellow Kid. Tako so 
prigode rumeno srajčnega dečka že vsebovale nekaj ključnih elementov stripa, kot so zaporedno 
pripoved, stalne osebe in besede vpete v sliko (napisi na tablah, oglaševalski napisi ter posebej 
pomemben značilni vedno spreminjajoči se napis na preveliki rumeni srajčki dečka). Ponekod 
zasledimo tudi govorne oblačke vendar so večinoma prisotni pri živalih in infantilnemu dečku (kar 
ni nujno razumljeni govor za ostale v stripu, ta privilegij je dodeljen samo bralcu stripa). (Slika št. 
12 je The Yellow Kid s primerom govorečih živalic) (Horn, 1976)

Slika št. 12, št 13 
in št. 14: Na vrhu je 
najstarejši Ameriški 
strip The Yellow Kid, 
sledi mlajši Happy 
Hooligan in še mlajši 
Katzenjammer Kids. 
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William Randolph Hearts je to idejo še nadgradil (strinjala sta se, da so stripi sestavni del, če ne 
steber revije). Nedeljskemu časopisu je dodal še barvno edicijo The American Humorist. Frederick 
Burr Opper in njegovi Happy Hooligan je že vnaprej predvidel Chaplinovega Potepuha. (Slika 
št. 13 je vedno pozitiven klatež iz Happy Hooligan) Rudolph Dirks je tudi debitiral v American 
Humoristu z The Katzenjammer Kids, ki je tretiran, kot prvi strip, ki je vpeljal dialog v govornih 
oblačkih. (Slika št 14 sta hudomušna fanta Katzenjammer Kids) Vsi trije so že lepo zaokrožili pojav 
stripa in ustoličili nekatere elemente, kot govorne oblačke in dialog znotraj slike. (Horn, 1976)

V zgodnjih letih 20. stoletja, so se pojavile grobe oblike novega medija. Pomembne konvencije 
in besedišče stripa (govorni oblaček, onomatopeja, linije ki upodabljajo gibanje, okvirjanje 
posamičnih sekvenc ali slikic) so se že prijele in postale standardne norme. Napredovanje je bilo 
zelo vezano na preteklo ustaljeno obliko humoristične risanke, s katero sta si s stripom hodila 
vzporedno, celo prepleteno, do približno 1905, ko si začnejo zavestno prizadevati za avtonomnost 
stripovske oblike in njegove originalne likovne podobe. (Horn, 1976)

Estetsko revolucijo je predvsem zagnal Winsor McCay. Njegov najbolj dodelan strip Little 
Nemo in slumberland doseže enotnost med temo in grafično zasnovo. Sanje protagonista Nema 
prepleta v stilu Art Nouveau. (Slika št. 15 je primer ene od dogodivščin v sanjah malega Nema) 
Aspiracijo slikanja in stilizacijo figur lepo združi nemško-ameriški slikar Lyonel Feininger v dveh 
reprezentativnih delih Wee Willie Winkie‘s World ter The Kin-der-Kids. (Slika št 16. je del stripa 
Wee Willie Winkie‘ s world) V njegovih stripih je čutiti močen vpliv ekspresionizma. (Horn, 1976)

      

Slika št.15 in št. 16: Slikovitost in domišljija McCaya in Feningerja.

Art Nouveau in Art Deco pa je vplival tudi na kreatorja George McManusa, ki je znan po svojem 
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satiričnemu stripu Bringing up Father. (Slika št. 17. je primer McManusovega stripa Bringing up 
Father) Stilsko je McManus vplival na več umetnikov za njim, kot Herge (Tintin) in Harold Gray 
(Little Orphan Annie). S svojo mojstrsko linijo, nepredvidljivimi situacijami in sigurnim dialogom 
je bil znanilec stripov, ki še pridejo za njim. (Horn, 1976)

  

Slika št. 17: McManusov preplet stilov.

V istem času, ko McCay in Feninger izpopolnjujeta formalno obliko stripa, Bud Fisher ustoliči 
dnevni strip (angleško »daily strip«), kot eno izmed najbolj pomembnih značilnosti časopisa. 
Tipično je črno-bel (tudi zaradi stroškov tiska) bolj podolgovat kot pokončen in lahkotne, tudi 
smešne vsebine. (Horn, 1976)

Splošna sprejetost dnevnega stripa v Ameriki v 1920-ih je hitro prerasla v tujino. Do takrat še ni 
obstajala tradicija nedeljskega časopisa in dnevnega stripa izven Amerike in Kanade. Prisotne so 
večinoma otroške publikacije ali politične karikature. Sprva se začnejo pojavljati večinoma ponatisi 
ameriških stripov, vendar hitro naraste tudi nacionalna produkcija v mnogih državah sveta. Kot 
zanimivost, Francozi ne dobijo svojega časopisnega stripa do leta 1934 (Le Professeur Nimbus), 
medtem ko so Italijani dobili svojega šele 1968 (Bonvi‘s Sturmtruppen). (Horn, 1976)

Nedeljske celostranske barvne publikacije in črno-beli dnevni stripi so bili gonilna sila medija 
in nepogrešljiv del časopisov. S splošno sprejetostjo »formalne« oblike stripa kmalu preide v 
generalizacijo distributivnega sistema in omejitev znotraj le-tega. Strip so časopisi izkoristili, 
zaradi svoje razvedrilne narave in privlačnosti, kot oglaševalsko orodje za različne proizvode. Tudi 
cenejša oblika tiskanja, kot tanjši papir in črno-beli tisk namesto barvnega (tudi barvni spekter 
spremenijo v bolj nenasičene barve), pripomore k večji produkciji medija. (Slika št. 18. je vzorec 
zadnje strani iz dnevnega časpoisa, ki je nasičen z različnimi stripi) Priljubljenost nekaterih stripov 
je privedla do zbirk ponatisnjenih že objavljenih stripov, v obliki več stranskih albumov. Neke 
vrste zgodnja oblika »comic booka« (stripovska knjiga je dobesedni prevod, vendar je mišljeno 
revija). Sicer že poznamo zgodnje oblike stripa v vezavi, kot od Wilhelma Buscha in Japonske 
Hokusai Manga, vendar je to še neizpolnjena oblika stripovske revije. Ti ponatisnjeni albumi, 
izdani mesečno, včasih celo odtisnjeni v štiri barvni paleti in na poceni papir, so kmalu privedli do 
lastnih, originalnih stripovskih revij. (Williams, 2007- 2016)
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Slika št. 18: Primer dnevnega časopisa 
iz leta 1953. Strip zajema skoraj celoten 
format. Čez desetletja se je dnevni strip 
manjšal, dokler ni pristal stisnjen med 
tekste ali ponekod celo povsem izginil.

Z ustaljeno stilizirano, skoraj karikirano podobo in humornimi vsebinami, se v poznih 20-ih letih 
prejšnjega stoletja, preusmeri strip iz vedrih ter lahkotnih tematik v avanturistične. S svetovnimi 
odkritji se je odprl novi svet, bolj realističen ter dramatičen. Avanturističen strip je po grafičnem 
designu bližji revijski ilustraciji in v kompoziciji figurativni umetnosti. Nepretrgana narativnost je 
bližja noveli ali herojskemu epu. Tudi tema je velikokrat povzeta iz različnih mitologij, zgodovine, 
novel ... (Slika št. 19 je del stripovske adaptacije Tarzana, kot jo vidi Hal Foster) Sprva so bili, 
tako kot ostali, dodatek v časopisih, vendar so ravno zaradi svoje obširne oblike še dodatno utrdili 
popularizacijo stripovske revije. Cele publikacije so v zaporednih serijah slavile enega junaka. 
Tudi akcijski prizori dobijo še več dinamičnosti, opaziti je več linij gibanja. (Williams, 2007- 2016)

Tako v 30-ih letih prvič izide Superman in z vstopom v drugo svetovno vojno, vidimo porast vse 
več super herojev. (Slika št. 20 so prve upodobitve Supermana, prvi heroj z nadnaravnimi močmi) 
Tema super heroizma soustvari imperij DC Comics, s kreatorji kot Jack Kirby, Will Eisner, Bob 
Kane in mnogi drugi. (Slika št. 21 je Batman od Billa Kana) Zanimivo je, da se ne bojujejo vedno 
proti okupatorjem, kot Captain America, vendar pa promovirajo, predvsem preko naslovnic, nakup 
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vojnih obveznic in vojno propagando. (Slika št. 22 je pro-ameriški Capitan America) Tudi vohunjenje 
je zelo priljubljena tema. Boj je predvsem med zelo jasnim dobrim in zlim, zelo očitno je, kdo je 
dober človek in kdo je zlikovec. Superman šele v vojni z Vietnamom poseže v dejanski boj (na 
poziv pisem vojakov iz Vietnama) in se prvič vzpostavi kot strip z odraslo tematiko. Realističen 
pristop do risbe jim pripomore, da so obeležili dejanski obris časa in orisali stvarno izkustvo. Poleg 
Captain America so tudi »navadni smrtniki« v boju, kot GI Joe in Male Call. Zaradi povečane 
popularnosti in množične produkcije stripov, se obdobje od poznih 30-ih do 50-ih let prejšnjega 
stoletja imenuje tudi Zlata doba ameriškega stripa. (Gordon, 1998)

Slika št. 19: Primer avanturističnega 
stripa po noveli Tarzan.

Slika št. 20, št. 21 in št. 22: Stripe o super herojih ne 
berejo samo otroci, tudi odrasle zanima vsebina.
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Zanimiv pristop v avanturističnih stripih je imel strip belgijskega umetnika Herge (Georges Prosper 
Remi) Tintin. Tintin je postavljen v čisto, realistično ozadje, vendar so karakterji stilizirani. Tipična 
je čista linija ali »ligne claire«. (Rose, 2015)

Franko-belgijski stripi ali »band dessinee« (narisan trak) so ubrali svojo pot v svetu stripa. 
Svojevrsten stil in kvalitetna produkcija (tisk je bil izredno kakovosten, ni toliko odtegovanja kot 
čez lužo) sta ustvarila močni temelj za razvoj največjih založniških hiš v Evropi. Z izrazom franko-
belgijski, mislimo predvsem na francosko govoreči trg in delno holandski. (Rose, 2015)

Prve publikacije stripovske revije Spirou zasledimo že pred prvo svetovno vojno. Vendar je le-ta 
delno prekinjen s tiskom do let po vojni, ko je revija obujena skupaj z Hergevo novo stripovsko 
revijo Tintin. Revija Tintin je pod vodstvom Hergea obdržala shematičnost, »ligne claire« in 
nesenčeno, ploskovito barvo. (Slika št. 23 je primer čiste linije v stripu Tintin) (Rose, 2015)

Spirou je po drugi strani spremenil določene aspekte ne samo tematske ampak tudi likovne (kot 
okrogli govorni oblački namesto oglatih). Takrat imenovan »le style atome« po kipu »the Atomium« 
zaradi svojih živih, ostrih barv, oglatih oblik in fluidnosti linije. Njihov stil je poimenovan tudi kot 
»Marcinellova šola« ali »Charleroi šola«, ali poimenovana iz strani sodelavcev revije kot »gros 
nez« ali »veliko nosna« komedija. Mešanica »risankastega« in realističnega stila (sicer še vedno 
stilizirana realnost) ali še drugače »dinamično komičen« stil. (Slika št. 24 je »gros nez« Gaston) 
Ločil se je še realistični stil, ki je čim bolj poskusil posnemati resnični svet. (Slika št. 25 je Jijijev 
realistični stil) Za razliko od ameriških avanturističnih stripov so belgijski stripi skoraj očistili 
sledi kakršnekoli linije gibanja, tako da bi bila risba še bolj prepričljiva. (Rose, 2015)

Velika imena kot Hergé (Tintin), Jije ali Joseph Gillain (Spirou), Edgar P. Jacobs (Blake & 
Mortimer), André Franquin (Gaston Lagaffe in Idées Noires), Peyo (Les Schtroumpfs), Maurice 
Tillieux (Gil Jourdan), Morris (Lucky Luke); Raymond Macherot (Chlorophylle in Sibylline), 
Didier Comès (Silence) in Willy Lambil (Les Tuniques Bleues) so kraljevala v mediju vse skozi 
»zlato dobo« (poimenovana po razstavi del) franko-belgijskih stripov, ki je trajalo vse do 70-ih let. 
V tem času so beležili največjo naklado stripovskih revij za mlajše. Takrat se že razvijajo stripi z 
odraslo tematiko, katero še bolj razširijo šestdeseta leta. (Rose, 2015)
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Ponovno prelomnico ustvarijo vihrava šestdeseta. V Ameriki in Evropi potekajo številni protesti 
mladih proti institucijam ter vojnam in spodbujajo ljubezen, enakopravnost. Tudi v stripu rušijo 
moralni stripovski kodeks, kateri je bil napisan za vse stripe, ki so se prodajali v trgovinah in 
kioskih. Majhni založniki, lastne produkcije in »head shopi« (kasneje prepovedane, saj so prodajali 
prepovedane izdelke, predvsem marihuano) so vsi pripomogli k izdajam in distribuiranjem 
novih oblik narative »Underground comix«, s ciljno publiko odraslih (comix-poudarek na X - 
kot prepovedana oziroma odrasla vsebina). Vsebina je prepletala droge, sex, nasilje, družbena 
vprašanja, skratka vse, kar je bilo za stripovski kodeks sporno in prepovedano. (Slika št. 26 je strip 
The Freak brothers, o treh bratih, ki se večino časa zapletajo z drogami) Ravno zaradi določenih 
tem, katere je že v 50-ih izdajala publikacijska hiša EC Comics (zloglasna njihova publikacija 
»Seduction of the innocente«, od Dr. Fredrica Wethama), so v istem času zapisali stripovski kodeks, 
kateri je prepovedoval določene teme, podobe in splošno omejeval ustvarjalce. Underground stripi 
so se samo upirali institucionalizirani podobi takratnega stripa. Vizualno so bili svobodni in 

Slika št. 23, št. 24 in št. 25: Zgornja je očitna 
Hergeva čista linija, druga je realističen strip 
Jijeja in dinamično komičen Gaston. 
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popolnoma avtorski, brez ukazovanja naročnikov 
in cenzuriranja urednikov. Naslovnice so 
velikokrat spominjale na psihedelične plakate 
60-ih let. Preferiralo se je samotne ustvarjalce 
kot ekipo risarjev in mogočno produkcijo. 
Robert Crumb (Zap Comix), Gilbert Shelton, 
Jay Lynch (Bijou Funnies), Justin Green (Brinky 
Brown Meet the holy Virgin Mary), Enrico Sio 
(Nus in Sorang), kasneje v punk obdobju Gary 
Panter in mnogi drugi so pripomogli k napredku 
medija. Za omeniti je, da se pojavijo tudi ženske 
protagonistke stripa in avtorice svojih revij, kot 
Wimmen‘s Comix in Tits & Clits Comix. Stripi 
so prikazovali še feministični aspekt šestdesetih 
let. (Slika št. 27 je primer stripa iz Wimmen‘ s 
Comix) (Lambiek.net, n. d.)

Slika št. 27: Protiutež grafičnim podobam izkoriščanih žensk in napol razgaljenih kostumov so bili 
feministični stripi ženske »hipi« generacije.

Zaradi vse večje presije nad obscenostjo in uporabo drog ter zaprtjem enih glavnih distributerjev 
underground stripov »head shopov«, se je produkcija bolj kontroverznih del umirila. Tako kot 
poletna revolucija so tudi underground stripi živeli samo za tisti čas, a brez te revolucije ne bi bil 
možni nadaljnji razvoj in predvsem, ne bi bilo alternativnega stripa. (Bradley, 2015)

Po manjšem premoru se konec 70-ih let ameriški underground »veterani« odločijo nadaljevati 
pot, ki so jo začrtali. Pojavijo se lastne založniške hiše in različne alternativne možnosti 

Slika št. 26: Zloglasni Freak bratje.
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publikacije, oddaljene od velikih založniških hiš 
in komercialne produkcije. Samo ime izvira ravno 
iz te alternativne oblike objav. Alternativni stripi 
so nadaljevali raziskovalni duh undergrounda, 
s širokim razponom žanrov ter tem, raznolikih 
ustvarjalnih stilov in avtentične narative. (Slika št. 
28 je primer bolj ekspresionistične podobbe stripa) 
Besedila so bila bolj subtilna in kompleksnejša. 
Nasploh je bil večji poudarek v razvoju medija v 
spretnosti risbe in pripovedništva. (Bradley, 2015)

Slika št. 28: Ekspresivnost znotraj alternativnih 
stripov. 

Umetnost podobe črpajo tudi iz artbruta ali kakor sami poimenujejo »outsiders art«, torej umetnost 
izven barier uradne kulture, samouki in celo naivna umetnost - veliko bolj ekspresionistično. (Slika 
št. 29 je skupek različnih avtorjev in stilov v alternativnih stripih) Nov izbor umetniško ambicioznih 
stripov je v 80-ih skupaj z »grafičnim romanom« utrdila pot za strip kot resno literaturo in dovršeno 
umetnost. (Bradly, 2015)

Slika št. 29: Variante podob od bolj ekspresivnih in stiliziranih do popolnoma realističnih. 
Alternativni stripi nimajo omejitev.
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Grafični roman se je razvil skupaj z alternativnimi stripi oziroma idejo, ki so jo nosili. Ni revija ali 
zgodba, ki se po delih nadaljuje, ampak dolga ter obširna zaključena celota, z resno tematiko za 
odraslo publiko, kot »pravi« roman. Tudi tisk je bil kvalitetnejši in s trdimi platnicami. Velik uspeh 
je oblika dobila z avtorji kot Art Spiegelman (Maus), Frank Miller (The Dark Knight) in tandema 
Alan Moora in Dave Gibbonsa (Watchmen). (Slika št. 30 je segmet iz stripovskega romana Maus, 
kjer so miši judovski zaporniki in mačke nacisti) Ta oblika ni za zamenjati z albumi, kolekcijami ali 
zbirkami bolj ali manj zaključenih manjših ali večjih celot. Čeprav nekateri striparji nasprotujejo 
izrazu grafični roman, ker naj bi po njihovo bil samo tržna niša, a je širši množici, stripovsko 
neizobraženi množici, predstavil drugačen pogled na medij, brez infantilne konotacije. (Williams, 
2007- 2016)

Slika št 30: Roman, ki ga je Spiegelman risal 
več let, po pripovedi svojega očeta.

 

Francoski trg je že z Gastonom napovedal stripe za starejše bralce. Evropa svoje raziskovanje 
nadaljuje v eksperimentiranju z barvo in kompozicijo (tehnološko in finančno podprti iz strani 
založnikov). Tipični so veliki formati s trdimi platnicami ter kvalitetnega tiska. Ravno kvaliteten 
tisk je pripomogel umetnikom kot Hugo Pratt, da njihove barve ter ekspresionistični kontrasti 
zažarijo na tiskanem papirju. (Slika št. 31 je primer koloriziranja v evropskih stripih) Njihovo 
konstantno raziskovanje in razvijanje medija je pripeljalo tudi do prepletov kultur. Predvsem je 
tukaj mišljena japonska kultura, ki je vedno bolj popularna ter brana. Tako so se japonski in 
francoski umetniki zbrali in ustvarili Nouvelle Manga, gibanje, kjer prepletajo umetniške stile 
obeh kultur v stripu. (Screech, 2015)
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Slika št. 31: Kolorni eksperimenti v evropskih stripih.

Japonska je že od samega začetka imela zelo drugačen pristop. Tradicija serijske produkcije 
lesorezov in upodabljanje vsakodnevnega življenja v risankastih podobah množično razživi 
umetnik Hokusai, ki tudi že vkomponira besedo manga v svoje »revije«. Podobe so proste na 
papirju in brez napisov in so daleč od danes poznane oblike stripa manga. Snovalec današnje oblike 
je bil Rakuten Kitazawa, ki je vkomponiral nekatere oblike iz zahoda (časopisni strip, stripovska 
revija). Preko njegovih oblik so mlajše generacije po drugi svetovni vojni, v času razcveta umetnosti 
in industrializacije, z Osamo Tezuko na čelu, razvili ogromno ter mogočno japonsko industrijo 
stripa. Stilizacijo podob so deloma prevzeli od Američanov in jim dodali zgodbe z daljšo vsebino 
ter dramatičnimi kinematografskimi kadri. Tipične so velike oči in majhna usta, počasen potek 
zgodbe preko panel in sama dinamičnost panel. (Seeling, 2014)

Z Machiko Hasegawa se razširi še vsakodnevno življenje žensk in s tem razvoj tako imenovane 
»shojo« mange (mange za dekleta), kar je nasprotno od »shonen« ali fantovske mange. Znotraj le-teh 
variirajo še starostne klasifikacije, saj je strip, oziroma manga, na japonskem, del vsakodnevnega 
življenja in za vse. (Slika št. 32 je strip za odrasle- nad 20 let, št. 33 je za najstnike in št. 34 je strip 
za otroke na začetku osnovne šole) Manga je bolj oblika kot žanr, rešitev tehnike namesto predpis 
vsebine. (Seeling, 2014)
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Slika št. 32, št. 33 in št. 34: Različne oblike mang, tudi glede na starost. Pri Japoncih ni tako 
pomembna barva v stripu za mlajše.

Sosednjo državo Italijo in njihovo produkcijo predvsem »mini« stripov ali žepne izdaje Bonelliano 
(po publicistu Gianu Luigiu Bonelliju), med katere tudi spada avanturističen Tex Willer, Zagor, 
Mister No in komični TNT (Alan Ford), smo predvsem v bivši Jugoslaviji, posvojili skoraj za svoje. 
Po ostali Evropi niso prejeli tolikšne prepoznavnosti. Na področju stripa za mlajše so dopolnili že 
obstoječi Disneyjev strip o Miki Miški. Prevzeli so stil risbe antropomorfnih junakov in jim dodajali 
svoje zgodbe ter celo nove člane. Stripi Topolino so bili tako uspešni, da je Disneyjev studio začel 
odkupovati njihove zgodbe. (Francesco Stajano, 1997-99). Z razvojem alternativnih oblik medija je 

tudi Italija, večinoma preko francoskih produkcijskih 
hiš, postavila nove standarde z avtorjih kot Hugo 
Pratt, Guido Crepax in Milo Manara. (Slika št. 35 
je stripovski roman Mila Manare) Od ekspresivnih 
barvnih palet do dovršenih realističnih risb ter 
raznolikih tem. (Italian comics, 2016)

Slika št 35: Očiščena linija Mila Manara.
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Za mlajše in predvsem izobraževalni strip se je v Indiji razvil leta 1967 z založniško hišo Amar 
Chitra Katha. (Slika št. 36 je segment iz stripa po epu Mahabharata) Preko stripov in v angleščini 
izobražujejo o svoji kulturi. Neštete zgodbe iz mitologije, basni in različnih anekdot so upodobljene 
na poceni papirju ter tisku. Podobe niso tako pomembne kot je sama pripoved. (Rebernak, 2008)

 

Slika št. 36: Stran iz epa Mahabharata.

Alternativni stripi so v novem tisočletju začeli 
raziskovati tudi področje abstrakcije v stripih. Že 
v šestdesetih zasledimo med bolj psihedeličnimi 
stvaritvami začetke novih oblik. Z mešanjem različnih 
tehnik, formatov in kadriranja ustvarjajo narativo v 
obliki podob in barv. Zapisane zgodbe ni, je samo, kar 
si gledalec sam predstavlja, ob pogledu na posamično 
panelo ali skupek le-teh. (Slika št. 37 je primer 
alternativnega stripa) (Maskin, 2016)

Slika št. 37: Jasne podobe realnega sveta izginejo in nam ostane samo še vizualna narativa.



32

Z razvojem tehnologije dobimo že v osemdesetih prvi »digitalni strip« Witches and Stitche, vendar 
je to prej izjema kot redna praksa v mediju. Prve platforme za objavljanje stripov na medmrežju 
so od leta 2004. Trg se je razširil na vse konce sveta in vsak lahko objavi svoja dela. Bolj uspešne 
objave ter na željo ljubiteljev, nekatere stripe natisnejo v fizične oblike in z rastjo digitalnih je 
opaziti tudi rast printanih stripov. (Dernovšek, 2011)
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4. STRIP NA SLOVENSKEM

Razvil in uveljavil se je predvsem avtorski strip, v katerem je odsoten od naročnikov in 
komercialnosti, tudi zaradi posledice vseh nedorečenosti v mediju. Tako so slovenski ustvarjalci 
vsak zase razvili svojevrstne sloge v odrazu časa, družbe in kulture. Zgodovina slovenskega stripa 
je pravzaprav zgodovina slovenskih avtorjev stripa. (Valentič, 2011)

Zametke zasledimo pri ilustratorju Hinko Smrekarju, deset let po prvih izidih pasic v svetovnih 
časopisih. Čeprav je bolj ilustrator in karikaturist, se v njegovih hudomušnih objavah že pojavljajo 
oblački. Zaradi Smrekarja in ostalih risarjev in karikaturistov, Maksima Gasparija, Gvidoma 
Birolle in Frana Tratnika, se je pri nas uveljavila risba kot enakovredna likovna zvrst. (Slika št. 38 
je primer politične karikature Maksima Gasparija) Dandanes beremo satirične karikature Aljane 
Primožič v Slovenskih novicah. (Sitar, 2011)

 

Slika št. 38: Spretni risarji z začetka 
prejšnjega stoletja.

Od njihovih ilustriranih kritik preidemo preko jugoslovanskih predhodnikov, kot Sergej Mironovič 
Goločenka s svojima junakoma Maksom in Maksičem in beograjskega časnika Politika z objavo 
ameriškega stripa Detektiv X-9 Alexa Raymonda. Slednji je pripomogel k popularizaciji stripa 
pri nas in v Jugoslaviji. Zaradi novosti na trgu je, leta 1935, urednik Politike Duda Timotijevič 
»ustvaril« besedo, ki je zdaj splošno uveljavljena kot strip iz angleškega opisa »comic strip«. (Sitar, 
2007)

Po navdihu Maksa in Maksiča dobimo prvi slovenski strip Zamorček Bu-ci-bu Milka Bambiča, 
ki je leta 1927 izhajal v tržaškem mesečniku Naš glas. (Slika št. 39 je strip o zamorčku Bu-ci-bu) 
Zanimivo se zdi, da je bil objavljen pod rubriko Kotiček za otroke, čeprav je bil politična satira na 
takratno fašistično ureditev. (Sitar, 2007)
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Slika št. 39: Prvi slovenski strip je bil še slikanica, s 
tekstom pod sliko. 

Do konca druge svetovne vojne spremljamo večinoma politično angažirane stripe, propagande 
ali satire. Sicer objavljajo tudi ameriški striparji kot Disney, Maxon, Schmid in še drugi, vendar 
popularnost rotmanovskih slikanic (po nizozemskem ilustratorju Gerritu Theodoorju Rotmanu) še 
vedno prevladuje v časopisih vse do začetka devetdesetih (v Delu in kasneje od 60-ih dalje tudi v 
Dnevniku), seveda slovenskih avtorjev. (Sitar, 2007)

Po osvoboditvi že govorimo o prvi generaciji 
striparjev z Miki Mustrom na čelu. Leta 1952 
tednik Poldetove podobe in povesti (ali PPP; 
kasneje preimenovan v Tedensko tribuno, TT) 
objavijo Zvitorepca, Trdonjo in Lakotnika, kar 
sproži val navdušenja in spremeni to v najbolj 
bran strip pri nas. (Slika št. 40 je primer zgodnjih 
objav Zvitorepca v Tribuni) Prepletel je slovensko 
izročilo in z Disneyjevo ter Kellyjevo slogovno 
risbo ustvaril stripe svetovnega ranga, čeprav ni 
nikoli dobil evropskega slovesa, ki si ga je zaslužil. 
Antropomorfne živali pa niso dosledno basni, 
vendar karikirani ljudje. Sam je rekel, da je čar 
Disneyjevih figur prav v tem, da niso ljudje ampak 
živali, s katerimi se lažje istovetimo. (Muster.si, 
n.d.).

Slika št. 40: Zgodnejša upodobitev Zvitorepca. 
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Po lisjaku Zvitorepcu se imenuje tudi prva tedenska stripovska revija, ki je izhajala med leti od 
1966 do 1973. V njej so se vsak teden predstavili različni domači in tuji umetniki. V tem času 
začne izhajati tudi slovenska revija za otroke Ciciban (leta 1945) in malo kasneje mladinska revija 
Pionirski list (1948) ali PIL (po slovenski osamosvojitvi se preimenuje v Pisani list, vendar ostane 
PIL). V obeh so se predstavili različni znani ustvarjalci, od pisateljev do umetnikov in oba sta še 
aktualna in zelo priljubljena. (Sitar, 2011) Cicibanove stripovske mojstre bom bolje predstavila v 
spodnjih poglavjih.

Muster pa ni bil edini, ki so ga Disneyjevi liki impresionirali. Še med okupacijo je Sašo Dobrila v 
Družinskem tedniku objavil staro istrsko pravljico Mačji grad, ki je očitno pod vplivom Disneyjeve 
Sneguljčice. (Slika št 41 je primer stripa Mačji grad) Sicer se je nagibal proti realistični risbi in 
narisal prvi realistični barvni strip Pim in Red. Po mnenju kritike pa je njegovo najboljše delo bilo 
objavljeno v Zvitorepcu pod naslovom Sad maščevanja. (Sitar, 2011)

 

Slika št. 41: Očiten Kellyjev in Disneyjev 
vpliv na risbo Dobrile.

Po drugi svetovni vojni je strip padel v manjši zaton, saj naj bi prepovedovali kapitalistične 
produkte Amerike. Vendar pa je uspelo humoristični reviji Pavliha (ista satirična revija, ki jo je 
osnoval Fran Levstik leta 1870), s svojim ljudskim humorjem in zabavno kritiko takrat skupnega 
režima, izhajati vse do leta 1990 (s prekinitvami). V šestdesetih letih je dosegel vse večjo kakovost 
in v tem obdobju presegel naklade cele Jugoslavije. S svojimi karikaturami je na reviji začel svojo 
striparsko pot Marjan Amalietti, najbolj originalen in samosvoj risar prve generacije. V 50-ih prvič 
objavi v Pavlihi strip Gregor Tisiglavca, slovensko verzijo švedskega stripa o gospodu Adamsonu 
avtorja Oscarja Jacobssona. Poleg Mustrovih junakov je bil eden prvih stripovskih likov, z daljšo 
navzočnostjo v množičnih medijih pri nas. Obvladoval je risbo s tušem, katero je kot odličen 
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kolorist nadgradil z akvarelom. (Slika št. 42 je posmrtna barvna izdaja Amaliettia) Sicer je bila 
večina albumov izdanih v črno beli obliki, kjer njegove barvne sposobnosti sploh ne pridejo do 
izraza. Tako razkošno pobarvana je bila serija stripov za PIL, pod imenom Omara tete Mete. 
Kasneje je objavil tudi feministično mojstrovino Pet očeva Neninog deteta, ki je pa žal ni dočakal. 
(Štandeker, 2008-2014)

Slika št. 42: Barvno bogata serija Pet očeva Neninog 
deteta.

Med sopotnice prve generacije striparjev spada tudi 
prva ženska avtorica stripov Melita Vovk, ki je s 
svojimi objavami Zgodbe o ljubezni v Cicibanu razbila 
šovinistični stereotip, da je strip izključno moški medij. 
(Slika št. 43 je primer stripa Vovkove) Med drugim je 
dobesedno zrušila tudi okvirje stripa, kvadrate, kateri 
so omejevali posamično dogajanje. Tako se njeni liki 
prosto gibljejo po strani polni nasičenih govorov. 
Tak format stripa srečamo šele veliko kasneje, v 
devetdesetih z avtorji v Stripburgerju (Kaja Avberšek) 
in z nekaterimi avtorji v Cicibanu. (Sitar, 2011)

Slika št. 43: Prosto plavajoče podobe obdane z besedilom.
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Poleg že omenjenih je začel svojo pot pri Pavlihi tudi Albin-Bine Rogelj. Čeprav je bolj karikaturist, 
njegov opus zajema ogromno stripov in ilustracij za mladino.(Slika št. 44 je primer črtne risbe 
Roglja) Njegove hudomušne, z najstniško tematiko obarvane ekspresivne in skoraj skiciozne risbe 
so krasile PIL in še druge literarne publikacije za mlade. (Sitar, 2011)

 

Slika št. 44: Stilizirana in ekspresivna risba Bineta Roglja. 

Ko pa že govorimo o publikacijah za mlade, ne smemo pozabiti na Boža Kosa, ki je s svojo golo 
črto navduševal bralce Pavlihe, PILa, Cicibana in celo Hišo eksperimentov. Njegova navihana lika, 
po katerih se strip tudi imenuje, Kavboj Pipec in Rdeča Pesa sta postala tako priljubljena, da sta 
izhajala celih 32 let in s tem postala najdaljši stripovski serial pri nas. (Slika št. 45 je strip o kavboju 
Pipcu in njegovemu prijatelju indijancu Rdeča Pesa) V Cicibanu se je Kos predstavil skozi lik Mihe 
in s tem je uvedel strip tudi za najmlajše. Poleg še veliko več ilustracij, stripov in naravoslovno 
obarvanih stripov, je Cicibanu pustil poseben pečat urednika. (Sitar, 2011)

Slika št. 45: Kavboj Pipec in Rdeča Pesa. 

Med drugimi so Delo, Nedeljski in Ljubljanski dnevnik, vsi objavljali stripe. Delo je celo objavljalo 
strip po konceptu rotmanovske slikanice (slike s teksti pod njimi; po stilu G. Th. Rotmanu) vse do 
konca devetdesetih. Nedeljski in Ljubljanski dnevnik pa sta svojo podobo spremenila v pasice, ki 
so se iz tedna v teden povezovale in nadaljevale. Tako so realistični stripi avanturističnega žanra 
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uspeli prodreti na sceno. (Slika št. 46 in št. 47 sta primera različnih stopenj realizna v slovenskem 
advaturističnem stripu) Najbolj produktiven Dnevnikov avtor je bil Iztok Šuteršič. V Nedeljcu 
je razkošni zgodovinsko-domišljijski strip Željka Lordiča Guliverjeva potovanja eden najboljših 
tovrstnih publikacij v reviji. (Sitar, 2007)

     

Slika št. 46 in št. 47: Avanturističen strip z realistično risbo.

Poleg realistično avanturističnih stripov in druge 
generacije striparjev so šestdeseta prinesla 
tudi uporniško, »underground« obliko stripa 
z glavnim predstavnikom Kostjo Gatnikom. 
(Slika št. 48 je prikaz različnih del Gatnika) 
Šestdeseta so bila obdobje zavračanja ustaljenih 
»konformističnih« oblik, čas študentskih 
demonstracij, seksualne revolucije in prevlade 
ljubezni nad vojno. Po zgledih ameriškega 
underground striparja Roberta Crumba je 
objavljal v Tribuni in Pavlihi kratke satirične, 
že skoraj absurdne, ne konformistične stripe. 
(Štandeker, 2008- 2014)

Slika št. 48: Stvaritve Gostja Gatnika v Tribuni, Magna Purgi in Mladini.
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Prvič smo vzporedno hodili z ameriškimi stripi in evropskimi stripi, sicer alternativne oblike, a 
nič slabši zaradi tega. Leta 1977 izide zbirka stripov v albumu Magna Purga Kostje Gatnika, kar 
dokončno uveljavi strip, kot legitimno umetniško obliko. (Štandeker, 2008- 2014

Z drugo generacijo je veliko pridobil mladinski 
tisk. Marjan Manček in Matjaž Schmidt sta vse 
do danes objavljala stripe za mlajše občinstvo. 
Mančkov Modri medvedek je postal celo maskota 
revije Ciciban. Posledično je naslednja vmesna 
generacija bila večinoma striparjev mladinske 
umetnosti. Barvno razkošne, v slikarskem 
pristopu in ilustrativni podobi so Milan Erič, Lila 
Prap, Zvonko Čoh, Silvan Omerzu, Jelka Godec 
Schmidt krasili različne otroške in mladinske 
publikacije.(Slika št. 49 je izsek iz objave Milana 
Eriča v Stripburgerju) Več o njih v poglavju o 
reviji Ciciban. (Sitar, 2011)

Slika št. 49: Milan Erič v Stripburgerju. 

Ves ta čas po Jugoslaviji vladajo italijanske produkcije kot Dylan Dog, Zagor in seveda ekipa TNT 
izpod peres Maxa Bunkerja (Luciano Secchi) in Magnusa (Roberto Raviola). Alan Ford je tako 
rekoč eden od temeljev jugoslovanske popkulture. Objavljeni so bili v srbo-hrvaščini in v isti obliki 
jih še danes lahko kupimo v vseh kioskih. (Horvat, 2015)

Mladina je proti koncu osemdesetih nabrala okrog sebe zelo posebno skupino ustvarjalcev. 
Ob desetletnici izida Magna Purge je Ivo Štandeker v Mladini osnoval rubriko, dolgo kar dve 
strani, namenjeno samo stripu in njegovi kritiki. Imenovala se je XX. stoletje. Diareja, eden 
najbolj prepoznavnih stripov pri nas je začel izhajati leta 1988 in ga imamo še danes. Celo v 
internetni obliki, kjer ljudje sami izdelajo svojo prigodo z Diarejo. Avtor Tomaž Lavrič je eden 
najbolj izvirnih in raznolikih risarjev pri nas. Jakob Klemenčič ga je lepo opisal, kot stripovskega 
kameleona, nedosegljivega v likovnem izrazu. (Slika št. 50, št. 51 in št. 52 so primer Lavričevih 
različnih likovnih pristopov do medija) Njegove stvaritve so bile prevedene za francoski, španski 
in italijanski stripovski trg. Bosanske basni, namenjene padlemu prijatelju Ivi Štandekerju, so 
prevedene v več jezikov in prejele mnogo mednarodnih nagrad. (Štandeker, 2008-14)
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Slika št. 50, št. 51 in št. 52: Različni stripi in različni stili risbe, vsi od kameleona Lavriča.

Drugi Mladinin stripar je Zoran Smiljanič, ki je s svojim 
močnim črno-belim kontrastom in grafičnim nasiljem ter 
seksualno nazornimi stripi dokončno zrušil popularne 
»dizajnerske« oblike stripa. (Slika št. 53 je primer očitnega 
kontrasta znotraj stripa Smiljaniča) V Mladinin krog spadajo 
še Dušan Kastelic s trilerjem o aferi JBTZ, Romeo Štrakl, 
Grega Mastnak in Gorazd Vahen. (Štandeker, 2008-14)

    

Slika št. 53: Črno beli kontrasti Zorana Smiljaniča.

V devetdesetih letih, po osamosvojitvi Slovenije, je strip padel v zaton. Mladina je po smrti 
Ive Štandekerja opustila tako obsežno zastavljeno rubriko stripa in ostala zvesta še Diareji ter 
občasni stripovsko obarvani objavi. Tako se je skupini stripovskih entuziastov Mladina zdela 
preveč »mainstream« in so ustanovili alternativno strip revijo Stripburger. Več o novi generaciji v 
spodnjem poglavju. Za kratek čas smo bili deležni tudi mesečnika Stripbumerang, ki je objavljal 
stripovske klasike, recenzije in vsesplošno o komercialnem stripu (»bumerang, rekvizit, ki se vrne 
nazaj« kakor je rekel Iztok Sitar). (Sitar, 2007)
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4.1. STRIPBURGER

Revija Stripburger je začela izhajati leta 1992, pod okriljem alternativno vizualnega in 
založniškega gibanja Strip Core, Forum Ljubljana (Zavod za umetniško in kulturno produkcijo). S 
kontinuiranimi razstavami, delavnicami, natečaji, založniško dejavnostjo in drugimi stripovskimi 
projekti uredništvo revije spodbuja razvoj stripovske kulture. (Stripburger.org, 2015)

Sprva so kreatorji revije želeli združevati strip, fotografijo, grafiko, film in glasbo, vendar so že v 
naslednji številki preusmerili svojo pozornost na strip in so še vedno edini v Sloveniji, ki pokrivajo 
vse o stripu (novice iz sveta stripa, teoretiziranje ter objave tako tujih kot domačih avtorjev). 
(Stripburger.org, 2015)

Sicer Stripburger ni bila revija, ampak fanzine, angleška mešanica besed »fan« (oboževalec) in 
»magazine« (revija) ali skrajšano »zine«. To je produkt izpod rok ljubiteljev in entuziastov, brez 
strokovnega in formalnega vpliva in nikakor ni vezan na komercialni trg. Sledili so konceptom 
undergrounda in alternativnih stripov, ki predstavljajo drugačnost od ustaljenih oblik. Ne samo da 
so teme satirične, družbeno kritične, avtobiografske, tudi stilsko so stvaritve popolnoma avtorske 
ter ekspresionistične in dajejo možnost lastnega izraza ter razvoj le-tega. Temu so ostali tudi zvesti, 
čeprav je danes »čisto prava« stripovska revija. Tiskana je večinoma črno- belo, zaradi stroškov 
izdaje, vendar se najde tu in tam barvna stran poleg barvne naslovnice. (Štandeker, 2008-14)

Posebno pozornost je Stripburger vzbudil s svojimi posebnimi izdajami, med njimi še najbolj izdaja 
Stripburek–comics from the other Europe, antologiji vzhodnoevropskega stripa oz. stripa iz bivših 
socialističnih dežel, Honey Talks – zbirko stripov po motivih panjskih končnic in Workburgerjem, 
mednarodno antologijo različnih stripovskih pripovedi, ki se vrtijo okoli tematike sodobnega dela. 
(Stripburger.org, 2015)           

Ob desetletnici obstoja Stripburgerja je Forum Ljubljana ustanovil Republika Strip, publikacijo 
samostojnih stripovskih albumov slovenskega porekla. Do sedaj je objavljenih 21 albumov različnih 
avtorjev, kot Tomaža Lavriča, Marka Kocipra, Cirila Horjaka ali Dr. Horowitza, Mateja Kocjana 
Kocota, Mateja Lavrečiča, Iztoka Sitarja, Domna Finžgarja, Izarja Lunačka, Andreja Štularja, 
Marijana Pušavca in Jakoba Klemenčiča. (Slika št 54 je primer stripvskega romana o Almi M. 
Karlin, Jakoba Klemenčiča) Sem še spadajo stripi po literarnih predlogah Vinka Möderndorferja 
in Mihe Mazzinija, Deveta soba in Podmazzane zgodbe. (Stripburger.org, 2015)

Z Ambasado stripa pa so se posvetili prevodom sodobnih stripovskih klasikov, kot Maxa Anderssona 
in Daniela Clowesa. Pri tem so bili pozorni, ne samo na besednjak, pač pa tudi na tipografijo tako, 
da se ne razlikuje preveč od originala (ni povsod primerna Comic Sans tipografija). (Stripburger.
org, 2015)
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Slika št. 54: Primer iz stripa o Almi M. Karlin, zadnje izdaje v Republiki stripa. 

Minimundus je še ena Stripburgerjeva zbirka, namenjena predvsem mladostnikom oziroma 
drugačnim stripovskim formam. V tej zbirki so izšli Fimipidipi Saše Kerkoš, Mr. Bordigon Sare 
Collaone, Bratovščina sivega goloba skrivnostnega avtorja P. S., stripovska slikanica Maček 
Omar, ki jo je zrisal in spesnil Matej Kocjan Koco. 2010 se je tem izdajam pridružil Pojoči grad, 
priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu, rezultat sodelovanja Kaje Avberšek, Petra 
Kusa in Boštjana Gorenca Pižame. 2011 se je rodila Živa sem! izpod peresa Andreja Štularja, z 
zbirko Hribci kremeniti pa smo obudili legendarne Hribce še bolj legendarnega Marjana Mančka. 
Še ena zbirka kratkih stripov se je zbrala pod naslovom Obisk s planeta Beta, ustvaril pa jo je 
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priznani ilustrator Matjaž Schmidt. Obe zbirki sta tudi dobitnici znaka za kakovost otroških in 
mladinskih knjig Zlata hruška. Leta 2014 smo zbirko Minimundus obogatili kar s štirimi novimi 
stripovskimi izdajami za otroke in mladostnike: Fino kolo je stripovska zgodba, ki je nastala po 
literarni predlogi Manke Kremenšek Križman iz zbirke kratkih zgodb Dvoriščna okna,  gre pa 
za stripovski prvenec ilustratorke in strip avtorice Tanje Komadina. Münchenska Mednarodna 
mladinska knjižnica (Internationale Jugendbibliothek München) je Fino kolo uvrstila v zbirko Bele 
vrane 2015, kamor uvrščajo najboljše otroške in mladinske knjige z vsega sveta. Trije domači 
likovni ustvarjalci, David Krančan, Andrej Štular in Kaja Avberšek, pa so se lotili prav posebnega 
podviga – v svežo, stripovsko obliko so preoblekli štiri rezijanske ljudske zgodbe, ki so izšle v 
obliki treh samostojnih stripovskih knjižic pod skupnim naslovom Zverinice iz Rezije v stripu. 
(Slika št. 55 je Štularjeva adaptacija zgodbe iz Zverinic iz rezije) Sodobne interpretacije prastarega 
slovanskega mitološka bitja pa v Kurentovih dnevnih refleksijah ponudi Saša Kerkoš. (Slika št. 56 
je Kerkošin prikupni kurent) (Stripburger.org, 2015)

Slika št. 55 In št. 56: Primer manjše izdaja od Andreja Štularja in zadnje izdaje Saše Kerkoš.

Še ena zbirka posebnih izdaj revije Stripburger. Ustanovili so jo leta 2007, z namenom da bodo 
vanjo  strpali vse, kar ne bo sodilo v Republiko Strip, Ambasado Strip ali Minimundus. Začeli so  
z (O)klepajem, zbirko pasičnih stripov Izarja Lunačka, nadaljevali s haiku-stripom Andraža Poliča 
in Davida Krančana, potem je zasmrdel še Kompost, zbirka kratkih stripov in oglasnih sporočil 
Andreja Štularja. Leto 2009 sta obeležili ministrip Lizika Tine Furlanič ter zbirka enostranskih 
stripov slovenskih avtorjev na temo slovenske ustvarjalnosti, Slovenski klasiki v stripu, nuja za 
vsako knjižno polico še tako zakrnelega bralca. Prelom desetletja je prinesel eksperimentalni 
interaktivni projekt Enoletnica Saše Kerkoš in Mine Žabnikar, 2010 pa mini antologijo Ču ču 
čaki na temo potovanja, vlaka in čakanja, ki jo je soustvarilo sedem slovenskih avtorjev. Mini 
strip leta 2010 je Nikola v svetu reklam, mali stripovski biser, šestošolke Katarine Peklaj. Strip v 
verzih, Strip je že v redu, mama, pa je simbioza poezije Andreja Rozmana Roze in risbe Marka 
Kocipra. Igrišče Kaje Avberšek, Petra Kusa in Boštjana Gorenca Pižame ni zgolj strip, ampak 
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je tudi mini stripovski priročnik za gradnjo izvirnih 
instrumentov, natančneje za izdelavo balonskega 
didžeriduja. Bero mini stripov sta dopolnila še  Luca 
Tonin (aka Il Kittie) z Izginiti ter miha ha (Miha 
Hančič) z Mildo. Rokenrol in strip sta si podala roke 
v Nesojenih kavbojih,  glasbenem albumu v stripu 
Martina Ramovša in njegovega benda. Pod budnim 
mentorstvom Davida Krančana je nastal mini prvenec 
nadobudnega mladega avtorja Lovra Smrekarja z 
naslovom Skrivnost stare trdnjave, sam Krančan pa je 
vešče ustripil rezijansko ljudsko pripovedko o pijanemu 
zajcu. Mini strip leta 2016 je Izgubljen v Ljubljani 
Tonija Buršića.(Slika št. 57 je žepni strip Buršiča) 
(Stripburger.org, 2015)

Slika št. 57: Mini strip Tonija Buršiča. 

Do danes so se zvrstili mnogi domači in tuji avtorji, če jih samo nekaj omenim: Tomaž Lavrič, Max 
Andersson, Peter Kuper, Joe Sacco, Danijel Žeželj, Mary Fleener, James Kochalka, Jason, Stephane 
Blanquet, Lewis Trondheim, Jakob Klemenčič... Mnogi mlajših generacij je ravno v Stripburgerju 
debitiralo. In čeprav je revija črno-bela (zaradi manjših stroškov) z barvnimi naslovnicami, se še 
vedno občuti ekspresija umetnikov. Dela so vsaka zase, vsaka svoj eksperiment. Skupen jim je 
samo razvoj stripa, lastnega in nasploh za kulturo stripa pri nas. Posebne izdaje sicer ponujajo 
možnost barve in avtorske knjižne izdaje, vendar revija ostaja zvesta prvotni, ne konformistični 
obliki. (Rus, 2008-14)

 Med soustanovitelji revije spada tudi Jakob Klemenčič. Po kratkem urednikovanju je ostal predvsem 
stripovski avtor. V njegovih delih se občuti predvsem narativni element in po formi primerljiv z 
obliko kratke zgodbe v literaturi. Pripoved oblikuje jasna dramaturgija in dobro izpostavi lastnosti 
likov. Zgodba je podprta z realistično, delno karikirano risbo, povzeto iz domačega, sodobnega 
slovenskega okolja z veliko kritičnosti in ironije. (Rus, 2008-14)
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Andrej Štular, vsestranski umetnik, ki svoje podobe 
in besedila tako učinkovito spaja, da so na nek način 
sorodni vizualni poeziji. V njegovih eksperimentalnih 
stripih občutimo vpliv avantgarde 20. stoletja in ljudske 
umetnosti, s prepletom naivne risbe. (Slika št. 58 je 
primer stripa s prepletom ljudske in naivne umetnosti) 
Velikokrat dopolnjuje z elementi kolaža. (Rus, 2011)

 Slika št. 58: Ekspresivna risba s prepletom teksta.

Med najbolj produktivne striparje spada Matjaž 
Bertoncelj. (Slika št. 59 je primer stripa Bertonclja) 
Na svoj ekspresionistični način stilistično izhaja iz 
karikature. Loteva se različnih žanrov in tem, od 
humorja do avtobiografij, a mu je predvsem ljuba satira. 
(Sitar, 2011)

Slika št. 59: Fluidne in ekspresivne linije Bertonclja.

Ekspresionističnega risarskega sloga se loteva tudi Gašper 
Rus. Rahlo stilizirana figuralika, vedno v proporcih in v 
sozvočju s kontrastno arhitekturo. (Sitar, 2011)

Slika št.60: Primer Rusa.
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Ciril Horjak ali Dr. Horowitz je eden izmed prvih 
striparjev pri nas, ki je zamenjal pero in čopič za 
digitalni svinčnik. Preko veliko eksperimentiranja 
v risbi in variiranja med tehnikami je prišel do 
svoje izčiščene risbe, katera je tudi zelo jasna. Ima 
zelo pozitiven stripovski svet. (Slika št. 61 je ena 
od stripovskih stvaritev nastalih sproti po radiju) 
Znotraj svoje lahkotnosti se najde tudi kritičnost 
do sveta okoli sebe. Njegova želja po spremembah 
ga je pripeljala do pedagoškega dela. Raziskuje in 
ustvarja izobraževalne stripe, kjer poučujejo neko 
temo ali so namenjeni za izobraževanje. (Finžgar, 
2015) 

Slika št. 61: Strip je bil narejen v oddaji Radia 
Študent, Risanka skupaj s poslušalci in kasneje 
objavljeno v Stripburgerju z značilno Horjakovo 
»risankasto« risbo.

Med zdajšnjimi uredniki in veliko produkcijo 
stripov spada tudi Matej Kocjan Koco. V svojem 
ustvarjanju pogosto eksperimentira, od razpona 
tematike do stila risbe ter avtorjevega sloga. Giblje se 
v mejah karikature ali ekspresivne stilizacije. (Slika 
št. 62 je primer bolj stiliziranega stripa) V njegovih 
stripih je začutiti grotesknost in črni humor, skoraj 
že blodnje (kot v samostojnem albumu Pagatova 
izpoved).

Slika št. 62: Poznejši, bolj stilizirani stripi Kocjana.
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David Krančan je tudi eden izmed zdajšnjih urednikov. Njegovi stripi so tako kot od Lavriča, 
kameleonski. (Slika št. 63 je primer Krančanove risbe) Dovršene likovne podobe, ki dominirajo 
nad vsebino. Pripovedi so po navadi brez besed in v likovni podobi skrivajo pripovedne ključe. 
Prepoznaven risarski slog, ki še v tako kompleksih formah išče minimalizem. (Pirc, 2013)

Slika št. 63: Primer Krančanove risbe iz zadnje izdaje Pijani zajec.

Med prvimi v Stripburgerju je bil tudi Izar Lunaček, katerega risba je skoraj vse. Včasih je bolj 
ekspresivna, a najpogostejša je kirurško natančna poteza. (Slika št 64 je izsek iz stripa o zgodovini 
stripa na slovenskem, kjer prikaže večino sloveskih stripovskih junakov) Večinoma je linija 
ustvarjena s klasičnim tušem ali rotringom in v zadnjem času tudi lavirano risbo. Kot ustvarjalec 
je eden najduhovitejših in najprepričljivejših striparjev sodobnega časa. Njegov strip Založeni raj 
je prvi internetni strip pri nas. (Urbančič, 2011)
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Slika št. 64: Kratka zgodovina slovenskega stripa v stripu.

Poleg Stripburgerja, za mladinski časopis PIL, skupaj s Pižamo ustvarja Matej De Cecco. (Slika 
št. 65 je primer stripa za mlajše v barvi in slika št. 66 je strip v Stripburgerju v značilni črno- beli 
obliki) Njegovi značilno zabavni liki in simpatičen stil kombiniranja risbe s tušem ter ploskih 
barv, so veliko tudi v komercialnih zadevah. Risba je linearna in skopa z detajli. Veliko ustvarja za 
mladinsko produkcijo. (Rus, 2011)

Slika št.65 In št. 66: Primer »risankastega« stila Mateja De Cecco iz PILa in iz Stripburgerja.
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Zvest ekspresivnosti undergrounda je Primož Krašna. 
Močen kontrast črno-belega linoreza še doda na 
ekspresivnosti dela. (Slika št. 67 je strip v tehniki 
linoreza) V reviji Stripburger je debitiral šele po izdajah 
stripov manjšega formata. (Sitar, 2011)

Slika št. 67: Linorezi Primoža Krašne.

Dekleta imajo tudi zelo pomembno vlogo pri reviji. Soustvarjalka in še vedno urednica revije, 
Katarina Mirovič, je umetniški vodja avtorske multimedijske skupine Strip Core, soustanoviteljica 
festivala Svetlobna Gverila, urednica stripovskih zbirk Republike Stripa, Ambasade Stripa in 
zbirke O. Realizirala je preko 100 umetniških projektov, nekaterih tudi mednarodnih. S svojim 
delovanjem je mnogo pripomogla za kulturno- 
umetniško sceno nasploh.

Med ustvarjalke v reviji je za izpostaviti Kajo 
Avberšek, ki ima, prosto gibajočo risbo in se s 
tem odmika od konvencij stripovskega medija. 
Nedefiniran bel prostor je posut z majhnimi 
figuricami in rekviziti, ki so že skoraj samo še 
simboli ali znaki. (slika št 68 je primer piktogramskih 
stripov Avberškove) Izraz kot vsebine so sproščene 
in igrive. Tuš in pero dopolni z računalniško 
obdelavo ter ploskimi barvami. (Rus, 2011)

Slika št. 68: Vsaka stran ima svoj greh (izmed 
sedmih grehov), prikazan s simboli in piktogrami.
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Ena izmed mlajših v valu stripark je Andreja Kocjan (prej 
Kladnik). Svojo naivno risbo popestri s kolažiranjem, včasih 
se loti tudi praskanke. (Slika št. 69 je primer praskanke) V 
slednji se izrazi njena naklonjenost po svojih ekspresivnih in 
dramatičnih črno-belih kontrastih. (Sitar, 2007)

Slika št. 69: Primer praskanke Andreje Kladnik.

Osnovni temelj risbe je pri Saši Kerkoš kot primarna 
vizualna izpoved. (Slika št. 70 je primer različnih stilov 
kurentov) Drži se stilizirane risbe, z že skoraj naivnim 
pristopom. Risbi včasih doda še ploskovne barve in 
različne tekste. Tipografije variirajo od linijskih do 
skoraj grafitarskih podpisov. (Sitar, 2011)

Slika št. 70: Različne črte Saše Kerkoš.

To so samo nekatera bolj reprezentativna imena, vendar revija in njene posebne zbirke premore še 
veliko več avtorjev. Nekateri so se pri reviji ustavili samo za trenutek, a večina vztraja pri mediju 
in gradi na vse boljših produkcijah.

Stripburger drži osrednjo vlogo v domačem stripu in prispeva k kvalitetnim prevodom tujih 
stripovskih publikacij. Deluje na mnogih različnih področjih povezanih s stripom in njegovo 
kulturo. Tudi preko gostovanj in mednarodnih festivalov po Evropi ter stalnega sodelovanja s 
tujimi avtorji Stripburger zastopa slovenski strip. In uspešno. Revija, kot posebne izdaje, so prejele 
različne nagrade predvsem po Evropi in včasih se zdi, da je kolektiv bolj cenjen drugje kot doma.

Od stilov do tehnik, Stripburger premore vse, tudi barvne naslovnice in občasne barvne osrednje 
stripe. Format papirja je edina omejitev ustvarjalcev, katerega se odlično poslužujejo. 
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4.2. CICIBAN

Kot že omenjeno je prvi Ciciban začel izhajati 1. septembra 1945, takoj po vojni. Imenoval se je po 
Župančičevem pobalinu iz istoimenske pesmi, Ciciban. Je najstarejša še delujoča otroška revija pri 
nas. V temelju je zasnova, ki jo ohranjajo še danes, predvsem poučna in leposlovna, z didaktičnimi 
vsebinami za otroke. Osnovna težnja revije je ponuditi kakovostno snov za estetsko vzgojo na 
področjih besedne, likovne in glasbene umetnosti. Vključuje tudi gradiva za intelektualno učenje 
in gibalno vzgojo, kot tudi zgodbe iz vsakdanjega življenja. Od nekdaj so pri Cicibanu sodelovali 
številni odlični, predvsem slovenski pisci, ilustratorji, strokovnjaki različnih področij pedagogike 
in psihologije ter naravoslovcev. Venomer je bil tudi povezan z različnimi organizacijami, 
vzgojiteljicami in učiteljicami, tudi starši. To je bilo predvsem pomembno v časih, kot ni bilo 
primerno oblikovanih učbenikov in so uporabljali Cicibane za dopolnilno gradivo v šolah in vrtcih 
(v obdobju 80-ih in začetki 90-ih). (Mladinska.com, n. d.) 

Od začetka je bila revija namenjena predšolskim otrokom in šolarjem do desetega leta starosti. Z 
začetkom novega tisočletja, pa je usmeritev predvsem na prvo triado osnovne šole, torej od 6 leta 
do približno 9 leta starosti. Da so zajeli tudi najmlajše, so ustanovili še revijo Cicido. (Remškar, 
2014)

Večino let se je Ciciban bolj nagibal leposlovnim delom, razen v času urednikovanja Boža Kosa od 
leta 1975 do leta 1992, ko postane revija pretežno didaktična (prevladuje naravoslovje in tehnika). 
A vselej karikaturist in naravoslovec Božo, oplemeniti poljudna ter poučna besedila s svojo 
značilno risbo. Revijo je »moderniziral« ob pomoči stripa, fotografij, eksperimenta in koncepta 
Vesele šole. V temu času izide tudi veliko izobraževalnih slikanic, kasneje ilustrira še mnogo 
učbenikov. (Remškar, 2014)

Veliko otroške literature je nastalo prav na podlagi Cicibana. Ne samo, da so sodelovala največja 
slovenska imena piscev in ilustratorjev tudi mnoge knjige, knjižice in pesmarice za otroke so bile 
izdane izpod okrilja Cicibana (Mladinske knjige). (Mladinska.com, n. d.) 

Kar kaže tudi na visoka merila kakovosti je dejstvo, da je bil Ciciban že od samega začetka z 
barvnimi ilustracijami. Kristina Brenkova, snovalka koncepta revije, je upoštevala otrokovo 
senzibilnost in globoko občutje do umetnostnega besedila ter umetniške slike. Skozi barve je 
vnesla živost in s tem privlačnost mladih bralcev. Za nebralca oziroma oblikujočega se bralca je 
najpomembnejši stik s stranjo preko ilustracije. Daljši teksti so členjeni z ilustracijami, tako da je 
pripoved mogoče brati in gledati kot slikanico. Ilustracija otroku predstavlja neke vrste oddih od 
obsežnega teksta. Tudi črke in razmiki so naklonjeni negotovemu bralcu. (Mladinska.com, n. d.) 
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4.2.1. STRIP V CICIBANU

Prvič zasledimo strip v sredini letnika 1963- 64. Kratki tropasični stripi Bineta Roglja in Boža 
Kosa so v črno-beli obliki debitirali na straneh Cicibana. Mucek Bine od Bineta Roglja, kot tudi 
Nacek nista nikoli bila tiskana v barvah. Šele mnogo kasneje objavi Bine daljše stripe z dinamično 
pobarvanimi segmenti slike. (Slika št 71 je primer zgodnjih del Roglja in slika št. 72 je primer 
kasnejše dinamičnega stripa) 

   

Slika št. 71 in št. 72: Primer prve Rogljeve pasice in mlajšega večstranskega barvnega stripa.

Podoben po stilu preprostih oblik je bil Božo Kos, 
katerega Miho še vedno zasledimo med stranmi 
Cicibana. (Slika št. 73 je primer stripa o Mihi) Kot že 
omenjeno je predvsem jezik stripa odlično izkoristil 
kot poučni medij. Prej omenjeni Miha je dolgoletni 
Kosov strip, ki v vsakem delu sledi fantiču Mihi. Miha 
se srečuje z različnimi situacijami v življenju, katere 
vedno reši na zabaven način. Stripu je namenjena cela 
stran. Večina stripov v Cicibanu je celostranskih ali 
celo večstranskih, z mnogimi panelami. Postavitev 
panel je mešana, vendar je pogostejša vodoravna 
ali navpična tropasična postavitev. Vsaka panela je 
enakomerne velikosti. Risba je očiščena in stilizirana. 
Pobarvana je zelo različno, včasih z barvo poudari 
pomembnost določene stvari ali osebe (znak rdeč) ali 
pa je barvna samo podlaga, na kateri so panele (kot 
nekakšen paspartu). Vendar je vedno ploskovitih 
barv in s črno konturo. Govornih oblačkov ali teksta 
skoraj ni, tudi zvočnih efektov ni veliko.

Slika št. 73: Jasna stripovska govorica Kosa.
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V sedemdesetih letih je za par let objavljala Melita Vovk pod naslovom Ljubezen do... . (Slika št 
74 in št. 75 sta različna primera Vovkinega stripa) V vsakem delu se srečamo z nekom, ki goji 
ljubezen do nekoga ali nečesa. Polna risba prosto postopa po formatu. Ne omejuje dogajanja v 
panelo, vendar vseeno sledimo slikam po vrstnem redu. Prostor je po navadi nedefiniran, ponekod 
ga definirajo predmeti. Risba variira od čisto preproste do bolj realističnih ilustracij. Barva je samo 
detajl v sliki, ni nujno na akterjih, ampak tudi okrog njih, na primer kot govorni oblaček. Tudi ni 
več tonov oziroma nians, vendar je vedno en sam odtenek. Pisave so vedno različne, enkrat pisane, 
drugič tiskane, odebeljene, pobarvane ter okrog risbe. Strip je zajemal tudi več teksta. 

       

Slika št. 74 In št 75: Različne barve za različne mesece.

Konec sedemdesetih se pridruži še Marjan Manček z Cicibabo, ki je še črno-bela risba z barvnimi 
detajli. Naslednji strip je bil Medvedek Brundo, ki je Modri Medvedek preden pade v morje. (Slika 
št. 76 je prikaz le tega padca v vodo) Brundo je bil na črni podlagi s tremi do petimi pasicami in 
bujnimi barvami. Črne konture omejujejo akvarelne barve in ponekod ustvarijo sence ter globino 
prostora. Barvna modelacija je delno prisotna. Potem pade Brundo v morje in pride ven Modri 
Medvedek, današnja maskota Cicibana. Spet je na beli podlagi, vendar vse ostalo ostane. Besedilo 
je sicer kratko, a je vseskozi prisotno, tudi tipografija se ne spreminja.
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Slika št. 76: Kako je nastal Modri Medvedek

V osemdesetih se pridobi še tudi strip, kot kuharski recept. Božo Kos je naredil poskus tega 
že mnogo prej, vendar se ni obdržalo. Tako je Tone Rački prevzel ne samo kuhanje, ampak še 
nekaj drugih navodil v obliki stripa. (Slika št. 77 in 78 sta različni navodili, ki uporabljata medij 
stripa za podajo vsebine) Risal je predvsem edukacijske stripe, saj je skozi kadre oziroma panele 
»pripovedoval«, kako kuhati. Med drugimi so tudi različna navodila za izdelavo likovnih izdelkov. 
Nekaj edukacijskih stripov je tudi v obliki fotografij, vendar so te pojavijo šele okrog preloma 
stoletja. Preprosti prikazi sestavin, vendar barvno modelirani. 

Slika št. 77 In št. 78: Primeri kako lahko kaj skuhamo in kako pokazati besede v nemem jeziku.
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Kot že omenjeno je velikokrat strip služil kot medij v podajanju vsebin. Veliko stvaritev kot 
miselnih vzorcev, navodil, opozoril, eksperimentov in še kaj, je besedilo in podobo tako prepletal, 
da bi jim lahko v nekem smislu rekli strip. Vendar je samo sredstvo za podajanje informacij in 
strip je odlična oblika, posebej pri mlajših, kjer jim je podoba podpora pri razumevanju snovi. Tudi 
Gorazd Vahn je v novem tisočletju ustvaril zgodbe, po katerih se učimo, kako ravnati v določenih 
situacijah. Tekst je posebej napisan pod ilustracijo, ki koristi medij stripa za boljšo predstavo teme 
ter situacije. (Slika št. 79 je primer Vahnovega prepleta medija stripa z izobraževalno vsebino)

Slika št. 79: Spoznaj me ... je rubrika, kjer se preko situacij spoznavamo.

Konec osemdesetih končno dobi Ciciban več stranski, barvni strip Bine Beline in Primož Matjaža 
Schmidta. (Slika št. 81 je izsek iz stripa o dogodivščinah Bineta in Primoža) Račka Bine in njegov 
prijatelj fantek Primož se podajata na različne dogodivščine. Panele niso enakomerne, tudi zapletene 
oblike. Črne črte so samo obrisi okrog barv, ki nekje pogledajo tudi preko črne linije. Risba je bolj 
realistična, ni toliko poenostavitev, vendar je še vedno ilustrativna. Modeliranje doseže z jakostjo 
odtenka, ponekod tudi barvno moduliranje (vendar ne v močnih kontrastih) in črtnimi rastri. Tudi 
Muha Brenča je narejena po istih principih, vendar je samo enostranski strip z bolj poenostavljeno 
vsebino in humornim pridihom. Schmidta spremljamo še danes v Cicibanu. Stripi večstranskih 
publikacij različnih tematik, od avtorskih do ljudskih in fantazijskih. (Slika št. 80 je izsek iz stripa 
po ljudksi pravljici) Stila ni veliko spremenil, koloriranje se tu in tam spremeni in risbo je bolj 
poenostavil. V Cicibanu je tudi objavil nekaj delov Obisk s planeta Beta, ki so sedaj izdani v celoti 
po dvajsetih letih v Stripburgerjevi zbirki Minimundus (publikacija za mlajše). 
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Slika št. 80 in št. 81: Obsežni opus stripov Matjaža Schmidta v Cicibanu.

Zelo dolgo se v kazalu Cicibana ni pojavila beseda strip. Najprej so poimenovali zgodba v slikah, 
nato je dolgo ostal slikanica, šele devetdeseta prinesejo samostojno rubriko strip. Na žalost pa takrat 
tudi upade objava večstranskih stripov. Pojavi se reklamni strip, Mustrov celostranski Indijanček 
Viki (Viki Krema). (Slika št. 83 je primer stripa o indijančku Vikiju) Tudi par obsežnejših tujih del, 
vzetih iz tujih publikacij. (Slika št. 82 je primer povzet iz tuje publikacije)

Slika št. 82 In št. 83: Viki kremni sponzoriran strip in nemški strip iz knjige Marchenstunde.
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A vendar so se tu in tam objavila zanimiva dela. Eno takih del sta Zdravko Bojana Jurca in Bizgeci 
Grege Mastnaka, ki sta stripovski adaptaciji iz njunih istoimenskih risank. (Slika št. 84 je primer 
stripovske adaptacije risanke Zdravka) Bizgeci so še posebej zanimivi, saj so postavljeni kadri na 
črno ozadje. Tudi sami kadri so enakomerno v vrsti, tako da izpade kot filmski trak.(Slika št. 85 je 
primer filmskega traku Bizgecev)     

Slika št. 84 In št. 85: Stripi sestavljeni iz risank. 

Med že uveljavljenimi striparji nekaj časa tudi objavlja 
Kostja Gatnik z naslovi Kako si pomagamo in Cicibonton. 
(Slika št. 86 je primer stripa Kako si pomagamo) Tudi ti so 
edukacijski stripi. V obeh otrok pripoveduje o dogajanju na 
slikah. Teme so o vsesplošni pomoči bitjem in kako se lepo 
vesti. Obe imata tipično Gatnikovo očiščeno in preprosto 
risbo. 

Slika št. 86: Tipična Gatnikova ilustracija za otroke v mediju stripa.
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Tudi mnogi ilustratorji so se poslužili medija, nekateri bolj kot 
drugi. Samo Jenčič je, podobno kot Melita Vovk v 70-ih, narisal 
družino Cickovi, ki so brez omejitev poplesavali po beli strani. 
(Slika št. 87 je prikaz prosto sprehajajočih Cickovih) Panele so 
sicer določene z nakazo prostora, tudi zelo očitno si sledijo (ali 
je risba ena pod drugo in ji sledimo s pogledom navzdol, ali je še 
kakšen kader vmes, vendar je očitna sled). 

Slika št. 87: Redko besedni strip Cickovi.

Čudovito koloriziran Mavricij Daniela Demšarja se prvo 
pojavi ne niti kot celostranski strip. A kaj kmalu dobi svojo 
lastno stran.(Slika št. 88 je celostranski strip o dveh fiktivnih 
prijateljih) Mavricij (Cic) in njegov prijatelj Frc sta namišljeni 
bitji zelo pisanih barv. Vodne barve se mešajo med seboj, 
vendar ostanejo znotraj črne linije. Risba je preprosta, z 
mehkimi linijami. 

                         

Slika št. 88: Kolorističen Mavricij.

Svijetan Junakovič je imel objavljena dva različna stripa. Eden je ponavljajoč in spremlja prijatelja 
nosoroga in žabca, Rok in Žan. (Slika št. 89 je primer stripa o Roku in Žanu) Prijatelja se zopet 
prosto sprehajata po strani, včasih sta tudi ograjena v kvadrat, vendar bolj zaradi zgodbe. Prostor 
je nakazan, ali preko objektov ali senc, drugače je nedefiniran. Modelirana sta z barvicami in rahlo 
temno konturo. Poenostavljena risba brez dodatnih detajlov. Druga rubrika je bila Napišimo pesem 
ali zgodbo in je v bistvu vaja za pripovedovanje in opazovanje otrok. Risba in način izražanja sta 
tukaj čisto drugačna, ker tudi zgodbe niso kontinuirane. Tukaj se izkaže kot raznolik ilustrator in 
tudi stripar, čeprav pri slednjem ni ostal dolgo.
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Slika št.89: Brez besedni strip ilustratorja Svijetana Junakoviča.

S prestopom v novo tisočletje Ciciban objavi veliko del 
mlajših generacij ne le ilustratorjev, ampak predvsem 
striparjev. Veliko teh umetnikov zasledimo tudi v 
Stripburgerju. Skoraj edina ilustratorka starejše generacije, 
ki je šele kasneje objavila stripovske stvaritve v Cicibanu, 
je Jelka Godec Schmidt. (Slika št. 90 je primer stripa o 
živalicah) Sicer že ustaljena ilustratorka pri Cicibanu, 
vendar vse do novega tisočletja ni objavila stripa. Ima tudi 
v Cicidoju podobno naslikan strip pod imenom Vrtec pri 
Veseli kravi. 

Slika št. 90: Slikovit strip ilustratorke Godec Schmidt.

Nove generacije so prinesle s sabo tudi nove načine izražanja. Veliko je ustvarjeno preko računalnika 
ali vsaj obdelano na njem. Tudi revije so se začele posluževati novih možnosti. Kot dodatek k 
reševanju nalog je Ciciban tudi nadgradil svojo sredino revije z nalepkami. Ana Razpotnik Donati 
zanimivo poveže nalepke in njen strip. (Slika št. 91 je strip z vnesljivimi nalepkami v spodnjem delu 
formata) V Lila in Luka spremljamo punčko in njenega mucka v vsakodnevnih vragolijah. Slike so 
nasičene s predmeti, ki niso vedno v omejitvah kvadratov. Risba je stilizirana, čeprav so predmeti 
oziroma stvari bolj realistične kot glavna junaka. Pod stripom so trije kvadrati, kamor otrok nalepi 
nalepko. Slednjo mora poiskati med nalepkami v sredini revije. Na njej je podoba istega predmeta 
kot je nekje v stripu. Strip je bil soustvarjen z Ireno Matko Lukan, bivšo urednico Cicibana.
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Slika št. 91: Nalepke so zelo priljubljen kos Cicibana. 

Bolj ekspresionistični pristop sta ubrala 
Elena in Matjaž Bertoncelj. (Slika št. 92 
je primer stripa o ljudskih pravljicah) 
Njuni daljši stripi na temo ljudskih 
pravljic so bolj ekspresionistični kot 
drugi. Konture so močne, včasih že 
ostre. Barve so nasičene in modelirane. 
Panele ne omejujejo risbe, ampak se 

linije raztezajo tudi čez.

Slika št. 92: Maša in medved, strip o ruski ljudski pravljici zakoncev Bertoncelj.

Izvrstni ilustrator Damjan Stepančič je 
svoje slikarske sposobnosti razkazal na 
prikupni Čarovnici Rozi. (Slika št. 93 je 
primer dogodivščine čarovnice Rozi) 
Razteza se čez dve strani in večinoma 
je polna očiščenih nenasičenih 
barv. Modeliranje ustvarja občutek 
plastičnosti. Velikokrat izpade, da je 
čarovnica Rozi prilepljena na podlago, 
kot kolaž na naslikano površino. Njen 
črn obris ne zapira vse barve v svojih 
omejitvah, izpade živa na stoični 
podlagi.

Slika št. 93: Ilustrativen strip o čarovnici Rozi.
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Med bolj znanimi ustvarjalci na obeh, ilustrativnem 
in stripovskem področju, je Saša Kerkoš. S stripom 
se v Cicibanu predstavi z Ajo. (Slika št. 94 je primer 
stripa o Aji) Krajše, skoraj že skicozne risbe so 
postavljene v neomejen prostor, katerega nakazujejo 
barvne ploskve. 

                        

                    

Slika št. 94: Prikupna Aja in njene prigode.

Tudi Matej Kocjan je ubral bolj ekspresionistični slog 
za njegov strip o pujsku, Lino Porcellino. (Slika št. 95 
je primer stripa pujska Lina) Na ploskovnih barvah 
so črne konture, ki tudi omejujejo barve. Več panel je 
postavljenih na eno stran revije. Prostor je vedno jasno 
nakazan, nekje so tudi rastri za sence.

                       

Slika št. 95: Pujsek Lino Mateja Kocjana.

Samo enkrat objavi strip v Cicibanu Primož Krašna. (Slika št. 96 je strip po pesmi) Tri podolgovate 
panele, ki se vodoravno raztezajo od ene do druge strani formata. V njih so vzporedne poševne 
črte magenta barve kot ozadje. V vsaki paneli so obrnjene v svojo smer (prvič v desno, drugič v 
levo, spet tretjič še bolj nagnjene in v levo). Pri prvih dveh panelih se pojavi stilizirana podoba 
punčke. Ona ni pobarvana, ampak je kombinacija črnih ploskev (lasje) in debelih črt na majici ter 
tanke črne konture. V zadnji paneli je na desni strani za mizo in listom papirja. V vseh panelih 
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se pojavi še oranžna odebeljena vijugasta črta. Zgodba je 
neke vrste pesem (napisala Janja Batič) o črti. Zato je na 
sliki toliko različnih črt (risba, rastri, prosta črta).

Slika št. 96: Gostoto in število črt Primož Krašna prepleta 
s poezijo.

Biba Šehovič je ubrala še bolj preprosto risbo. Pepi je kratek strip o fantku, ki je tako poenostavljeno 
narisan, da so figure samo še linije brez volumna. Trup in glava sta edina, z neke vrste volumnom. 
Tudi oči in usta sta samo kroga in linija. (Slika št. 97 je poenostavljena linija Pepija) Barve ozadij 
so ploskovite, medtem ko so figure (oziroma obleka) modelirane z barvico.             

Slika št. 97: Prikupno preprost strip Bibe Sehovič.

Zelo ekspresionistični in minimalistični je strip Andreje Kocjan, takrat Kladnik. Risba je preprosta, 
linijska. Barve so ploskovite, včasih večje podlage nakazujejo prostor, ki ni v perspektivi. Tipografija 
je nekje poudarjena, odebeljena. Kadri niso vedno omejeni s panelami. (Slika št. 98 sta dva stripa 
objavljena v isti številki drug ob drugem)
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 Slika št. 98: Dve ločeni zgodbi, 
vsaka na svoji strani.

Tudi stripovska teoretika Gašper Rus in Izar Lunaček sta objavila svoj strip v Cicibanu. Prvi 
je objavil kar nekaj različnih stripov. Vsak je stvaritev zase. Vsak zavzema po eno stran revije. 
Vsi so kolorizirani drugače, eden je ploskovitih barv, drugi naslikan... Risba je stilizirana, brez 
večjih detajlov. Konture so nekje močnejše kot drugje. Postavitev panel pa se ponavlja na šest 
enakomernih kvadratov. (Slika št. 99 in 100 sta samo dva primera stripov Gašperja Rusa) Izar 
Lunaček v nasprotju ni objavil več stripov, vendar samo enega. Na igriv »risankast« način je 
upodobil Oton panda. Črno-bel medvedek prevelike glave se nahaja v prostoru jasno nakazane 
sobe. Slika je modelirana in rastersko obdelana. Prevladuje rumena in bela barva. Kadri so ponekod 
omejeni. (Slika št. 101 je prisrčen Oton panda)

          

Slika št. 99 in št.100: Različni primeri Gašperja Rusa. 
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Slika št. 101: Igrive podobe Izarja 
Lunačka.

Brez črnih obrisov okrog figur in predmetov je strip Na travniku od ilustratorke Ane Zavadlav. 
(Slika št. 102 barvni stripa Na travniku) Kombinacija polnih barv in barvnih linij ustvarja mehkobo. 
Slika izgleda kot visoki tisk, saj se oblike prekrivajo med seboj in okrog figur se še vedno poznajo 
ostanki ne izdolbene površine. Zelene panele dopuščajo, da ponekod risba pogleda čez. 

Slika št. 102: Koloristične konture Ane Zavadlav.

Trenutno najbolj priljubljen in dolgoročno prisoten strip je o mačku Igorju, Vladana Nikoliča. ( Slika 
št. 103 primer stripa o mačku Igorju) Razporeditev panel je vedno drugačna, vendar prevladuje 
pravokotna panela. Glede na zgodbo so panele postavljene na barvno podlago. Ta se prilagaja tudi 
na barve znotraj panel. Prostor je jasno nakazan, tudi z modeliranjem in svetlo temnim senčenjem. 
Risba je preprosta in stilizirana.
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Slika št. 103: Priljubljen strip današnjega Cicibana.

Večina stripov je avtorskih, vendar so nekateri v sodelovanju z različnimi pisci, poeti in pedagogi. 
Še posebej slednji so odlično sodelovali s striparji, saj so, kot že omenjeno, lahko odličen 
edukacijski medij. Veliko pripomorejo stripi tudi nebralcu in neveščemu bralcu, saj mu slike, tako 
kot ilustracije predstavljajo oporo in »počitek« med branjem. Vendar je pri stripu lepša fluidnost, 
saj kot že mnogokrat rečeno, beremo strip, vse od besede do podobe. 

Stripi v Cicibanu so večinoma kratki, po principu časopisnih pasic vendar čez cel format. 
Razporeditve panelov po formatu so večinoma tri do pet standardnih kvadratov, ponekod risba 
presega panel (bolj pogosto v stripih mlajših generacij). Izjeme proste risbe ali nestandardiziranih 
kvadratov je redka. Besedilo je jasno, primerno bralcem in tipografija berljiva. Slednja je v večini 
ročna pisava ustvarjalca. Barva je vedno prisotna, vsaj v manjših količinah. Izjeme so nekaj prvih 
stripov Bineta Rogla in Boža Kosa. Tudi zadnje objave Matjaža Schmidta, izseki Obisk iz planeta 
Beta, so brez barv. Barva je prisotna predvsem zaradi doživetja otroka. Tako se včasih zdi, da je 
zelo ilustrativen pristop do stripovskega medija. 
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5. OBLIKOTVORNE ZNAČILNOSTI STRIPA - PRIMERJAVA AVTORJEV IZ CICIBANA 
IN STRIPBURGERJA

5.1. Andreja Kocjan (prej Kladnik)

                

Slika št. 104: Primer št. 1 

»Papirnati živalski vrt«          

Izpostavljena dela sta bila objavljena med leti 2004/05 v Cicibanu (Papirnati živalski vrt) in 
Stripburgerju (Prijateljstvo) leta 2007. Prvi je v barvnem tisku, vendar je drugi črno-beli tisk. V 
obeh nastopajo ženski liki, enake starosti kot njihov bralec, torej v Cicibanu je majhna punčka z 
igračami, v Stripburgerju pa odrasla dekleta (na sliki vidimo ženske obline). V obeh je tudi preprosto 
pozitivno sporočilo, kjer ni potrebnega veliko teksta. V prvem stripu dekletu njene ilustracije živali 
oživijo s tem, ko jih iz striže. V drugem stripu dekle razveseli svojo spodnjo sosedo z nasmehom. 

Paneli so v obeh primerih večinoma jasno začrtani z obrisom, le v primeru Cicibana je konec 
osvobojen obrisanih okvirjev. Stripburgerjev primer ima samo dva panela, vendar je en panel 
razdeljen v dva, spodnjega ter zgornjega. Ponazarja dve okni, eno nad drugo, kjer se sosedi 
pogovarjata. Razmik med paneloma je zelo ozek, kar lahko zmede bralca v sosledju kadrov. 

Avtorico v obeh primerih spremlja prepoznaven stil risbe. Glavni element je ekspresivna in 

Slika št. 105: Primer št. 2 

»Prijateljstvo«
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stilizirana linija, popestrena s kolažem oziroma ploskovitimi barvnimi ali vzorčastimi površinami. 
Glavna likovna prvina, ki jo uporabi v obeh stripih, je aktivna linija. V prvem stripu je debelina 
linije konstantna, razen v primeru tipografije, kjer je ojačana. V drugem stripu pa debeline linij 
že v risbi variirajo. Zaporedne ukrivljene linije na obleki deklet pa z rasterjem ustvarijo volumen 
telesa. 

Telo punčke iz Cicibana je stilizirano nakazano v premikih, medtem ko obraz vedno riše frontalno. 
V Striburgerju so obrazi tudi večinoma frontalni, razen v spodnjem kadru prvega panela. Prostor 
ustvari s stilizirano perspektivo in različnimi tonskimi vrednostmi. Prostorski ključi so vidni s 
prikazom odsebne sence pod rokami deklet ter delno v kolažnem dodatku. Pri prvem stripu pa 
je prostor nedoločljiv. Ploskve barve so sicer nakaz nekega prostora, vendar je le ta popačen in 
izkrivljen. 

Glavna razlika med stripoma je v tem, da je prvi osnovan na barvnem principu, drugi pa na 
principu črno-belih tonskih vrednosti. V drugem stripu izraznost dosega z močnim črno-belim 
kontrastom, v prvem primeru pa izraznost dosega z barvami. 

Barve v stripu za mlajše so obvezne zaradi otrokovega doživetja. Na cicibanovem primeru so 
ploskovne in ustvarjajo pasivno linijo med nevtralnim belim ozadjem ter barvno ploskvijo. Barve 
so med seboj harmonične na osnovi sorodnosti nenasičenosti, njihova intenziteta je šibka. Čeprav 
so barve omiljene, je zaznati razlike med toplimi in hladnimi toni. Hladne barve in nevtralne, kot 
bela in siva, so postavljene za ozadje ali površino tal. S toplimi pa označuje akterje stripa. Živali 
so celotno obarvane, medtem ko je telo punčke orisano in je le krilo obarvano rdeče. Strip iz 
Stripburgerja nima barve, a s teksturami zapolni ta manko. Z zgoščevanjem linij doseže občutek 
teksture, ki so prisotne v opečni steni, v črtasti ter pikčasti majici deklet in seveda v kolažih. 

Kompozicija je v Stripburgerju zelo stabilna, sestavljena iz štirih enakomerno porazdeljenih 
pokončnih pravokotnikov. Le ti so obdani iz leve in desne z opečnato steno, ki omeji dogajanje 
znotraj njih. Dinamičnost vnesejo roke dekleta, ki se stegnejo preko svojega kadra v spodnje 
nadstropje in s tem ustvarijo tudi smer pogleda. V Cicibanovem stripu je začetek stabilen in trdno 
postavljen v format, vendar se konec osvobodi kakršnih koli omejitev kadra ali oblike. Končna 
panela, krožna kompozicija plesa živalic in punčke, je tudi najbolj dinamičen del stripa in dominira 
nad celoto. V obeh primerih je kompozicija simetrična.
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5.2. Saša Kerkoš

Sašo spremlja sproščena ter ekspresionistična risba in nekonvencionalen pristop do medija. Prvi je 
barvni strip iz revije Ciciban leta 2003-04. Drugi je črno-beli strip iz revije Stripburger leta 2011. 
Ne samo, da sta po barvnosti čisto drugačna, tudi tehnika in tema se razlikujeta. Cicibanov strip 
je bolj lahkoten in komičen, medtem ko je Stripburgerjeva varianta prežeta s čustvi in temačna. 
Čeprav sta oba ekspresionistična, je prvi bolj stiliziran. 

     

Slika št. 106: Primer št. 1

»Včasih je lepo biti kuža« 

Prvi je avtorski kratki strip o punčki Aji, ki zamenja svojo klobaso s svojim kužkom tako, da je 
obema po godu. Razdeljen je na tri vodoravne panele obdane z nevtralnimi, sivkastimi in belimi 
toni tako, da gosti rdeči lasje ter rdeča lička punčke izstopijo kot center dogajanja. Barve so ploske, 
a vselej zaznamo delno modelacijo okrog krožnikov in pribora. Osnovna barva rdeča prevladuje, 
vendar oker s svojim rumenim podtonom »žari« nad rdečimi lasmi in majico. Intenziteta barve 
je vedno enako močna, vendar pride na ličkih in na srčku do simultanega kontrasta, zaradi česar 
se nam zdi, da je tam rdeča šibkejša. Tudi črni raster na rdečih laseh spremeni jakost rdeče in jo 
potemni. 

Črta kot osnovni izraz dela ni povsod sklenjena v končno obliko. Ponekod pasivne linije med 
barvami nakažejo, kje naj bi se linija nadaljevala, kot pri mizi ter materinem hrbtu. Z linijami tudi 
ustvarja raster na laseh ter z njim, preko oblek, delno nakaže postavitev figure. Linija in točka sta 

Slika št. 107: Primer št. 2

» Tu ali tam« - Pierre Reverdy
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tudi glavna elementa obraza, saj točki predstavljata oči ter nos in linije usta in obrvi. Avtorica se 
igra z različnimi gostotami rastov.

Tudi velikost igra pomembno vlogo v tem stripu, ki je tudi glavni del teme. Majhni in veliki prazni 
krožnik zapolnita majhna in velika klobasa. Ker pa punčki in kužku velikost klobase ne ustreza, 
zamenjata klobasi, tako da je velika klobasa na premajhnem krožniku za njo in majhna klobasa na 
prevelikem krožniku. Tudi komu je namenjena klobasa, je v zadnjem kadru zamenjano in majhen 
kužek dobi veliko klobaso. Tukaj se tudi razkrije sporočilnost naslova stripa, ki je »Včasih je dobro 
biti kuža.«

Prostor je postavljen kot gledališki oder in opazujemo dogajanje iz frontalnega zornega kota. Veliki 
krožnik in miza sta pravilno postavljena v perspektivo, čeprav je le ta popačena. Kompozicija je 
centralna.

Nihče ne spregovori, le kužek se oglasi v prvem kadru. So pa prisotni simboli za nevidni svet, v 
tem primeru vonj iz posode ter klobas in nejevoljnim oblačkom nad glavami v drugem panelu. 
Lastno ročno tipografijo zaznamo le v naslovu in je isto ekspresivna kot v drugem stripu.

Drugi primer je iz Stripburgerja in se vrti okrog poezije oziroma specifične pesmi Pierra Reverdya. 
Strip je čustveno zastavljen in temu primerno sledi močna ekspresionistična risba in pisava. Vsak 
verz, skupaj jih je šest, obdaja svojo podobo. Vselej so začrtani različni deli kadra, tako da jasno 
ločimo med sekvencami. Vsak panel je še dodatno oštevilčen. Podobe so hitre skice stvari, ki jih 
pesnik opeva. Nekatere so bolj direktno povezane s svojim verzom (kot ujeti ptič v prvem kadru), 
spet druge so ponazoritve pojmov (kot močan veter, ki nagiba drevesa in sklenjene roke s križcem, 
kot molitev). Tudi izgledajo kot da bi bile naslikane, medtem ko se zdi pisava sled rotringa. Poteze 
čopiča so vehementne in s svojo dinamičnostjo dodajo k ekspresiji podob. Tudi različne velikosti 
črk v pisavi poudarjajo na ekspresivnosti risbe. Oboje spominja na dela naivne umetnosti ali art 
bruta. 

Izraziti prehodi od ene do druge svetlostne vrednosti nakazujejo na durovski svetlostni ključ. 
Svetlo temni kontrast v tem primeru deluje tudi kot delni prostorski ključ, saj začutimo volumen 
podob. Črne podobe izstopajo iz belega ozadja in dominirajo čez format.

Poleg linij črk in delnih stranic panel igra pomembno vlogo tudi smer gibanja črt čopiča. Perje 
zagozdenega ptiča, drevesne krošnje nagnjene v isto smer, plešoči lestenec, zrak, ki se spušča dol.

Kompozicija je prosta znotraj panel. Brez začrtanih kadrov in s pisavo kot omejitve podob, je 
celota sicer stabilna, ampak organska. 
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6. LIKOVNO PRAKTIČNI DEL

V likovno praktičnem delu sem vzela dve različni deli iz že zgoraj omenjenih revij Stripburgerja 
in Cicibana in ju prilagodila v ravno obratno publikacijo. Torej sem stripu iz Stripburgerja dodala 
barvo in prilagodila določene karakteristike, primerne mlajšim bralcem, medtem ko sem stripu iz 
Cicibana odvzela barvo ter predvsem prilagodila temo stripa.

Iz Cicibana sem izbrala njihovo »maskoto« Modrega Medvedka ter nadaljevala njegovo zgodbo, 
ko je odrasel medved s težavami z drogo in samim sabo. Iz Stripburgerja pa sem povzela zgodbo 
Andreja Štularja ter samo prilagodila podobo stripa, v bolj ilustrativno kot je značilno za Ciciban. 
Tema je že sama po sebi ustrezala reviji za mlajše. 

6.1. Marjan Mančekov Modri Medvedek odraste

 Vse nas je v mladosti razveseljeval mladi Modri Medvedek in njegova vesela druščina. V otroštvu 
je še vse radostno in preprosto. Zdaj smo vsi odrasli in tudi Modri Medvedek ni več tako mlad ter 
prisrčen. Njegova mlada zvezdniška leta so za njim in zdaj se stara otroška zvezda sooča s kruto 
realnostjo, v kateri se opija ter okaja do onemoglosti. Nekoč nedolžne otroške zgodbice so sedaj 
samo še megla in »realnost« močnih opiatov pride na plan. 

Slika št. 108: Skica starega Modrega Medvedka

Linijo, ki jo je sicer Manček risal s tušem, sem najprej narisala s flumastrom v skicirko. Delno 
obdelane skenirane skice sem nato še obdelala na računalniku z grafično tablico. Sledi tuša Mančka 
so žive in dlako nakazujejo že same poteze. Zaradi tega sem drugače kratko in razmršeno dlako 
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spremenila v zlepljene, dolge in neurejene gmote dlak. Ponekod so dlake oziroma konture ojačane, 
tako, da ustvarijo neke vrste volumen. 

Kompozicija je vzeta iz originalne postavitve treh ležečih pravokotnih panel s spremembo zadnjega 
kadra, kjer Medvedek prebije okvire panela, ko pade nazaj na hrbet. Postavitev figur po prostoru 
je tudi podobna originalu. Število figur je prav tako isto kot v originalu. Podobe so stilizirane v 
značilnem stripovskem »cartoony« stilu na realističnem ozadju. 

             

Slika št. 109 in št. 110: Originalni strip in skica priredbe starega zapitega Medvedka.

Ker se Stripburger tiska v črno-beli obliki je ena varianta v sivih klinih. Drugo varianto sem 
prve dve paneli obarvala živih, skoraj gorečih barv, saj Medvedek doživlja »vizualni napad« od 
substanc. Zadnja panela je v sivinah, tako kot v Čarovniku iz Oza, kjer je samo pravljičen svet 
pisan in realnost pusta in črno-bela.
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Slika št. 111: Avtorska izvedba odraslega Modrega Medvedka v sivih klinih.
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Slika št. 112 : Avtorska izvedba odraslega Modrega Medvedka v barvah.
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6.2. Andrej Štular in Knjižni molj

Glas se razleže preko gozda do Sovinih ušes. Prepoznamo lahko besedilo iz Rdeče Kapice. Vidimo 
zajčka, kako prisluškuje glasu, ko ga glas iz višin povpraša po njem. Zajček sovi pokaže na volka, 
ki ga vidi veselega, s knjigo v roki. Očitno je bil spet v knjižnici.

   

Slika št 113 in št 114: Originalni strip in lastne skice 

Prikupen strip z ekspresionistično sliko sem le malo spremenila, saj mi je Štularjeva stilizacija živali 
zelo ustrezala. Tudi zgodba, vključno s tekstom, je ustrezala starostnemu razponu Cicibanovih 
bralcev. Tehniko sem ubrala čisto drugačno in ostala pri ploskovitih barvah kolaža.

Strip sem prilagodila po kakovostnih kriterijih otroške ilustracije (Zupančiču, 2012), ki pravi, da 
morajo biti likovno minimalizirane, tako da je risba razumljiva in razločno berljiva. Barve so 
ubrane, barvni skladi temeljijo na kontrastih ali harmoniji, risba je jasna in razpoznavna, čeprav 
ne nujno tudi enostavna. Dobra ilustracija je likovno prečiščena, kar pomeni, da ne vsebuje 
nepotrebnih likovnih elementov. 

Original je zelo temen saj nakazuje noč, brez kakršnih koli prehodov med toni, samo šrafiranje za 
občutek globine. Ves čas nas obkrožajo temna drevesa. Prilagodila sem tako, da sem postavila na 
belo, nevtralno, a svetlo ozadje. (Slika št. 115 je primer iz slikanice kako svetloba deluje v temi)
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Slika št. 115: Primer slikanice iz temnega ozadja v svetlo, iz temne noči v žarek svetlobe.

Panel nisem omejila s kvadrati, ampak s pisanimi ploskvami večinoma zelene barve, saj sem želela 
poudariti gozd, zelenje v ozadju (kot temni gozd pri originalu). Ponekod so tudi izrezi rastlinja iz 
koledarjev, tako da se mešajo ploskovite barve in fotorealistične ploskve. Živali imajo dorisane 
»osnovne« detajle, kot usta, oči, nos vendar sem se večjim detajlom izogibala.                    

                     

      

Napisi so lastnoročni in se razlikujejo med 
seboj. V oblačkih so z velikimi tiskanimi črkami 
zapisane misli, pogovor med živalmi. Pisane črke 
pa prihajajo le iz volkovih ust, ker bere iz knjige 
(navezovanje na »leposlovje«, kot lepo-slovje). 
Njegovi oblački so tudi rahlo prosojni, da se zdijo 
kot neka megla, ki se vleče čez gozd. 

Sika št. 116: Priprave kolaža
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Slika št. 111: Avtorska izvedba odraslega Modrega Medvedka v sivih klinih.
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7. ZAKLJUČEK

Kot relativno mlad medij, se mora strip še vedno dokazovati in boriti za enakovrednost med 
umetniškimi zvrstmi. Njegov sorodni medij film je veliko hitreje vstopil v »umetniški svet«, vendar 
se mu v zadnjih dveh desetletjih strip urno približuje. Možnosti v medmrežnem komuniciranju je 
privedla tudi do med kulturne povezave ter možnost videti vse, kar je bilo in se še soustvarja. 
Tudi možnosti stripa kot medij komuniciranja, poučevanja, predajanja neke snovi, lahko so to tudi 
navodila ali opozorilne table (Japonska vključuje medij stripa v skoraj vsa vsakodnevna opravila). 

Skozi zgodovino se je strip konstantno spreminjal. Od grobih začetkov ilustracij in karikatur 
do samostojne umetniške zvrsti. Sicer je bil v zgodnjih obdobjih razvoja bolj namenjen otrokom 
in delavskemu razredu (preprosti ljudje), vendar je presegel starostne in družbene omejitve. 
Dandanes najdemo stripe za vse okuse in vse starosti. Ravno starost pa je bila ključna tema v 
mojem raziskovanju stripa. Koliko je pomembna in če sploh je?

Izraznih možnosti v stripu je neskončno, vendar je v mediju prepletanja pripovedovanja z 
vizualnim, prav risba najbolj izrazito in izpovedno orodje, s katero strip dosega svojo vizualno 
moč. To še posebej zasledimo v črno-belih izdajah revije Stripburger. Ne samo da nam črno beli 
print še bolj poudari risbo in še poudari ekspresijo s črno-belimi kontrasti, tudi sami umetniki, 
neomejeni s strani naročnikov ter urednikov, izražajo svojo bit. Risba je prej ekspresionistična kot 
ilustrativna ali realistična. Ravno to risbo pa so mladi ustvarjalci iz Stripburgerja prenesli tudi v 
svoje izdaje v Cicibanu. Stil mlajših striparjev je veliko bolj ekspresionističen kot dela ustaljenih 
ilustratorjev Cicibana. Ključna razlika pa ni v stilih umetnikov, (saj smo že omenili, da je slovenski 
strip avtorski strip in težko mečemo vse v isti koš) ampak v barvi. Ne samo, da se Ciciban lahko 
pohvali, saj so tiskali barvno že od leta 1945, tudi na otrokovo doživetje podobe vpliva barva. 

Bistven je soobstoj ene in druge oblike, saj so si tudi skozi zgodovino prepletale in dopolnjevale. 
Več ko je mlajših bralcev stripa, več bo odraslih, ki bodo cenili grafična dela striparskih umetnikov. 

Opazno je, da strip pridobiva na svoji prepoznavnosti, kot umetniška zvrst. Vse več je knjig, 
strokovnih člankov in umetnikov, ki so že bili vzgojeni v kulturo stripa. Pozicija stripa v svetu in 
na slovenskem se spreminja na boljše. Tudi generacije, ki so kot mlajši brali stripe so sedaj aktivni 
deli družbe in še vedno berejo stripe ter nekateri tudi pomagajo pri razširitvi kulture tega medija. 
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II. PEDAGOŠKI DEL

1. UVOD

V pedagoškem delu diplomske naloge sem raziskovala prednosti in slabosti ustvarjanja stripa pri 
rednem pouku likovne vzgoje v šoli in na izven šolski delavnici. Eno kot drugo ima svoje okvire 
znotraj izobraževanja. Prvo je osnovno, obvezno in prilagojeno državnim standardom in normam. 
Drugo bi lahko tudi poimenovali kot dodatno izobraževanje, saj preko njega dograjujemo lastno 
znanje. 

Splošne definicije za izobraževanje v slovenski zakonodaji ni. V slovarju slovenskega knjižnjega 
jezika piše, da je izobraževanje, iz glagola izobraževati, načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati 
z dosežki različnih področij človekove dejavnosti (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU, 2015). Sicer velikokrat izobraževanje enačimo z pridobivanjem znanja na inštitucijah kot 
so šole, univerze ali izobraževalni centri, vendar je pod tem področjem še mnogo variacij od 
priložnostnega znanja ali vsako dnevne izkušnje do občasnih prostočasnih delavnic. Nasplošno je 
dostop do znanja danes neomejen (vsaj, ko govorimo o razvitem delu sveta) in tudi na trgu dela se 
zahteva vse več veščin, velikokrat pridobljenih tudi preko neformalnih oblik.  Vendar neformalno 
izobraževanje ne daje formalnih nazivov. Torej lahko k neformalnemu izobraževanju uvrstimo vse 
tiste dejavnosti, ki so namerne in imajo začrtan cilj ter izbrane vsebine nekega področja. Večinoma 
poteka v krajših časovnih okvirih, saj je organizirano v obliki tečajev in delavnic.

Že omenjeno priložnostno učenje nam ponudi nov, drugačen pristop, ki nima vnaprej predvidenih 
standardov znanja, se pa nekoliko lažje prilagaja potrebam posameznika. V takem primeru so 
rezultati težko merljivi in so implicitni, torej se jih posameznik pogosto ne zaveda, a so vsebine, ki 
jih nudi, kljub temu vplivale nanj. Tukaj učenje ni strukturirano in načrtovano in ni nujno, da se ga 
posameznim zaveda, saj lahko poteka tudi nezavedno. 

V mojem primeru govorimo o primerjavi identične vsebine, posredovane enkrat v okviru 
formalnega izobraževanja v osnovni šoli in drugič v okviru neformalnega izobraževanja na 
likovni delavnici. Sicer bi lahko slednjo tudi opredelili kot priložnostno učenje, saj je šlo za likovno 
delavnico odprtega tipa in je vabila obiskovalce tudi peko panojev pred prostori, tako da so bili 
obiskovalci tudi naključni.

Obe sem izpeljala v istem časovnem okviru in z isto predstavitvijo motivacijske vsebine in teorije 
stripa na začetku. Starost otrok sem na delavnici prilagodila na razpon od šest do devet let. V šoli 
je to bil tretji razred. Likovno delavnico in likovni pouk je opazovala zunanja opazovalka, ki je 
preko opazovalnega lista dopolnila svoja opažanja. 
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2. UČNA PRIPRAVA

DATUM: 9. 4. in 15. 4. 2016

IZVAJALEC: Maša Tratnik

RAZRED: 3. In šest do devet let starosti

ŠTEVILO UR: 2 šolski uri

LIKOVNO PODROČJE: Risanje in slikanje

LIKOVNA NALOGA: Oblikovanje zgodbe v obliki stripa 

LIKOVNE TEHNIKE: Kombinirana tehnika (kolaž, flomaster) 

LIKOVNI MATERIALI IN PRIPOMOČKI: Papir A3, papirji raličnih barv, lepilo, škarje, črn 
flomaster

LIKOVNI MOTIV: Moj zaključek zgodbe

MEDPREDMETNE POVEZAVE: Slovenščina

UČNE METODE: Razlaga, pogovor, demonstarcija, praktično delo

UČNE OBLIKE: Frontalna in individualna

VRSTA UČNE URE: Kombinirana

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power point predstavitev s slikami primerov (Pablo Picasso, 
Stripburger- Kaja Avberšek, Andrej Štular, Herge, Albert Uderzo, Garry Conway, Dan Slott, 
Braden Lamb in Shelli Paroline, Julija Meško, Melita Vovk, ljubiteljski ustvarjalci)

VIRI IN LITERATURA:

- McCloud, S. (2011). Kako razumeti strip. Ljubljana: Cankarjeva založba - Založništvo, d. 
o. o. 

- Šuštaršič, N. (2004). Likovna teorija: Učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji – 
Likovna smer. Ljubljana: Debora.

Slikovni viri:

- Maša Tratnik, avtorski strip 

- Melita Vovk, Ljubezen do... (2010). Pridobljeno (20.3. 2016):

http://www.cd-cc.si/Sl/razstave/9-slovenski-bienale-ilustracije-2265&arhiv/
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- Samo Fučka, Na Jug (2015). Pridobljeno (20.3. 2016):

http://www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip_15/rezultati.html

- Julija Meško, Pilota in njeno letalo- preoblikovalo (2015). Pridobljeno (20. 3. 2016):

http://www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip_15/rezultati.html

- Braden Lamb in Shelli Paroline, Adventure time (2013). Pridobljeno (20.3. 2016):

http://www.wired.com/2013/04/adventure-time-comic-book-free/

- Kaja Avberšek, Leteča lisica (2015). Pridobljeno (20. 3. 2016):

http://www.stripburger.org/wp-content/uploads/2014/11/kaja_zverinice_notranjost-121.jpg

- Herge, Tintin (1940). Pridobljeno (20. 3. 2016):

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/10/15/74/1015746c99ab7eadc711cc5399cbcdcb.jpg

- Michel Keck, Beagle (2015). Pridobljeno (20.3.2016):

http://www.michelkeck.com/Beagle_Original_Dog_Art_Collage_p/031304-beagle-original.htm

- Catalina Viejo (2009). Pridobljeno (20. 3. 2016):

http://www.catalinaviejo.com/collageportraits/ambersskirt.htm

- Pablo Picasso, Violin (1913- 1914). Pridobljeno ( 20. 3. 2016):

http://oldpainting.tumblr.com/post/56526878012/picasso-violin-1913-1914-on-flickr-click

- Ana Mckeown, Still life (2012). Pridobljeno (20. 3. 2016):

https://www.tes.com/lessons/UhR3ECD777cHyA/ink-mixed-media-still-life-drawing

VZGOJNO IZOBRAŽEVANI CILJI:

- Učenci razumejo pojeme strip, barvna ploskev, linija

- Spoznajo vlogo risbe v stripih

- Preizkušajo kreativne možnosti uporabe lepljenke in flomastra

- Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo pri izvedbi likovne naloge

- Razvijajo občutek za format in kompozicijo

- Navajajo se na samostojno ustvarjalno delo, od izbire formata do ustvarjalnega zaključka 
zgodbe
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POTEK UČNE URE: 

UČITELJ UČENEC OBLIKE IN 
METODE 
DELA 

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

 
UVODNA 
MOTIVACIJA: 
 
 
Učence lepo 
pozdravim in se 
predstavim. 
 
Pričnem z branjem 
zgodbice (katero bodo 
potem dokončali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSREDNJI DEL: 
 
 
Po zaključku skupaj 
obnovimo zgodbico 
ob predsavitvi v 
obliki stripa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
poslušajo in 
berejo(iz power 
pointa) 
zgodbico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
obnavljajo 
povedano (v 
pomoč jim je 
slika segmenta). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FRONTALNA 
OBLIKA 
 
 
Opazovanje in 
poslušanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obnavljanje, 
opazovanje, 
opisovanje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Powerpoint predstavitev. 
  
 
 
Besedilo na projekciji. 
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»Ali poznamo strip?« 
»Kateri so tebi ljubi?« 
Pripeljem jih do 
določenih lastnostih 
stripa, kot oblački za 
govor ali misel, 
stripovski simboli, 
sekvenca slik, ... 
Postavljam jim 
vprašanja, kot: Kako 
vidimo kdo govori? 
Kaj pomeni, ko ptički 
letajo okoli glave ali 
ima oseba nad glavo 
srčke?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSREDOVANJE 
LIKOVNE 
NALOGE: 
 
 
Motiv: 
 
Dokončati prebrano 
zgodbo v  obliki 
stripa. 
 
Kako se zaključi 
zgodba je odvisno od 
njihove odločitve: 
konec je lahko vesel, 
nerešen, še večji 
zaplet... 
 
 

 
 
Opazujejo 
primere 
različnih stripov 
in primerjajo 
njihove 
podobnosti in 
razlike. 
 
 
S svojimi 
besedami 
pojasnijo 
različne 
značilnosti, 
simbole v 
stripovski 
upodobitvi 
zgodbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
spremljajo 
navodila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opazovanje, 
opisovanje in 
pogovarjanje. 
 
 
Razlaga. 
Obrazložitve 
nejasnih 
pojmov. 
 
 
Razlaga ob 
demonstraciji 
slikovnega 
gradiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razlaga, če je 
potrebna. 
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Tehnika: 
 
Na manjšem listu 
papirja bodo skicirali 
približen potek 
njihovega zaključka 
zgodbe. 
Navodila za delo: 
Za ozadje morajo 
uporabiti barvni papir, 
katerga obrežejo po 
željenih oblikah 
(zeleni griček, 
rumeno sonce, večje 
površine). Ozadje 
bodo nato prekrili s 
črnimi 
linijami(odebeljene, 
tanke,...) katere bodo 
govorile zgodbo. 
 
Nato bodo zgodbo 
razporedili čez A3 
format (koliko 
kvadratov oziroma 
sekvenc in kako si 
bodo sledili). Iz 
barvnih papirjev bodo 
izrezali večje 
površine, katere jim 
bodo služile kot 
ozadje. Lahko se tudi 
preliva ena barva čez 
več sekvenc. Kako se 
uporabi barvne 
površine je čisto po 
želji. 
 
Na koncu vrisujejo, 
preko barvnih 
površin, svojo zgodbo 
s črnim flomstrom, 
tako da povdarjajo 
grafični stil stripa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
pripravijo 
potreben 
material za delo, 
razdelijo risalne 
liste in začnejo 
ustvarjati svoj 
zaključek 
zgodbe. 
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ZAKLJUČNI DEL: 
 
Opozorim jih, da 
zaključujejo z delom. 
Preberemo kakšen 
zanimiv ali smešen 
zaključek ter se 
pogovorimo o samih 
zgodbah kot tudi o 
likovni izvedbi: kako 
so uporabili barvne 
ploskve in linije, kako 
so zgodbo razdelili na 
sekvence/dele... 
 

 
 
 
Učenci opazujejo, 
komentirajo in 
ocenjujejo izdelke. 

 
 
 
FRONTALNA 
OBLIKA 
 
Pogovor. 

 

 
 

 
... 

 

 
PRAKTIČNI DEL: 

 
 
 
Učenci razmislijo in 
skicirajo svoje ideje. 
 
Razporedijo sekvence 
ali kvadrate po 
formatu A3. 
 
Izrežejo večje 
površine za ozadje in 
jih prilepijo. 
 
S črnim flomstrom 
vnašajo ključne 
elemente svoje 
zgodbe. 
 
Linije odebelijo, 
dorišejo rastre. 
 

 
 
 
INDIVIDUALNA 
OBLIKA 
 
Praktično delo. 
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2.1. IZVEDBA

2.1.1. LIKOVNA DELAVNICA

Prvo sem izpeljala delavnico tako, da je lahko kasneje zunanja opazovalka opazovala pri rednih 
urah likovne vzgoje isto število otrok, kot na likovni delavnici. Ker je bila delavnica odprtega 
tipa, brez prijav in rednih terminov, nisem mogla vnaprej predvideti točnega števila obiskovalcev. 
Sprva nas je bilo samo nekaj in smo skupaj sedeli za mizo, na kateri je bil računalnik z Powerpoint 
predstavitvijo. Ker je izgledalo, da nas ne bo veliko nismo postavljali panojev za projekcijo 
predstavitve. Med gledanjem slik na računalniku in začetno motivacijo se nam je pridružilo še 
enkrat toliko otrok tako, da je bil računalnik pomankljiv v predstavi podobe na njem. Na začetku 
motivacijskega govora nas je bilo sedem, naknadno se nam je pridružilo še pet otrok, kateri niso 
vsi sodelovali. Aktivnih otrok je tako bilo vse skupaj devet. Skozi delavnico sem individualno 
preko predstavitve obrazložila določene nerazumljive ali zamujene informacije. 

Čeprav je bila delavnica namenjena otrokom prve triade, torej razpon med šestim in devetim letom, 
je zaradi naključne vključitve v delavnico (oglasna tabla pred prostori je vabila otroke k ustvarjanju 
stripa) sodelovalo kar nekaj mlajših in še nepismenih otrok, kar pa ni oviralo procesa, saj strip 
bazira tudi na simbolih, ki so neverbalni. 

Slika 5 letne punčke z simbolom ljubezni- srček, mama jo je podpisala

Medtem, ko sta najstarejša v skupini in fanta popolnoma obvaldala tako tehniko kolaža kot sam 
strip. Nista imela problema z zgodbo in njeno izpeljavo. Prvi je dokaj hitro dokončal in že dobil 
idejo za naslednje delo, ki je bil majhen strip zvezek. Čeprav ni uporabljal kolaža in ostal zvest 
črnemu flumastru, je slednje delo bolj kreativno. Nisem vztrajala s kolažem, ker je delo nadaljeval 
in ostal v omenjeni temi stripa in njegovih zakonitostih. Drugi fant je začel ravno obratno in ostal 
samo pri črnem flumastru na začetku. Ko je zaključil je bilo na risalnem listu še veliko prostora, 
tako da sem mu predlagala naj s kolažom prikaže zaključni prizor ali neke vrste naslovna slika ali 
samo karakterji barvni. 



86

    

Naknadno delo, vezani stripovski zvezek.       Dopolnilo kolažne ilustracije k črno- belemu stripu.

Večina deklet ni imelo problema z razumevanjem in izpeljavo. Začetek oziroma nadljevanje zgodbe 
jim je sicer povzročil nekaj težav, a vendar so na koncu večina izpeljale nalogo. 

Otroci se med seboj niso poznali in si niso pomagali ali se pogovarjali. Ustvarile so se manjše 
skupine, tistih ki so prišli skupaj, kot bratje in sestre ali prijatelji. Sodelovanje, kot posojanje in 
podajanje materijala je bilo treba spodbujati. 

Nekaterim, večina mlajšim, je naloga povzročala nekaj težav, od zgodbe do izpeljave. Tako da 
sem z njimi opustila izdelavo stripa in smo ločeno izdelovali kolažne »pošasti«. Preproste oblike 
so sestavljali skupaj in jim dorisali različne elemente z črnim flumastrom. Neki mlajši fant je sicer 
naredil manjši strip, tudi manjši zvezek, vendar jo je srčno želel pobarvati z flumastri in vztrajal, 
da bo delo pobarval doma. 

  

Črno- beli strip v obliki knjižice, katero je pobarval doma s flumastri.

Treba je povdariti, da niso vsi prišli zaradi delavnice stripa kot neformalno pridobivanje znanja, 
pač pa na priložnostno likovno delavnico. Rezultat je bil sicer v večini primerov uspešen, se je 
pa opazila lahkotnost in neobveznost (nasprotno od šolskega principa, kjer je delo obvezno in 
ocenjeno) ob izpeljavi naloge.
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2.1.2. ŠOLSKA URA

Šolska ura likovne vzgoje se je začela enako kot na likovni delavnici, z uvodno motivacijo na 
Power Point predstavitvi in slikami za uporo pri pogovoru o stripih. Presenetljivo so fotografije 
stripov skoraj vsi vse prepoznali. Posledično je bil pogovor o le-teh in njihovih značilnostih zelo 
aktiven in dinamičen. Niso imeli težav z razumevanjem snovi. 

Večina je začela s svičnikom in na koncu obrisovala s črnim flumastrom. Nekateri so bolj drzno 
takoj začeli risati s flumastri. Tehniko kolaža so vsi dodali, razen dveh fantov. Prvi je začel zelo 
zanimivo z motivi na črnem papirju, tako da so se pod lučjo prikazale udrtine špice pisala, vendar 
je ostalo nadaljeval z barvastimi flumastri. Drugi je samo narisal črno- bel strip in šele ob mojih 
spodbudah dopolnil risbo z črnimi kvadratki. 

Pri nekaterih smo rešili nezapolnjenost formata z izrezom posamičnih panel stripa in nato ponovno 
sesatvili ali s trakovi, ki so nakazovali smer branja panel ali kar na dodatni risalni list, tako da so 
paneli z neke vrste paspartuji okrog njih. 
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Neka deklica se je toliko časa ukvarjala s prikaznijo časovnega in prostorskega vrtica (kateri je 
Medvedka in Zajčka popeljal v drugo dimenzijo), da stripa ni povsem dokončala, kljub temu je 
uspela izraziti svojo zamisel, saj je barvni vrtinec pripeljal Zajčka in Medvedka v drugi svet, ki ni 
imel barve.

Razred, v katerem je potekala ura likovne vzgoje je bil zelo homogen in tudi vajen zunanjih 
obiskovalcev, tako da je bilo vzdušje zelo prijetno in sproščeno. Otroci so si podajali in posojali 
stvari. Seveda so bile tudi tukaj manjše skupine, vendar so bili bolj komunikativni med seboj, kar 
je pripomoglo k zgodbi stripa.
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3. ANALIZA OPAZOVALNIH LISTOV

Opazovalka je prejela natančna navodila, kaj naj opazuje in na kaj naj bo naj bo pozorna. Preko 
opazovalnega lista je ves čas dejavnosti vpisovala svoja opažanja. Bolj specifično je v obeh, likovni 
delavnici in šolski uri likovne vzgoje, opazovala še štiri otroke, dve punčke in dva fanta.

Splošna aktivnost udeležencev je bila prisotna pri obeh dejavnostih, sodelovanju tako pri izdelavi 
stripa, kot pri uvodni motivacijski in teoretski razpravi. Oboji udeleženci so bili aktivni, vendar so 
v šoli sodelovali že od uvodne komunikacije naprej. Na delavnici so bili bolj zadržani, vključevanje 
v pogovor je bilo bolj individualno. Punčke bolj sodelujejo pri posojanju materjala, fantki sploh ne. 
Fantki potrebujejo večjo spodbudo v komunikaciji, medtem ko so punčke bolj zadržane z idejami. 

Večinoma ni bilo potrebno posegati v ustvarjalno delo, vsake toliko so nekateri potrebovali 
le nevsiljive spodbude. Večjo pozornost je bilo potrebno nameniti le fantu, ki je v šoli zaradi 
obveznosti drugje zamudil polovico ure. Delo se mu je prilagodilo z manjšim število prizorov, ki 
jih je zajemala njegova zgodba. 

V razredu je bila povezanost otrok večja, delijo svoje zgodbe med seboj in komunicirajo v manjših 
skupinah (pogrupirano kot sedijo) ter v širšem krogu celotnega razreda. Na delavnici je bilo 
sodelovanje med otroci omejeno samo na posojanje orodja in materiala, medtem ko svojih zgodb 
niso pripovedovali drug drugemu.

Podaja snovi in naloge je bila razumljiva, sicer se je zalomilo pri nekaterih prezahtevnih izrazih 
(kot futuristično in A3 format), vendar sem razložila termin ter nadaljevala z njim znanimi izrazi 
(risalni list;..). Problem se je pojavil pri sami ideji za nadanjevanje zgodbe. Z nekaj spodbude in 
pogovorom je zgodba stekla. Rezultati so vidni pri obeh izpeljavah in so uspešni. 

Otroci so se v šoli bolj natančno držali podanih pravil in naredili več prizorov ter večinoma 
uporabljali tako kolaž kot črni flumaster. Nekateri otroci na delavnici niso želeli dodati barvnega 
kolaža. Njihovo željo smo spoštovali, saj je to tudi osebna izbira (mnogo stripov je črno- belih).

3.1. ANALIZA LIKOVNIH DEL V ŠOLI

V razredu opazovani deklici sta bili obe aktivni in osredotočeni na delo. Prva deklica je bila zelo 
samozavestna pri ustvarjanju, nekoliko manj pa pri komunikaciji. Zelo je bila ponosna na svoje 
delo in to upravičeno, saj je izdelek resnično drugačen od ostalih. Druga deklica je bila podobno 
zadržana v komunikaciji in zagreta za delo. Med posredovanjem vsebine je le opazovala in se ni 
vključevala v pogovor. Dela zelo sistematično.
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Povezavo črt med paneli je dognala sama.        Jasno si je vnaprej začrtala črte ter risbo.   

Fanta sta bila bolj komunikativna, še posebej s svojimi sosedi. Veliko sodelujeta, podajata materjal 
in delita zgodbe. Prvi samostojno ustvarja vse do konca. Kritiko in predloge ob koncu popravi, 
vendar po liniji najmanjšega odpora. Drugi sodeluje od začetka do konca ure. Potrebuje veliko 
potrditve za nadaljne korake.
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3.2. ANALIZA LIKOVNIH DEL OTROK NA LIKOVNI DELAVNICI

Na likovni delavnici so deklice sedele skupaj, ločeno od fantov. Material so si med seboj konstantno 
posojale. Prva punca je lepo sledila uvodu, kasneje pa je imela težave z zamislijo, kako se lotiti 
ustvarjanja. Ko jo je dobila ji je izražanje steklo. Med delom je bila zelo aktivna, veliko je spraševala, 
sodelovala. Tudi druga deklica je tudi imela težave z idejo in veliko opazovala okrog sebe, da bi 
dobila idejo. Nerodno ji je bilo ob ponujeni pomoči in spodbudi.

       

Tudi eden izmed dečkov ni imel ideje in opazoval sosedova dela. Premišljeno je ustvarjal in se držal 
stripovskih panel. Njegov strip je poln detajlov. Po končanem stripu se je lotil še dodatne naloge. 
Drugi deček je takoj dobil idejo in se je lotil brez dodatne pomoči. Ker je strip črno- bel sem ga 
spodbudila, da uporabi tudi barvo, vendar je to opcijo zavrnil in kmalu za tem zapustil delavnico. 

                

4. ZAKLJUČEK PEDAGOŠKEGA DELA

Primerjava formalnega in neformalnega posredovanja vsebine me je še bolj utrdila v mnenju, da 
se priložnostne likovne delavnice jemlje prelahkotno, posebej pri mlajših otrocih. Ker se ponavadi 
udeležijo takih delavnic v prostem času, jim to predstavlja neko lahkotno ustvarjanje brez pritiskov 
in omejitev. Velikokrat jim je podan že znan material, kot barvice, flumastri in standard A4 format. 
Zato so na delavnici nekateri vztrajali oziroma želeli raje barvne flumastre namesto kolaža, medtem 
ko so v šoli upoštevali navodila in se teh tudi držali. Poleg tega se na delavnicah premalokrat 
uporablja pomožne pripomočke pri podaji vsebine na delavnicah (če to niso ravno likovne šole 
ali ustaljeni tečaji s svojimi prostori), uvodna motivacija in spodbuda preko različnega slikovnega 
gradiva pa je pomanjkljiva.
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 Časovno je delo lažje prilagoditi na delavnici in jo npr. podaljšati tako, da vsi zaključijo svoje delo. 
V šoli je bilo treba nekatera dela prilagoditi na časovni okvir, npr. skrajšati število panelov stripa 
pri dečku, ki je prišel pozneje in nikakor nebi zaključil do naslednje šolske ure.

Število udeležencev je pri likovnih delavnicah odprtega tipa naključno. Ker ni prijavnine ali nekega 
fiksnega seznama, je število precej nepredvidljivo, torej je potrebno razmišljati tudi o dodatnih 
materjalih. Bolje preveč materjala kot premalo, saj bi v slednjem primeru nekdo lahko izvisel. V 
razredih imajo ali že vnaprej nakupljen letni materjal ali pa ga učenci prinašajo sproti. Sicer je 
»primakovanje« oziroma odsotnost nekega materjala na delavnici pripomogla, da niso posegli po 
znanem materjalu, tj. barvnih flomastrih, ampak so bili primorani uporabiti kolaž. 

Treba je tudi upoštevati, da se nekateri udeleženci delavnice do sedaj niso poznali. Skupino 
moramo kot učitelji seznaniti med seboj in jo povezati, kar je ob starostno heterogeni skupini še 
nekoliko težje, vendar v takih primerih velikorat pomagajo starejši bratje ali sestre. Razred pa je že 
homogena skupina in se dobro poznajo med seboj, a tudi tukaj sodelovanje ni vedno samoumevno.

Še prepogosto smo priča temu, da so izven institucionalne likovno-ustvarjalne delavnice 
pomanjkljive in nedomišljene. Veliko več bi lahko pripomogli k likovni ustvarjalnosti otrok skozi 
ustvarjalne delavnice, kjer otroci ne bi samo barvali. Tudi priložnostno učenje je lahko odličen 
povod za nadaljno lastno raziskovanje.
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