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POVZETEK 

 

V magistrskem delu bom podrobneje raziskovala povezavo med stripom in animacijo, ki 

temelji in izhaja iz gibanja. Strip in animacija mi bosta predstavljala dva različna pola, med 

katerima bom iskala sorodnosti, izhajajoče iz gibanja – kaj je gibanje v stripu in kako strip 

»razgibamo« ter pretvorimo v gibajočo se formo? V teoretičnem delu bom opredelila 

osnovne pojme, ki definirajo obe umetniški zvrsti in igrajo bistveno vlogo v procesu 

nastanka obeh, te pa bom skozi nadaljevanje med sabo primerjala. Moj raziskovalni 

problem bo predstavljal vnos gibanja v strip, zato bom v empiričnem delu na osnovi 

avtorskega stripa izdelala avtorski animirani film, ki bo predstavljal končni izdelek 

magistrskega dela, skozi razumevanje podobnosti in razlik med omenjenima zvrstema pa 

bom končni izdelek ter celoten proces analizirala. Z vključevanjem avtorjev s področja stripa 

in animacije se bom posvetila tudi zgodovinskemu vidiku razvoja obeh področij, raziskala 

pa bom tudi razloge, zakaj med ljudmi vlada splošno prepričanje, da je animirani film zvrst 

za otroke. Pristop raziskave bo kvalitativen, saj bom analizirala lastna umetniška dela, hkrati 

pa izvedla intervjuje s tremi animatorji. 

 

KLJUČNE BESEDE 
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ABSTRACT 

 

Existent master's degree is a research about conection between comics and animation, 

based on motion. A comic and an animation are two different poles between which I am 

searching for affinities, derived from motion – what is motion in comic and how can we 

stretch it into a moving form? In theoretical part I am defining and comparing basic terms 

in the field of comics and animation which are essential for making both of them. My 

research problem will be input of a motion into a comic, therefore I am going to make an 

author animated movie as a final product of my master's degree. I am going to analyze its 

process through understanding differences and similarities. By including different authors 

from both artistic fields I am going to discuss a historical view while also look for the reasons 

for common perception about animated movies being mainly appropriate for children. 

Analysing my own art works and making interviews with professional animators will give 

my research a qualitative note in approach. 

 

KEY WORDS 

Comic, motion, animation, animated film 
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1 UVOD 

 

Strip je medij, nad katerim se skozi lastno ustvarjanje navdušujem že nekaj let. Že moje 

diplomsko delo je skozi raziskovanje risbe in figure ter odnosa med besedilom in sliko kazalo 

stripovske tendence, ta zanimanja pa sem v zadnjih dveh letih le še poglobila, zato je strip 

postal iztočnica mojemu magistrskemu delu. Kakor s svojo izjemno analizo tega medija 

dokazuje Scott McCloud, je umetnost stripa resnično široko polje. Likovnih elementov, ki 

zahtevajo vsak svojo pozornost, je ogromno, jaz pa sem se zadržala predvsem pri gibanju 

in času – kako uspešno izbrati ključne trenutke za prikaz dogajanja in kako upodobiti 

gibanje? Mojo pozornost so pritegnili zgodborisi režiserjev, ki so bili tako podobni stripu. 

Sorodnost s filmskim medijem je postala očitna, moji »risani junaki« pa so tako ali tako že 

imeli občinstvo. Oživitev teh karakterjev in z njim povezana animacija se je naenkrat zdela 

naslednji logični korak. S področjem animiranja se do sedaj še nisem srečala, kar je 

predstavljalo nov izziv, imam pa stripe, ki jih lahko skozi avtorski projekt »razgibam«.  

 

V teoretičnem delu skozi razumevanje gibanja iščem povezavo med stripom in animacijo. 

Zanimajo me sorodnosti med obema umetniškima formama, zato najprej na osnovne 

elemente razčlenim strip, iz katerega v podobo vpeljem gibanje, hkrati pa na osnovne 

gradnike razčlenjujem animacijo.  

 

Raziskovalni problem mi predstavlja vprašanje, kako strip pretvoriti v animacijo. Izhajam iz 

polja stripa, ki mi je dobro poznano, nadgraditi pa ga želim z gibanjem in tako vstopiti v svet 

animacije. Na podlagi opaženih podobnosti med obema umetniškima zvrstema v stripovsko 

podobo skozi avtorski projekt vnašam gibanje; kako torej strip »razgibati« do te mere, da 

ga imenujemo animacija. 

To skušam podkrepiti tudi z zgodovinskim vidikom, kjer se dotaknem zagrebške šole 

animiranega filma in jugoslovanske stripovske scene, ki sta bistveno vplivali na razvoj obeh 

zvrsti na slovenskih tleh. Poleg tega odkrivam razloge, ki se skrivajo za splošnim 

prepričanjem ljudi, da so risani filmi in animacija zvrst za otroke in mnogokrat niso tretirani 

resno.  
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Glavni cilj naloge je skozi razumevanje odnosa med stripom in animacijo ustvariti animirani 

film, osnovan na lastnem stripu. Zanimajo me namreč elementi gibanja v stripu, v kakšnem 

odnosu so s časom, kakšne so podobnosti in razlike med stripom in animacijo ter predvsem 

kako v stripovsko podobo smiselno vnesti gibanje, zato praktični del predstavlja prevod 

stripa v animacijo. Ugotovitve podkrepim z analizo lastnih stripovskih del, povezave pa 

iščem tudi v delih drugih slovenskih in tujih avtorjev. Ker menim, da ljudje v splošnem ne 

namenjajo dovolj pozornosti različnim tehnikam animacije, velikokrat pa beseda animirani 

film sproža napačne predstave in asociira na otroke, želim skozi drugi cilj ugotoviti, zakaj je 

tako. V ta namen se odločim za kvalitativen metodološki pristop, uporabim metodo 

likovnega eksperimenta, podatke pa zbiram tudi ob pomoči intervjuja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 
2.1 KO PODOBA OŽIVI 

2.1.1 STRIP 
 

Strip je bil sprva opredeljen kot umetnost zaporedja (angl. sequential art), vendar lahko 

definicijo razširimo na različne vrste umetnosti, kjer nastopajo tako podobe kot besede ter 

njihov dinamičen preplet, upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da gre pri stripu za 

prostorsko sopostavitev (McCloud, 2011). Beseda strip torej predstavlja »negibne slikovne 

in druge podobe, sopostavljene v namensko zaporedje, namenjene podajanju informacij in 

vzbujanju estetskih občutkov v gledalcu« (McCloud, 2011, str. 9). 

 

2.1.2 GIBANJE… 
 

Da bi lažje razumeli povezavo, ki jo raziskujem v magistrskem delu, se je potrebno najprej 

osredotočiti na gibanje. Pravzaprav je ravno ta element zaslužen za mojo izbiro teme in 

tako tudi vezni člen med stripom in animacijo. 

V osnovi gibanje pomeni spreminjanje lege telesa v odvisnosti od časa, torej proces premika 

objekta v prostoru in času. Zanimanje za gibanje in posledično za oblike, ki so odražale 

hitrost, se je poglobilo v 20. stoletju z razvojem tehnike in industrije, fascinacija nad njim 

pa je popeljala element gibanja tudi na področje vizualnega jezika, za kar je zaslužen 

predvsem razvoj gibljivih podob skozi film (Jirousek, 1995). 

  

Idejo o seriji fotografij, ki bi si jih združene lahko ogledali kot gibljivo sliko oziroma film, gre 

pripisati Eadweardu Muybridgeu, ko je leta 1872 fotografiral konja med tekom. To je bila 

prva umetniška forma, ki se je dejansko premikala. Slikarje, ki so ustvarjali v 

dvodimenzionalnem mediju, je ravno obratno zanimalo, kako gibanje ujeti in upodobiti. 

Nove pristope so ponudili prav futuristi, ko so skušali ujeti sekvenco giba skozi uporabo več 

sličic (Jirousek, 1995). Raziskovali so pravzaprav iluzijo gibanja. 
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Slika 1: Eadweard Muybridge, »The horse in motion«, 1878, fotografije 

 

 
Slika 2: Marcel Duchamp, »Nude descending a staircase (No. 2)«, 1912, olje na platnu 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

5 
 

2.1.3 …IN ILUZIJA GIBANJA 
 

Ko je znanost razumela koncept gledanja in videnja, torej delovanje človeškega očesa in 

prenos informacij v možgane, se je odprlo polje optičnih prevar. S tem znanjem se je pričelo 

ustvarjanje iluzije gibanja, z njo pa gibljive podobe. 

 

Tudi animacija je postopek ustvarjanja iluzije gibanja. 

Je proces oživljanja negibnih objektov s posamičnim zajetjem oziroma snemanjem faz 

gibanja, ki skozi filmsko projekcijo tvorijo iluzijo povezanega gibanja (Goetz idr., 2016). Faze 

predstavljajo ročno izrisane sličice, fotografski posnetki ali podobe, ustvarjene s pomočjo 

računalnika, iluzija pa nastaja prav s predvajanjem njihovega hitrega izmenjevanja. Temelj 

vseh tehnik je gibanje, ki je ustvarjeno predhodno, nato pa je zaporedje podob predvajano 

tako hitro, da človeško oko ne razloči več posameznik sličic, temveč jih zaznava 

kontinuirano in vidi kot gibanje (Erzetič in Gabrijelčič, 2009; po Ogrin, 2012). Vidne 

informacije iz očesa potujejo v možgane kot slika za sliko, pri čemer se pri vsaki sliki položaj 

figure malenkost razlikuje od prejšnjega. To ustvarja iluzijo gibanja (Repše in Peštaj, 2012). 

 

Samo poimenovanje – animacija – izhaja iz latinske besede »anima«, kar pomeni dušo. Z 

animacijo potemtakem nečemu dajemo dušo, oživljamo. Ne zadostuje, da predmet ali risbo 

le premaknemo, temveč ji moramo vdihniti dušo in jo tako osmisliti. Animiramo lahko prav 

vse, kar je moč pred kamero premakniti. Pri tem je bistveno, da kamera snema »sličico za 

sličico« (»image per image«), saj je to edini pogoj, da besedi film lahko dodamo predpono 

animirani. Ko ustvarjamo realni film, snemamo realno gibanje, ki v reprodukciji nastopa kot 

isti realen gib. V animaciji pa ustvarjamo gibanje objekta, da bi v reprodukciji dobili 

nerealen oziroma sintetičen gib (Dovniković, 2007). 

  

Faze gibanja risbe ali predmeta torej snemamo posamično. Najmanjša enota filma je sličica, 

ki jo imenujemo fotogram (angl. frame). To je posamezna sličica na digitalnem mediju, 

vrednost katere je ena štiriindvajsetinka sekunde. S predvajanjem zaporedja sličic dobimo 

vtis gibanja – ko ločena posnetka delujeta povezano, realnost podajamo z iluzijo. Vidimo 
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gibanje, ne pa presledkov med slikami. Bistven element je torej čas, ki opredeljuje 

animacijo kot gibljivo podobo (Goetz,2016). 

  

Nastalo iluzijo gibanja pripisujemo prav človeškemu očesu in njegovi vztrajnosti vida – 

podoba se vtisne na mrežnico in tam ostane delček sekunde, informacije v obliki 

predvajanja hitrega zaporedja pa se združijo. Da pa možgani sekvence podob dojemajo kot 

neprekinjeno gibanje, je potrebna frekvenca vsaj šestnajstih posnetkov na sekundo (Ogrin, 

2012). To pomeni, da je za zveznost animacije potrebnih šestnajst fotogramov, s čimer se 

podoba dokončno prične premikati, oživi.  

Evropski standard za posneto gradivo upošteva 25 sličic ali fotogramov na sekundo, kar 

torej predstavlja osnovno mero za ustvarjanje gibanja (Goetz idr., 2016). 

 

Predhodnice filma in animacije so bile optične igrače, ki se delovale na podoben princip kot 

Muybridgeove fotografije konja. Fotografija je bila bistvena za razvoj animacije – ker še niso 

poznali naprave za snemanje filmov, so slike zložili drugo na drugo, kar imenujemo tudi 

flipbook, da je nastal neke vrste primitiven film (Repše in Peštaj, 2012). Pred iznajdbo 

kinematografov je bilo tako film in animacijo zelo težko ločiti, saj je vse temeljilo na gibljivih 

slikah ali fotografijah (Goetz idr., 2016). 

 

Osnovna razlika med klasičnim in animiranim filmom je torej v realnosti giba. Animirani film 

je pravzaprav le zvrst filma, ki opredeljuje film glede na njegov odnos do realnosti. Gre za 

uprizarjanje izmišljenega dogajanja s pomočjo izmišljenih karakterjev (Goetz idr., 2016). 

Animirani film v osnovi torej bazira na filmu in izhaja iz principov fotografije, ki je 

predhodnica filma. Če je film zaporedje fotogramov, ujetih na trak, je animirani film serija 

fotografij, ki se predvajajo po principu filma (Repše in Peštaj, 2012). 

 

Sodobna animacija temelji prav na narisanih podobah. Cartoon, motion graphic, moving 

pictures, movie – vsi anglosaški izrazi nakazujejo gibanje in soslednje premikajočih se 

podob, kar izhaja iz fotografije (Kamnik, 2018, osebna komunikacija). 
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V animiranem filmu gre tako za »[…] specifičen proces ustvarjanja iluzije gibanja negibnega 

s pomočjo likovnih (risba slika, skulptura) in filmskih (kamera, zvok, montaža, projekcija) 

prvin.« (Prassel, 2012, str. 9). 

 

Animacija je torej filmska zvrst oživljanja različnih živih in neživih stvari – risb, lutk, kolažev 

in predmetov, ki jih posnamemo v tehniki sličice za sličico s frekvenco gibanja vsaj 

petindvajset sličic na sekundo. To lahko storimo s kamero, fotoaparatom ali z uporabo 

računalnika (Goetz idr., 2016). 

 

2.1.3.1 Tehnike v animaciji 
 

Poznamo različne tipe animacijskih tehnik, temelj vseh pa je snemanje sličice za sličico in 

projekcija gibanja (s tem pa tudi različne pristope ter načine uporabe). V grobem tehnike 

animiranja delimo na tradicionalno risano animacijo, stop animacijo (angl. stop motion) 

ter računalniško 2D in 3D animacijo, temu pa sledi še mnogo manj razširjenih tehnik (Goetz 

idr., 2016). Za vse velja enako zaporedje faz, tehnike se med sabo razlikujejo predvsem 

glede uporabljenega materiala. 

 

Risani film, ki ga poimenujemo tudi tradicionalni animirani film, navadno predstavlja 

risana animacija na papir, kjer je konturno izdelan lik koloriran, ozadje pa je narejeno v 

slikarski tehniki. Taka risba se pretvori v analogni ali digitalni zapis. Drugo možnost risane 

animacije predstavlja direktna obdelava filmskega traku v smislu rokopisa kot je na primer 

praskanje emulzije na filmskem traku. Klasična risana animacija pomeni izris vsakega 

najmanjšega premika, torej izdelavo nove sličice. Pri tej tehniki se uporabljajo svetlobna 

miza in prosojne folije, na katerih je izdelana vsaka posamezna faza lika, večja akvarelna 

slika pa nam lahko služi kot ozadje. Stop motion animacija pomeni postopek snemanja s 

fotoaparatom, kjer animiramo glino, plastelin, lutke, kolaž, različne objekte in celo ljudi. 

Slednje imenujemo piksilacija, kjer je animirani objekt človek, snema pa se slika za sliko. 

Modelirni materiali so zaradi gnetljivosti in možnosti transformacije izjemno priljubljeni, pri 

lutkah pa moramo paziti predvsem na dobro izdelane sklepe in stojnost. Lahko pa se 
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poslužimo dvodimenzionalne tehnike, kot je animacija kolaža. Če pri risanem filmu sodeluje 

skupina risarjev, ki prerisuje posamezne faze likov, zdaj v ospredje stopijo lutkar in 

scenograf (Repše in Peštaj, 2012). 

 

Ker je moja zaključna naloga nastajala v računalniškem programu, se bom v nadaljevanju 

posvetila prav računalniški tehniki (angl. computer animation). Pristopov je ogromno, 

vsem pa je skupno digitalno animiranje, torej animiranje ob pomoči računalnika. Sem 

prištevamo 2D računalniško risane tehnike, 2D računalniške kolaž tehnike ter 3D 

računalniške tehnike (Goetz idr., 2016). Gre za vektorski računalniški zapis, izdelan na 

podlagi matematičnih izračunov, v začetku pa se je potrebno seznaniti s programsko 

opremo, da sploh ugotovimo, kaj nam omogoča. Animiranje je lahko hitrejše, saj gre za 

možnost vnaprejšnjega definiranja akcij in poz likov, programi pa navadno nudijo tudi celo 

paleto tekstur in učinkov, s katerimi lahko animacijo popestrimo (Repše in Peštaj, 2012).  
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2.2 ELEMENTI STRIPOVSKIH IN ANIMIRANIH PODOB 
 

2.2.1 KADER in KADRIRANJE 
 

Beseda kadriranje pomeni omejitev vidnega polja na določenem nosilcu oziroma vidno 

polje, ki ga izberemo in določimo sami. To v umetnosti navadno storimo s kamero ali 

fotoaparatom. Sprva se je beseda nanašala na uokvirjanje slik v fizične okvirje, z razvojem 

filmske in fotografske teorije pa se je razširila tudi na druge vizualne medije. Vsaki 

upodobitvi je namreč potrebno določiti meje izraznega polja. Okvir torej omogoča likovno 

kompozicijo in organizacijo elementov ter na ta način določa njihova medsebojna razmerja 

(Lavrič, 2015). Je osnovna prostorska enota. 

Skozi zgodovino pa uokvirjanje ni predstavljalo le zamejevanje polja z robovi in bordurami, 

ampak je opredeljevalo tudi ideološki kontekst, v katerem je podoba nastala – rokopisi, 

poliptihi, tapiserije, vaze, freske in podobno (Lavrič, 2015). 

 

Okvir v stripovski umetnosti nosi pomembno vlogo. Omogoča namreč natančno 

opazovanje risbe in besedila posamezne stripovske sličice. S tem pritegne bralca, da, kljub 

želji po nadaljevanju v naslednji sličico, ničesar ne spregleda. Zopet ustvarja meje 

virtualnemu prostoru, s čimer ta stopa v interakcijo z zunanjim svetom, hkrati pa narekuje 

tudi ritem, strukturo dogajanja, ekspresivnost, čitljivost in ostalo, kar je bistveno za 

bralčevo razumevanje celotnega stripa (Lavrič, 2015). 

 

Enak pomen kot ga ima uokvirjanje posamezne sličice stripa, pa pripisujemo tudi ureditvi 

sličic v okvir posamezne oziroma dveh razprtih strani. To imenujemo hiperkader. Gre za 

ritem v sosledju sličic, ki, kakor pri zaporedju črk na strani knjige, v vsebino zgodbe ne 

posega in je neočiten. Navadno se ravna po likovnih zakonih simetrije, dekorativnosti in 

urejenega ponavljanja, vendar to ni obveza, ki se je avtor mora držati – včasih sličice zaradi 

učinka dramatičnosti ali spremembe prostora dogajanja spremenijo smer sosledja, segajo 

druga v drugo ali spremenijo obliko (Lavrič, 2015). Ne glede na izbiro likovne rešitve avtorja 
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pa je vsaka sličica tako ali drugače razpeta med prejšnjo in poznejšo, kar zgodbi omogoča, 

da teče.  

 
Slika 3: Katja Kovše, Serija »Bejba«, 2018–, tuš, akvarel in kemični svinčnik 

V seriji stripov o Bejbi se igram ravno z odsotnostjo okvirjev med posameznimi sličicami. Ozadje in 

okolica vseh treh sličic se zlijeta v celoto in nastopata neodvisno od figure. 

 

Okvirji sličic in prazni prostori torej narekujejo potek branja, usmerjajo pogled k 

naslednjemu, s tem pa vzbujajo tudi radovednost in željo po nadaljevanju. Kljub temu lahko 

avtor stripa te norme prestopi, ko zmoti ritem sosledja, očem nastavlja pasti in v procesu 

dojemanja zahteva domišljijsko dopolnitev (Lavrič, 2015).  

 

Kader je prav tako osnovna prostorska enota filma. Predstavlja vse, kar se nahaja znotraj 

robov podobe, ki jo vidimo na filmu. Posnetek ali kader je sestavljen iz niza negibnih sličic 

oziroma fotogramov, od katerih vsak ujame objekt v določenem trenutku (Goetz idr., 2016). 

S kadriranjem oziroma določanjem kadra tako ustvarjamo skupino elementov, ki so v 

medsebojnem odnosu (Goetz idr., 2016). 
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Kader združuje prostor, čas in dejanje. V snemalnem postopku traja od začetka do konca 

snemanja, v postopku montaže pa od reza do reza, natančneje od tod, kjer z montažo 

naredimo prehod. Najkrajši možen kader tako lahko traja 1 sličico. Če upoštevamo še 

dejstvo, da se kamera med snemanjem premika, lahko pri filmskih kadrih ločujemo med 

statičnimi in dinamičnimi kadri (Petkovič idr., b.d.).  

 

V filmski umetnosti pa ob boku kadra nastopa še en pomemben element – plan. Ta 

predstavlja osnovno gibljivo enoto filma in pomeni oddaljenost kamere od objekta 

snemanja (Goetz idr., 2016). Definiran je torej glede na velikost figure – statični kader ima 

en plan, medtem ko ima dinamični lahko planov več. V grobem lahko plane razdelimo na 

splošne oziroma široke ter na bližnje, ozke. Pri prvih predstavljamo predvsem prostor 

dogajanja in karakteristike kraja, nato pa plane od totala postopoma ožamo in bližamo do 

detajla, kjer je zaradi zgodbe izpostavljen posamezen element (Petkovič idr., b.d.).  

 

2.2.2 KOMPOZICIJA 
 

Kadriranje pa vedno nastopa v povezavi in tesnem odnosu s kompozicijo.   

Kompozicija pomeni končno celoto, sestavljeno iz več enot. Je struktura posameznih 

elementov, ki tvorijo zaključeno celoto. Bistveno za njeno razumevanje je prav opazovanje 

teh elementov in odnosov, ki vladajo med njimi, na ta način pa je v sliki tvorjena napetost, 

skladnost, red ipd. (Petkovič idr., b.d.). S kadriranjem tako ustvarjamo vzajemno 

kompozicijo – elemente med sabo razporejamo, ti pa vplivajo drug na drugega in vstopajo 

v medsebojne odnose. 

 

Tudi gibljiva sličica je, tako kot vsaka slika, sestavljena iz osnovnih likovnih elementov. V 

filmskem kadru se tako neprestano odvija akcija, njegova kompozicija pa se spreminja glede 

na gibanje objektov in glede na gibanje kamere (Petkovič idr., b.d.). Ko določamo 

kompozicijo, določamo izrez, znotraj katerega se bo vršilo dogajanje. To je ključno za 

zastavljanje prizora (Dovniković, 2007). 
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2.2.3 PRIZOR IN SEKVENCA 
 

Časovno nepretrgano dejanje, ki se odvija na nekem kraju, imenujemo prizor. Posnet 

oziroma izveden je lahko v enem ali več kadrih, kar pomeni, da je prikazan z različnih 

vidikov. Sekvenca pa je bolj samostojen pripovedni odlomek, ki je navadno sestavljen iz več 

prizorov (Goetz idr., 2016). Kamnik (osebna komunikacija) prizor označi za sceno, situacijo, 

ki je navadno sestavljena iz več kadrov. Vsaka izmed kamer, ki snemajo določen prizor, 

zavzema svojo pozicijo in s tem tudi zagotavlja svoj pogled oziroma kader. 

 

 
Slika 4: Eno sekvenco lahko sestavlja več kadrov 

 

Vmesnik med kadroma imenujemo rez. Je neposreden prehod iz enega kadra v drugega. 

Navadno ga ne zaznamo, ravno s tem pa dosežemo občutek kontinuiranega dogajanja 

 

 
Slika 5: Škarje označujejo reze med kadri  
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2.3 PRIMERJAVA 
 

Lahko bi rekli, da si strip in animacija delita del definicije in sicer, vse dokler govorimo o 

»umetnosti podob v zaporedju«. Do razlike pride, ko zaporedje vizualnih podob v stripu 

dojamemo kot prostorsko sopostavitev, v animaciji pa kot časovno zaporedje. Filmske 

sličice (filmski posnetek) se namreč projicirajo na isto mesto – na platno, v stripu pa vsaka 

posamezna zavzema drugo mesto. Kar je v filmu čas, je v stripu prostor. Če posplošimo, je 

filmski trak pred samo projekcijo pravzaprav le izredno počasen strip (McCloud, 2011).  

 

 
Slika 6: Eadweard Muybridge, »Man performing running straight high jump«, 1887 

 

Ko fotograme posnetega gibanja zložimo v zaporedje, dobimo strip, ki pa je zaradi svoje 

dolžine in hitrosti v osnovi manj smiseln. Tako dogajanje načeloma skrčimo na sličico ali dve. 

 
2.3.1 DOJEMANJE GIBANJA 
 

Industrijska revolucija je v 19. stoletju prinesla nove načine pojmovanja gibanja, hitrost pa 

je postala zaželena. S posnetki so prišli do novih odkritij, kot na primer, da ima konj pri 

galopu vse noge v zraku, raziskovanja pa so se nadaljevala v ustvarjanju iluzije na negibnem 

platnu, kjer so s posnetki lokomotive, ki prihaja iz globine, z iluzijo trodimenzionalnega 

prostora prestrašili gledalce (Jirousek, 1995). 

Živi in neživi objekti so zaradi narave medija v risbah in večini drugih imetniških formah 

statični. Stanje gibanja je umetnikom vedno predstavljalo izziv, saj so želeli, da bi stvari in 

bitja izgledali resnično, kakor da bi bili živi. Bistvo je postala združitev dveh stanj – gibanja 

in mirovanja (Lavrič, 2015).  
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Gibanje je kot bistvena komponenta razvoja filmske umetnosti vpisano že v besedi 

»kinematograf« (kinema, gr. - gibanje, in graphein, gr. – pisati; pisati s pomočjo gibljivih 

slik), ki pomeni napravo, s katero je bilo moč beležiti prizore vsakdanjega življenja, hkrati je 

šlo za snemanje in projiciranje oživljenih fotografij.  

Slikarji v začetku 20. stoletja so bili prvi, ki so razumeli sintetične slike gibanja in odnosa 

prostora glede na čas ter začeli z iskanjem novih pikturalnih rešitev, ko so v smislu 

abstrakcije razčlenjevali sliko ter se sklicevali na dekompozicijo gibanja. Kinematografski 

medij je kot izrazno sredstvo novih idej in koncepta prevladal predvsem v krogih futuristov 

(Jovanović, 2008). 

 

Prav tako je potrebno statično podobo znati razgibati tudi v stripu. Paziti je treba na ritem 

in znati mirno peljati skozi pripoved, v dramatičnih okoliščinah pa vnesti dovolj dinamike in 

zgodbo razgibati. Gre za ploskovit, dvodimenzionalen nosilec, kjer je potrebno 

trodimenzionalnost ter s tem vtis poglabljanja in plastičnosti šele ustvariti. Tega so se 

umetniki vedno zavedali – zamrznjen trenutek bi moral poleg hitrosti in časa zajemati tudi 

prostorske razsežnosti gibanja in dinamike. Zato je popolna iluzionistična kompozicija že od 

antičnih časov naprej dokaz znanja ter poznavanja perspektive, optike in geometrije, s tem 

pa tudi umetniške obrti. Izraz »trompe l'oeil« torej pomeni utvaro, iluzijo, ki prevara 

človeško oko in s tem tudi možgane (Lavrič, 2015). 

Dojemanje gibanja je v mediju stripa torej vezano predvsem na upodabljanje in 

posnemovalno sposobnost skozi statične podobe, medtem ko gre v animaciji za druženje 

sekvenc, pri čemer se več statičnih podob združuje v eno dinamično. 

 

Vemo, da je osnovna mera za ustvarjanje animiranega filma 25 sličic na sekundo, a 

animatorji so ugotovili, da lahko v praksi faze prepolovimo. To pomeni, da za minuto filma 

ne potrebujemo 1500 različnih sličic oziroma faz, ampak le 750. Naše oko tega ne bo 

zaznalo, na ta način pa ga zopet prelisičimo (Goetz idr., 2016). 
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2.3.2 PROSTOR IN ČAS V PODOBI 
 
Ko so 20. letih prejšnjega stoletja premiki kamere začeli postajati kreativnejši, je gibanje 

kamere postalo tematsko in psihološko izrazno sredstvo. Govorimo o načinih premika 

kamere, na primer o horizontalnem ali vertikalnem zasuku, kjer se spremeni optična os 

kamere. Če se to zgodi z veliko hitrostjo, gre za zbris, medtem ko se nagib zgodi okoli 

optične osi kamere. Pogled se lahko poljubno oddaljuje ali približuje, kar imenujemo »zoom 

in« in »zoom out«, lahko se dviga ali spušča ob pomoči dvigala (»kran«) in celo vozi na 

tračnicah ali na primer v avtomobilu. »Steadycam« je zelo podoben vožnji kamere, vendar 

je v tem primeru ta pritrjena na telo snemalca, kar omogoča gibanje v vse smeri, prispeva 

pa k večji izraznosti v smislu subjektivnosti junaka. Kamera iz roke pomeni tresenje in 

gibanje kamere in navadno želi predstaviti huda duševna stanja, izraznost pa je močna 

(Petkovič idr., b.d.). 

 

Film je v prednosti pred stripom v smislu zajemanja dogajanja ravno v uporabi kamere. Ta 

ima namreč možnost gibanja. Lahko bi rekli, da je stripovski kader statičen, saj ujame 

zamrznjen trenutek, medtem ko kamera omogoča premik, kar na filmu zaznamo kot 

sledenje junakom in objektom.  

 

Tu pa se pojavi pomen upodobitve, natančneje, zamrznitve ključnega trenutka v stripovski 

sličici. Ta mora biti reprezentativna v smislu pomembnosti za razplet zgodbe, s svojo 

negibnostjo pa vseeno sporočati. V stripovski risbi zato v upodabljanju gibov mnogokrat 

pretiravamo, da dosežemo želeni efekt, o čemer bomo spregovorili v nadaljevanju. 

Pripovedovalcu zgodbe skozi strip morata glavni cilj predstavljati jasnost in komunikacija. 

Pri tem nenehno izbiramo elemente kot so podobe, tempo, dialog, kompozicija, geste ipd. 

Ko načrtujemo strip, dogajanje najprej razdelimo na berljive dele – s pravo izbiro trenutka 

zagotovimo jasnost. To pomeni, da vsaka sličica ponese zgodbo naprej in je tako ključnega 

pomena za celoto (McCloud, 2010). Zato je tako pomembno, da izberemo dejanje, ki kar 

najbolje povzame dogajanje tistega trenutka – z upodobitvijo v eni sličici trenutek 
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zamrznemo v reprezentativno dejanje. Tako tudi pomembnost izbire kadra in trenutka v 

stripu postane razumljivejša. 

 

Pokaže se očitna razlika med stripovsko in filmsko umetnostjo – to je čas, ki omogoča 

opazovanje spremembe položaja, s čimer animacijo opredeli za gibljivo podobo. Postane 

bistven element v razlikovanju med gibanjem v stripovski in filmski umetnosti. Čas je 

trajanje, ki ga lahko fizično opazujemo in izmerimo.  

 

Filmski prostor in čas se namreč večinoma razlikujeta od realnega prostora in časa – slednja 

opisujeta upodobljenčevo realno akcijo. Filmski prostor je nerealen, saj ga gradijo različni 

deli realnosti, posneti v različnih prostorih in časovnih obdobjih, ki šele z montažo dobijo 

nov prostorni pomen (Petkovič idr., b.d). V oblikovnem smislu je film razporeditev 

prostorskih in časovnih segmentov, pri čemer je čas dvojen, saj poznamo ekranski in 

akcijski čas. Prvi predstavlja dolžino filma in ga lahko fizično izmerimo, medtem ko gre pri 

drugem za realni čas, v katerem poteka izbrano dogajanje. Ta dva se ujemata zelo redko 

(Goetz idr., 2016). 

Tudi v stripu je logika podobna – prostor tvori sosledje kadrov, le da pri slednjem čas 

odmerja bralec sam, saj se lahko poljubno premika iz kadra v kader.  Naučen je, da ga med 

branjem dojema prostorsko, saj sta v svetu stripa čas in prostor spojena v eno – bralcu 

preostane občutek, da se s premiki skozi prostor, natančneje med sličicami, premika tudi 

skozi čas, pri čemer pa ne ve natančno, za koliko (McCloud, 2011). Kakor v animaciji 

razlikujemo ekranski in akcijski čas, tako gre v stripu za upodobljeni čas in tisti, ki ga dojema 

bralec. O času bomo nadaljevali v poglavju 2.3.7 Umetnost sekvenc. 

 

Sama sem si razliko med stripom in animacijo med drugim razlagala s pomočjo logike 

analogne in digitalne ure. Pri prvi so števila oziroma stopnje predstavljene zvezno, zato je 

odčitavanje natančno, medtem ko pri drugi vmesnih vrednosti ne moremo odčitati. Menim, 

da animacija sledi logiki analogne ure, saj gibanje sličic dojemamo neprekinjeno, zvezno. 

Kakor urni kazalec, ko obide vse vrednosti in zaključi krog, tako nam animacija skozi prostor 

in čas predstavi pot, ki jo na račun gibanja opravi določen objekt. V stripu pa je 
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»odčitavanaje« gibanja manj natančno, saj skozi okvirčke prikaže le nekatere stopnje 

zgodbe, vmesno dogajanje pa si gledalec ustvarja sam. 

 

Kamera torej lahko poljubno menja kote in se premika, njeno gibanje pa je povezano. V 

stripu je postopek drugačen, saj moramo statične figure v okvirčkih smiselno vključiti v 

dogajanje in gibanje pričarati v glavi bralca, ki se premika iz okvirčka v okvirček. 

 

2.3.2.1 Perspektiva in prehodi 
 

Odgovor na vprašanje, kako zaobjeti in prikazati čim več sveta ter dogajanja v njem, se 

skriva v uporabi ptičje perspektive, ki stripu, risanki, filmu in drugim žanrom priskrbi 

informacije o interierju ali eksterierju, o značilnostih okolja ter o dogajanju v njem. 

Perspektiva omogoča tudi skrajšave in zanimive poglede, hkrati pa vnaša tudi simboliko. 

Pogled z višine daje občutek strahu, uporablja se za prikaz morastih občutij, že od nekdaj 

pa predstavlja željo po letenju in obvladovanju narave ter romantično opevanje njene 

sublimnosti (Lavrič, 2015). 

 

Prebiranje stripa je ritmično potovanje preko uokvirjenih sličic, s čimer je pogled usmerjen, 

branje pa organizirano. V stripu pa moramo negibne podobe oživeti, njihov pogled moramo 

premakniti naprej, zato se največ pravzaprav zgodi na prehodih. Lavrič (2015) govori o 

stripovskih redunancah, ko hodnike, stopnice, vrata, tunele, ulice in ozke pasaže uvršča 

med prizorišča, ki nosijo simboliko prehajanja. Premik se lahko zgodi med dvema 

lokacijama oziroma prostoroma, lahko predstavlja potovanje, smrt, sanje, prehod med 

dvema stanjema ali svetovoma. To v stripu ni le nujen model organizacije in branja, temveč 

nosi tudi velik simbolni pomen (Lavrič, 2015). 

  

Ne glede na žanr, pa so te redunance včasih namenjene le gledalčevemu pogledu in 

akterjem stripa ali filma niso vidne. Med sabo se včasih prepletajo in odpirajo nove poglede, 

kar pa mnogokrat doda ne le likovno, ampak tudi simbolno in pomensko vrednost (Lavrič, 

2015). Ozek prehod daje občutek utesnjenosti, odpiranje vrat pa na primer povečuje 
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napetost in daje gledalcu možnost vstopa v (ne)resničen svet dogajanja. Lavrič (2015) 

branje stripa dobro označi za metabranje, kjer gre za prestop iz realnega v svet domišljije.  

 

Kontinuiteta, za katero skrbimo s prehodi, je osnova, ki se je moramo držati tako v stripu 

kot v filmu, če želimo ohraniti logično dogajanje (Petkovič idr., b.d.). Ne gre le za simbolično 

prehajanje, temveč je pomembna tudi uporaba likovne smeri. V filmskem dogajanju mora 

oseba, ki se v sprehodi do roba enega kadra, nadaljevati začeto gibanje na nasprotni strani 

naslednjega kadra. Temu pravimo gladek prehod. V stripu je logika ista, saj gre za zakonitost 

likovne spremenljivke smeri.  

 

 
Slika 7: Katja Kovše, »Dobro jutro«, 2019 

Primer ptičje perspektive 

 

V stripu nas usmerjajo okvirji in hiperkader, v filmu pa gledalčev pogled vodi kamera.  

Perspektiva, iz katere kamera zajame prizorišče in dogajanje, je snemalni kot (rakurz). 

Ptičja perspektiva je zdaj le skrajna meja zgornjega rakurza, žabja pa meja spodnjega (Goetz 

idr., 2016). Kot kamere prav tako ne igra le prostorske vloge, ampak tudi psihološko, saj 

govorimo tako o postavitvi figur v okolju kot o sugeriranju moči. Normalni kot (ni rakurza) 

je postavljen v linijo človeških oči. Spodnji kot, ki nakazuje superiornost subjekta, je 

umeščen nižje od linije pogleda in bi ga lahko enačili z žabjo perspektivo, medtem ko je 
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njemu nasproten zgornji kot, ki daje občutek inferiornosti. Ptičja perspektiva gleda na 

dogajanje z vrha in deluje izrazno zelo močno, saj na ta način redko opazujemo svet. Koti 

snemanja so torej bistveni pri organizaciji prostora, saj skrbijo za organsko nadaljevanje 

zgodbe in posnetega (Petkovič idr., b.d.). 

 

Najširši posnetek, s katerim predstavimo prizorišče dogajanja, imenujemo panorama 

(Goetz idr., 2016). Uvrščamo jo k premikom kamere kljub temu, da gre z vidika plana za 

kader v totalu (Kamnik, 2019, osebna komunikacija). V stripu se mnogokrat pojavi 

panoramski pogled nad okolico, ko želimo dogajanje umestiti v okolje in ga natančno 

predstaviti, kar je bistveno predvsem na začetku pripovedi. Lavrič (2015) pravi, da se 

ustvarjalec na ta način primerja  s stvarnikom, ko želi zaobjeti čim več sveta. Sama menim, 

da je ravno to likovni užitek, saj ustvarjaš svet po lastnih načelih. 

 

 
Slika 8: Katja Kovše, »Na Prisanku«, 2017, tuš, flomaster in kemični svinčnik 

Ko umestiš dogajanje v prostor, pokrajino kreiraš po lastnih načelih in ob pomoči domišljije.  

 

Tak panoramski pogled lahko primerjamo s filmskim planom total od daleč, kjer človeških 

figur ni moč ločiti od drugih objektov. Gre za splošen, najširši plan, s katerim prikazujemo 

geografske karakteristike prizora in dogajanje umestimo v prostor. Sledi srednji total, kjer 

človeško figuro že ločimo od ostalih objektov v kadru, a obraz ostaja nerazpoznaven. Total 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

20 
 

od blizu omogoča prepoznavanje figure, jo pa še vedno umešča v prostor. To je plan, v 

katerem ljudje večinoma opazujemo svet okrog sebe. Ameriški plan pa že izenači figuro s 

prostorom. Slednjo upodobi nekje do kolen. Ta plan in total od blizu sta prehodna plana, ki 

zajemata akcijo in predvsem premike rok junaka, uporabna pa predvsem za situacije, kjer 

subjektiven svet oseb še ni pomemben. Sledi srednji plan, ki izpostavlja zgornji del 

človeškega telesa, pri polbližnjem, bližnjem in velikem bližnjem pa je v ospredju človeški 

obraz, ki dominira v kadru. Subjektivizacija je torej izrazita. Ko pa izpostavimo le določen 

element iz prostora, govorimo o detajlu. S tem namreč izpostavimo predmet, z njim pa 

poudarimo njegovo vlogo v sami zgodbi (Petkovič idr., b.d.). 

 

 
Slika 9: Katja Kovše, »Dobro jutro«, 2019, kemični svinčnik in flumaster 

Srednji total, kjer je figura ločena od ozadja, vendar še ni spoznavna. 

 

Plani so ključnega pomena za klasično risano animacijo, saj se v njih odvijajo dogajanja. V 

kadru se namreč nahaja več likov, vsak zase pa predstavlja svoje dogajanje. Zavoljo tega 

risbe razdelimo na več planov ali slojev, kjer vlogo odigrajo prozorne folije in animacijska 

miza. Zadnji plan predstavlja najbolj oddaljeno dogajanje, navadno kar ozadje (Dovniković, 

2007). 

 

Razdaljo med bližnjim in najbolj oddaljenim planom, na kateri so vsi plani enako ostri, 

imenujemo globina polja, kar je pravzaprav značilnost kadra. To je pomembno predvsem 

pri izbiri objektiva kamere za snemanje filma, kjer je bistvena globinska ostrina (Goetz idr., 

2016). V stripu pa takšnih priprav ne potrebujemo, saj kadre izrisujemo, ti pa so že sami po 
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sebi statični. Kamera z gibanjem kadre podaljša in zabriše meje med njimi, zato je v 

prednosti tudi z možnostjo preigravanja cele lestvice planov. To imenujemo vožnja kamere 

(Goetz idr., 2016). 

 

 
Slika 10: Katja Kovše, Serija »Biolog Bine«,  2018–, akvarel in tuš 

Bine v seriji ves čas nastopa v totalu od blizu. Pomembna je namreč njegova akcija. 

 

 
Slika 11: Katja Kovše, »Brez naslova«, 2017, tuš in flumaster 

Bližanje k detajlu – vsak kader gledalcu subjekt približa. S kamero bi to storili v enem dejanju z 

»zoomiranjem«. 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

22 
 

Z vidika prostora pa lahko izpostavimo še filmski termin kader/protikader, ki označuje 

izmenično prikazovanje dveh oseb v pogovoru, ki se med sabo gledata iz oči v oči. Brez 

protikadra je lahko gledalcu nelagodno, zato zajamemo vsaj del hrbta druge osebe (Goetz 

idr., 2016). Tega se preprosto poslužimo tudi v stripu. Plani so torej zasluženi za vnos 

psihološkega momenta, kar dosegamo z gibanjem, prehodi in redunancami. 

 

 
Slika 12: Katja Kovše, "Brez naslova", 2017, tuš in flomaster 

 

2.3.3 MED STRIPOM IN ANIMACIJO 
 

Ob pogledu na Sliko št. 5, ki prikazuje reze med kadri, še lažje razumemo podobnost s 

stripom. Kamere se izmenjujejo, s tem pa tudi pogledi oziroma kadri, ki so med sabo ločeni 

z rezi. Filmski rez v stripu pomeni prehod iz ene sličice v drugo. Lahko bi rekli, da ta nastopi 

v vlogi okvirja. 

 

Zdaj nastopi očitna povezava v smislu vizualne podobnosti med stripom in filmom – to je 

zgodboris (angl. storyboard). Gre za grafični prikaz filmske zgodbe in dogajanja v obliki risb, 

slik ali celo fotografij v določeni sekvenci. Namen tega je možnost predstavljanja kadrov, 
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njihovega zaporedja ali sekvenc. Risbe tu niso natančne in izdelane, oblike so osnovne, 

ozadja pa nakazana. Glavni elementi zgodborisa so liki in njihovo gibanje, izrazi, velikost ter 

vstopi v kader, pomembno je trajanje kadra, dialogi in zvočni učinki ter predvsem položaj 

in gibanje kamere (Goetz idr., 2016). Gre za načrt s katerim poleg določanja kompozicijskih 

načel in planov, določamo in vrisujemo vse premike akterjev in kamere. Trajanje kadra 

glede na dialog in podobno določamo kasneje (Kamnik, 2019, osebna komunikacija). 

Zgodboris je premišljeno načrtovan osnutek filmskega dogajanja, umeščenega v stripovske 

okvirje. Na prvi pogled torej res deluje kakor strip. 

 

 
Slika 13: Boris Dovnikovič, zgodboris (iz snemalne knjige za risani film), 2007 
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Slika 14: Alfred Hitchcock, Družinski grob (iz snemalne knjige), 1976 

 

Zanimiva referenca so stripovski romani Franka Millerja z začetka devetdesetih let, na 

katerih je osnovan film Mesto greha (orig. Sin city) iz leta 2005. Robert Rodriguez je napisal 

scenarij po treh Millerjevih stripih, kjer pa ni šlo za adaptacijo, temveč translacijo – ideja 

prevoda stripa v film.  Bistven del je bilo snemanje pred zelenim zaslonom, saj je film posnet 

v računalniku in v celoti renderiran. Vsak prizor posebej je s svojo postavitvijo igralcev, 

zornimi koti in dialogi po literarni predlogi prenesen na filmski trak. Posnetki so naknadno 

obdelani in spremenjeni v črno-belo različico z dodatki barve na le določenih objektih. Tudi 

scenografija ostaja stripovska in v enaki maniri računalniško dodelana (Mesto greha, b.d.). 

V tem primeru je strip predstavljal zgodboris, saj je šlo za prevod literarnega dela v film, 

kljub temu pa stripa ne moremo enačiti z zgodborisom, saj ima strip kot polliterarna zvrst 

svoje značilnosti. 

Na tem mestu velja omeniti tudi ameriški založniški hiši DC Comics in Marvel, ki sta v 

sedemdesetih letih svoje stripovske junake začeli uspešno obujati sprva v animiranih, nato 

pa še v igranih filmih. Vendar je pri tem šlo bolj za filmsko realizacijo kot pa iskanje novih 

likovnih izraznih sredstev.  
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Slika 15: Leva slika prikazuje kader iz stripa (Frank Miller, "Sin city"), desna pa filmski prizor, 

narejen po stripovski predlogi. 

 

2.3.3.1 Strip kot izhodišče ... 
 

Zdaj v ospredje stopi tudi znanje »pisanja s sliko« kakor jasnost, prepričljivost in intenziteto 

v stripu imenuje McCloud (2010). Ni pomembna le izbira kadra, temveč tudi trenutka, slike, 

poteka, besed in zvoka. Tudi sama sem bila na začetku presenečena, koliko časa sem v 

procesu stvaritve stripa porabila za razmislek o vsakem izmed zgornjih dejavnikov, ki so del 

tako forme kot vsebine moje zgodbe. Zato sem se odločila, da McCloudovim fazam 

namenim nekaj več pozornosti. 

  

Ena izmed prvih odločitev je izbira trenutka, ki bi jo lahko označili za osnutek ali načrt stripa, 

saj z njo dogajanje razdelimo na berljive kose. Gre za proces selekcije, ki bralcu zagotavlja 

berljivost in jasnost zgodbe. Vsaka sličica ponese zgodbo korak naprej in je zato ključna za 

njen razvoj. Seveda pa je od avtorja odvisno, kaj želi od vsakega dela zgodbe – takoj 

preskočiti h ključnemu dogodku ali pa upočasniti pripoved in preusmeriti pozornost na 

ostale detajle. Pri tem pa nam pomagajo stripovski prehodi (McCloud, 2010). 

 

V fazi izbire kadra se odločamo, koliko se bomo dejanju približali in se oddaljili, da 

zajamemo vse detajle, ali pa da prikažemo prostor, kjer se dejanje odvija. Zdaj pride na 
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vrsto kompozicija – odločamo se med kompozicijskimi dejavniki kot so ravnotežje, izrez in 

nagib, da z njimi vplivamo na bralčevo doživljanje ustvarjenega sveta in dojemanje pozicij 

znotraj tega. S tem usmerjamo bralčevo pozornost na spremenljive dele, ki so ključni za 

razvoj zgodbe. Tako menjujemo razdalje, zorne kote in perspektivo, s čimer ponudimo 

informacije o prostoru in ustrezno doživetje prostora. Te informacije so nujne predvsem pri 

prehodih iz prizora v prizor, od koder izhaja tudi uvodni kader, ki pomeni sličico v totalu na 

začetku prizora. Kadriranje v stripu je tako podobno izbiranju filmskih snemalnih kotov – 

okvir kadra postane bralčev objektiv (McCloud, 2010). 

  

Sledi ustvarjanje podob, ki bodo zapolnile naše okvirje. Te morajo komunicirati jasno in 

privlačno, čemur pravimo izbira podob. Vendar anatomija in perspektiva nista vse - pred 

slogom in načinom risanja ima prednost namera, saj je važno, da sporočilo prispe do bralca. 

Jasnost pa seveda dosegamo tudi  z izbiro besed. V stripu morajo besede delovati enotno, 

da prehod od slike k besedi ni očiten (McCloud, 2010). Razliko med besedo in podobo 

najlažje premostimo z uporabo oblačkov. Na belini papirja zapisane besede, ki predstavljajo 

misli in govor, bralec dojema ploskovito, kakor na vsaki drugi bralni površini, in tako 

dvodimenzionalen zapis združuje s prostorsko iluzijo (Lavrič, 2015). O tem bom natančneje 

pisala v naslednjem poglavju. 

 

Končna odločitev pri nastanku stripa je izbira poteka. Zahodne kulture pišemo in beremo z 

leve proti desni, od zgoraj navzdol, zato se tako znotraj kot med sličicami zanašamo na to 

pravilo sledenja. Gre za logično postavitev, ki bralca vodi v pravo smer (McCloud, 2010). Za 

hiperkader in tok zgodbe pa v tem smislu ni potrebno skrbeti pri animaciji, saj je čas tisti, ki 

ponese dogajanje naprej. Lahko pa ta postopek tudi v stripu imenujemo montaža, saj tako 

kot v postopku stvaritve filma tudi tu poskrbimo, da bralec oziroma gledalec vidi prav tiste 

podobe, ki mu jih želimo pokazati ter v prav takšnem, smiselnem zaporedju (McCloud, 

2010). 
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Slika 13: Osnutek, ki sem ga pripravljala za strip »Dobro jutro«. 

 

Vendar pa to niso koraki, ki jim moramo nujno slediti v tem zaporedju. Večina stripovskih 

umetnikov po potrebi preigrava vseh pet naenkrat. Ustvarjanje stripa je namreč 

sprejemanje različnih odločitev skozi celoten proces. Pomembno je že samo, kako 

izmenjujemo plane – z uvodnim kadrom umestimo dogajanje v prostor, s srednjim planom 

vpeljujemo v zgodbo like, nekaj prepoznavnih detajlov poskrbi za potek zgodbe, menjujemo 

zorne kote, ohranjamo tok gibanja, s pomočjo perspektiv pa vpeljujemo različna gledišča. 

Trenutek, kader in slika se ves čas medsebojno dopolnjujejo, kar je bistveno predvsem za 

jasnost zgodbe, medtem ko za intenziteto skrbijo vizualne tehnike, s katerimi v sliko 

vnašamo kontrast, dinamiko, likovno pestrost in napetost. To so na primer globinske 

perspektive, ki dajejo občutek oddaljenosti, uporaba diagonale, s katerimi zamajemo 

prostor, pretirane poze in ekstremna mimika, preboj četrtega zidu, pri čemer risba prestopi 

stripovski okvir, hkrati pa tudi likovni kontrasti z drznimi odločitvami ter izjemne risarske 

tehnike. Za dober strip je pomembno ves čas iskati ravnotežje med jasnostjo in intenziteto. 

Kljub vsemu pa v stripovski kulturi ostaja razkol med tema možnostma, saj nekateri 

umetniki v ospredje raje postavijo pripoved, kjer je pomembna jasna zgodba, drugi pa 

raziskujejo tehnične virtuoznosti likovnega sveta in vključujejo osebni pridih (McCloud, 

2010). Sebe kot ustvarjalko stripov bi umestila v drugo skupino, saj me zanimajo predvsem 
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likovni elementi stripa in njihovo součinkovanje, kar se med drugim odraža tudi v dolžini 

zgodb – so zelo kratke; redko razvijam dolge zgodbe. 

 

2.3.3.2 … Za nastanek animiranega filma 
 

Strip lahko ustvarjamo kot samostojni avtorji ali pa kot projekt, kjer se povežeta scenarist 

in risar. To pomeni, da prvi zgodbo poda skozi besedne opise oziroma napiše scenarij, drugi 

pa nariše podobo. Ustvarjanja animiranega filma pa se je treba lotiti bolj organizirano, saj 

v produkciji mnogokrat nastopa večje število oseb.  

 

Ne glede na tehniko najprej definiramo idejo. Scenarist napiše filmsko zgodbo oziroma 

scenarij, ki je pripoved o določenem dogajanju, opisanem po prizorih. Močno zaželeno je, 

da je scenarij končan pred začetkom snemanja in je ločen na dva dela: prvi opisuje osebe, 

prizorišča in dogajanje, drugi pa je namenjen dialogom in zvočnim učinkom. Režiser v 

sodelovanju s scenaristom definira vsebino in posamezne detajle, ob pomoči sodelavcev 

zadolženih za slikovno-fotografsko komponento pa izdela snemalno knjigo, ki je 

vizualizirana v zgodborisu. Ena stran scenarija načeloma predstavlja minuto dogajanja v 

filmu (Goetz idr., 2016). 

 

Že v scenariju pa v film vpeljemo dramaturgijo. Ta predstavlja kompozicijo dramskih 

elementov, ki zagotavljajo oblikovno in pomensko strukturo filmske pripovedi. To so motiv, 

tema, zaplet, lik, situacija, napetost, ritem, ki jih iz zamisli v film vpeljemo s filmskimi 

sredstvi kot so kadriranje, montaža in zvok (Goetz idr., 2016). Izdelane in izbrane posnetke 

povežemo v celoto skozi proces montaže, kjer pomembno vlogo odigrajo tudi filmska ločila. 

To so vmesniki  med kadri, kot na primer mednapisi  nemih filmov, ki zaprejo en posnetek 

ter odprejo drugega, ali pa čisti rez, ki je pravzaprav vez med dvema fotogramoma – 

povezuje dve različni sličici. Med dvema kadroma se lahko pojavi črnina (angl. black out), 

odtemnitev in zatemnitev ali pa iris, ki po principu fotografske zaslonke zapira in oži pogled 

(Goetz idr., 2016). Montaži ter najavni in odjavni špici, ki so pomembne komponente  

animiranega filma, se bom posvetila v nadaljevanju.  
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Animirani film tako nastaja skozi štiri faze. V predprodukciji  pričnemo z idejo, napišemo 

scenarij, izdelamo likovno zasnovo in zgodboris ter poskrbimo za organizacijske in 

snemalne priprave. Sledi produkcija, ki se navezuje na vse, kar je povezano s snemanjem – 

izdelava scenografije, likov, animiranje, snemanje zvoka in slike. V postprodukciji sliko in 

zvok obdelujemo ter montiramo, distribucija pa pomeni prikazovanje filma (Goetz idr., 

2016).  

 

2.3.4 BESEDE ALI ZVOK? 
 

Odnos med besedilom in podobo sem raziskovala že v diplomskem delu. Lavrič (2015) strip 

označuje za harmoničen hibrid med risbo in besedo, saj gre v tem mediju za dva nosilca 

vizualnih informacij. Bistvena napetost, ki obstaja med besedo in podobo, se ustvarja ravno 

zaradi njune medsebojne odvisnosti ter sodelovanja. Obe se namreč trudita za isto idejo, a 

je nobena izmed njiju ne bi mogla podati dovolj učinkovito. Sinergetska združenost sporoča 

nove pomenske ravni, naslovniku pa odkriva domišljijski in predstavni svet. Pri tem je 

zanimivo tudi njuno prehajanje – bolj kot bo razlika med besedo in podobo v nekem delu 

zmanjšana, toliko večji bo učinek (Lavrič, 2015). Besedilo se tako lahko s podobo druži na 

različne oblikotvorne načine.  

 

Vloga besed v stripu je torej izjemnega pomena, saj poskrbijo za čustva, občutke in 

abstraktne pojme, ki jih s slikami sicer ne moremo dovolj uspešno prikazati, stripovskim 

avtorjem omogočajo uravnavati čas, v odnosu s slikami pa zopet poskrbijo za nove ideje in 

občutja. Govorimo o integraciji besede in slike, ki odlikuje dobrega striparja, zato je iskanje 

ravnotežja med tema elementoma zopet izrednega pomena (McCloud, 2010). 

 

Poznamo različne načine kombiniranja besedila in slike – enkrat prevladuje en element, 

drugič drug, lahko se dopolnjujeta, slikovno prepletata ali celo sporočata isto, včasih sta 

soodvisna in si pomensko nasprotujeta, ali pa sta vzporedna in sledita povsem ločenim 

pomenskim potem (McCloud, 2010). 
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Slika 17: Katja Kovše, »Brez naslova«, 2017, tuš in flomaster 

Soodvisen odnos med besedilom in sliko – skupaj sporočata nekaj, česar ločeno ne moreta. 

 

 
Slika 18: Katja Kovše, »Brez naslova«, 2017, laviran tuš in flumaster 

Sodelovanje in součinkovanje podobe z besedilom. V tem primeru slika prevladuje nad besedilom 

in nosi večjo vlogo. 
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Tako se besedilo in slika prepletata, ko sta v službi zgodbe. Kombiniramo pa ju lahko tudi 

slikovno. Zdaj govorimo o besedilnih oblačkih, ki so se, poleg napisov in zvočnih učinkov, 

razvili iz besed (McCloud, 2010). Navadno gre za sklenjeno linijo, ki zapira obliko oblačka, 

drži pa se je repek, usmerjen v govorčeva usta. Z njim nakažemo, od kod glas prihaja. To je 

govorni oblaček, čigar repek lahko nadomesti tudi črtica, njegovi robovi pa v primeru 

kričanja postanejo ostrejši. V miselnem oblačku, ki nakazuje misli lika, repek nadomestijo 

krogci ali zaprte ovalne oblike, ki vodijo k njegovi glavi. Pripovedni oziroma opisovalni 

oblački pa so navadno odrinjeni na rob kadra, saj so glas pripovedovalca, ki opisuje 

dogajanje in na sliki ni viden. 

 

 
Slika 19: Besedilni oblački in njihove oblike 

 

Oblački z besedilom lebdijo v okvirju sličice, a niso v njeni ravni realnosti. Zato sta njegova 

oblika in stil povsem avtorjeva odločitev, znotraj tega pa lahko besede poudarjamo skozi 

variiranje velikosti in sloga pisave. Seveda pa na naše »slišanje« oblačka, kot to poimenuje 

McCloud (2010), vpliva tudi junakova govorica telesa.  

 

Po zaslugi raznovrstnih medijev, predvsem pa filmske industrije, smo vajeni izkustev, 

namenjenih našemu vidu in sluhu, kar nam zagotavlja celovito čutno izkušnjo. Strip glasu 

ne more zagotoviti – junakom zato dajejo glas besede, z njimi pa lahko opisujemo tudi čute. 

Če želimo zagotoviti zvočne učinke, jih le skozi likovno oblikovanje zapišemo drugače,  
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grafično besede postanejo to, kar opisujejo. Torej se lahko igramo z glasnostjo, ki jo 

nakažemo z velikostjo, debelino, naklonom črk ter s klicaji, z uporabo valovitih ali ostrih linij 

lahko zajamemo barvo glasu oziroma kvaliteto zvoka, oblike pisave lahko asociirajo na 

določen predmet, ki povzroča upodobljen zvok, vse to pa z oblikovalskim znanjem 

integriramo v celotno sliko (McCloud, 2010).  

 

 
Slika 20: Zvočni učinek, integriran v strip. 

  

Črke so v sliko vpletene tudi skozi uporabo napisov. Lahko nastopijo kot naslov stripa v 

začetnem kadru, ali pa so vpleteni kot napisi na stavbah, tablah in drugod v okolici. 

 

Prav ta odnos med besedilom in zvokom je pritegnil mojo pozornost tudi v povezavi z 

animacijo. Predpostavila sem namreč, da se pri slednji besede umaknejo zvoku. 

 

Zvok je bistven element filma oziroma animacije. Vsebuje lahko glasbo, šume in govor, 

kamor prištevamo dialoge, medmete ter glas v off-u. Off je izraz za zvok v filmu – to so 

glasovi, šumi in glasba, ki izhaja iz prostora zunaj kadra, kar pomeni, da njegov vir ni v 

dogajanju, ki se odvija pred nami. To je lahko tudi komentatorjev glas, ki razlaga o 

junakovem dejanju, vendar komentatorja ne vidimo. Filmska glasba je vsa glasba, ki je 

prisotna kot del filmskega dogajanja in je navadno ustvarjena posebej za film. Ko pa 

govorimo o zvočnih učinkih, lahko te razdelimo na zvoke različnih predmetov in živali ter 

na šume iz okolja kot so škripanje vrat, grmenje itd. Za takšne zvoke je značilno, da se 

posnamejo posebej – najpogosteje v studiih in le redko v naravi (Goetz idr., 2016). Pri 
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računalniški animaciji so nam na voljo najrazličnejši programi, od koder lahko pridobimo že 

v naprej posnete zvočne učinke, naj gre za ploskanje ali nočno atmosfero mesta. Vse te 

zvočne posnetke nato v procesu montaže združujemo s slikovnimi posnetki in ustvarjamo 

animacijo. 

 
Slika 21: Katja Kovše, Serija "Bejba", 2018–, akvarel, tuš in flumaster 

Zvočni učinki v stripu 

 

Sinhroni šumi kot imenujemo zvoke korakov, oblačil, kože in stvari, proizvaja nastopajoči s 

svojim gibanjem (Petkovič idr., b.d.). Pri snemanju filma je to navadno že zajeto, medtem 

ko animacija od nas zahteva, da te zvoke dosnamemo in kasneje vključimo v procesu 

montaže.  
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Slika 22: Katja Kovše, »Dobro jutro«, 2019, flumaster 

Zvoki in šumi iz okolja v obliki besednega zapisa. 

 

Glavni zvočni vir filma je od nekdaj predstavljal dialog. Z njim navadno obrazložimo dejanja, 

ki jih ni mogoče prikazati vizualno. Pomeni pogovor najmanj dveh ljudi in v dramski situaciji 

predstavlja osnovni element zvoka. Dialog je zato tudi sredstvo za karakterizacijo lika, saj 

igralec z barvo in jakostjo glasu, naglasom, dialektom ali načinom izgovorjave še dodatno  

poudari značajske lastnosti lika (Petkovič idr., b.d.). Za animirani film pa je bistveno 

predvsem, da je dialog posnet v naprej, da lahko ustrezno animiramo usta likov, k čemur 

spada tudi obrazna mimika (Goetz idr., 2016). 

 

Če dialog snemamo sami, je pomembno, da to storimo v izoliranem okolju, kjer ni drugih 

motečih zvokov ali šumov. V ta namen se uporabljajo posebne naprave, kot sta »boom« in 

»bubica«, mikrofona, ki zagotavljata kvalitetno in izolirano zajetje izvornega zvoka 

(Petkovič idr., b.d.). 

 

Poleg dialoga je drugi pomemben element zvoka atmosfera. Prostoru, kjer se odvija filmsko 

dogajanje, daje karakter in življenje, v procesu montaže pa zakrije zvočne prehode med 

posameznimi kadri znotraj ene sekvence. Poznamo več vrst atmosfer; pri pasivnih se zvok 

v daljšem obdobju ne spremeni, kar je lahko zvok avtoceste v ozadju ali na primer 

ventilacije, medtem ko so v aktivnih atmosferah zvok ves čas spreminja. Primer tega so 

promet, žvrgolenje ptic ali zvok gradbišča. Tretja vrsta atmosfere pa so atmosferski efekti, 
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ki navadno skrbijo za detajle. Tako v šumenje gozda vnesemo oglašanje posamezne živali 

ali zvok sirene v promet (Petkovič idr., b.d.). 

 

Glas v off-u lahko razumemo tudi ob pomoči primerjave s stripom. Slika 23 na levi strani z 

uporabo miselnega oblačka prikazuje glas v off-u, saj lik v kadru ne govori. Zvok je v tem 

primeru njegovo razmišljanje in ga vključimo kot komentatorjev oziroma naratorjev glas. 

Vir zvoka glasu torej ne oddaja, medtem ko je na desni strani vir zvoka v dogajanju samem.  

 

 
Slika 23: V prvem kadru lik razmišlja, v drugem spregovori. 

 

Glas v off-u je pravzaprav akuzmatični zvok – ta filmski termin označuje poslušalsko 

situacijo, v kateri je slišen zvok, njegov vir pa ni viden (Akuzmatika, b.d.). Ta problem zanima 

mnoge stripovske avtorje, ko nakazujejo na prostor zunaj kadra ali polja posnetka, opisujejo 

pa dogajanje v njem. 
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Slika 24: Luke Pearson, "Hilda and the Troll", 2013  

Na levi sličici dež "slišimo" le skozi uporabo besed, medtem ko je na desni situacija očitna. 

 

Miselni oblački, kot ga vidimo na Sliki 23, so dandanes manj pogosti  kot nekoč, čeprav so 

prikladno sredstvo za prikaz notranjega življenja lika. Mnogokrat se misli pojavljajo v 

miselnih napisih oziroma opisovalnih oblačkih, ki priznavajo prisotnost publike, hkrati pa se 

misleči osebi ni treba pojaviti v kadru, da bi lahko razumeli  njene misli (McCloud, 2010). 

Komentatorjev glas v filmu tako dobi svoj ekvivalent v stripu. 

 

 
Slika 25: Tomaž Lavrič, »Appoline: Pogrešana pri osmih letih«, 2010 

 Glas pripovedovalca se vpleta skozi junakinjino spominjanje na preteklost. 
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Slika 26: Katja Kovše, »Kralj Matjaž v Gori Peci, 2018, flomaster in laviran tuš 

Preplet dialoga z besedilom komentatorja/pripovedovalca. 

 

Eden izmed načinov vključevanja besedila v animacijo je najavna špica. To je grafično 

oblikovani del v začetku filma, kjer se zvrstijo logo in ime produkcijske hiše, naslov filma, 

ime režiserja, glavnih igralcev in najpomembnejših sodelavcev kot so scenarist, producent, 

avtor glasbe in direktor fotografije. Lahko je grafično ločena ali pa se pojavi skupaj z uvodno 

sekvenco filma. Odjavna špica označuje grafično preprostejše napise na koncu filma in 

zajema seznam igralcev, članov snemalne ekipe, sodelavcev in sponzorjev, pa tudi seznam 

glasbe in tehnične značilnosti filma. Pri krajših filmih bistvene podatke iz najavne špice 

kratko predstavimo kar na koncu filma (Goetz idr., 2016). 

 

Tekst se v filmu pojavi tudi v obliki napisov za prikaz prostora in časa dogajanja. Uporabljajo 

se predvsem v primeru časovnih in krajevnih preskokov. Drug primer so mednapisi v nemih 

filmih. Ti ne le zapirajo in odpirajo kader, temveč nosijo tudi sporočilno vlogo (Goetz idr., 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

38 
 

2016). Vse te vrste napisov ob odsotnosti zvoka prinašajo informacije v obliki besed. 

Ugotovimo, da v filmu na mesto besed res stopi zvok, vendar besedilo ni povsem izključeno. 

 

Na tem mestu se lahko zopet navežem na navidezno zadrego, ki sem se je dotaknila že v 

diplomskem delu. Naj se kot konzumenti slik, združenih z besedili, imenujemo bralci ali 

gledalci? Za strip lahko brez težave rečemo, da smo oboje, saj gre za spoj besede in slike. 

Navezuje se namreč na vse zvrsti vizualnega izražanja, v ospredju pa sta predvsem 

komunikativnost in sporočilnost (Lavrič, 2015). Pri animaciji te dileme ni – smo gledalci, saj 

si ogledujemo podobe v času, medtem ko za strip največkrat pravimo, da ga »prebiramo«.  

 

 
Slika 27: Katja Kovše, Serija »Biolog Bine«, 2018–, akvarel, tuš in flumaster  

V seriji preigravam tudi različne načine zapisa besedila v ali izven oblačkov. 

 

Tako besedilo kot podoba komunicirata z bralcem/gledalcem in na ta način nekaj 

sporočata. Besedno komuniciranje predstavljajo informacije v obliki pisave, za kar moramo 

razumeti jezik in poznati sistem znakov, torej pisavo, slikovno komuniciranje pa označujejo 

podobe, prav tako sistem znakov, le da v tem primeru ne gre za črke, temveč za likovne 
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prvine, kot so na primer točka, linija, oblika, barva (Dondis, 1974). O tem bomo spregovorili 

še v nadaljevanju.  

Bistveno je, da z animacijo poleg vidnih informacij vključujemo tudi zvočne – naj bo to 

govor, glasba, hrup ali šum.  

 

2.3.5 KARAKTERIZACIJA IN OŽIVLJANJE LIKA 
 

Da risane like prepričljivo oživimo, je pomembno njihovo oblikovanje, mimika in govorica 

telesa. Vsakemu večjemu stripovskemu liku ob stvaritvi navadno pripišemo značilen videz, 

način izražanja in notranje življenje. Slednje je portretiranje lika, ki mu da karakter, skozi to 

pa se približa bralcu. Šablonskosti se izognemo z raznolikim upodabljanjem obraznih in 

telesnih tipov. Osnovni videz in značilnosti junaka je dobro začrtati v obliki vzorčne risbe, k 

čemur pa nato dodamo še izrazite poteze kot so obnašanje in posameznikove posebnosti. 

Tako lik postane bralcu prepoznaven (McCloud, 2010). 

 

 
Slika 28: Katja Kovše, 2018, skica 

Vzorčna risba za lik Biologa Bineta. 
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Mimika pomeni »pisanje« in »branje« izrazov na obrazih. Ker je strip medij brez zvoka, je 

to še pomembneje. Poznati je potrebno osnovna čustva in njim pripadajočo mimiko, te pa 

med sabo pomešamo in s spreminjanjem njihove intenzitete ustvarjamo nova čustva. 

 

 
Slika 29: Katja Kovše Serija "Špela ima mnenje", 2017–, akvarel in tuš  

Stopnjevanje zdolgočasenosti likov v bes na eni in presenečen strah na drugi strani. 

 

Ob boku mimike nastopa še govorica telesa, ki navadno izraža enako občutje, vendar se 

prva odraža na površju obraza, druga pa temelji na silhueti, torej položaju delov telesa. Tudi 

gibi in poze nosijo svoje pomene, njihova razpoznavnost pa temelji na odnosih med 

osebami. Tipičen primer sta višina in status – kdo se ob napaki ne počuti majhnega, v 
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ponižnem položaju poklekne ali ob porazu ne gleda v tla? Velik pomen pa nosijo tudi roke 

in dlani, saj so bistvo znakovnega jezika (McCloud, 2010). 

 

 
Slika 30: Katja Kovše, Serija "Bejba", 2018–, akvarel, tuš in flumaster  

Sodelovanje mimike in govorice telesa. 

 

Predvsem za animacijo je potrebno like ustrezno pripraviti. Če jih želimo učinkovito 

spremljati skozi faze, moramo napraviti njihove predloge. To so risbe likov za animacijo iz 

različnih pogledov – frontalen pogled, profil, polovični profil, od zadaj. V klasični animaciji 

to predstavlja tudi medsebojne proporce med liki, sicer pa se z njihovo pomočjo skozi 

celoten proces nastajanja animacije ne oddaljimo od temeljne zasnove posamičnega lika 

(Dovniković, 2007).  
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Slika 31: Katja Kovše, 2018, skica 

Predloge za lik Biologa Bineta. 

 

Vključevanje dialoga v animirani film vključuje tako oblikovanje ust in izraza lika kot tudi čas 

izgovora posameznih besed (Goetz idr., 2016). Na vrsti je oblikovanje glasov in glasovnih 

skupin preko uravnavanja ust. Kakor prikazuje Slika št. 33, je najpreprosteje je oblikovati 

devet premikov ust in sicer za izgovor vsakega posameznega samoglasnika ter za štiri 

skupine soglasnikov – svojo specifiko v izgovorjavi nosijo predvsem šumniki, B, M in P, kjer 

ustnice stisnemo, ter glasova F in V. To imenujemo vokalizacija. Načeloma je animatorjev 

interes zamudno animacijo govora čim bolj poenostaviti, zato se ga reducira na 

samoglasnike oziroma vokale, občasno kombinirane z izgovorom izrazitega soglasnika 

(Dovniković, 2007). 

 

 

Slika 32: Katarina Nikolov, "Peter Peter" (z razstave Slovenski animirani film 2006–2016, Galerija 

sodobne umetnosti Celje), 2015 

Primer karakterizacije lika. 
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Slika 33: Dovniković, Artikulacija glede na glasove, 2007 

 

Drugi problem je povezovanje čustvenih stanj z artikulacijo ust. Določen glas lahko 

izgovorimo v različnih čustvenih stanjih, čemur se prilagaja tudi oblika ust. Pri animiranju je 

bistveno tekoče izgovarjanje vseh besed, medtem ko v stripu izberemo najbolj 

reprezentativen izraz na obrazu za določeno akcijo, ki je predstavljena znotraj 

posameznega okvirja. Obrazno mimiko in oblikovanje ust zopet zamrznemo v ključnem 

trenutku, vendar to ne izključuje študija artikuliranja glasov in mimike. 
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Slika 34: Samostalnik A, izgovorjen v različnih čustvenih stanjih 

 

2.3.5.1 Gibanje lika  
 

Gibanje v animaciji sestavlja vrsta faz. Njihovo število je odvisno od trajanja premika – za 

hiter udarec bo faz manj kot na primer za počasno premikanje. Gib pa je potrebno 

opredeliti, kar storimo s pomočjo ekstremov, skrajnih točk giba. Dva ekstrema se spajata 

preko potrebnega števila faz, kar imenujemo faziranje (Dovniković, 2007).  

 

To nas zopet pripelje k stripu, kjer like pravzaprav uprizarjamo v ekstremih. Ugotovili smo 

namreč, da je za stripovsko upodobitev ključno ujeti pravi trenutek, ki je najbolj 

reprezentativen za samo dejanje in razplet zgodbe oziroma vstop v naslednji kader. To sem 

preizkušala tudi v lastnih risbah, ko sem like narisala v pretiranih položajih. S pravo izbiro 

trenutka sem zagotovila jasnost. 

 

 
Slika 35: Pretiravanje v položaju za boljšo reprezentativnost 
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Ekstreme v tem pomenu lahko zaznamo tudi v razvoju  klasičnega filma. Predvsem v nemih 

filmih so igralci akcije prikazovali le z gibi, ki pa so bili v ta namen mnogokrat pretirani 

(Petkovič idr., b.d.). Realni premiki na filmskem traku vključujejo neskončno število 

kombinacij svetlobe in sence, ko pa lik narišemo, je ta podoba revnejša, saj gre bolj ali manj 

za sploščeno risbo. Govorimo o vtisu lika, zato moramo njegov premik v animaciji narediti 

toliko bolj izrazit in poudarjen. Položaj lika zato v ekstremih potenciramo in karikiramo 

(Dovniković, 2007).  

 

Tudi govor z reduciranjem na vokale pravzaprav prikazuje položaj ust v ekstremih, prav tako 

pa se s pretiravanji ne igramo le pri oblikovanju položaja lika in telesni govorici, ampak tudi 

pri zasnovi zunanjega videza in izgleda ter predvsem pri obrazni mimiki, kjer potenciramo 

značilnosti posameznega izraza.  

 

2.3.6 SIMBOLI 
 

Zdaj pa nastopi pomen simbolike. Simbolični izrazi namreč učinkujejo povsem neodvisno 

od našega poznavanja resničnih izrazov, nekateri od njih pa so izključno metaforični. Rogovi 

in ostri zobje se pojavijo ob jezi, avreola ob ponosu, potne kapljice pomenijo zaskrbljenost, 

srčki namesto oči zaljubljenost, križci pa smrt. Če so osnovna čustva univerzalna, pa so 

simbolični izrazi bolj kulturno specifični. Primer tega je utripajoča čelna žila, ki jo je zahodna 

kultura povzela po japonski stripovski umetnosti. Branje vseh izrazov pa je seveda močno 

odvisno od konteksta, v katerega so umeščeni. Ustvarimo lahko le najosnovnejše izraze, ki 

pa v kontekstu dobijo razpon in globino (McCloud, 2010).  

 

Simbolika pa se ne zrcali le na obrazih, ampak nastopa tudi samostojno v obliki simbolov. 

To pa je že v domeni semiotike. Eden izmed glavnih povodov za izbiro stripa, ki sem ga 

pretvorila v animacijo, je bila ravno uporaba »klišejskih« stripovskih simbolov, ki pa so 

močno prisotni tudi v animaciji. 
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Slika 36: Katja Kovše, detajl stripa iz serije "Bejba", 2018–  

Priprte zaspane oči v kombinaciji s krivim nasmeškom in mehurčki nad glavo so simbol vinjenosti. 

 

Povezavo z nastankom takih simbolov vidim tudi v klasičnem filmu. Miselnost in vsebina 

prvih klasičnih filmov je bila ljudska, zato so se hitro rodili arhetipi, ki so kasneje oblikovali 

filmske žanre. Gre za kode narativnosti, morale, psihologije in ideologije, razumljive širšemu 

krog ljudi – za arhetipsko naravo filmske fikcije (Jovanović, 2008). Vse to je v smislu naracije 

integrirano tudi v animirane in stripovske like.  

 

Vemo, da je strip vizualen medij, kjer vse informacije sprejema oko – vonj in zvok sta 

izključena, zato ju je potrebno zadovoljiti na drug način. O vlogi besed na tem področju smo 

že spregovorili, obstaja pa še druga možnost grafičnega podajanja občutij.  

Medtem ko pisava pomeni podatke, ki jih je treba predelati, podobe in slike doumemo v 

hipu. Smrad, ki veje iz kupa smeti ali pa dim in para iz vroče skodelice kave, v stripu 

upodobimo z dvema ali več valovitimi črtami, ki se vijejo navzgor. Upodobili smo neviden 

in viden pojav, kar grobo rečeno ni več slika, ampak je vizualna metafora – simbol. Simbol 
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pa je osnova jezika. Ko je določen simbol uporabljen večkrat, vstopi v jezik, kar se je zgodilo 

na primer z zvezdami in ptiči, ki se ob trku junakove glave ob določen objekt pojavijo nad 

njim (McCloud, 2011). Strip pozna impresiven nabor takšnih simbolov – eni so bolj figuralni 

kot na primer srca, ki nakazujejo zaljubljenost, drugi pa bolj abstraktni in se na primer 

pojavijo le kot dve preprosti vzporedni črti, ki nakazujeta premik ali tresenje objekta – 

gibanje. 

Simbol je v bistvu podvrsta ikone, ta pa pomeni podobo, ki zastopa neko stvar ali idejo 

(McCloud, 2011). 

 

 
Slika 37: Katja Kovše, Serija "Špela ima mnenje", 2017–, akvarel in tuš 

Simboli v govornem oblačku prikazujejo jezo in razburjenost. 

 

Na ta način strip zagotavlja sinestezijo. Najosnovnejša sinestetska ikona je stripovski 

oblaček, saj upodablja zvok. Ugotovili smo, da obstaja nešteto različnih oblik govornih 

oblačkov, ki nakazujejo različna občutja, vendar se znotraj teh ne pojavljajo le besede, 

ampak lahko to mesto zasedejo tudi simboli (McCloud, 2011). Tako prepletamo stripovske 
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oblačke, simbole in grafične opise besed ter opisujemo »nevidni svet čustev in čutov«, kot 

stripovsko umetnost poimenuje McCloud (2011).  

 

 
Slika 38: Grafično opisovanje čustvenih stanj ob pomoči simbolov 

 

 
Slika 39: Schulz, Peanuts, 1966 

Simbol, ujet v stripovski oblaček, v kombinaciji z obrazno mimiko sporoča razjarjenost. 
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Strip je medij, ki temelji na vidu, a skozi rabo jezika in simbolov nam prikaže tudi nevidno 

(McCloud, 2011). Prav zato pa strip imenujemo tudi umetnost nevidnega. Vse je namenjeno 

čutu vida, medtem ko animacija nagovarja tudi naš sluh. Mnogo stripovskih simbolov je 

uporabljenih v animaciji, a ker se slednja od stripa loči ravno po podobi, ki ima zmožnost 

gibanja, so osnovni simboli največkrat izpuščeni. Zdaj ne potrebujemo grafičnega prikaza 

tresenja, saj je naš lik animiran in se trese skozi premike v času, medtem ko so zvezde ob 

trku vedno dobrodošlo grafično pomagalo za ponazoritev vrtenja in pretresa, le da jih za 

boljši učinek v animaciji dejansko razgibamo. 

 

2.3.7 UMETNOST SEKVENC - ČAS, PROSTOR IN GIBANJE 
 

McCloud (2011) citira Willa Eisnerja, ko strip opredeli za umetnost sekvenc. Ta izraz uporabi 

kot izhodišče za nadaljnje definiranje umetnosti stripa. SSKJ (2005) sekvenco razlaga kot 

zaporedje več kadrov, ki so povezani v zaključeno enoto. Sekvenčna umetnost je pravzaprav 

umetnost zaporedja, s čimer pa lahko opredelimo tako strip kot animacijo.  

Ugotovili smo namreč, da je film pravzaprav podoben zelo počasnemu stripu – prvega 

opredeljuje čas, drugega pa prostor. 

 

Zaporedje, ki ga sestavljamo v animaciji, je torej potrebno združiti v premikajočo se formo. 

Slikovne in zvočne posnetke med sabo poveže ravno montaža. To je proces stvaritve filma, 

ki, upoštevajoč predhodno zasnovo v scenariju, film poveže v celoto. Upoštevati je 

potrebno tako ustvarjalen kot tehničen vidik tega dela (Goetz idr., 2016). Tako kot v procesu 

nastanka stripa skrbimo, da bralec vidi točno določene podobe v izbranem in smiselnem 

zaporedju, tako pri filmski montaži pravzaprav počnemo enako.  

Gre za podoben princip, kjer skrbimo za pripovedno jasnost in gledalcu omogočamo 

razumeti časovna in prostorska razmerja med posnetki. 

 

Montaža kot pomemben del postprodukcije v grobem pomeni odstranjevanje 

nepotrebnega prostora in časa. Delčke realnosti, zajete v različnih časovnih obdobjih in 

prostorih, naš prostor skozi montažo na novo osmislijo.  V večini primerov je montažni čas 
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krajši kot realni, saj na ta način družimo dogodke, krčimo dogajanje na bistvo in 

prikazujemo časovne skoke. Montaža mora biti kontinuirana, da ohrani tekoč potek 

dogajanja, pa čeprav ga ne pokaže v celoti. Ko kadra ločimo z rezom, je prehod kontinuiran, 

gledalec pa ob pomoči nevidnega reza ne opazi, da smo prostor in čas kondenzirali 

(Petkovič idr., b.d.). Kontinuiteta torej skrbi za logično dogajanje in gladke prehode.  

 

Poznamo več vrst montaže in kakor jih izmenjujemo pri filmu, jih tudi v stripu. Linearna 

montaža na primer pomeni kronološko zaporedje, paralelna pa prepleta kadre in prizorišča, 

ki so največkrat v vzročno-posledičnem odnosu. 

 

 
Slika 40:Tomaž Lavrič, Appoline: pogrešana pri osmih letih, 2010 

Izmenjava kadrov – paralelna montaža. 

 

Reze, ki se pojavljajo kot vezi in prehodi med posnetki v animiranem filmu, pa lahko 

apliciramo tudi na strip. Govorimo namreč o sosledju sličic in njihovi medsebojni fizični 

ločenosti. En prizor ločimo oziroma »odrežemo« od drugega. To pa pravzaprav počnemo 

tudi v stripu skozi proces kadriranja, ko sličice med sabo ločujemo z razmaki. Scott McCloud 

(2011) to »belino« označi za srž stripovske umetnosti. Belina kot vmesna praznina zaposli 

človeško domišljijo, da dve ločeni sličici zlije v en koncept. Gre za fenomen, ki ga imenujemo 
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dopolnjevanje, ko smo ločeno opazovanje delcev sposobni dojeti kot celoto. Belina je tista, 

ki stripu omogoča, da nastopi kot komunikacijsko in izrazno sredstvo ter kot medij, v 

katerem dopolnjevanje omogoča »spremembe, premike in tek časa« (McCloud, 2011, str. 

65). Stripovske sličice pravzaprav razbijejo čas in prostor nekega dogajanja v med sabo na 

videz nepovezane trenutke, ki jih naši možgani skozi sposobnost dopolnjevanja povežejo v 

neprekinjeno resničnost in celoto. Pri filmu se to dopolnjevanje dogaja kontinuirano – 

štiriindvajsetkrat na sekundo – ko naša vidna zaznava zaporedje negibnih sličic pretvarja v 

nepretrgano gibanje. V nasprotju s filmom pa se v stripu tega dopolnjevanja lahko zavemo 

– občinstvo sodeluje zavestno in hote (McCloud, 2011). Bralec postane neviden pomočnik, 

saj z domišljijo dopolnjuje zgodbo in skrbi za kontinuiran tok nepovezane, »polomljene« 

pripovedi. 

 

 
Slika 41: Francois Boucq, "Bouncer: To hell", 2012  

Ko lik na prvi sličici izvleče orožje, drugi pa obupano zakriči, gledalec razume, da je prišlo do uboja; 

prizor dopolni ob uporabi lastne domišljije. 
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»Ker strip použijemo hitro, morajo biti prizori zaradi diskontinuitete kratki in 

poenostavljeno jedrnati, združeni v prostorsko-časovne enote, ki slogovno in pomensko 

upoštevajo zaporedje pripovedi.« (Lavrič, 2015, str. 10). Če vsaka stripovska sličica 

prikazuje zaledeneli trenutek oziroma časovni segment, naša zavest vstavlja manjkajoče 

trenutke ter s tem ustvarja vtis časa in gibanja. Časovna logika v stripu ni preprosta – iluzijo 

časovnosti dosegamo s pomočjo dopolnjevanja s slikami in razmaki med njimi, lahko pa to 

dosežemo tudi z besedami. Slednje v sliko vpeljujejo zvok, ki pa lahko obstaja le skozi čas. 

Pri tem veliko vlogo odigrajo okvirji oziroma sličice. So najpomembnejše stripovske ikone, 

ki nimajo absolutnega pomena, hkrati pa so splošno znamenje, da gre za delitev časa in 

prostora. Ena stripovska podoba namreč ne pomeni nujno enega trenutka. Okvir sicer je 

vodilo skozi čas in prostor, vendar v stripovski umetnosti obstaja več načinov, kako 

podaljšati trajanje sličici: vpeljava dodatnih sličic v sekvenco – kar nas približa filmskemu 

času; razširjen prostor med njimi, vsebina, ki jo sličica sporoča, v oblikovnem smislu pa na 

dojemanje časa vpliva tudi oblika posamezne sličice. Prostor in čas se lahko na ta način 

popolnoma zlijeta, zato razlika med njima težko vztraja (McCloud, 2011). Ugotovimo, da je 

pravzaprav kader oziroma okvir sličice tisti, ki združuje čas, prostor in dejanje, ter slednje 

poveže v celoto. 

 

V stripu in v filmu živimo sedanji trenutek, ki ga predstavlja zgolj ena stripovska sličica 

oziroma fotogram v trenutku branja ali gledanja. Vse predhodne sličice  predstavljalo 

preteklost, vse naslednje pa prihodnost. Vendar sta le v stripu preteklost in prihodnost 

prisotni povsod okrog nas, saj lahko pogled ustavimo na poljubni sličici hiperkadra, ta pa bo 

tisti trenutek predstavljala našo sedanjost. Bralcu stripa s tem ponudimo izbiro (McCloud, 

2011). Medtem je za animacijo in film ravno obratno značilna kontinuiteta, kjer nam tempo 

narekuje medij sam in nanj načeloma nimamo vpliva. Kot konzumenti stripa se po zgodbi 

lahko poljubno premikamo – lahko se ustavljamo in tempo prilagajamo sebi, predvsem pa 

se mi zdi zanimivo dejstvo, da se lahko kadarkoli vrnemo v prejšnji prizor. Frelih (2018, 

osebna komunikacija) pravi, da je srž stripa z vidika časovnega fenomena ravno v možnosti 

vrnitve v zgodbi. Na ta način bralca označimo za aktivnega, njegova vloga pa postane 

podobna režiserjevi v filmu. 
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Ugotovila sem, da gibanja, ki se mu posvečam v nalogi, ne morem preprosto izolirati, ampak 

ga je smiselno preučevati v odnosu do časa, prostora in zvoka. 

 

O raziskovanju čutne podobe gibanja ter o tem, kako ga naslikati, smo govorili že v začetku, 

kjer smo omenjali futuriste. Koncept gibanja, ki je zanimal Duchampa, pa je pomenil 

drugačen pristop – umetnik je gibanje reduciral na eno samo linijo. Istočasno se je z izzivom 

predstavljanja gibanja v negibnem mediju soočal strip. Če futuristično zaporedje več podob 

kombiniramo z Duchampovo idejo gibanja, dobimo »gibalne črte«, s katerimi so gibajoči se 

predmeti v podobah opravljali pot skozi prostor. Te linije so skozi leta postajale vse bolj 

stilizirane, akcijo pa so lahko prikazale na dramatičen način. Nekateri so podobe tudi 

razmazali (McCloud, 2011). Efekt, prevzet iz realnega filma, nastopi ob hitrem premikanju 

lika ali predmeta in le-tega popači, zabriše oziroma razvleče po osi premikanja. Primer tega 

sta tek na mestu ali hitro mahanje kril. K temu pripomore razmaz barve za hrbtom 

premikajočega predmeta in uporaba črt zabrisa (Dovniković, 2007).  

 

 
Slika 42: Gibalne črte 
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Gibalne črte in zabrisi pravzaprav izhajajo iz fotografije oziroma filma – če hitro premikajoč 

predmet izpostavimo predolgi ekspoziciji, bo podoba na posnetku razmazana. Od tod 

izhajajo grafični načini in likovnih slogi za prikaz gibanja v stripu znotraj sličic, kar (McCloud, 

2011) uvršča v eno podenoto gibanja. Drugo podenoto pa predstavlja dopolnjevanje v 

belini med sličicami. 

 

Svojo magistrsko delo sem sicer zasnovala v smeri od stripa do animacije, a to ne pomeni, 

da premika v nasprotno smer ne moremo narediti. Menim, da lahko po logiki analogne in 

digitalne ure film animacija stopi korak nazaj in se približa stripu skozi uporabo »FI efekta« 

kakor ga imenujejo v filmskem žargonu. Gre za iluzijo preskoka objekta, ki jo v istem kadru 

ustvarimo s pomočjo reza – objekt direktno z rezom spremeni obliko oziroma pozicijo v 

kadru (Petkovič idr., b.d.). Podobnost s stripom se mi zdi očitna, saj je na račun tega trika 

skrajšan čas – izgleda, kot da iz zaporedja filmskih sličic, ki predstavlja izredno dolg strip, 

odvzamemo nekaj izsekov. 

 

 
Slika 43: Katja Kovše, Free spirit, 2017, kemični svinčnik 

FI efekt v stripu 

 

Enako sem storila tudi v stripu »Platoon: Sergeant Elias«, kjer sem se pomaknila v nasprotno 

smer, torej od filma k stripu. Uprizoriti sem želela specifično sekvenco filma Platoon (1986), 
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v kateri je ustreljen načelnik Elias. Filmsko dogajanje sem pretvorila in skrčila na stripovsko, 

pri tem pa ohranila dejanske filmske kadre. Če bi filmsko sekvenco predstavili skozi 

fotograme in jo primerjali s stripom, bi ugotovili, da je strip pravzaprav okrajšana verzija 

filmskega dogajanja v sličicah, česar se med snovanjem stripa pravzaprav sploh nisem 

zavedala, marveč to ugotovila šele skozi analizo lastnih stripovskih del, ko se je med drugim 

porodila tudi referenca na Millerjev Sin city.  Zdaj povezava z zgodborisom postane jasnejša; 

strip deluje kot likovno dodelan produkcijski načrt filma oziroma določene filmske 

sekvence.  

 

 
Slika 44: Katja Kovše, prva stran stripa "Platoon: Sergeant Elias", 2017, flumaster  
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2.4 SKOZI ZGODOVINO ANIMACIJE 
 

Center sodobnih umetnosti v Celju je v zadnjih letih pripravil dve pregledni razstavi, ki sta 

me navdušili in se smiselno povezali z mojimi zanimanji. Leta 2017 se je odprla razstava 

Stripovsko desetletje: Strip v Sloveniji 2006–2016, ki je že tretje nadaljevanje pregledne 

razstave stripovske produkcije na slovenskih tleh, naslednje leto pa Slovenski animirani film 

2006–2017, v sklopu katerega so se predvajale projekcije animiranih filmov v mestnem 

kinu. Nove informacije so se smiselno prepletale in pomagale oblikovati moje področje 

raziskovanja. 

 

2.4.1 SLOVENSKA TLA 
 

Medtem ko je z razvojem studiev in masovnostjo animacija v ZDA postajala komercialna in 

neavtentična, je začela Evropa razvijati avtorski animirani film, ki je preizkušal nove tehnike 

kot so stop-motion, animacija lutk, papirna izrezljanka in pikselacija (Repše in Peštaj, 2012). 

Kljub temu, da je animacija že leta 1912 postala redni del filmske produkcije, je na 

slovenskih tleh prvi animirani film nastal šele leta 1952, ko se je Saša Dobrila, opremljen z 

znanjem lutkarstva, vrnil s Češke in ustvaril prvi slovenski animirani film »7 na en mah«. 

Zapustil je pomemben avtorski opus (Repše in Peštaj, 2012).  

Triglav film je na slovenskih tleh v tistem času skrbel za produkcijo lutkovnih animiranih 

filmov, a tej ni uspelo zaživeti, saj niso ustvarili produkcijskih razmer, ki bi sledile razvoju v 

tujini, zaradi nezadostnega financiranja pa je proizvodnja kmalu zamrla (Prassel, 2012). 

Slovenski lutkovni animirani filmi so ostajali znotraj okvirov tradicije gledališkega lutkarstva, 

ki je bilo namenjeno predvsem otroškemu občinstvu in ni eksperimentiralo z grafično in 

vsebinsko podobo, zato se tudi slovenski avtorji niso uspeli uveljaviti zunaj meja. Od vsega 

začetka je bila animacija manj pomembna in ostajala v senci igranih filmov in druge 

produkcije (Goetz idr., 2016).  

Konec petdesetih let vseeno nastopi nekaj režiserjev, med katerimi izstopa Črt Škodlar, ki 

poskrbijo za dinamičen razvoj lutkovnega animiranega filma in kljub mednarodni 

neuveljavljenosti temu postavijo temelje (Goetz idr., 2016). Svoje delo je v tistem času v 
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animacijo širil tudi Miki Muster, stripar in karikaturist, ki je animiral svoje in tuje risbe ter 

televizijske reklame. Zaradi neurejenih razmer je pri slovenskem Viba filmu dokončal le tri 

filme. Šestdeseta in sedemdeseta leta so zaznamovala gostovanja številnih hrvaških in 

poljskih avtorjev, ki so ustvarjali slovenske animirane filme. Na tem področju je veliko 

prispeval Branko Ranitović, ki je širil znanje in izkušnje Zagrebške šole animiranega filma. 

Za tehnične inovacije sta poskrbela Zlatko Grgić in Zdenko Gašparović, a gostovanja niso 

bistveno vplivala na dvig kvalitete filmov domačih ustvarjalcev, saj so navadno večji del 

ekipe sestavljali Zagrebčani (Prassel, 2012). Primer takšne naveze je Medved Bojan, serija 

kratkih filmov o medvedku, ki s primarnimi barvami in njihovim mešanjem ustvarja svet 

okrog sebe. Tega je Dušan Povh ustvaril z omenjenimi Zagrebčani (Animafest Zagreb, b.d.).  

Nekaj sadov je obrodila naveza s Poljaki, a mnogi so mnenja, da je bila priložnost za razvoj 

animiranega filma na slovenskem v tistem času zamujena. 

Pionirsko novost je v sredini sedemdesetih kljub amaterskem pristopu skozi animacijo 

kolaža v »Študentu« vnesel Koni Steinbacher, ko je eksperimentiral v tehniki kolaža in 

postavil mejnik sodobnemu avtorskemu filmu. Temu času sta sledila Zdravko Barišič in 

Marjan Manček, Zvonko Čoh je prejel nekaj nagrad, predvsem pa prispeval k uveljavitvi 

animiranega filma v Sloveniji – z Milanom Eričem sta leta 1998 ustvarila prvi slovenski 

celovečerni risani animirani film z naslovom Socializacija bika? (Prassel, 2012). Novo 

tisočletje zaznamuje računalniška grafika, h kateri se obrača vse več ustvarjalcev. Tu je s 3D 

računalniško animacijo pomembno vlogo odigral Dušan Kastelic, ko je s Perkmandeljcem 

(2002) požel mednarodne uspehe, takoj za njim pa je Grega Mastnak zaslovel z 2D 

računalniško animiranimi Bizgeci (2003). Animacija je torej porast doživela z mlajšo 

generacijo ustvarjalcev v zadnjih dvajsetih letih, predvsem na področju lutkovne in 

računalniške animacije. Izpostavimo lahko še nekaj imen: Špela Čadež, Kolja Saksida, Miha 

Knific, Timon Leder ter Nejc Saje (Prassel, 2012). 
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2.4.2 ZAGREBŠKA ŠOLA 
 

Za razliko od slovenskega okolja pa se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Zagrebu 

zbrala skupina ustvarjalcev, ki so ustvarili zavidljive produkcijske razmere in pomembno 

vplivali na razvoj avtorskega animiranega filma (Goetz idr., 2016) 

 

Ključnega pomena so bile sprva prav migracije, saj se je na Hrvaško vrnilo mnogo z znanjem 

in izkušnjami opremljenih emigrantov, kakor pri nas, pa se je tudi tja širila poljska lutkovna 

tradicija. Petdeseta leta pomenijo preboj – nastane prvi hrvaški risani film Veliki miting 

(1951), kjer sta tradicijo »diznijevske« animacije ohranjala brata Neugebauer, vključenih pa 

je bilo veliko pomembnih imen takratnega časa. Film vpliva na ustanovitev Duga filma, ki 

skrbi za proizvodnjo številčnih animiranih filmov, Zora film žanje mednarodne uspehe, 

hrvaški filmi pa pobirajo nagrade. Leta 1954 je ustanovljen Zagreb film, dve leti kasneje pa 

pod njegovim okriljem nastane Studio animiranih filmov, kjer se rodi tudi zagrebška šola 

animacije (hr. zagrebačka škola crtanog filma) (Marušič, 2004). V primerjavi s slovenskim 

ozemljem je bil animirani film na hrvaškem s strani države bogato financiran, sploh, ko so 

se filmi pokazali za mednarodni uspeh. Užival je medijsko in mednarodna podporo. Žal pa 

vodilni avtorji niso kazali tendenc po posredovanju znanja mlajšim generacijam, zato v 

sedemdesetih in osemdesetih pride do manjše krize – oddelek za animirani film se na 

Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu namreč osnuje šele štirideset let kasneje, ko zopet 

nastopijo eksperimenti in tehnološke invencije (Marušič, 2004).  

 

Zagrebška šola je predstavljala avantgardni pogled na animacijo, nove koncepte in 

eksperimente na področju animiranega filma. Vodilna imena šole in avtorske animacije so 

bila Nikola Kostelac, Vatroslav Mimica, Vladimir Kristl in Dušan Vukotić, ki je leta 1962 prejel 

nagrado Oscar za animirani film Surogat (Zagrebačka škola crtanog filma, b.d.). Eden 

pomembnih skupinskih projektov teh animatorjev svetovnega merila je bila risana serija 

Profesor Baltazar (1967). Zagrebško šolo in njen princip »reducirane animacije« pa je 

najbolje definiral predvsem Vukotič.  Značilna stilizacija je pomenila revolucijo v svetu 

animiranega filma in predstavljala navdih mnogim. Skozi filmske elemente so vpeljali 
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reduciranje »diznijevskih« likov, kreativni princip pa vpeljali ravno skozi gibanje. Liki so 

oblikovani svobodneje in zasnovani na geometrijskih telesih, pri čemer je drugačna tudi 

konstrukcija gibanja. Nagibanje k abstrakciji je tako zahtevalo specifično  in neanatomsko 

oživljanje (Marušić, 2004). 

 

2.4.3 ANIMATORJI V STRIPU 
 

Ob ogledu razstave o animiranem filmu sem hitro ugotovila, da mnogi animatorji izhajajo 

prav iz stripovske umetnosti. Trditev potrjuje že Prassel, ko pravi, da so bili tako pri nas kot 

na tujem prvi animatorji oziroma ustvarjalci animiranih filmov iz vrst fotografov, 

ilustratorjev in stripovskih avtorjev (Standeker, 2012). Če z mislijo na zgodboris to 

povežemo z dosedanjimi ugotovitvami, lahko strip jemljemo kot temelj oziroma povod 

animaciji. 

 

Povezavo med stripom in animacijo lahko opazujemo že pri klasiku slovenskega stripa in 

animiranega filma Mikiju Mustru, ko je s stvaritvijo prvih pravih domačih stripovskih likov, 

Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, zakoličil žanr antropomorfnega stripa na slovenskem. Prav 

Zvitorepec je bil prvi junak, ki ga je poskusno animiral. Zanimiva se zdi predvsem anekdota, 

ko tednik ni pravočasno dobil Disneyevih stripov za objavo, zato je naloga, ustvariti 

»disneyjevski« lik v domači preobleki, pripadala Mustru (Pressel, 2012). Začetki stripovske 

umetnosti na slovenskem, prepleteni z vplivi iz ZDA in majavo produkcijo slovenske 

animacije, so tako gibanje vnesli tudi v najpopularnejši slovenski strip.  

Izpostavimo lahko tudi Marjana Mančka, avtorja srednje generacije, ki se je ukvarjal tako s 

stripom kot animacijo. Med pomembne slovenske striparje se je gotovo zapisal z 

»Dajnomirom in Milibožo« ter »Hribci«, po katerih je nastala tudi animirana serija (Pressel, 

2012). 

 

Avtorje stripovske umetnosti pa lahko umestimo tudi v kontekst nastanka zagrebške šole. 

Andrijo Maurovića bi lahko primerjali z Mikijem Mustrom, saj je stripovskim likom prav tako 

vnesel domačnost, Walter Neugebauer je nadaljeval v animaciji in bil je glavni risar Velikega 
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mitinga (1951), konec sedemdesetih let pa je prav skupina risarjev pomagala definirati 

pojem animiranega filma v Zagrebu (Marušić, 2004). Vidimo, da sta strip in animacija hodila 

z roko v roki. 

 

Ugotovila sem, da sta se strip in animacija mnogokrat prepletela, marsikateri avtor pa 

ustvarja na obeh področjih ali pa strip transformira v animacijo. Med takšne sodobne 

»striparje« lahko štejemo Mateja Lavrenčiča, avtorja številnih kratkih animiranih filmov, ki  

je izdal stripovski album, nekaj stripov v samozaložbi in objavljal za stripovske revije, 

pozabiti pa ne smemo na Dušana Kastelica, Grego Mastnaka in Andreja Štularja (Prassel, 

2018). 

 

Očitno je, da se je v zadnjih letih produkcija stripovske umetnosti in animiranega filma 

bistveno povečala, kar zopet dokazuje celjski Center sodobnih umetnosti. Če je še leta 2006 

predstavljal razvoj obeh umetniških zvrsti skupaj, sta v naslednjem desetletju ti dobili vsaka 

svojo pregledno razstavo. Samostojna predstavitev pa ni smiselna rešitev le z vidika 

kvantitete, temveč je potrebno upoštevati, da sta konec koncev oba medija, kljub 

sorodnosti, samosvoji področji s specifičnimi zakonitostmi in pravili (Prassel, 2018). 

 

V slovenskem prostoru bi lahko zadnjih 12 let označili kot najbolj plodovitih, tako avtorsko 

kot produkcijsko. Uspeh avtorjev in kakovost njihovih filmov sta se odrazila skozi 

mednarodne preboje v obliki festivalskih uvrstitev in skozi distribucijo v tujini. Produkcija 

še vedno raste, vsebine so izvirne, poskrbljeno pa je tako za otroško kot odraslo občinstvo 

(Prassel, 2018). 
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2.5 STATUS ANIMACIJE 
 

Predvsem v vsakodnevnem pogovoru sem zasledila, da se izraz animirani film mnogokrat 

povezuje z mlajšim občinstvom in celo označuje kot zvrst za otroke. »Tudi danes je za večino 

ljudi animacija drugo ime za otroško risanko, zato jo na žalost še danes mnogi gledajo z 

zaničevanjem« (Animacija, b.d.). Če vlada prepričanje, da je gledanje risank aktivnost za 

otroško publiko, to vendar pomeni, da se ta zvrst ne jemlje dovolj resno. To je v meni 

spodbudilo razmišljanja o statusu in problematiki animacije pri nas in v tujini, zato sem se 

odločila to tematiko raziskati še s pomočjo vprašanj, ki sem jih skozi intervjuje zastavila 

slovenskim animatorjem, ugotovitve pa predstavila v empiričnem delu.   

 

Razumevanja problematike sem se lotila z vidika stripa, saj predstavlja področje, ki ga dobro 

poznam, zdelo pa se mi je, da v kontekstu vsakdana kultura branja stripa ni edina, ki svoje 

mesto še vedno išče, ampak se podobno godi tudi animaciji. 

K temu razmišljanju me je zopet pripeljala primerjava obeh zvrsti. Že ime »deveta 

umetnost« pove, da si je strip skozi zgodovino počasi utiral pot kot likovno-literarna zvrst 

in dolgo časa iskal svoje mesto v kulturnem prostoru. Gale (1981) odpira problematiko 

stripa tako v slovenskem prostoru kot na tujem z namenom drugačnega vrednotenja te 

umetniške zvrsti. Strip ima namreč vse lastnosti, ki so potrebne, da delo opredelimo kot 

umetniško – s svojimi zakonitostmi je namreč izvirna umetniška zvrst. 

Tudi film, ki je priznan za sedmo umetnost, si je dolgo časa prizadeval za to, da so ga priznali 

za umetnost (Gale, 1981). Tudi animirani film ima potrebne lastnosti, je namreč »[…] 

umetniška zvrst, ki združuje različna področja umetnosti, predvsem likovno, glasbeno, 

gledališko in filmsko« (Goetz idr., 2016, str. 30). 

 

V slovenskem prostoru animirani film poznamo pod izrazom »risanka«, čeprav je slednja le 

podpomenka animacije in s tem le ena izmed tehnik animiranja.  

Risanka je slovenski izraz za tradicionalno risano animacijo (angl. traditional hand-drawn 

animation). To je bila najpogosteje uporabljena tehnika animiranja v 20. stoletju, kjer gre 

za narisane animirane filme, in ne kako drugače ustvarjene ob pomoči različnih programov, 
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zato je splošno označevanje vseh animiranih filmov za risanke napačno. Izraz risanka je bil 

slovenskemu občinstvu predstavljen na RTV Slovenija ravno z oddajo, v kateri so predvajali 

animirane filme (Goetz idr., 2016). Če upoštevamo surova dejstva o nastanku in razvoju 

animacije, je izraz risanka kot prva in najpogostejša oblika animiranega filma najprej stopil 

v uporabo in se preprosto tudi obdržal.  

 

Angleški izraz cartoon lahko predstavlja tako risano kot filmsko podobo (Cartoon, b.d.). 

Poimenovanje, tako kot na primer movie, izhaja iz gibanja, sosledja premikajočih se podob. 

Podobno dvojnost lahko najdemo tudi v izrazu risanka, ki izhaja iz risbe ter kot »still frame« 

(risba, ilustracija), nakazuje utemeljenost sodobne animacije na narisanih podobah 

(Kamnik, 2018, osebna komunikacija). Slednji izraz smiselno nakaže tudi razliko med 

realnim in sintetičnim gibanjem, torej med klasičnim in animiranim filmom. Na ta način bi 

lahko z izrazom (ne)gibljiva podoba grobo predstavili razliko med stripom in animacijo. 

 

Ugotovili smo, da so zgodovino slovenskega animiranega filma pisali posamezniki v različnih 

obdobjih, kljub doseženim uspehom pa je težko razumeti, zakaj že v šestdesetih letih ni bila 

vzpostavljena potrebna finančna in tehnična podpora domačim avtorjem, ki bi zagotavljala 

nemoteno produkcijo animiranih filmov. Tudi Prassel (2012, str. 35) trdi, da se med drugim 

vzroki za to skrivajo v »splošnem in globoko zakoreninjenem dojemanju animiranega filma 

kot razvedrila za otroke«. Torej se je že od samega začetka animacija tretirala kot manj 

resna zvrst.  

 

Je mogoče razloge iskati v socialnem kontekstu razvoja animacije? Vemo namreč, da so bile 

na sosednjem Hrvaškem razmere povsem drugačne – Hrvatje so nas močno prekašali v 

produkciji animiranih filmov. Država je predstavljala finančno podporo, močna skupina 

animatorjev pa je z avantgardno miselnostjo in eksperimenti ustanovila še šolo animacije. 

Pravzaprav lahko zopet potegnemo vzporednico s stripom, saj je Jugoslavija predstavljala 

eno izmed žarišč stripovske umetnosti, ki se je tam razmahnila že kakšnih petnajst let pred 

animacijo. Dojemanje animiranega filma je bilo tam zagotovo drugačno. 
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Odgovor se gotovo skriva tudi v dejstvu, da takratni slovenski produkciji animiranega filma 

ni uspelo zaživeti, saj ni bilo ustvarjenih razmer, ki bi sledile razvoju v tujini. Slovenski 

lutkovni animirani filmi so ostajali znotraj okvirov tradicije gledališkega lutkarstva, ki je bilo 

namenjeno predvsem otroškemu občinstvu in ni eksperimentiralo z grafično in vsebinsko 

podobo, ki je bilo v slovenskem prostoru zelo močno, zato se tudi slovenski avtorji niso 

uspeli uveljaviti zunaj meja. Brez eksperimentov je začela produkcija animiranih filmov 

upadati. Animacija je bila od vsega začetka v Sloveniji manj pomembna in je ostajala v senci 

igranih filmov in druge produkcije (Goetz, 2016). 

 

Nekaj razlogov se najbrž skriva v omenjenima kulturnem in sociološkem kontekstu, 

vsekakor pa bom dejavnike poiskala še skozi pogovore s priznanimi slovenskimi animatorji. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

Ker moj raziskovalni problem predstavlja vnos gibanja v strip, se v empiričnem delu lotevam 

prav tega. Na osnovi avtorskega stripa sem ustvarila animirani film. Glavni cilj naloge je 

skozi razumevanje odnosa med stripom in animacijo ustvariti animirani film, osnovan na 

lastnem stripu. Gre torej za vnos gibanja v strip ali z drugimi besedami transformacijo stripa 

v animacijo. 

Prvi del praktičnega dela predstavlja prevod stripa v animacijo, kar počnem ob pomoči 

raziskovalnih vprašanj: 

– Kako gibanje nastopa v stripu? 

– Kakšna je povezava med stripom in animacijo oziroma kaj definira posamezno zvrst? 

– Kako strip spremeniti v gibajočo se formo? 

– Kje je meja, kjer strip preide v animacijo? 

 

V drugem delu se ob pomoči intervjujev osredotočam na status animacije v slovenskem 

prostoru, kjer je vodilno ravno vprašanje o splošni percepciji animiranega filma in njenem 

pojmovanju kot zabavi za mlajše. 

 
3.1 STRIP – GIBANJE – ANIMACIJA 
 

Že od začetka so me zanimali elementi stripa, predvsem gibanje in znaki, s katerimi tega 

upodobimo, ko pa sem odkrila, kako so snemalne knjige in zgodborisi podobni stripom, je 

postajala povezava med tema medijema vedno bolj zanimiva. Ob somentorjevi pomoči sem 

se takoj lotila praktičnega dela, saj je bilo zaradi nepoznavanje animacije moje mišljenje še 

bolj »stripovsko«. 

 

Pristop dela je kvalitativen s poudarkom na umetniškem raziskovanju – gre za likovni 

eksperiment, ki ga kombiniram s formalno analizo likovnih del. Metodo eksperimenta 
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(likovno eksperimentiranje) bom prepletla z metodo deskripcije in študijem strokovne 

literature. 

 

3.1.1 RAZUMEVANJE OSNOV 
 

Animacija se je močno razvila v smeri računalniške tehnologije, saj je programska oprema 

dostopna, zelo uporabna pa je pri ustvarjanju klasičnih filmov in njihovih posebnih učinkov. 

Animacija tako potrjuje pomembnost za razvoj filma, nikakor pa ne smemo pozabiti na 

avtorske projekte, ki z oživljanjem domišljijskega sveta ohranjajo čar animacije (Repše in 

Peštaj, 2012). 

 

Tudi pri 2D računalniški kolaž animaciji (2D computer cut-out animation), katere sem se 

poslužila, gre za princip animiranja sličice za sličico. Like oziroma risbe narišemo v 

računalniku ali prostoročno. Če izberemo slednjo možnost, risbe skeniramo in pretvorimo 

v digitalno obliko. Bistveno je, da so naši liki razstavljeni, »izrezani« – udje, glava in ostali 

premikajoči se deli so ločeni od telesa, da jih lahko tako tudi premikamo in lik animiramo. 

Kompleksnejšim lahko ustvarimo računalniški skelet (angl. rig) (Goetz idr., 2016). Gre torej 

za tehniko izrezovanja, kjer animiramo ploske elemente, ki pa jih ob pomoči tehnologije 

lahko optično zajamemo in digitalno obdelamo (Furniss, 2008; po Ogrin, 2012). 

 

Adobe After Effect CC, ki sem ga izbrala, je računalniški program za grafične animacije in 

vizualne učinke, ki med drugim omogoča tudi animiranje likov (Adobe After Effects, b.d.). 

Zanj sem se odločila na pobudo somentorja, ki ga prav tako uporablja pri delu s študenti. 

 

3.1.1.1 Osnovni gradniki 
 

Pričeti je bilo potrebno z razumevanjem osnovnih pojmov animacije. Ugotovili smo že, da 

so fotogram, kompozicija, sekvenca in kader osnovni gradniki animacije. Pri delu z 

računalniškim programom nam kompozicija predstavlja okvir oziroma konstrukcijo (angl. 
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framework). Vsaka kompozicija ima tudi svojo časovnico (angl. timeline) in več plasti (angl. 

layer), ki pravzaprav predstavljajo komponente, kot so video, slike, zvok, besedilo, grafika 

in podobno. Posamezno komponento vnesemo v kompozicijo tako, da za vsako posebej 

ustvarimo novo plast. Znotraj kompozicije nato te plasti razporejamo v prostoru in času, 

kjer je ključnega pomena časovnica, saj v njej vršimo naloge (Composition basics, b.d.). 

Glede na evropski standard za posneto gradivo je v programu na časovnici na voljo 25 

fotogramov. V stripovskem jeziku bi to pomenilo 25 kadrov na sekundo. Kader v tem 

primeru predstavlja format ali panel, kar je tako z vidika stripa kot animacije le prostorska 

enota, saj z njim dogajanje uokvirimo, zamejimo. Več kadrov nato sestavlja en prizor, 

sekvenco. 

 

Strip rišemo v poljubni tehniki na papir ali drug izbran nosilec, naknadno ga lahko 

pretvorimo v digitalno obliko, ali pa ga izrišemo kar s pomočjo grafične tablice in 

računalniških programov. Kakor moramo pri shranjevanju takšnih datotek paziti, v kakšnem 

formatu bodo shranjene, je tudi pri animaciji pomembno, da pred pričetkom animiranja 

prilagodimo nastavitve. V video produkciji poznamo formate različnih resolucij, zato 

moramo že na začetku vedeti, kaj je namen našega posnetka in kje se bo predvajal. Vsak 

format ima svojo resolucijo, velikost in namen uporabe (Medijski tehnik, b.d.). Izbrala sem 

HDV/HDTV, ki predstavlja standard za televizijo, YouTube kanal in TV signal. 

 

3.1.2 IZBIRA PODOB 

 
Že na prvem srečanju sva z mentorjem pregledala mojo zbirko stripov. Ustvarjam namreč v 

različnih tehnikah in stilih, nastalo pa je tudi že mnogo različnih karakterjev – od realističnih 

do povsem stiliziranih podob. Ko sem začela spoznavati strip, sem preizkušala različne sloge 

in tehnike, prav skozi to raziskovanje pa sem odkrila širino in lepoto stripa.  

 

Najbolj sem se našla v kratkih humornih pasicah, v katerih preigravam vsakodnevne 

situacije, ki se navadno zaključijo s humornim preobratom. Okroglolični liki so naslikani v 
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mešani tehniki tuša in akvarela, besedilo pa je navadno dopisano s črnim kemičnim 

svinčnikom. Liki so očitno priljudni, vsaj glede na odzive bralcev. Z njimi se lahko poistoveti 

večina ljudi, saj s humorjem in v dialektu razrešujejo drobne težave vsakdana, v katerih se 

znajdemo vsi. 

 

 
Slika 45: Katja Kovše, Serija »Bejba«, 2018–, akvarel, tuš, flumaster 

 

Ker gre za poskus prenosa stripa v animacijo, so pasice s svojo dolžino idealen primer. 

Vendar pa to ni bil edini kriterij. Na izbiro karakterja so pomembno vplivali risba, slog in 

oblikovanje lika. Figuro lahko oživimo in gibamo na različne načine, o čemer bom 

spregovorila v nadaljevanju. Zaenkrat je bilo pomembno le to, da je lik preprost, delno 

stiliziran, njegove okončine pa se v sklepih ne lomijo. Tako sem se odločila za serijo stripov 

Špela ima mnenje, ki so začeli nastajati v letu 2017 in predstavljajo mojo mlajšo sestro, ki 

jo že male nevšečnosti povsem razburijo; zelo hitro vzroji. Navdih zanje sem največkrat 

dobila prav med vožnjo v avtomobilu, kar je iz stripov tudi razvidno. 
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Slika 46: Katja Kovše, Serija »Špela ima mnenje«, 2017–, akvarel, tuš, flumaster 

Navdih za serijo sem dobila ravno med vožnjo in tako upodobila kar nekaj prizorov v avtomobilu. 

 

Tako sem izbrala strip, ki je nastal drugi v tej seriji. Na izbiro je bistveno vplivala uporaba že 

skoraj klišejskih stripovskih simbolov za jezo, uporaba dialekta, cenzurirane kletvice in 

zvoka avtomobilske hupe – govor bo namreč potrebno prevesti v zvok, prav tako pa 

smiselno cenzurirati kletvico, kar je predstavljalo dober izziv. Da so liki izrisani le do pasu in 

uporaba enega samega kadra, sta le olajševalni okoliščini, ki pa na končni rezultat nimata 

vpliva. 
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Slika 47: Katja Kovše, Serija »Špela ima mnenje«, 2017– 

Izbrani strip za animacijo 

 

3.1.2.1 Izris likov 
 

Vsak lik torej ni primeren za takojšnjo animacijo. Prvenstveno me zanimajo predloge in 

priprava likov za 2D računalniško kolaž animacijo. Moji liki sprva niso imeli popolne zaprte 

konture – zaradi načina izrisa sem ponekod linijo puščala nezaključeno, prav tako pa tudi 

celotnih ploskev nisem obarvala, saj sem želela, da liki dihajo. Ker pa kolaž tehnika 

pravzaprav pomeni razstavljanje likov, kjer so premikajoči se deli ločeni od telesa, sem jih 

morala temu primerno tudi prilagoditi. Like sem narisala in pobarvala prostoročno. Tuš, ki 
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ga sicer uporabljam za obrobe, sem tokrat zamenjala s črnim flomastrom, ki pušča 

enakomernejšo linijo, ker je bistveno za kasnejšo računalniško obdelavo. Obrobe sem torej 

zaprla, površine pa v tehniki akvarela popolnoma obarvala do črt. V stripu, iz katerega 

izhajam, namreč nastopata dve osebi, Špela in Katja, ki se v osnovi ločita in sta prepoznavni 

prav po pričeskah. 

 

 
Slika 48: Zasnova likov 

 

Pri klasični animaciji je namreč potrebno izrisati vse vmesne faze, medtem ko nam 

računalniška tehnika omogoča digitalni zajem risbe, ki jo lahko nato poljubno obdelujemo 

in dupliramo. Delo s programom mi je omogočalo hitrejši napredek, saj sem izrisane 

predloge oziroma dele teles le vnesla v program, kjer sem jim skozi čas spreminjala lego, 

vmesne faze oziroma gibanje iz ene točke v drugo pa je opravil računalnik sam. Risbo sem 

s pomočjo optičnega čitalca prenesla v digitalno obliko in nato s pomočjo programa 

PhotoShop vsak del telesa na risbi posebej obdelala in shranila kot samostojno datoteko, 

kar sem storila ob pomoči plasti (angl. layers). Te sem kasneje lahko ločeno vnašala v 

kompozicijo animacije. To mi je omogočalo tudi zvišanje kontrastov, ki se med optičnim 

branjem radi izgubijo. Izbrana tehnika je torej manj zamudna od klasičnega prerisovanja,  

kot pravi Dovniković (2007), pa se izognemo tudi »plesanju risbe« in popačenju, ki lahko 

nastane med procesom samega prerisovanja, saj je tokrat program tisti, ki poskrbi za gladke 

prehode. 
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Slika 49: Priprava lika Špele za animacijo v tehniki kolaža 

 

Za prvi preizkus animiranja in ugotavljanje podobnosti s stripom se je ta strip zdel povsem 

dovolj. Lika je bilo potrebno izrisati le do pasu, s čimer sem se izognila skrbi za gibanje nog; 

hoja in animacija korakov namreč zopet zahtevata svojo pozornost in znanje. Potrebovala 

nisem niti različnih pogledov, saj osebi ves čas zreta predse, ko gledata na cesto. Tako je bil 

frontalen pogled dovolj. 

 

3.1.3 NASTAJANJE ANIMIRANEGA FILMA 
 

Animirani film sem delala po scenariju, ki ga je predstavljal strip. Ta je bil hkrati že 

zgodboris, ki pa sem ga vseeno dopolnila. Lahko bi povsem sledila stripovski pripovedi, a se 

je zdelo smiselno vključiti dodaten kader, ki pokaže situacijo z drugega zornega kota. V 

prvotnem stripu gre za sekvenco, ki je hkrati kader, saj je kot kamere oziroma pogled ves 

čas isti. To sem spremenila, ko sem vključila dodatno stripovsko sličico oziroma kader, ki 

prikazuje avtomobil v prometu. Ko sem zastavljala prizor, sem torej morala določiti 

kompozicijo oziroma izrez, znotraj katerega se dogajanje odvija. 

 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

72 
 

 
Slika 50: Strip je služil kot osnova za zgodboris 

 

Potrebi po karakterizaciji in likovni zasnovi je zadostil strip, saj sem lika prenesla iz 

stripovske serije, kjer sta njuna karakterja že izoblikovana, končno pa navdihnjena po 

resničnih osebah. Scenarij in zgodboris pa je bilo kljub osnovni ideji potrebno nadgraditi, 

saj dramaturgija pri gibljivi podobi ne bi funkcionirala na enak način. Dramaturgija namreč 

označuje dramske elemente, ki so ustrezno povezani v celoto, s svojo ureditvijo pa 

poskrbijo, da je filmsko delo oblikovno in pomensko smiselno strukturirano (Dramaturgija,  

2018). Zato je bilo potrebno premisliti o novih, dodatnih kadrih, ki smiselno sledijo logiki 

premikanja v času, predvsem pa o kadru, ki prikazuje promet – nekaj prometnih znakov in 
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količkov, ki potujejo mimo avtomobilov. V domeno scenografije pa lahko uvrstim tudi izbiro 

ozadja, kjer sem se odločila kar za uporabo črtastega papirja. Glede na to, da oživljam 

stripovske like, ki jih navadno narišem na papir, sem jih metaforično tam želela tudi pustiti. 

 

 
Slika 51: Pri prenosu stripa v animacijo sem si pomagala z grafičnimi ponazorili – število 

stripovskih kadrov, ki so služili za izhodišče, sem skozi proces animiranja povečala. 

 

 
Slika 52: Dodaten kader, ki prikazuje promet. 
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3.1.4 VNOS GIBANJA 
 
»Animacija je pot med eno ključno sličico in drugo – sprememba, ki se zgodi v liku« (A. 

Kamnik, 2018, osebna komunikacija). 

 

Posebno pozornost sem namenila tudi izrisu rok, natančneje sklepom. Pred samim 

animiranjem je potrebno pomisliti na način gibanja lika. Realistično izrisan lik bomo 

razgibali povsem drugače kot stiliziranega – pri prvem je vloga anatomije veliko večja. 

Okončine mojih likov se v sklepih ne lomijo, ampak le upognejo, kar je bilo bistvenega 

pomena pri »riggingu«. Tujka pomeni proces priprave modela za animacijo, »rig« pa 

označuje armaturo in kontrolne elemente, s katerimi upravljamo, kar pomeni, da s 

kontrolnim delom objekta premikamo dele modela neodvisno drug od drugega (Grabant, 

2011). Na ta način modelu postavimo kosti in sklepe, med njimi pa vzpostavimo tudi 

hierarhijo. To je ključen korak oživljanja lika, saj mu z »riggingom« omogočimo gibanje in 

vdihnemo življenje. 

 

 
Slika 53: »Rigging« in priprava lika na animiranje 
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Prav zato sem like za animacijo rahlo priredila. Roko sem za optično obdelavo izrisala 

povsem ravno, brez sklepov in jo obravnavala kot posamezen objekt. Nato sem v programu 

določila točke loma: zapestje, komolec in ramo. Na ta način sem definirala kosti in 

premikanje objekta. Določila sem mu kontrolni element, ki sem ga umestila na dlan, s tem 

pa sklepom določila hierarhijo, kar pomeni, da z zapestjem oziroma dlanjo nadzorujem 

premikanje celotne roke, komolec in rama, ki sem jo vezala s telesom, pa se odzivata na 

premike dlani. 

 

Poskrbeti je bilo treba tudi za pravilno smer upogibanja sklepov na primer komolca. 

Ugotovimo, da je kinematika kot fizikalna veda o gibanju človeškega telesa bistvena 

komponenta animiranja, saj bo ta poskrbela, da naša animacija ne bo okorna (A. Kamnik, 

2018, osebna komunikacija). 

 

Ko je lik pripravljen na gibanje, ga umestimo v kompozicijo, kjer ga razgibamo. Na časovnici 

liku oziroma njegovim delom v času definiramo različne točke, pri čemer lahko menjamo 

lokacijo, velikost, rotacijo itd. Program tako v času lik premika od ene točke k drugi, kar 

naše oko zaznava kot gibanje lika.  

 

Pri risani animaciji glavni animator nariše le ekstreme, na podlagi katerih fazer izdela 

vmesne faze, medtem ko se v našem primeru ob pomoči računalniškega programa faziranje 

vrši kar samo (Dovniković, 2007). 

 

Gibanje pa je še posebej skoncentrirano na obrazu, saj lik obrača oči, mežika, med govorom 

močno premika usta, hkrati pa se na obrazu zrcalijo različna čustva, ki vodijo mimiko. V fazi 

priprave likov je zato potrebno izrisati in na ta način definirati lik tudi s profila, polprofila in 

od zadaj, česar pa sama nisem potrebovala, saj lika nastopata le frontalno. Ne smemo 

pozabiti na definiranje obrazne mimike, saj bo lik skozi animacijo spreminjal čustva in 

izraze, kar vključuje tudi vokalizacijo. Sama sem se osredotočila predvsem na premikanje 

obrvi, ki s spuščanjem v notranjih kotičkih najhitreje nakažejo jezo, ter s premikanjem ust. 

Glasove sem razdelila v glasovne skupine in jih izrisala kar digitalno s pomočjo grafične 
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tablice, saj je šlo za detajlirane risbe hitro premikajočega se elementa. Postopek obdelave 

sem si tako močno olajšala, na roko izrisani liki pa zaradi te bližnjice ne utrpijo nobene 

škode. Usta sem nato v animacijo vnašala glede na zvočni zapis govora. Orientirala sem se 

predvsem po vokalih, saj lahko govor in z njim premike ust močno skrčimo na le bistvene 

premike. 

 

 
Slika 54: Izris različnih izrazov na obrazu 

 

Vse to pomeni, da je dela več pri animiranju obraza, kjer pa v ospredje stopi tudi 

sinhronizacija gibanja. To pomeni, da je potrebno smiselno uskladiti mežike, premik obrvi, 

ust in ostalih delov, saj želimo doseči realen izraz in prepoznavno čustvo. Sinhronizacija 

prav tako vključuje divji dvig rok ob jeznem izrazu in premik celotnega telesa, kar je 

potrebno uskladiti še z zvokom. Zdaj gre že za sinhronizacijo zvoka z gibom. 

 

3.1.5 VNOS ZVOKA 
 

Bistvena razlika med stripom in animacijo je prav v zapisu govora – pri prvem govorimo o 

črkovnem, pri drugem pa o zvočnem zapisu. Grobo rečeno zvok nadomesti besedilne 

oblačke. Kako lahko kombiniramo sliko z besedilo, smo si ogledali že v poglavju o besedah 

in zvoku (2.3.4 Besede ali zvok?),  prav tako pa tudi elemente, ki nadomestijo zapisane in 

grafične besede. Dialog je v animaciji posnet v naprej, upoštevati pa je potrebno tudi 

atmosfero in pripadajoče zvoke iz okolja.  

 

Takoj na začetku sem posnela glas glavne akterke, ki je prebrala stripovsko besedilo v 

oblačkih. Pri tem je bilo bistveno, da je bilo branje doživeto, vključujoč čustva, ton in jakost 

glasu. Ravno tega v stripu ni. Kot smo ugotovili, lahko razburjenje pokažemo z uporabo 
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velikih črk, velikostjo in obliko pisave, z ločili in ob pomoči besedilnih oblačkov z ostrimi 

linijami. To je bilo ključnega pomena, saj razburjenje narašča, v zadnjem kadru pa ravno 

njen naenkrat miren ton poskrbi za komičnost situacije. Hitro sem uvidela, kakšnega 

pomena je zvočno izolirano okolje in kvalitetna snemalna oprema – kot amaterka, ki 

animirani film še spoznava, sem seveda snemala ob pomoči lastnega mobilnega telefona. 

 

Avtomobilska hupa v stripu nastopi kot grafični zapis. V animaciji za to poskrbijo zvočni 

učinki. Hupo bi lahko posnela, vendar si pri animiranju delo olajšamo in ustrezen zvok 

poiščemo v naboru zvočnih efektov in glasbenih podlag, ki jih ponujajo odprtokodni 

programi ali t. i. zvočne banke, namenjene prav temu (uporabila sem freesound.org). Enako 

sem storila z atmosferskim zvokom prometa, ki poskrbi za pristnejšo situacijo. Na ta način 

sem se izognila tudi kršenju avtorskih pravic. 

 

Ker pa besedni zapis v animaciji ni izključen, je bilo potrebno narediti tudi najavno in 

odjavno špico, v kateri sem vključila naslov dela, avtorstvo, mentorstvo in letnico nastanka. 

Tudi tu sem uporabila grafični zapis besed in nekaj simbolov za dodatne efekte. Prav tako 

sem morala izbrati glasbeno podlago. 

 

 
Slika 55: Odjavna špica animacije 



Katja Kovše, Strip – gibanje – animacija, magistrsko delo, Pedagoška fakulteta, Ljubljana 2019  

78 
 

Zvok sem vstavljala v časovnico in v posamezne kompozicije, ko so bili liki že animirani. 

Najprej sem jim zagotovila osnovno gibanje, jih umestila v čas in poskrbela za ustrezna 

časovna razmerja, seveda pa je bilo po vnosu zvoka potrebnih še nekaj popravkov. Ko je bil 

posneti govor zmontiran, je prišla na vrsto animacija ust.  

 

Enega izmed izzivov je predstavljala tudi cenzura kletvice, ki sem jo v besedilnem zapisu 

lahko vključila kot vsem znan zapis z zvezdicami. Ker pa me je zanimal zvočni zapis, sem 

morala najti smiselno zamenjavo. Lahko bi uporabila pisk, s katerim navadno cenzuriramo 

govor, vendar sem ob somentorjevem namigu prišla na idejo cenzuriranja s hupo. Ker glavni 

karakter med vožnjo ves čas jezno trobi, sem poskrbela, da je potrobil tudi med izgovorjavo 

neprimerne besede. Takrat sem zvok govora izklopila, animirala pa le usta. 

 

3.1.6 SIMBOLI 
 

Neprimerna beseda je bila cenzurirana z zvokom hupe, za dodaten efekt in takojšnjo 

asociacijo pa sem uporabila tudi simbole za jezo. Zanimalo me je namreč tudi, kako v filmski 

jezik pretvoriti druge simbole – bomba, lobanja in strele so pravzaprav že klišejski grafični 

simboli, ki ponazarjajo jezo. Kljub temu, da v animaciji že s premikanja obraza in načina 

govora razumemo čustvovanje lika, sem že na začetku vedela, da bom te simbole ohranila, 

saj sem želela, da vez s stripom ostane. Tako sem tudi simbolom dodala gibanje, skozi kar 

sem spoznala še nekaj animacijskih učinkov, kot na primer tresenje. Strele zabliskajo iz 

Špeline glave, ostali simboli pa prav tako izhajajo iz jeznega lika v različne smeri, da 

poudarijo razburjenost. 
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Slika 56: Simboli za jezo drug za drugim poletijo iz glave lika 

 

3.1.7 MONTAŽA 
 

Ker animacijo izdelujemo po posameznih kompozicijah, ki jih med sabo družimo po principu 

plastenja, sem v zadnji fazi te med sabo spojila v zadnji, končni kompoziciji. Tu sem združila 

kadre iz avtomobila, kadre prometa, ter najavno in odjavno špico. Tu sem ugotovila, ali 

moja animacija sploh teče in ali je preveč okorna. Zdaj sem začenjala razumeti, kaj pomeni 

imeti občutek za animiranje in razgibanje lika, ter dejstvo, da ta občutek pride tudi z vajo. 

Z vidika časa pa sem pri koncu dela naletela še na en pomemben aspekt in sicer njegovo 

odmerjanje – najavna špica mora pred očmi gledalca vztrajati določeno število sekund, da 

je berljiva oziroma da iz nje gledalec dobi vse informacije. Paziti moramo, da pri montaži 

kompozicije časovno ne skrajšamo preveč, medtem ko je v stripu takšna skrb odveč. 
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Slika 57: Spajanje kompozicij – vsak element je animiran zase v lastni kompoziciji, ki se med sabo 

združujejo. 

 

3.1.8 KONČNI IZDELEK – INTERPRETACIJA IN UGOTOVITVE 
 

Če pogledamo z vidika produkcijskih faz, sem predprodukciji v grobem zadostila že s samo 

idejo transformacije stripa v animacijo, saj sem delala na podlagi končnega stripovskega 

izdelka, ki je zajemal idejo, scenarij, zgodboris in likovno zasnovo, organizacijo pa sta mi 

narekovala proces in zahteve magistrske naloge. Največji izziv mi je predstavljala druga faza 

in sicer produkcija, v kateri sem se sploh učila animiranja. Strip sem začela pretvarjati v 
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filmsko zgodbo – pripraviti sem morala like, jih animirati, posneti govor hkrati pa raziskovati 

polje animiranja tako praktično kot teoretično. Postprodukcijo je predstavljalo dokončno 

obdelovanje slike in zvoka ter manjši popravki gibanja, slike in zvoka, film pa bom 

distribuirala sama in sicer kar na zagovoru magistrskega dela, kjer bom prikazala končni 

izdelek, v prihodnje pa bom projekcijo mogoče vključila tudi v katero od svojih stripovskih 

razstav. Zavedam se, da je moj animirani film moč izboljšati, a cilj naloge le ni bil popolna 

animacija, temveč spoznavanje novega medija. 

 

Ker sem izhajala iz specifičnega stripa, sem tako naletela na le določene izzive animiranja. 

Moja lika sta upodobljena le doprsno, torej sem se izognila animaciji hoje, kar je sicer 

najpogostejša zvrst gibanja v animaciji.  

Poznamo hojo in tek, vsako gibanje pa ima svoje fizikalne lastnosti v smislu srečevanja obeh 

nog s tlemi in tvorjenjem krožnice med ponavljajočim gibom, hojo pa lahko prilagajamo 

tudi posameznemu karakterju. To nas privede do cikličnega dogajanja, ki pomeni 

ponavljajoče se premike (Dovniković, 2007). Ta izziv je predstavljalo mežikanje oči, 

malenkost, ki izjemno doprinese k živosti animacije, a bi nanjo skoraj pozabila. Z 

mežikanjem očesa najpreprosteje oživimo lik, izmenjujemo pa le tri faze – odprto, 

polodprto in zaprto oko. Mežikanje pravzaprav uvrščamo že k posebnim animacijskim 

učinkom, ki jih zaradi hitrosti ne moremo opredeljevati skozi faze. Govorimo o bliskih in 

eksplozijah ali pa o popolnoma namišljenih, ki jih uporabimo le za dodaten efekt ter z njim 

pospremimo določen dogodek. Med te štejemo tudi prah, ki se dvigne ob padcu predmeta, 

dviganje dima, gibalne črte in zabris predmeta, ki sodi med najbolj pogoste učinke risanega 

filma (Dovniković, 2007).  

 

To so pravzaprav stripovski elementi. Prav stripovski simboli in grafični elementi so vplivali 

na idejo in izbiro glavnega cilja naloge. Ugotovila sem, da določenim le podelimo gibanje in 

lahko še vedno smiselno nastopajo v animiranem filmu, medtem ko nekateri izgubijo 

smisel; švigajoče strele poudarijo silovitost določene akcije, besedilni oblački pa zaradi 

posnetega dialoga postanejo neuporabni.  
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Slika 58: Katja Kovše, Serija "Bejba", detajl, 2018–, akvarel, tuš in flumaster 

"Gibalne črte" nakazujejo premik predmeta. 

 

Vsekakor pa sem lahko preizkusila tempiranje (ang. timing), ki je bistvena odlika dobrega 

animatorja. Pomeni časovno usklajevanje in organizacijo časovnih razmerij med 

posameznimi premiki in prizori. Uskladiti je potrebno hitrost objekta – njegov vstop v kader, 

zasuk, postanek – in definirati, kako dolgo kaj počne, premisliti pa tudi, koliko časa naj 

preteče do konca prizora oziroma do reza (Dovniković, 2007). Takšen izziv je predstavljalo 

jezno in sunkovito dviganje rok ter zaviranje avtomobila, kjer sem ugotovila, kako težko je 

doseči organske premike. Ko je bila animacija že skoraj končana, so bili prizori še vedno 

predolgi, zato sem z rezom skrajšala čas, ki je ostal do konca prizora. Ugotovila sem, da za 

tempiranje potrebuješ občutek, kar je prav tako bistvenega pomena pri sinhronizaciji 

gibanja različnih elementov ter sinhronizaciji slike in zvoka.  

Za ponavljajoče se premike, predvsem mežikanje in vrtenje koles avtomobilov, sem 

uporabila ciklus. To je vrsta faz, kjer sta prva in zadnja faza sklenjeni v zaprt krog 

(Dovniković, 2007).  
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Strip je na nek način lahko osnova animaciji, vendar nedodelana. Pomeni namreč 

prostorsko sopostavitev podob, animacija pa časovno zaporedje. Prostor in čas delujeta 

različno, zato enega ne moremo preprosto pretvoriti v drugega, temveč takšno delo od nas 

zahteva tako tehnično kot likovno znanje. Tudi zgodboris ne moremo enačiti s stripom, saj 

imata vsak svoje zakonitosti. 

Vsekakor je bilo zanimivo opazovati elemente, ki se pojavljajo v stripu in animaciji, včasih 

pa tako subtilno hodijo po meji med obema medijema. 

 

Cilj naloge je bil skozi raziskovanje in razumevanje odnosa med stripom in animacijo 

ustvariti animirani film. Strip – gibanje – animacija. Nato pa sem pomislila, da bi lahko 

odkrite zakonitosti med sabo pomešala in ustvarila nekakšen hibrid med obema medijema. 

Zato sem se odločila narediti še en kratki animirani film.  

 

 
Slika 59: Katja Kovše, Serija "Bejba", 2018–, akvarel, tuš, flumaster 

 

Delo je zdaj potekalo mnogo hitreje, saj sem že poznala osnovne funkcije in načela. Zopet 

sem izbrala 2D računalniško kolaž tehniko ter kratki strip, sestavljen iz treh sličic. 

Novi animirani film sem poimenovala Pencils (Svinčniki). V stripu kot osnovi je zopet šlo za 

sekvenco, ki je hkrati kader, plan pa total od blizu. V nasprotju s prvo animacijo te nisem 

prekinjala z dodatnimi kadri, ampak sličice med sabo dobesedno zvezala skozi gibanje. Ker 
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ima animacija svoja tehnična načela, sem strip kot produkcijski načrt zopet priredila. V 

končnem izdelku je vidno, da gibanje ne sledi stripu v celoti. Ta je zopet služil kot zgodboris, 

poenostavljanje pa je doprineslo k dinamičnosti animacije. V stripu je moč opaziti dve 

različni obliki desne roke, ki sem ju obe izdelala, medtem ko sem uporabila le eno. S tem, 

ko sem roko upognila pod drugim kotom, sem ohranila zveznost animacije, proces pa 

poenostavila. Tehnično gledano animacija na ta način ponuja drugačne rešitve, ki se jih 

lahko poslužimo ali pa ne. Enako je bilo s svinčnikom, kjer sem ugotovila, da let konice ni 

potreben, saj zlom v kombinaciji z zvokom in dvema gibalnima črtama dobro funkcionira. 

Glavne kadre stripa sem skozi zgodboris razdelila in pomnožila ter z njimi definirala 

pomembne premike, ključne za animacijo. Na ta način se je strip podaljšal in upočasnil, 

bralcu oziroma gledalcu pa v smislu stripovske beline pušča manj prostora za domišljijo. 

 

 
Slika 60: Zgodboris – strip kot produkcijski načrt 

 

Stripovske elemente rada vnašam v različna likovna dela, zato me je ista ideja vodila tudi v 

tej nalogi, saj sem želela v gibajoči se podobi ohraniti predvsem govorni oblaček. V tem 

primeru govora nisem posnela, saj se besede izpišejo na premikajoči se podobi, hkrati pa 

nisem animirala niti ust. V kontrast temu sem posnela le medmet »hm«, ki nakaže 
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začudenje in nejevoljo lika nad dogodkom, na ta način pa sem prepletla besedilo z zvokom. 

Dodatna zvočna učinka sta predstavljala zvok svinčnika ob pisanju in zlom konice. Ohranila 

sem seveda nekaj simbolov, kot so gibalne črte ob zlomu in animirana vijuga, ki izhaja iz 

glave lika in nakazuje nejevoljo. Za ozadje sem zopet uporabila list papirja, ki se vsebinsko 

povezuje s prejšnjo animacijo. Lik je umeščen na akvarelno ozadje, odjavna špica pa se 

zavrti na črtastem listu papirja. 

 

 
Slika 61: Priprava lika 

 

Spraševala sem se, kje je meja med stripom in animacijo oziroma kdaj prvi preide v drugo. 

V tej animaciji sem z animiranjem kadre med sabo zvezala ob pomoči malih premikov, kot 

so premiki svinčnika, sledenje oči pisanju, mimika obraza, kjer so bistvena usta in obrvi, 

gibanje glave ter dvig roke. S tem sem dosegla zveznost kadrov.  Če bi fotograme animacije 

postavili drug ob drugega, bi res dobili zelo počasen in dolg strip. Sličice bo se med sabo 

minimalno razlikovale. Na ta način sem, v nasprotju s prvo animacijo, dosegla, da je 

montažni čas enak realnemu, saj se celotno dogajanje odvije pred nami. 
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Slika 62: Lik v animirani različici 

 

3.2 ANIMACIJA – ZVRST ZA OTROKE? 
 

Raziskovanje povezave med stripom in animacijo ter transformacijo prvega medija v 

drugega sem podkrepila še z nekaj raziskovalnimi vprašanji, ki se fokusirajo na sam status 

animiranega filma, v pričujočem delu pa se zastavljajo skozi tri intervjuje.  

 

Ker menim, da ljudje v splošnem ne namenjajo dovolj pozornosti različnim tehnikam 

animacije, velikokrat pa beseda animirani film sproža napačne predstave in asociira na 

otroke, sem želela skozi drugi cilj ugotoviti, zakaj je temu tako; zakaj še vedno vlada 

prepričanje, da je animirani film zvrst za otroke? Zanimalo me je tudi, kakšen je status 

animacije v Sloveniji ter katere vrednote z vidika izobraževanja ustvarja oziroma premore 

animacija. 

 

Izbrala sem tri slovenske animatorje, ki po mojem mnenju smiselno predstavljajo sceno 

animiranega filma v Sloveniji – Milana Eriča, avtorja prvega slovenskega celovečernega 
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filma, ki še dobro pozna analogne animacijske tehnike, Grego Mastnaka, ki je intenzivno 

delal na mednarodno uspešni risani seriji Bizgeci in pa Koljo Saksida kot animatorja in 

pedagoga, veščega stop animacije. Vzorec za intervju je bil torej namenski, saj sem za 

intervjuvance izbrala animatorje s specifičnimi izkušnjami. 

 

Uporabila sem kvalitativni pristop in sicer tehniko polstrukturiranega intervjuja z vnaprej 

pripravljenimi vprašanji odprtega tipa, pri čemer sem po potrebi zastavila še podvprašanja. 

Vprašanja se najprej osredotočijo na avtorja in povprašujejo po doživljanju animiranega 

filma kot medija, po njihovem ustvarjanju in načinu dela, nato pa se usmerijo v sam status, 

ki ga ima animacija in njen odnos do mlajšega občinstva – kakšne so vrednote animacije, 

kakšno vlogo ima nasilje in zakaj se animirani film še vedno ne jemlje dovolj resno. 

Rezultatov ne bo mogoče posplošiti, ampak bomo z njimi ugotavljali le glavne tendence. 

Metoda dela je bila deskriptivna, saj sem opisovala obstoječe stanje, kjer sem si pomagala 

s študijem strokovne literature in z zbiranjem podatkov ob pomoči tehnike intervjuja.  

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

Kako doživljate animirani film? 

V kakšni tehniki najraje ustvarjate in zakaj? 

Kaj je za vas najpomembneje v samem procesu nastanka animacije –  kateri ustvarjalni 

fazi dajete prednost?  

Kakšna je dinamika vašega dela – raje ustvarjate sami ali vam je ljubše timsko delo?  

Če pogledamo z vidika izobraževanja, katere vrednote ustvarja oziroma premore 

animacija? 

Animirani film se mnogokrat povezuje z mlajšim občinstvom in še vedno vlada 

prepričanje, da je to zvrst za otroke. Kaj menite o tem, zakaj je po vašem mnenju tako? 

Elementi nasilja se skrivajo v mnogih animiranih filmih, tudi tistih za otroke, kaj si mislite o 

tem? 

Kakšen je status animacije v Sloveniji? 
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MILAN ERIČ 

Akademski slikar Milan Erič (1956) je študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani pri prof. Janezu 

Berniku, pri katerem je na specialki za slikarstvo tudi nadaljeval in zaključil študij. Na 

Univerzi v Ljubljani je bil zaposlen je bil kot docent za risanje in slikanje, predavatelj, leta 

2001 pa postal redni profesor na ALU v Ljubljani. Njegova prvenstvena smer je animirani 

film. Leta  1981 je z Zvonkom Čohom ustvaril risani film Poskušaj migati dvakrat, leta 1998 

pa prvi slovenski celovečerni animirani film Socializacija bika?, za katerega je naslednje leto 

prejel nagrado Prešernovega sklada. Aktiven je na domačih in tujih razstavah, kjer se 

predstavlja s slikami in risbami, v ilustracijah pa izhaja predvsem iz karikature (Prof. mag. 

Milan Erič, b.d.). Njegov temelj predstavlja risba, prepoznavna likovna govorica pa je 

kritična, ironična in hudomušna (Milan Erič: Nepregledna razstava, b.d.). 

 

1. Kako doživljate animirani film? 

To je medij, ki nadgrajuje film. Črpa iz posnete podobe fotografskega formata oziroma 

fotografskega načina vizualizacije, hkrati pa omogoča izlet v fantazijo ilustracije, kjer slednja 

oživi skozi gibanje. Gre za srečanje filma z risbo oziroma ilustracijo, ki daje možnosti za 

fantazijsko razpiranje svetov, ki se jih ne da posneti s filmsko kamero v realnosti. Animacija 

je torej medij, ki živi na presečišču filma in ilustracije. 

 

2. V kakšni tehniki najraje ustvarjate in zakaj? 

Zadnjih 20 let se z animacijo ne ukvarjam kaj dosti. Nazadnje sva konec devetdesetih let s 

kolegom Čohom narisala prvi celovečerni risani film Socializacija bika?, še pred tem pa 

nekaj reklam in polurno animacijo Poskušaj migati dvakrat. Že takrat sem imel najraje 

svinčnik, saj omogoča hitro risanje in brisanje, močne kontraste, svetlo-temno, kot tehnika 

pa je zelo gibljiv in s tem ustreza animacijskemu mediju, kjer je bistvena dinamika gibanja. 

Zanimala me je prav vitalnost gibanja, način premikanja figur pri svinčniku pa je mnogo bolj 

»gibljiv« kot na primer pri kolažnih tehnikah. Pomanjkljivost te tehnike je le odsotnost barv, 

čeprav lahko to rešujemo naknadno s koloriranjem prosojnic. 
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3. Kaj je za vas najpomembneje v samem procesu nastanka animacije -  kateri 

ustvarjalni fazi dajete prednost? 

Kot slikar sem izhajal iz risbe. Prve animacije so nastale spontano iz ene figure, ki se je začela 

gibati. Najprej me je pritegnila morfologija oblik – transformacije figur in prostorov, njihove 

spremembe. Čarobno se mi je zdelo, kako se lahko lev spremeni na primer v raketo. 

Govorim o analognih tehnikah, kjer sam oblikuješ figure in kjer je prisoten tvoj osebni 

rokopis. Ta možnost transformacij je bila takrat fascinantna, saj v tistih časih še ni bilo 

računalnikov in programov, s katerimi dobiš te učinke zelo hitro. 

S Čohom sva izhajala iz te slikarske logike, filmskega jezika pa sva bila neuka. Scenarij, 

dramaturgija, čas trajanja in zgradba pripovedi – učila sva se filmske govorice in dojela, da 

je ta pravzaprav pomembnejša od same animacije, saj je zgodba tista, ki ji gledalec sledi in 

ki ga drži v napetosti. 

Filmski jezik je skozi svojo zgodovino izpostavil določene principe, ki se jih mora vsak filmar 

držati; to so scenarij, dramaturgija, trajanje in zgradba pripovedi. Vzpostavili so se določeni 

pripovedni principi, ki so temelj vsem zgodbam različnih medijev. Govorim o klasični 

pripovedovalski logiki, ki zahteva zasnovo, dogajanje, vrhunec in zaključek. To je 

najpreprostejša metoda razlage principa dramaturgije. Tudi zelo okorna animacija lahko 

uspe, če le ima dobro zgodbo. 

 

4. Kakšna je dinamika vašega dela – raje ustvarjate sami ali Vam je ljubše timsko 

delo? 

Pri animiranju je zelo prikladno, če nisi sam, saj je dela ogromno. Midva sva celovečerec 

delala več kot 10 let. Na večjih projektih lahko dela tudi tristo ljudi – scenaristi, animatorji, 

glavni animatorji, nato animatorji za posamezne sekvence, tipe animacij in celo za 

posamezne like in karakterje. Včasih so tudi zelo kratki filmi produkt ekipnega dela, 

obstajajo pa seveda posamezniki, predvsem v območju avtorskega umetniškega filma 

kratkih formatov, ki delajo sami. Gre za ogromen vložek časa, za majhen končni produkt. 

 

5. Če pogledamo z vidika izobraževanja, katere vrednote ustvarja oziroma premore 

animacija? 
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Sam se naučiš predvsem veščine potrpljenja. Imeti moraš ne le voljo, ampak tudi občutek 

za risbo ter za modificiranje oblik. 

Z vidika publike pa so bile prve animacije pravzaprav namenjene odraslim. Ljudje so bili 

fascinirani nad gibanjem risbe, vsaj do začetka kinematografije. Za tem se je animirani film 

razrastel in postal namenjen tudi otrokom. Njim je ilustracija že sama po sebi zelo blizu – 

risani liki se v slikanicah skozi animacijo premikajo in spregovorijo. So refleksija realnega 

sveta okrog nas, skozi to pa se otroci učijo osnovnih informacij o okolici, pa čeprav na 

fantazijski način. Obenem širijo domišljijo, ki jo kasneje potrebujejo v vsakem poklicu. Brez 

fantazije si težko predstavljamo življenje – ta pelje svet naprej. Skozi prakso soočanja z 

mediji stripa, ilustracije in animacije se otroci veliko naučijo o vsem, kar na tem svetu 

obstaja – čustva, medsebojni odnosi, vrline, slabe stvari – kar koristi v realnem življenju 

vsakega, obenem pa igrivost in fantazija odpirata kreativno polje na vseh področjih. 

 

6. Animirani film se mnogokrat povezuje z mlajšim občinstvom in še vedno vlada 

prepričanje, da je to zvrst za otroke. Kaj menite o tem, zakaj je po vašem mnenju tako? 

Mislim, da je to stereotip. Če pogledamo produkcijo avtorskega animiranega filma, je 

ogromno filmov namenjenih izključno odraslim. Tudi festivali animiranih filmov ločujejo 

program za odrasle in tistega za otroke. Obiskovalci vedo, da je film lahko namenjen izrazito 

odrasli publiki, kar prinaša določene vsebine, razumljive samo odraslim. Zdi se mi, da je 

lahko poetika risanega filma za odrasle v smislu prinašanja novih vsebin včasih celo bolj 

prodorna. 

Upoštevati pa moramo tudi občutljivost človeka za likovno govorico. Za dojemanje je 

potreben širši pogled in odnos do likovnosti, ki pa ga nima vsak. Gre za enakopravno 

dojemanje nefiguralne abstraktne govorice likovnega jezika, kjer pa je do neke mere 

potrebne tudi nekaj izobrazbe oziroma izkušnja, ki daje smisel. 

Mnogokrat že prevelik odklon od realizma publiko odvrača. Očitno šole ne namenjajo 

dovolj pozornosti seznanjanju učencev  z različnimi načini likovnega jezika, ki se je 

pravzaprav razvil z modernizmom. Gre za nov vidik, ki z iznajdbo fotografije ni več usmerjen 

v realizem, ampak v različne stilizme. Vseeno menim, da se ta izobrazba dogaja skozi 
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produkcijo sodobne umetnosti, bodisi filmske, stripovske ali animacijske in na nek način 

dogaja skozi gledanje, ne le skozi šolsko posredovanje znanja. 

 

7. Elementi nasilja se skrivajo v mnogih animiranih filmih, tudi tistih za otroke, kaj si 

mislite o tem? 

Če pogledamo tisočletja nazaj, v zgodbe in pravljice, je nasilje vedno prisotno. Pripovedi so 

bile od nekdaj osnovane na resničnih dogodkih in povezane z globljim dojemanjem sveta, 

kjer so se vzpostavljali neki odnosi. Vemo, da je zgodovina krvava in polna nasilja, kar je 

pustilo na zgodbah pustilo pečat. S kultiviranjem družbe pa se odnos do nasilja spreminja. 

Nasilje ni potrebno, je pa smiselno, če je uporabljeno v etično-moralen poduk. Na ta način 

se vzpostavi bipolaren odnos dobro-slabo, ki je prisotno pravzaprav v vseh zgodbah. Tudi 

religije so zgrajene na ta način – princip dobrega in slabega je pravzaprav stalnica, ki se je 

človeštvo poslužuje za orientacijo v družbi  in svetu. V tem kontekstu vidim nasilje kot 

vzvod, ki pokaže razliko, vendar pa mora biti ta pravilno uravnotežen z nekim nasprotnim 

dobrim principom, da ne odpre vrat temnim čustvom in nagonom. 

 

8. Kakšen je status animacije v Sloveniji? 

Trenutno dober. Ko sem še dijak, je bila animacija v Sloveniji zelo šibka – zgledovali smo se 

po Hrvatih – zdaj se je pa zelo razvila in imamo cel kup mladih svežih odličnih avtorjev, ki 

pobirajo nagrade po svetu. Tudi Animateka je kot festival z Igorjem Prasslom na čelu vse 

skupaj postavila na nivo, ki je primerljiv s tujino. To je odprlo vrata ustvarjalnosti, zaradi 

česar se več širi produkcija, z njo pa tudi kvaliteta. 

 

KOLJA SAKSIDA 

Kolja Saksida (1981) je filmski režiser, producent in pedagog, ki je magistriral na umetniški 

univerzi ECAL v Švici. Je direktor produkcijske hiše ZVVIKS, docent Akademije umetnosti 

Univerze v Novi Gorici ter član društva slovenskega animiranega filma D:SAF!. Njegova 

najbolj prepoznavna lutkovna animirana serija Koyaa je bila predstavljena na slovenski 

nacionalni televiziji leta 2005. Sledilo še mnogo kratkih animiranih filmov, predvajanih na 

več kot 200 mednarodnih festivalih in prizoriščih po svetu, deloval pa je tudi kot rezidenčni 
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umetnik. Kot mentor vodi tudi delavnice animiranega filma in usposabljanja za pedagoge 

(Kolja Saksida, b.d.). 

 

1. Kako doživljate animirani film? 

Zame je medij, ki sporoča zgodbe prek animiranih podob. Zgodbe govori znotraj filmske 

krajine. 

 

2. V kakšni tehniki najraje ustvarjate in zakaj? 

Kot avtor in kot produkcijska hiša Zvviks delam največ lutkovnega animiranega filma. Kar se 

tiče profesionalne produkcije delamo predvsem stop animacijo z lutkami, sicer pa tudi v 

drugih tehnikah – predvsem na delavnicah se poslužujemo različnih tehnik stop animacije 

kot so kolaž, pikselacija ipd. Sam sem kot dijak začel delati na igranih filmih, hkrati pa sem 

se spogledoval z likovno umetnostjo in rad delal z rokami. A kot avtor se nisem videl v 

igranih filmih, pa čeprav sem zelo rad sodeloval kot igralec, asistent ali pomočnik režije. 

Hkrati pa mi lutkovni animirani film predstavlja res lepo zmes likovne umetnosti in igranega 

filma. Pri animiranem filmu postavljaš scenografijo, tja umeščaš lik, postavljaš luči in 

kamero, zato je po sami postavitvi bolj soroden filmu kot pa 2D animacija, kjer eden ali 

skupina avtorjev sedi za tablico, računalnikom ali papirjem. Zame je lutkovni animirani film 

nekako najbolj oprijemljiv, saj nosi v sebi ta čar, kjer vidiš strukturo kostuma, barve na 

scenografiji, igraš se s svetlobo. To je ljudem, ki ne živimo v animiranem filmu, ampak v 

realnosti, tudi najboljši približek realnega sveta. 

 

3. Kaj je za vas najpomembneje v samem procesu nastanka animacije -  kateri 

ustvarjalni fazi dajete prednost? 

Sodelujem z velikim  številom soustvarjalcev in izvajalcev. Delo je ekipno in razdeljeno. Na 

začetku sem seveda tudi sam izdeloval scenografijo, danes pa režiram in produciram, 

medtem ko lutke izdelujejo tisti, ki so za to bolj usposobljeni in se lahko temu tudi posvetijo. 

Vodim celotno ekipo, zato nimam več časa za vse. Glavna stvar pa je, tako kot pri vseh 

stvareh, scenarij. Največkrat si ob obilju dela vzamemo še premalo časa zanj in za zgodbo, 

ki je ključnega pomena za vsak dober film in animirani film ali kakršnokoli drugo vizualno 
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delo. Z dobro predprodukcijo, ki vključuje scenarij, zgodboris, pridobivanje financ in 

zbiranje ekipe, je delo mnogo lažje. To so dobri temelji, da si pripravljen na to, kar sledi.  Če 

delaš sam, imaš sicer več manevrskega prostora, medtem ko moraš imeti v ekipi stvari 

zakoličene – biti dobro pripravljen, vedeti kaj boš delal, saj imaš omejene finance in s tem 

omejeno število dni, ki so na razpolago za izdelavo lutk, scenografije ali snemanje. Ne glede 

na način dela zagovarjam organiziranost, saj se lahko izdelava animiranega filma hitro 

zavleče. 

 

4. Kakšna je dinamika vašega dela – raje ustvarjate sami ali vam je ljubše timsko 

delo? 

Ker se ukvarjam s tem profesionalno in sam marsičesa, kar moji kolegi obvladajo, ne vem, 

sem pristaš sodelovanja. Menim, da na tak način lahko nastane dober film. Ne moreš biti 

hkrati zelo dober direktor fotografije, lutkar, animator, režiser, scenograf in producent. 

Nekateri avtorji pa imajo to kvaliteto, da ob okrnjeni, mali ekipi ogromno počno sami. Tako 

delo pomeni manj prilagajanja in kompromisov ter več svobode. Tudi moji začetki so bili 

takšni. Za večje projekte in zgodbe sem vsekakor pristaš večje ekipe, pri manjših, avtorskih 

pa je bolje delati sam. Pravzaprav se že nekaj časa nisem lotil takega filma. Ko si enkrat na 

profesionalni ravni, se usmeriš v eno ali dve smeri, kjer nato gradiš. Kot producent najdeš 

dobro ekipo, s katero lahko dobro sodeluješ, govoriš isti jezik in hodiš proti skupnemu cilju. 

 

5. Če pogledamo z vidika izobraževanja, katere vrednote ustvarja oziroma premore 

animacija? 

Zopet odvisno od zgodbe. Pri animiranem filmu je mogočega mnogo več kot pri igranem. 

To je njegova prednost. Igrani film lahko ima ogromno specialni efektov, ki pa so zopet 

domena animacije. S slednjo si lahko dovoliš vse – zgodbo lahko sporočaš preko popolne 

abstrakcije ali pa z liki, ki hodijo in govorijo. Sama zgodba pa je lahko dokument časa, osebe 

ali prostora, mogoče fikcija, pri čemer je omejitev pravzaprav avtor sam – kako si zamisli 

zgodbo, film, scenarij. Z animacijo je mogoče vse, saj lahko sporočilo preneseš s preprostim 

predmetom, če ga oživiš in umestiš v sceno na način, da mu gledalec verjame. Možnosti je 
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ogromno – dotakneš se lahko katerekoli teme, pri čemer je pomembno, kako jo boš 

realiziral in pripeljal do gledalca, da bo ta razumel vsebino. Tu res ni omejitev. 

Otroku pa animacijo predstavimo povsem drugače, najbolje preko igre, pri čemer se zopet 

zastavlja vprašanje, kaj mu želimo predstaviti. Če kozarec premikaš od točke a do točke b, 

ga med premiki fotografiraš in dobiš premik, je to tehnični vidik. Ta se mi zdi pri delavnicah, 

ki jih izvajam, najpomembnejši. Raje imam daljše, da lahko udeleženci realizirajo svoj film, 

kjer je že spet osnova zgodba. In ravno na osnovi zgodbe, scenarija ali adaptirane zgodbe iz 

bajke se izbere tehnika – navadno gre za preprostejše kot sta kolaž in plastelin. Tehnika je 

v smislu oživljanja neživega predmeta premalo, zato mi je pomembno, da otroci 

soustvarjajo celoten film z začetkom in koncem. To jim je namreč zanimivo. Na ta način 

spoznajo vrednote, ki jih nosi animirani film, razvijajo domišljijo, se naučijo, da je vse 

mogoče, da lahko iz papirčka nastane tridimenzionalen lik ali pa se iz črtice na papirju izriše 

gozd. Preko animacije oživijo domišljijo, v kateri povežejo nežive stvari, to pa realizirajo z 

lastnimi rokami.  

 

Pomemben segment pa je že samo gledanje, kjer poudarjam gledanje kvalitetnih 

animiranih filmov, ki jih pa ni veliko. Tudi to je neke vrste spoznavanje, tako s filmom in 

zgodbo kot s kritičnim pogledom na svet. Samo preko gledanja otrok dobiva podzavestno 

znanje o kadriranju, svetlobi, o likih in njihovem čustvovanju. Ne gre torej le za podajanje 

znanja o nastanku animiranega filma, temveč je bistvenega pomena, kako jih otrok gleda. 

Z njim se je potrebno pogovarjati o vsebini, likih in čustvih, ki jih izražajo. Nujno je, da otroci 

gledajo vsebine, ki so primerne njim, sčasoma pa se lahko spogledujejo s kakšnimi malo 

zahtevnejšimi. 

 

6. Animirani film se mnogokrat povezuje z mlajšim občinstvom in še vedno vlada 

prepričanje, da je to zvrst za otroke. Kaj menite o tem, zakaj je po vašem mnenju tako? 

Ljudje žal animacijo še vedno povežejo z risankami pred Dnevnikom v smislu, »to je pa za 

otroke«. Temu pa ni tako, na svetu obstaja ogromno animiranih filmov, ki so namenjeni 

festivalski, odrasli publiki. Ti so navadno avtorski in niso namenjeni otrokom. Na srečo 

imamo tudi mi festival – Animateka, ki v naš prostor že nekaj let prinaša tako vsebino.  
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Ko odrasli vidijo, da je film risani ali, da v njem nastopajo lutke, v večini sploh ne bodo 

gledali, pa čeprav je film lahko namenjen njim. Že v osnovi predpostavljajo, da je to za 

otroke, pa tudi če se predvaja pozno zvečer in ima vsebino, namenjeno odraslim. Žal jih ta 

način mnogokrat odvrne. V določenih državah, ki imajo močno zgodovino in kulturo 

gledanja animiranih filmov, na primer Češka in Francija, imajo tudi odrasli drugačen odnos. 

Ampak menim, da se to tudi pri nas spreminja, predvsem zaradi dogodkov kot je 

Animateka. In tudi zaradi avtorjev, ki trenutno delujejo v Sloveniji – Mastnak dela bolj za 

otroke, Čadeževa in Kastelic pa za odraslo publiko. Se mi zdi, da tudi javnost, ki ne hodi na 

festivale, te filme prepoznava kot dobre.  

Pixar na primer sledi prevladujočemu trendu s »privlačno« animacijo, ki ne odbija in ne daje 

podsporočil, kjer bi bilo potrebno veliko razmišljati. Ima sicer dobre zgodbe, ampak je zopet 

dojet kot družinski film. Odrasli si ga ogledajo zaradi otrok, ko peljejo družino v kino, sami 

pa ga ne bodo šli gledat. Večina avtorskih filmov pa ravno zahteva razmišljanje o zgodbi in 

o tem kaj gledaš. Ni vse prineseno na pladnju, stopiti moraš iz sebe in se prepustit toku 

dogajanja ter toku, ki ti ga avtor hoče s podobami podati. 

 

7. Elementi nasilja se skrivajo v mnogih animiranih filmih, tudi tistih za otroke, kaj si 

mislite o tem? 

Nasilje se dogaja. Festivalski, avtorski filmi, namenjeni odraslim, nimajo omejitev, 

dovoljeno je vse – od pornografije do krvi. Vsebine za otroke pa so omejene, zadnje čase 

vedno bolj. Če se je včasih še na Dnevniku kadilo, gre danes za antipropagando. Tudi v 

serijah iz sedemdesetih in osemdesetih so liki kadili pipo – spomnimo se Pingovega očeta. 

Danes pa se vse bolj omejuje, kaj pokazati otrokom. Menim, da neke omejitve morajo biti, 

vendar ne v preveliki meri, saj ti otroci odraščajo in živijo v svetu, ki ni samo lep. Nisem 

zagovornik nasilja, daleč od tega, ni pa napačno, če je to nasilje prikazano na nek humoren 

način, predstavljen tako, da se otrok med gledanjem ne počuti ogroženega. Vendar je tu 

meja zelo tanka. Ko v animiranem filmu nekdo nekoga udari, da se mu poveča in raztegne 

glave ter zavrtijo oči, je to smešno, vendar mora hkrati nositi sporočilo, da je to početje v 

realnem življenju napačno – namreč boli in ni smešno. Nisem pa zagovornik tega, da je 
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otroke potrebno imeti v vati, jim povsod na glavo povezniti čelado in odstraniti vse težke 

situacije iz njihovega okolja. Otroci vidijo in doživijo še marsikaj hujšega, saj živijo v različnih 

družinah in okoljih. Vse je potrebno dozirati na pravilen način, hkrati pa v fazi razvoja 

scenarija in zgodborisa sodelovati z ljudmi, ki so za to usposobljeni – z  medijskimi psihologi. 

Tanka je meja v prikazovanju nasilja. Menim, da je pomembna dobra zgodba in če ta 

vključuje nasilje, ki ga otrok  razume na pravilen način, ni s tem nič narobe. 

 

8. Kakšen je status animacije v Sloveniji? 

Ta se je v zadnjih dvajsetih letih izboljšal, ampak le zaradi peščice ljudi, med katere lahko 

štejem tudi sebe. Garali smo in kombinirali hobi s profesionalnim življenjem. Oživljanju 

neživih podob smo posvetili veliko ur. Tudi festival Animateka, Društvo slovenskega 

animiranega filma in podobni, govorijo temu v prid. Na mednarodnih festivalih je avtorjev 

mnogo več, kot pred petindvajsetimi leti, a kultura v Sloveniji temu še ne sledi. Ne živimo v 

Ameriki, ampak v Evropi, kjer po navadi država sodeluje pri nastajanju kulturnih vsebin, 

med katere sodi tudi animirani film. Posluh s strani države sicer je, a je še veliko dela, 

preden se bodo stvari spremenile. Še vedno na primer nimamo razpisa za serije. Jaz sem 

potreboval deset let, da sem jo naredil – trinajst epizod, vsako kot kratki film. Te je težko 

prodati, saj so v istem času francoske produkcijske hiše naredile dvainpetdeset epizod, s 

katerimi se borimo na trgu.  

Mislim, da sta zavedanje in izobrazba avtorjev v zadnjih letih veliko doprinesla. S tega vidika 

sem precej optimističen. Malo manj o podprtosti vsebin s strani države, da bo ustvarjanje 

sploh mogoče. Mogoče to bolj velja za nas, srednjo generacijo, ki od tega živimo. A navadno 

je tako, da moraš delati kar precej stvari hkrati, če želiš živeti le od animiranega filma. 

Vsekakor pa je slovenski animirani film bolj prepoznaven in  posledično tudi bolj cenjen kot 

pred 15 leti. O njem se govori več, posledično nastaja več izdelkov, Akademija umetnosti v 

Novi Gorici pa ima tudi modul animacije. 
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GREGA MASTNAK 

Grega Mastnak (1969) je zaključil magistrski študij slikarstva na ALUO v Ljubljani, 

izpopolnjeval pa se je na oddelku za animirani film na FAMU v Pragi. Kot režiser, scenarist 

in vodja animacije je sedem let ustvarjal animirano serijo Bizgeci, sodeloval na različnih 

festivalih in ustanovil produkcijsko hišo OZOR, Zavod za gibljive slike, kjer nastaja nova 

risana serija Princ Ki-Ki-Do (Grega Mastnak, b.d.). Kot samostojni ustvarjalec na področju 

kulture dela in živi v Ljubljani. 

 

1. Kako doživljate animirani film? 

To je težko vprašanje – zdaj je zame animacija delo, vir preživetja, saj se s tem poklicno 

ukvarjam. Je pa hkrati tudi veselje. 

 

2. V kakšni tehniki najraje ustvarjate in zakaj? 

Animirane serije ustvarjam v računalniškem programu »TVpaint« in ob pomoči skupine 

animatorjev. Gre za računalniško animacijo, sicer pa me zanimajo vse tehnike, sploh 

dvodimenzionalne, tudi stop motion. Prva risanka je nastala z risanjem na papir, kar je po 

svoje zanimiv postopek, ki ohranja to »ročnost«, a je bistveno daljši in dražji. 

 

3. Kaj je za vas najpomembneje v samem procesu nastanka animacije – kateri 

ustvarjalni fazi dajete prednost? 

Pri samem nastanku bo to prav gotovo zgodboris, saj je ob dobri zasnovi in premisleku film 

praktično že končan. To je zelo pomemben element, saj vidiš, kaj funkcionira in kaj ne. 

Kadrov v animaciji ne moreš kar pretvoriti v stripovske ali obratno. Proces zahteva selekcijo 

kadrov, s čimer se izognemo slabi dramaturgiji. 

V samem procesu animiranja pa je zanimivo raziskovati medfaze. Trenutno animiram 

glavnega junaka Princa Kikidoja, kjer moram biti pozoren na mnogo stvari v ozadju. Gre 

sicer za klasično zgodbo, a je v ozadju še ogromno manevrskega prostora za risarske užitke 

in invencije, ki jih gledalec mogoče sploh ne vidi.  
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4. Kakšna je dinamika vašega dela – raje ustvarjate sami ali vam je ljubše timsko 

delo? 

Težko se odločim. Skupinsko delo mi je všeč, a je mnogokrat precej naporno. Ker tako delo 

ne predstavlja celotnega delavnika, mi to ustreza, kot režiser in producent pa moram tako 

ali tako misliti na celotno ekipo. 

 

5. Če pogledamo z vidika izobraževanja, katere vrednote ustvarja oziroma premore 

animacija? 

Prav kakor vsaka druga umetnost daje tudi animacija gledalcu marsikaj. Ne vidim da bi bila 

bistveno drugačna. V procesu učenja animacije pa bi sigurno izpostavil vrlino koncentracije, 

predvsem pa sposobnost abstraktnega mišljenja in predvidevanja. Pri animaciji namreč 

delaš eno, vidi pa se nekaj drugega – končni izdelek je drugačen, tako kot recimo pri grafiki. 

Razlika sicer ni velika, obstaja pa. Presenečenje je na koncu poplačano, še posebej kadar 

delaš na papir, saj do konca ne veš, kaj bo. 

 

6. Animirani film se mnogokrat povezuje z mlajšim občinstvom in še vedno vlada 

prepričanje, da je to zvrst za otroke. Kaj menite o tem, zakaj je po vašem mnenju tako? 

Delno je takšna miselnost sigurno predsodek. Sam delam v glavnem otroške animirane 

filme. Primerjam jih z otroškimi slikanicami – otrokom to odgovarja. Vendar zakaj pride do 

stereotipnega mišljenja? Film je namreč veliko bolj nevtralen kot pa animacija. Animirani 

filmi za odrasle imajo v ozadju neko estetiko, ki pa odgovarja le delu ljudi. Mogoče se 

problem skriva tu, v izrazu, ki je lahko preveč umetniški. Realističen animiran film namreč 

nima smisla, saj lahko to zaigramo v klasičnem filmu. Razen pri burleskah, tam animacija še 

ima prostor. Pretirane poze iz burlesk danes nimajo več učinka, medtem ko v risani obliki 

smiselno delujejo. 

 

7. Elementi nasilja se skrivajo v mnogih animiranih filmih, tudi tistih za otroke, kaj si 

mislite o tem? 

Mislim, da se zadnje čase pretirava z izključevanjem nasilja iz animiranih filmov, sploh za 

otroke, saj lahko te postanejo zelo dolgočasne, hkrati pa se to še vedno gleda. Tudi Janko 
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in Metka ter ostale Grimmove pravljice vsebujejo nasilje. Po določenih raziskavah je malo 

takšnega »strašenja« z volkom v otroštvu povsem upravičenega za razvoj otroka. Vse pa 

zopet ne sme biti zgrajeno na nasilju, hitro ga je lahko preveč. Menim pa, da lahko humor 

ublaži nasilje. Dober primer so risanke Tom & Jerry, ki so pravzaprav genialne, saj so akcija 

in šale duhoviti – raztegnjene brke postanejo glasbilo, cvetlični lončki padajo mačku na 

glavo itd. Tudi sam v svojem delu ne ločujem med dobrim in slabim. 

 

8. Kakšen je status animacije v Sloveniji? 

V Sloveniji je vedno veljala za nekaj finega, nikoli pa ni bila res udarna zvrst. Tudi danes ni, 

pa čeprav je bilo produkcije kar precej in ji trenutno kar dobro kaže. Pred desetimi leti je 

praktično ni bilo, zdaj pa se ves čas nekaj dela in veča. Porast je tudi na pedagoškem 

področju v smislu delavnic in izobraževanj. Za javnost je pa vse to tako simpatično.  

 
3.2.1 INTERPRETACIJA ODGOVOROV 
 

Odgovore na vprašanja sem iskala že v poglavju o statusu animacije (2.5 Status animacije). 

Tam sem postavila temelje problematiki, ki se zastavlja skozi nalogo. Sledi interpretacija 

odgovorov intervjuvancev, kjer sem ugotovitve povezovala in primerjala tudi z lastnim 

delom ter pristopom k animiranju, utemeljitve pa iskala tudi v literaturi. 

 

Vsak avtor, kakor vsak umetnik z lastno vizijo in zanimanji, dojema animirani film po svoje. 

Vsekakor gre za strast in ljubezen do medija, ki sta prerasli v poklicno kariero, medtem ko 

vsaka zgodba bazira na drugih izkušnjah – slikarjeva percepcija skozi gibanje oživlja 

ilustrirane podobe, režiserjeva pa v filmsko krajino umešča podobe ter z njimi sporoča 

zgodbo. Enako je s tehniko. Eriču je najbolj ustrezala gibljivost svinčnika, saj sta ga zanimala 

vitalnost gibanja in način premikanja, Saksido je kot najboljši približek realnosti ter zmes 

igranega filma in likovne umetnosti prepričal lutkovni animirani film, Mastnaku pa zaradi 

hitrosti najbolj ustreza računalniška tehnika.  
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Najpomembnejši element pri nastajanju animacije je prav gotovo zgodba. Vsi ustvarjalci so 

si enotni, da je dobra zasnova, ki jo predstavljata scenarij in zgodboris, ključna. Pomembno 

je poznavanje filmskega jezika, predvsem dramaturgije. Klasična logika pripovedovanja se 

skriva v vsaki dobri zgodbi, to pa pravzaprav skozi scenarij in zgodboris zajamemo v 

predprodukciji, ki predstavlja temelj našemu delu in kjer je bistvena naša organizacija.  

 

Po mnenju izprašanih je avtorsko načeloma vsako delo v svojem začetku, ko pa se usmeri 

na profesionalno raven, se pojavi tudi zahteva po ekipi oziroma njenem povečanju, kjer 

vsakdo prevzame področje, ki ga obvlada, kar pa s sabo seveda prinese zahtevo po večji 

organizaciji in kompromisih.  

 

Pri animiranju kot avtor najprej spoznaš pomen potrpljenja in koncentracije. Vložiti je 

potrebno veliko časa, da je viden rezultat. Z vidika izobraževanja pa animirani film nosi še 

mnogo drugih vrednot. Najprej izpostavimo razvijanje domišljije in kreativnega polja. Preko 

animacije se otroci naučijo, da je, kakor pravi Saksida, mogoče vse. Erič meni, da je fantazija 

gonilo sveta, animacija pa jo posreduje ravno skozi svojo igrivost. Hkrati pa je animacija 

ogledalo realnosti, ki nas obdaja. Posreduje informacije o svetu, otrok pa se na ta način uči 

o medsebojnih odnosih, čustvovanju in drugih elementih vsakodnevnega življenja, ki so 

ključnega pomena za njegov razvoj. Skozi domišljijo se lahko dotaknemo katerekoli teme, 

na ta način pa ob premišljeni rabi vsebine in elementov tako otrokom kot odraslim 

podajamo različna sporočila. Na tem mestu pa postane pomembno predvsem gledanje, saj 

ravno skozi ta segment otrok pridobiva informacije, ki jih podajamo. Zato je ključno, da je 

naše sporočilo letom primerno in smiselno, z mladim gledalcem pa se je o vsebini nujno 

tudi pogovoriti. 

 

Razmišljanje, ki je me je vodilo pri snovanju intervjujev je bilo vezano prav na mnenje ljudi 

o animaciji. Še vedno vztraja prepričanje, da gre za zvrst, primerno otrokom. Pa vendar 

vemo, da obstaja ogromno animiranih filmov, namenjenih izključno odrasli publiki. K temu 

lahko dodamo še različne festivale, ki prav tako ločijo program za otroke in odrasle. Tudi 

anketiranci menijo, da gre za stereotip, ki je posledica zgodovine in kulture gledanja filmov 
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v določeni državi, predvsem pa dejstva, da smo ljudje različno občutljivi na likovno govorico 

in nimamo enakega odnosa do likovnosti. Izraz animatorja je hitro lahko preveč umetniški, 

odklon od realizma pa širšo publiko odvrača. Avtorski film pa ravno zahteva razmišljanje in 

razvozlavanje skritih sporočil ter s tem estetsko občutljivo publiko. Na drugi strani pa se je 

ustvaril trend animacije, ki skozi priljudne in simpatične like podaja manj zahtevne zgodbe.   

 

Kaj pa nasilje, bi ga naj izločili? S tem se ni strinjal nihče od intervjuvancev, saj je nasilje 

element, ki sooblikuje naš obstoj. Je vseprisotno, tako danes kot nekoč, v pravljicah in 

resničnem življenju. Erič je skozi vzpostavitev bipolarnega odnosa med dobrim in zlim 

smiselno razložil vzpostavljanje in razumevanje medosebnih odnosov, ki služijo orientaciji 

v družbi. Svet namreč nima le pozitivne plati, ampak je potrebno spoznati tudi tisto drugo. 

Seveda se mora to dogajati postopno, primerno starosti otroka in predvsem na pravilen 

način. Slabo lahko uravnovesimo z dobrim, zato je nasilje lahko povsem smiselno, če je 

namenjeno učenju etike in morale. Nositi mora pravilno sporočilo, kjer pa je zopet ključna 

zgodba, ki prinaša sporočilo in zagotavlja, da ga bo otrok razumel na pravilen način. Nihče 

nasilja ne zagovarja, menijo le, da ga je smiselno uravnotežiti z nekim nasprotjem in 

pozitivnim sporočilom, Saksida in Mastnak pa sta mnenja, da ga lahko ublažimo s 

humorjem, ki ga zopet doziramo in predstavimo na pravilen način. Vsi pa so mnenja, da je 

meja v prikazovanju nasilja zelo tanka. Odrasla publika namreč nima omejitev, medtem ko 

je pri otrocih v razvoju potrebno biti pazljiv. 

 

O zgodovini animacije na slovenskem je bilo povedanega že veliko, me je pa vseeno 

zanimalo mnenje avtorjev samih. Ti so precej optimistični, saj se je v zadnjih dvajsetih letih 

produkcija okrepila, z njo pa tudi kvaliteta in število avtorjev. Slovenija počasi odpira vrata 

animaciji, za kar so zasluženi posamezniki v domeni avtorskega filma, festivali animiranega 

filma kot je Animateka in pa modul na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, ki je 

med drugim namenjen tudi animaciji. Animirani film torej tudi na naših tleh postaja bolj 

prepoznaven in cenjen. 
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Sama sem zanimanje za upodobitev gibanja v stripu in kratke, humorne zgodbe združila in 

popeljala v animacijo. Tudi zame je bilo srečanje z animacijo izlet v fantazijo, saj so moje 

ilustrirane podobe nastopile v filmu. Občutek, ko svojemu liku vdahneš življenje, je res 

neverjeten, saj podoba naenkrat postane polna sporočil, dobi karakter. Kljub temu, da si ti 

tisti, ki definira njeno gibanje, del lika ostaja samosvoj in na nek način preseneti s svojim 

»obnašanjem«. Sama sem svojo delo pričela prav pri zgodborisu, kjer sem opazila 

podobnost s stripom. Ugotovila sem, da kadri stripa ne pomenijo izdelane zasnove za film, 

ampak je potrebna nadgradnja in premislek o tem, da do sedaj zamrznjeni trenutki v času 

oživijo – predmeti v času opravijo določeno pot. To je domena dobre dramaturgije. 

Ustvarjala sem sama, zato je bil moj manevrski prostor večji. Šlo je za avtorski projekt, ki je 

zahteval manj omejitev kakor skupinsko delo. Hitro sem ugotovila, da je treba k delu 

pristopiti resnično organizirano, kjer je dodelan zgodboris res bistven. Dobri temelji v 

predprodukciji začrtajo pot dobri animaciji. 

 

Kot pedagoginja lahko nekaj besed namenim tudi vrednotam, ki jih ustvarja animacija in s 

tem tudi filmski vzgoji. V sodobnem času smo namreč obdani z avdiovizualnimi podobami, 

vpliv medijev pa je vedno večji, zato je nujno, da se o slednjih izobražujemo. Sem spadajo 

tako tiskani mediji, radio in televizija, kakor tudi internet, video in film. Izobraževanje mora 

biti zastavljeno širše in upoštevati socialni, estetski in ustvarjalni vidik. Film ni le zabava ali 

učni pripomoček – je umetnost, ki je bistvenega pomena za razvoj otrokovega kritičnega 

mišljenja, čuta za estetiko ter ustvarjalnih zmožnosti. Na ta način je otrok lahko aktivno in 

kreativno vpleten v medijsko kulturo. Z vidika vključevanja in pridobivanja novih znanj pa 

animirani film pravzaprav zajema cel spekter – vključuje filmsko, likovno in literarno teorijo 

ter glasbeno in sodobno umetnost (Slatinšek, 2007). Sama bi izpostavila še domišljijo in 

ustvarjalnost, ki se mi zdita ključni komponenti v otrokovem, ne le likovnem, razvoju. Naj 

bodo izkušnje filmske ali kako drugače umetniško zaznamovane, vedno se bodo skozi 

izkustvo povezale z dosedanjim znanjem ter ga nadgradile in obogatile. Že zdaj snujem in 

izvajam delavnice stripa, ki pa jih bo v prihodnje zanimivo in koristno zvezati z znanjem 

animacije. Primerjava stripa in animacije skozi gibanje se mi vsekakor zdi zanimiv pristop k 

spoznavanju zakonitosti filmske produkcije in delovanja kamere, hkrati ponuja dober 
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vpogled v zgodovino in razumevanje sveta pred nastankom gibljivih podob, z druge 

perspektive pa osvetljuje tudi gibanje samo – tako fizikalno kot fiziološko – kjer vidim 

možnosti različnih medpredmetnih povezav, tako z vključevanjem polja likovne umetnosti, 

fizike, športa, fotografije, videa ter ostale informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

 Na tem mestu se zdi smiselno pomuditi tudi pri možnostih za študij animacije. Če mojstri 

animiranega filma pred desetletji svojega znanja niso radi delili, pa se danes z večanjem 

produkcije in prepoznavnostjo temu primerno odpirajo tudi vrata izobraževalnih ustanov.  

Animacija se poleg Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici poučuje tudi na Akademiji 

za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Gre za modul animacija znotraj 

izbirnega predmeta Ilustracija ter za modul animacija na magistrski stopnji smeri Ilustracija 

(podiplomski študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij). Na študijski smeri Video 

in novi mediji se izvaja 2D in 3D animacija, kjer gre, kakor tudi na Ilustraciji, predvsem za 

izvajanje avtorskih projektov (Kamnik, 2019, osebna komunikacija).  

 

3.2.1.1 Razmislek ob koncu naloge 
 

Različna občutljivost ljudi za likovno govorico in odnos do likovnosti sta tudi po mojem 

mnenju največja faktorja, ki vplivata na dojemanje animiranega filma. Brez njiju gledalec ne 

vidi skritih sporočil, svet likovnosti pa se ga ne dotakne v tolikšni meri. Umetniški izraz stopi 

nasproti realističnemu upodabljanju, kar grobo rečeno sproži odpor. Vse to sem namreč 

zaznala tudi pri stripih. Ljudi zanima predvsem klasičen strip v smislu realističnega izraza in 

anatomsko pravilno izrisanih figur, ki ga odlikuje dobra zgodba, ko pa v roke dobijo avtorski 

strip, interes hitro upade. Tu na vrsto vsekakor pridemo pedagogi, ki lahko skozi gledanje 

in izobrazbo že učencem približamo ne le svet animiranega filma, ampak tudi drugih 

medijev, kot je na primer strip. S tem jim približamo umetniški svet in različne pristope 

ustvarjanja. 

Sposobnost abstraktnega mišljenja in estetska občutljivost se mi na tem mestu zdita zelo 

dobri repliki na razmišljanje o prevladujočem trendu in zakoreninjenih predsodkih o 
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animiranem filmu, kljub zgodovinskim dejstvom, ki sem jih navedla v poglavju o statusu 

animacije (2.5 Status animacije). 

 

McCloud (2010) pravi, da naj gre za oblikovaje lika, njegovo mimiko ali telesno govorico, bo 

bralec v stripu najbolj cenil ravno prepoznavnost. Tudi zgodovina stripa je polna enostavnih 

in poljudnih likov, ki jih notranji svet niti ni natančno izdelan ali pa jih definirajo manj 

kompleksne lastnosti – risanje je lahko enostavno ali pa kompleksno in skrivnostno. 

Nekateri celo menijo, da je ravno ta otroška naivnost in odsotnost kompleksnega 

človeškega notranjega sveta tista obča privlačnost stripa (McCloud, 2010). Otroška 

preprostost ima najbrž torej obraten učinek in je lahko hitro premalo kompleksna za 

odraslo osebo, ki ob pomanjkljivem znanju stilizirano delo zato označi kot otrokom 

primerno. 

 

Enako se je dogajalo mojima stripovskima serijama Biolog Bine in Bejba. Lika sta s svojo 

enostavno podobo priljudna, ljudem se zdita simpatična in privlačna, njune zgodbe pa po 

odzivu bralcev sodeč očitno zabavajo. Kljub temu pa kdaj dobita oznako »otroška«, ko si 

publika zaželi »resnejšega« stripa, s čimer namiguje na realizem.   

 

Moje stripovske zgodbe se vedno iztečejo s humornim preobratom, kar je v smislu 

dramaturgije dobro. Zgodba je kratka, gledalec jo hitro použije, ob njej se nasmeje, 

podkrepljena pa je s simpatičnim oblikovanjem likov. Humor črpam iz vsakodnevnih 

situacij, s katerimi se lahko poistoveti večina ljudi. Iz prepoznavnosti, preprostosti in 

privlačnosti sem izhajala tudi pri animiranem filmu, ko sem za osnovo vzela prav določen 

strip. Moja filma nista bila povsem izpiljena, a kakor pravi Erič (2019, osebna komunikacija), 

je lahko animacija v svoji osnovi zelo okorna, če le ima dobro zgodbo. Temu na drugi strani 

pritrjuje tudi Albahari (2017, str. 10), ko strip opredeli za »takšen medij, da ga še tako dobra 

risba ne more rešiti slabe naracije«. 

 

V likovnem smislu torej prihaja do določene dvojnosti. McCloud (2011) govori o učinku 

karikature in njeni poenostavljeni resničnosti. Ko realistično podobo reduciramo in 
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poenostavljamo na osnovni pomen, se ji zveča pripovednost, pozornost pa se usmeri na 

določeno idejo. V čevlje karikirane podobe se zaradi njene univerzalnosti postavimo lažje, 

kakor v tiste realistične. Pri slednji vidimo obličje drugega, pri karikirani pa se bolj zavedamo 

sebe. To je med drugim tudi osnovni vzrok otroškega navdušenja nad karikirano risbo in s 

tem tudi liki animiranih filmov. Realistično upodabljanje slika svet zunaj nas, medtem ko 

karikatura nariše naš notranji svet in s tem pomaga pri vživljanju (McCloud, 2011). Otroška 

domišljija in neobremenjenost pa se s tem še lažje identificirata. Z odraščanjem namreč na 

to mesto kmalu stopi razum, ki se zastavi kot protiutež. 

 

S sorodno tematiko se v svojem z oskarjem in zlatim globusom nagrajenim animiranim 

filmom Mirai ukvarja tudi japonski režiser Mamoru Hosoda, kjer ga zanima ravno svet otrok 

in kako vanj potopiti odraslo osebo. Prikaže doživljanje sveta skozi oči otroka, s čimer pa se 

lahko poistoveti tudi odrasla oseba – ne le, ker smo bili vsi nekoč otroci, ampak predvsem 

z vidika izgube ljubezni, ki smo je bili v različnih oblikah, ne glede na starost, deležni vsi 

(Majcen, 2019). 

To se mi zdi dober primer, ki nasprotuje trditvi, da je animacija zvrst za otroke. Režiser 

ubere obratno smer ob pomoči animacije, za katero trdi, da je primeren način 

komuniciranja in vplivanja na ljudi. Otroke je namreč opazoval med igro ter njihovo 

obnašanje prenesel na animirane like, česar v filmu ne bi bilo tako lahko narediti. Animacija 

odpira nova vrata filmu in lahko realnost upodobi na še neprikazan način (Majcen, 2019). 

 

Režiser Hosoda pravi, da »[…] kar se tiče animacije in prikazovanja otrok v njih, niti ni nujno 

treba načenjati otroških tem. Gre bolj za interakcijo z otroki. Film ni orodje za učenje 

morale; lahko je, ni pa nujno. Res gre za orodje reflektiranja družbe, a ne vedno. Film ponuja 

možnost osvobajajoče, tople izkušnje, ki poseže v dušo. Menim, da je na tak način možno 

vplivati na ljudi, na njihov način razmišljanja. Mislim, da je animacija zelo primerna za tak 

način sporočanja« (Majcen, 2019).  
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4 SKLEP 
 

Strip – gibanje – animacija. Zaporedje negibljivih podob na eni in zvočna slika v gibanju na 

drugi strani. Povezavo med medijema, ki sem jo preko gibanja iskala v pričujočem delu, sem 

našla prav v besedni zvezi (ne)gibljive podobe.  

 

Kot piše Jovanović (2008), je za razumevanje gibljivih podob in s tem tudi razlike med 

stripom in animacijo ključno filmsko mišljenje. Gre za mešanje časovnih in prostorskih form, 

za montažno mišljenje in razumevanje časa z osnovnim elementom istočasnosti. 

 

Prassel (2018) citira Darka Masneca, ki pravi: »Animacija prikazuje likovnost v gibu in 

dokazuje, da je čas v bistvu gibanje«. In res je gibanje, ki je predstavljalo rdečo nit mojemu 

raziskovanju, ves čas v odnosu do časa in prostora, kader pa je kot frame ali fotogram tisti 

element, ki čas, prostor in dejanje združuje in poveže v celoto. Začenši z zgodborisom 

ugotavljam, da so si osnovni gradniki obeh zvrsti zelo podobni ali celo enaki in da je 

animacija na nek način podaljšek stripa oziroma z gibanjem nadgrajen strip.    

 

Kaj hitro se je pokazalo, kako smiselno je iskati povezave in utemeljevati ugotovljeno tudi 

ob pomoči lastnih stripovskih del. Ugotovila sem, da lahko skozi raziskovanje analiziram 

lastne izdelke in jih uporabljam kot slikovne primere, na ta način pa reflektiram tudi lastno 

ustvarjanje. Zato sem v nalogo skušala vključiti čim več lastnih del, bodisi končanih bodisi 

narejenih v namen ilustriranja ugotovitev. Če gibanje ustvarjamo s pomočjo likovnih in 

filmskih prvin, sem iz prvih izhajala, saj so mi povsem domače, medtem ko sem morala 

druge šele spoznati. Kot pravi Albahari (2017), je risba vsekakor temelj stripa, pogoj zanj pa 

razumevanje, upoštevanje in pravilna raba stripovskega jezika, ki ima lastne zakonitosti. 

 

V sklopu raziskovanja sem se udeležila tudi izobraževanja o ustvarjanju animiranih filmov v 

organizaciji Zavoda ZVVIKS, ki ga je vodil Kolja Saksida. Program Od teorije do prakse – 

Dvodnevno izobraževanje o ustvarjanju animiranih filmov se je osredotočal na stop 

animacijo, kjer smo spoznavali osnovne pojme, naučeno pa preizkusili v praksi, ko smo 
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ustvarili vsak svojo kratko stop animacijo, s tem pa pridobili znanje, ki ga lahko apliciramo 

na pouk likovne umetnosti. Šele ob pomoči programa Kool Capture sem na primer 

razumela, kako lahko s prepolavljanjem faz skrajšamo proces dela in prelisičimo oko.  

 

Spoznavanje in učenje animacije skozi celoten raziskovalni proces je bila zame svojevrstna 

izkušnja. Kot umetniška zvrst me mogoče sploh ne bi pritegnila, če je ne bi postavila v 

kontekst s stripom, ki pa je v fokusu mojega zanimanja in umetniškega ustvarjanja. 

Spoznala sem, kaj sploh pomeni animirati – ne gre le za vključevanje gibanja, ampak za 

oživitev lika, obujanje, dajanje duše. Moji stripovski liki so prvo občinstvo pridobili skozi 

risbe, klasične stripe, ki sem jih med drugim objavljala tudi na družabnih omrežjih. Sčasoma 

sem jih selila tudi na druge nosilce kot so beton, stena ali celo dežnik. Oživljala sem jih ob 

pomoči pripisanih zgodb, šele ob spoznavanju zakonitosti animacije pa sem odkrila 

prednosti igranja s časom, prostorom in gibanjem. Moji liki so se skozi stripovske nastope 

še dodatno formirali, oblikovali določene karakterje, ljudje pa so jih sčasoma prepoznali in 

vzeli za svoje. Postali so osebnosti. Te z vnosom gibanja skozi animacijo postanejo še 

kompleksnejše – ker lik oživi, lahko njegove lastnosti in obnašanje le še izpopolniš. Že tako 

se mi dozdeva, da karakterji ob pomoči moje domišljije včasih kar pobegnejo izpod nadzora, 

animacija pa je zdaj temu dodala le še eno dimenzijo. 

 

Ne vem, v kolikšni meri se bom v prihodnje posvečala animaciji – še vedno se bolj nagibam 

k stripu, saj je področje, ki ga želim še raziskovati, prav tako pa na »ustripljanje« čaka še 

vrsta idej. Vsekakor pa bom Bineta in Bejbo vsake toliko časa malo zbudila in spustila iz 

stripovskih okvirčkov. 
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