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Abstract 

 

The thesis presents innovations in the modern comics industry and Japanese comics or manga 
is at its forefront. In it, I present the historical background of the manga and how it differs from 
Western culture and its comic book practices. 

In my thesis I also present an author's work based on the tradition of Japanese comics, analyze 
it and present the new technology that enabled me to craft it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Comics, Manga, Author's Work, Digital Drawing, Anime, Clip Studio Paint EX, 
Osamu Tezuka. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

7 
 

Kazalo  

 

1. Uvod .............................................................................................................................. 11 

1.2. Podrobneje o mangi ................................................................................................ 11 

1.3. O osebnem delu na področju stripa ........................................................................ 12 

2. Teoretični del ................................................................................................................. 12 

2.1. Pojem manga .......................................................................................................... 12 

2.2. Zgodovinski povzetek mange do stika z Zahodom ................................................ 21 

2.3. Zgodovina mange po stiku z Zahodom do konca vojn – kindai manga ................. 28 

2.4. Zgodovina mange po vojnah do danes ................................................................... 34 

2.5. Vpliv mange na zahodno kulturo ........................................................................... 42 

2.6. Razlike v praksah med zahodnim stripom in mango ............................................. 44 

3. Praktični del ................................................................................................................... 46 

3.1. Opis uporabljene tehnologije ................................................................................. 46 

3.2. Vplivi in reference .................................................................................................. 53 

3.3. Razvoj stila in njegove prednosti ........................................................................... 57 

3.4. Analiza avtorskega dela ......................................................................................... 60 

3.4.2. Primerjalna analiza tehnike in stila s povprečjem in tradicijo ........................ 61 

3.4.3. Primerjalna analiza vsebinskega izražanja ali naracije s povprečjem in 
tradicijo.. ........................................................................................................................ 71 

4. Zaključek ....................................................................................................................... 73 

5. Viri ................................................................................................................................. 74 

6. Viri slikovnega gradiva ................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

8 
 

Kazalo slikovnega gradiva 

Slika 1: Santou Kyouden, prizor iz prvega zvežčiča Shiji no yukikai, iz leta 1798. ............... 14 
Slika 2: Katsushika Hokusai, Budistični menihi iz Hokusaieve mange, iz leta 1814. ............ 14 
Slika 3: Utagawa Toyokuni, portretiran igralec v svoji vlogi iz dela Toyokuni Manga Zue, iz 
leta 1859. .................................................................................................................................. 15 
Slika 4: Tsukioka Yoshitoshi, mitološki prizor Sakate Kintokia in pajka iz Yoshitoshi mange, 
iz leta 1886. .............................................................................................................................. 16 
Slika 5: Charles Wirgman, naslovnica revije The Japan Punch, iz leta 1878. ......................... 17 
Slika 6: Charles Wirgman, ilustracija Evropejcev z izredno velikimi nosovi, iz Wirgmanove 
revije The Japan Punch, leta 1883. ........................................................................................... 18 
Slika 7: Kitazawa Rakuten, naslovnica revije Tokyo Puck, iz leta 1905. ............................... 19 
Slika 8: Kitazawa Rakuten je bil odgovoren za prvi objavljen japonski strip Tagosaku in 
Mokubee si ogledujeta Tokio leta 1902 v publikaciji Jiji Manga. ........................................... 19 
Slika 9: Naslovnica prvega zvežčiča v angleščino prevedene mange Astro Boy Osamuja 
Tezuke iz leta 2002. Prva Astro Boy zgodba je sicer bila že napisana leta 1951..................... 20 
Slika 10: Uporaba navidezne kamere v prostoru in kadriranja je v delih Osamuja Tezuke 
ustvarila bistveno večjo psihološko globino in realizem. Prizor je pridobljen iz angleško 
prevedenega dela Astro Boy iz leta 2002. ................................................................................ 21 
Slika 11: Karikature, najdene za stenami templja Houryuuji v Nari, ki izvirajo iz 7. stoletja. 22 
Slika 12: Rokoborba žab in zajcev, prizor iz prvega zvitka Kyoujuu Giga, delo pripisano 
menihu Tobi, iz 12. stoletja. ..................................................................................................... 23 
Slika 13: Prizor iz zvitka Hōhigassen (Tekmovanja prdenja). Kopija izgubljenega originala, 
katerega avtorstvo se pogosto pripisuje menihu Tobi, iz 12. stoletja. ...................................... 24 
Slika 14: Ōtsu-e prizor slepega glasbenika, ki odganja psa s svojimi opornicami, neznanega 
avtorja iz 19. stoletja. ................................................................................................................ 25 
Slika 15: Hokusaiev ukiyo-e Velik val Kanagawe iz leta 1831. ............................................. 26 
Slika 16: Ljubimca med poletjem, s pahljačo, za trsteno zaveso avtorja Kitagawe Utamaroja 
iz leta 1802. .............................................................................................................................. 26 
Slika 17: Toba-e s prizorom Fukubikia (Loterije veselja in žalosti) avtorja Keisaia Ensena iz 
leta 1810. .................................................................................................................................. 27 
Slika 18: V kibyoushijih lahko opazimo začetke uporabe besednih oblačkov, ki pa še niso bili 
uporabljeni izključno za zamejevanje besedila, temveč za prikazovanje sanj in sanjskega 
vzdušja. Prizor izvira iz Santou Kyoudenovega dela z naslovom Diary Penned by Two-
Headed Brush with Virtue and Vice iz leta 1799. .................................................................... 27 
Slika 19: Stripi Rudolpha Töpfferja so najpogosteje citirani kot prvi stripi v modernem 
smislu. Prizor izvira iz stripa z naslovom The Adventures of Obadiah Oldbuck iz leta 1937. 28 
Slika 20: Sasae Ono je bil med bolj znanimi mladimi umetniki, ki je rad ilustriral dekadentno 
progresivno družbo tistega časa. Še posebej je bil znan po »flapper girls« ilustracijah, ki so 
bile objavljene v reviji Tokyo Puck. ......................................................................................... 29 
Slika 21: Prizor iz stripa Kanemochi Kyouiku (Kako vzgojiti bogataša) avtorja Masamuja 
Yanasea iz leta 1929, v katerem se glavni lik, bogataš, sprašuje o prečudovitem glasu 
trobente, nato pa ugotovi, da gre za protest proletariata. .......................................................... 30 
Slika 22: Naslovnica revije Shōnen Club iz leta 1932. ............................................................ 31 
Slika 23: Naslovnica revije Shōjo Club. .................................................................................. 31 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

9 
 

Slika 24: Naslovnica revije Yonen Club iz leta 1932. ............................................................. 32 
Slika 25: Letak Australian Screams (Avstralski kriki) iz kolekcije Letaki za sovražnika iz leta 
1942, namenjeni avstralskim in ameriškim četam.................................................................... 33 
Slika 26: Naslovnica stripa Unganaizou (Nesrečni vojak) avtorja Tarōta Yashime, ustvarjen 
proti koncu vojne, ki naj bi bil najden ob mnogih truplih japonskih vojakov. ......................... 34 
Slika 27: Strip Sazae-san avtorice Machiko Hasegawe iz leta 1952. ...................................... 35 
Slika 28: Kamišibajska predstava. ........................................................................................... 36 
Slika 29: Osamu Tezuka. ......................................................................................................... 37 
Slika 30: Vpliv filmov in animacije na Tezuko je najbolje viden v njegovi prvi mangi Shin 
Takarajima iz leta 1947, v kateri je prvi prizor potovanja proti pomolu upodobljen v zaporedju 
ilustracij, ki dobesedno spominja na filmski trak (bere/gleda se z desne proti levi). ............... 38 
Slika 31: Primer »gekiga« mange, Satsuma Gishiden (Legenda samuraja iz Satsume) 
Hiroshija Hirate iz leta 2006. Opazimo lahko, da je celoten slog upodabljanja veliko bolj 
dramatičen in realističen. .......................................................................................................... 40 
Slika 32: Naslovnica neinstitucionalne revije Garo, v kateri je bila objavljena večina »gekiga« 
mang, iz leta 1966. .................................................................................................................... 41 
Slika 33: Primer izredno stiliziranih velikih oči iz mange za dekleta, Berusaiyu no Bara 
(Versajska vrtnica) avtorice Riyoko Ikede iz leta 1972. .......................................................... 46 
Slika 34: Tablica Wacom Intous Pro Medium s pisalom. ....................................................... 48 
Slika 35: Pomožna mehanična tipkovnica z označenimi tipkami. ........................................... 48 
Slika 36: Pilot Clip Studio Paint Tabmate Controller. ............................................................. 50 
Slika 37: Nastavitve za pomožnega pilota. .............................................................................. 50 
Slika 38: Logotip Clip Studio Paint. ........................................................................................ 51 
Slika 39: Zaslon programa Clip Studio Paint EX. ................................................................... 53 
Slika 40: Prizor iz animirane serije Fate/Stay Night, Unlimited Blade Works, delo studia 
Ufotable iz leta 2015................................................................................................................. 54 
Slika 41: Primer uporabe računalniško generiranih specialnih učinkov iz dela Fate/Stay 
Night, Unlimited Blade Works iz leta 2015. Dela studia Ufotable pogosto uporabljajo različne 
»particle« učinke in 3D-modelirana ozadja, kar jim omogoča lažjo simulacijo kamere v 3D-
prostoru. .................................................................................................................................... 55 
Slika 42: Sam Yang, Skateboard Study, 2021. ........................................................................ 56 
Slika 43: Ilya Kuvshinov, Groceries, 2017. ............................................................................. 57 
Slika 44: Primer upodobitve prostora iz popularne mange Naruto avtorja Masashija 
Kashimotota iz leta 2000. Zaradi minimalnih tonov ilustracija na prvi pogled deluje dokaj 
ploskovito kljub nakazanemu prostoru. V tem primeru je bil čas porabljen predvsem za 
natančno skico ter črno obrobo te skice.................................................................................... 58 
Slika 45: Primer kreiranja prostora iz avtorskega dela, pri katerem sem namesto za črno 
obrobo svoj čas porabil za nanašanje sivih tonov neposredno na dokaj preprosto, nenatančno 
skico. ......................................................................................................................................... 59 
Slika 46: Primer prizora iz filmske serije Kara no Kyoukai, delo studia Ufotable, leta 2007. 61 
Slika 47: Ker tudi v mojem delu dogodki potekajo ponoči, mi je uspelo doseči podobno 
temačno vizualno podobo kot pri delih studia Ufotable. .......................................................... 61 
Slika 48: Prizor iz animirane serije Fate/Stay Night, Unlimited Blade Works, delo studia 
Ufotable iz leta 2015................................................................................................................. 62 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

10 
 

Slika 49: V avtorskem delu pridobim podoben učinek specialnih učinkov s pomočjo 
raznolikih čopičev, ki lahko simulirajo različne meglice, prašne delce in osvetljavo. ............. 62 
Slika 50: Ninja Bugeichou avtorja Sampeia Shiratoja iz leta 1959. Eno izmed prvih del 
gekige. Senčenje z rastri se še ni uporabljalo. .......................................................................... 63 
Slika 51: Primer mojstrskega nanašanja rastrov iz mange Claymore avtorja Norihirota Yagia 
leta 2007. .................................................................................................................................. 64 
Slika 52: Primer analognega nanašanja v naprej pripravljene samolepilne rastre. .................. 64 
Slika 53: Digitalna pretvorba sivin v raster. ............................................................................ 65 
Slika 54: Gumb za pretvorbo plasti v raster............................................................................. 65 
Slika 55: Meni za pretvarjanje plasti v raster........................................................................... 65 
Slika 56: Primer obojestranske ilustracije iz serije mang Tokyo Ghoul: Re, avtor Sui Ishida, 
leta 2016. Ilustracija je digitalen kolaž fotografije oblakov v ozadju, pretvorjene v raster, ter 
ilustrirane pokrajine v ospredju. ............................................................................................... 66 
Slika 57: Primer obojestranske ilustracije iz avtorskega dela, pri čemer sem prav tako 
uporabil fotografijo zvezdnatega neba v ozadju ter ga pretvoril v raster. ................................ 67 
Slika 58: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča iz Ishidove mange 
Tokyo Ghoul leta 2011. ............................................................................................................ 67 
Slika 59: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča v besednem oblačku iz 
Ishidove mange Tokyo Ghoul: Re leta 2016. ........................................................................... 68 
Slika 60: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča tako v človeškem liku 
kot besednem oblačku, ki se izgubljajo v črnini in dajejo celotni ilustraciji slikarsko podobo, 
iz Ishidove mange Tokyo Ghoul: Re leta 2015. ....................................................................... 68 
Slika 61: Primer uporabe ekspresivnih potez v besednih oblačkih iz avtorskega dela. ........... 69 
Slika 62: Primer uporabe ekspresivnih potez v besednih oblačkih ter na obrazu glavnega lika 
iz avtorskega dela. .................................................................................................................... 69 
Slika 63: Primer uporabe ekspresivnih potez na človeški figuri, ki se izgubljajo v temi, iz 
avtorskega dela. ........................................................................................................................ 70 
Slika 64: »Silent« (tiha) manga oziroma manga, ki ne uporablja besedila in zvočnih učinkov 
za posredovanje svoje zgodbe, kot primer izredne zmožnosti vizualne komunikacije mang. 
Trend takih mang se vedno veča, ker jih lahko bere vsak, ne da bi potreboval predznanje 
jezika, v katerem so napisane. Naslov dela je Without you avtorja DosDrive iz leta 2015. .... 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

11 
 

 

1. Uvod  

 

1.1.  Na splošno  o stripu 

Točno opredeliti strip kot likovno izrazno formo, je skoraj nemogoče, saj gre za nadpomenko, 

ki jo uporabljajo tako likovni teoretiki kot laiki, in sicer kot besedo, ki pomensko zajame dela 

od jamskih poslikav, kamnitih reliefov, japonskih poslikanih papirnatih zvitkov, posamičnih 

ilustracij v časopisu z dodanim besedilom (editorial) do sodobnih grafičnih romanov, ki jih 

lahko kupimo v knjigarni. Koliko so jamske poslikave stripovska oblika in koliko je to le 

načrtna asociacija za ustvarjanje kredibilnosti medija v umetnostnozgodovinskih krogih, je 

sicer vprašljivo, ampak kaže, da je vsem tem oblikam skupno to, da so sestavljene iz zaporedja 

ilustriranih prizorov. Predvsem za moderno obliko stripa je značilno, da je njegova osnovna 

enota okvirček, ki omejuje oziroma ujame trenutek v zgodbi, ki jo pripoveduje. Vse drugo, od 

oblačkov z besedilom do zvočnih učinkov, so le dodatki, ki pripomorejo k bolj razločnemu 

podajanju zgodbe (Duncan, Smith, 2009).  

Med današnjimi najpopularnejšimi oblikami so večinoma stripi, ki vsebujejo dramsko strukturo 

in skušajo pripovedovati zgodbo, kar pa najbolje uspeva japonski stripovski kulturi in njihovim 

stripom, ki se jim reče manga, gledano zgolj po številu prodanih natisnjenih grafičnih romanov 

(Rousmaniere, Matsuba, 2019). 

 

1.2. Podrobneje o mangi 

Razlog za takšno ogromno popularnost mange v primerjavi s stripi drugih kultur je verjetno ta, 

da manga daje veliko večji občutek svobode na vseh področjih medija. Ima nešteto žanrov, 

raznolikih zgodb, vse so obdelane v japonskem igrivem in profesionalnem duhu, kar jih 

povzdigne na raven, pri kateri lahko vsak najde mango za svoj okus, ne glede na starost ali celo 

kulturno ozadje. Vizualni jezik mange je namreč zelo univerzalen in temelji na tem, da se lahko 

v njeno zgodbo vživiš tako kot pri filmu. To je možno zato, ker je za mango značilno, da 

uporablja podobne tehnike kadriranja in pripovedovanja, kot jih vidimo v filmu. Je izredno 

vizualna in se običajno ne zanaša veliko na dialog, kar v praksi pomeni, da ima celoten medij 

veliko večjo psihološko globino, saj mora bralec veliko čustev, tako kot v filmu, razbirati iz 
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ilustracij likov. K množični popularnosti pa prispevata tudi hitrost in količina materiala, ki se 

ga kreira in objavi, tako da bralcem nikoli ne postane dolgčas (Rousmaniere, Matsuba, 2019). 

 

1.3.  O osebnem delu na področju stripa 

Manga je med drugim prišla na naše kulturno območje predvsem z internetom, prek katerega 

je dosegla tudi mene. Čeprav sem že v osnovni šoli občasno risal stripe, ki so bili nekoliko 

inspirirani po Tintinu, to zdaleč ni bilo moje glavno zanimanje. Ko pa sem se v srednji šoli 

srečal z mango, me je s svojo pripovedno globino popolnoma prevzela. V enakem obdobju se 

je tudi izredno izboljšala in popularizirala digitalna tehnologija za digitalno ilustriranje, 

predvsem prek YouTuba s »speedpaint« (pospešeni posnetki celotnega ustvarjalnega procesa) 

posnetki, ki so prikazovali pospešen posnetek ustvarjalnega procesa v določenem programu za 

oblikovanje rastrske grafike, katerih motiv pa je bila običajno ilustracija mange. Te tehnologije 

(digitalnih programov za oblikovanje rastrske grafike) sem se tudi sam priučil in skozi dolga 

leta eksperimentiranja mi je uspelo razviti lasten stil, ki se mi zdi dovolj inovativen, da bi ga 

bilo smiselno analizirati, skupaj z delom, v katerem sem ga uporabil, ter predstaviti tehnologijo, 

s pomočjo katere je delo nastalo. 

Če govorimo o novostih v sodobni stripovski kulturi, se moramo najprej osredotočiti na mango, 

saj v zadnjem desetletju ni drugega govora kot o njej. Preden pa se spuščam v analizo in 

primerjave, se mi zdi smiselno, da najprej razložim osnovne pojme, s katerimi se ukvarjam, saj 

manga kot umetniška forma v našem kulturnem prostoru še ni popolnoma znana. Predvsem v 

umetnostni zgodovini se je še ne omenja veliko. Zato bom najprej predstavil zgodovino medija 

ter kako se obnaša v odnosu z zahodno kulturo in kako se razlikuje od njenega stripa. 

 

2. Teoretični del 

 

2.1.  Pojem manga  

V grobem pomenu manga pomeni japonski strip. Beseda japonski je tukaj pomembna, saj je 

razlika med mango in njeno različico zahodne kulture dovolj velika, da jo lahko opazi tudi 

neizkušen bralec. Zanimivo pa je, da je japonska stran ne tolmači podobno. Povprečen Japonec 
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ne vidi razlike med našim in njihovim stripom, temveč je za njega vsak strip manga, tako kot 

je vsak animiran posnetek, ne glede na to, kakšnega izvora je ali za katero starostno skupino je 

narejen, anime. Angleški besedi »strip« in »comic« se zelo redko uporabljata, čeprav bralec 

opazi, da mora brati z druge smeri, kot je navajen. Razlog za to verjetno izvira iz dejstva, da je 

manga izredno star izraz, približno 200 let, in je doživel toliko sprememb, da je zato tudi veliko 

bolj fleksibilen v uporabi. Izraz manga je v japonščini sestavljena iz dveh pismenk: 漫 (man) 

in 画 (ga). 画 (ga) pomeni slika. Ta del besede se v prevodu prevaja dokaj neposredno in 

običajno v kombinaciji z drugimi pismenkami prikazuje prizor oziroma akcijo, ki poteka v 

omejenem prostoru, kot to lahko vidimo v besedah, kot sta na primer film (映画 /ei-

ga/projicirana slika) in animacija (動画/dou-ga/gibajoča se slika). Prvi del besede 漫(man) pa 

je veliko bolj zahteven za prevod, saj se je razvijal približno 200 let in v tistem času strip (kot 

ga poznamo danes) ni bil edina stvar, ki si jo je lastil. Izraz ima tako mnogo pomenov, med 

njimi: naključen, muhast, neodgovoren, improviziran, divji in neselektiven (Gravett, 2017, str. 

26).  

Izraz naj bi prvič prišel v uporabo v 18. stoletju, ko ga je leta 1798 založnik, pisatelj in umetnik 

iz Eda Santou Kyouden uporabil v predgovoru svoje zbirke ilustracij Shiji no Yukikai (Prihod 

in odhod štirih letnih časov). Gre pravzaprav za zbirko preprostih skic vsakdanjih ljudi, ni 

pomembno, katerega stanu, starosti ali spola, ki jih je umetnik spontano risal medtem, ko so se 

mimo njega sprehajali po ulici. Njegov znanec, eden najbolj znanih ukiyo-e umetnikov tega 

časa, Katsushika Hokusai pa je bil prvi, ki je izraz manga leta 1814 uporabil v naslovu svoje 

zbirke skic in ga populariziral. Naslov zbirke je bil Hokusai Manga, iz njegovih skic pa so jo 

zbrali njegovi učenci. Te skice je umetnik ustvarjal v prostem času, verjetno na podoben način 

kot Kyouden. Zbirka je nastala z namenom, da bi bila v uporabi kot knjiga, iz katere bi lahko 

njegovi učenci prerisovali in se učili slikarstva. Zbirka se je izkazala za tako popularno, da so 

jih poleg prvega zvežčiča do leta 1878 zbrali in izdali še 14. Do konca stoletja so se izvodi 

prodajali in razširili po celotni Japonski (Rousmaniere, Matsuba, 2019, str. 278). 

Pismenka 漫(man) je verjetno bila uporabljena zato, ker je bila pred uporabo v izrazu »manga« 

uporabljena v naslovih knjig, večinoma v kombinaciji z drugimi pismenkami, ki bi jih lahko 

označili za zbirke raznih pisnih gradiv, na primer zbirke raznih esejev in zbirke raznih 

dnevnikov potovanj. Uporaba pismenke v teh izrazih izraža to neomejeno preprostost zbiranja 
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in organiziranja gradiva, ki sta ga prav tako po vsej verjetnosti začutila Kyouden in Hokusai v 

svojih zbirkah in v načinu upodabljanja (Rousmaniere, Matsuba, 2019, str. 278). 

 

Slika 1: Santou Kyouden, prizor iz prvega zvežčiča Shiji no yukikai, iz leta 1798. 

 

Slika 2: Katsushika Hokusai, Budistični menihi iz Hokusaieve mange, iz leta 1814. 
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Po Hokusaievi smrti se je izraz manga nehal uporabljati kot učbenik risanja, uporabljal se je kot 

zbirka raznega gradiva. Prvi po Hokusaievi smrti, ki ga je uporabil v naslovu svojega dela, je 

bil ukiyo-e umetnik Utagawa Toyokuni. Z njim je poimenoval svojo zbirko raznih ukiyo-e 

barvnih lesorezov, na katerih so bili portretirani znani kabuki igralci, in sicer Toyokuni Manga 

Zue. Zbirka je izhajala med letoma 1859 in 1861 v dveh delih. V prvem so bili upodobljeni 

razni doprsni portreti kabuki igralcev, v drugem pa prizori iz predstav (Rousmaniere, Matsuba, 

2019, str. 281). 

 

Slika 3: Utagawa Toyokuni, portretiran igralec v svoji vlogi iz dela Toyokuni Manga Zue, iz 
leta 1859. 

 

Drugi tak ukiyo-e umetnik, ki je prav tako ustvaril podobno zbirko lesoreznih odtisov, je bil 

Tsukioka Yoshitoshi. Njegova zbirka Yoshitoshi Manga, ki je izhajala med letoma 1885 in 

1887, je vsebovala osem posamično izločenih prizorov iz klasičnih zgodb, zgodovinskih kronik 

in pravljic. Tudi njegova manga ni služila učenju slikarstva, temveč kot zbirka raznih naključnih 

subjektov (Rousmaniere, Matsuba, 2019, str. 281). 
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Slika 4: Tsukioka Yoshitoshi, mitološki prizor Sakate Kintokia in pajka iz Yoshitoshi mange, 
iz leta 1886. 

 

V tem obdobju lahko ob primeru teh dveh umetnikov vidimo, da je bila beseda manga  

uporabljena v smislu naključne selekcije raznih predmetov obravnave in njihove proste zbirke. 

Ko je ukiyo-e umetnik uporabil to besedo v naslovu svojega dela, se je lahko osvobodil od 

ustvarjanja določenih motivov in se je lahko prepustil raznolikosti. Za umetnika to ni bil žanr, 

temveč beseda, s katero je lahko praktično v naslovu nakazal, da se delo ne vrti okoli 

določenega motiva ali teme (Rousmaniere, Matsuba, 2019, str.281).  

Na prehodu iz obdobja Edo v obdobje Meiji (1868–1912) je manga dobila še tretji pomen, 

preden se je začela uporabljati v modernem smislu. 12. poglavje zbirke Hokusai Manga, 

poglavje, ki je prepleteno s človeškimi karikaturami, je bilo izredno popularno in je naredilo 

velik vtis na umetnika Ippyouja; ta je izraz mange opredelil kot izraz, ki pomeni karikaturo. 

Vendar kljub temu, da sta se karikatura in obrazna mimika začeli v tistem času zelo razvijati, 

se izraz manga za karikaturo ni množično uporabljal. Je pa to obdobje spodbudilo večjo uporabo 

karikature, kar je po vsej verjetnosti kasneje tudi vplivalo na mango in uporabo karikature v 

njej (Rousmaniere, Matsuba, 2019, str. 282). 

Leta 1853, ko so ameriške oborožene sile pod poveljem komodorja Perryja po dolgi 

samoizolaciji Japonsko prisilile k odprtju, je prišlo tudi do zelo velikega dotoka novih idej in 

hkrati zelo bliskovite modernizacije (Schodt, 1997). Za nas je tukaj najpomembnejši prihod 
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zahodnega stripa, za širjenje katerega sta bila najbolj odgovorna angleški stripar Charles 

Wirgman in francoski umetnik Georges Bigot. Wirghman je bil odgovoren za objavljanje prvih 

stripov zahodnega stila v svoji reviji The Japan Punch, v kateri je Japoncem prvič predstavil to 

pripovedno formo. Forma stripa se je, najverjetneje po zaslugi tradicije kaligrafskega slikarstva 

in ukiyo-e lesorezov, zelo hitro obdržala in postala izredno popularna. Zato se je pojavilo veliko 

japonskih revij, ki so se tudi same hotele preizkusiti v tej novosti. »Ponchi-e« (slike »punch«) 

je tako postala beseda, ki je v tistem času predstavljala strip, medtem ko je beseda manga vedno 

bolj izginjala (Gravett, 2017, str. 27).  

 

Slika 5: Charles Wirgman, naslovnica revije The Japan Punch, iz leta 1878. 
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Slika 6: Charles Wirgman, ilustracija Evropejcev z izredno velikimi nosovi, iz Wirgmanove 
revije The Japan Punch, leta 1883. 

 

Kitazawa Rakuten je bil prvi, ki je besedo manga uporabil za poimenovanje zgodbe, ki se jo 

pripoveduje z ilustracijami. Opremljena je z besedilom in ilustracijami, ki so zamejene v 

okvirčke, čemur mi rečemo strip. V ponovno oživitev besede naj bi ga prepričal reformist in 

eden izmed večjih japonskih mislecev tistega časa Fukuzawa Yukichi, ki je menil, da mora tudi 

Japonska razviti samostojno popularno karikaturo, če se hoče upreti zahodni družbi. Fukuzawa 

je bil tudi založnik japonskega časopisa Jiji Shinpou, v katerem se je Kitazawa tudi prvič 

predstavil javnosti s svojo mango Jiji (Gravett, 2017, str. 27). Kitazawa se je v oblikovanju zelo 

zgledoval po humornih stripih revije Punch, po stripih, objavljenih v francoskih revijah 

L'Assiette au Beurre in Le Rire, po nemški reviji Bilderbogen ter ameriški reviji Puck. V 

poznejših zapisih je tudi priznal, da manga, kot jo poznamo danes, ne bi mogla postati to, kar 

je, če ne bi prišlo do tega stika in mešanja z zahodno kulturo. Kitazawa je nato tudi sam postal 

založnik revije Tokyo Puck, v kateri je objavljal mange in ustanavljal šole in delovna mesta za 

nove avtorje mange (Gravett, 2004, str. 21). 
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Slika 7: Kitazawa Rakuten, naslovnica revije Tokyo Puck, iz leta 1905. 

 

Slika 8: Kitazawa Rakuten je bil odgovoren za prvi objavljen japonski strip Tagosaku in 
Mokubee si ogledujeta Tokio leta 1902 v publikaciji Jiji Manga. 

 

Med vojno je manga ponovno šla nekoliko v pozabo. Ker je imela militaristična vlada vedno 

večji vpliv v njihovi državi, je bila tudi manga bolj ali manj del promocije militarističnih 

podvigov (Schodt, 1997).  
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Zadnji, ki je še pretvoril izraz manga in ga ponesel na vrhunec popularnosti, je bil Osamu 

Tezuka, bog mange, kot ga tudi imenujejo. Po koncu druge svetovne vojne je razvil način 

upodabljanja, ki je vključeval filmske tehnike, videne v Disneyjevi animaciji in zahodnih filmih, 

po katerih se je tudi zgledoval. Manga je naenkrat postala medij, sposoben velike vsebinske 

globine, ki jo je lahko izražal že samo s sličicami, brez potrebe po besedilu, kar ga je po 

Tezukovem mnenju spremenilo v univerzalni jezik človeštva. To je verjetno tudi eden izmed 

vzrokov za njeno današnjo svetovno popularnost. Manga je v času ekonomske ekspanzije na 

Japonskem postala tako popularna, da lahko njene vplive opazimo v celotni zabavni industriji 

(Schodt, 1997). 

 

Slika 9: Naslovnica prvega zvežčiča v angleščino prevedene mange Astro Boy Osamuja Tezuke 
iz leta 2002. Prva Astro Boy zgodba je sicer bila že napisana leta 1951. 
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Slika 10: Uporaba navidezne kamere v prostoru in kadriranja je v delih Osamuja Tezuke 
ustvarila bistveno večjo psihološko globino in realizem. Prizor je pridobljen iz angleško 
prevedenega dela Astro Boy iz leta 2002. 

 

Manga je tako postala to, kar je danes, po zaslugi pritoka zahodnih idej in mešanja z japonskimi, 

manga pred tem pa je bila odlična podlaga, ki je navadila bralstvo na množično distribuirano 

karikaturo. Kot smo videli, je izraz skozi leta menjaval različne pomene, s prihodom Zahoda 

pa se je popolnoma preobrazil. Ker sta izraz in medij doživela toliko sprememb, sta zaradi tega 

postala izredno odprta tako v uporabi kot ustvarjanju.  

 

2.2.  Zgodovinski povzetek mange do stika z Zahodom 

Čeprav je že strnjeno opisano, kako se je izraz manga razvijal od prvih načinov uporabe, je 

treba poudariti, da različni zgodovinarji menijo, da so njene predhodnice še starejše. Mnogo 

zgodovinarjev meni, da je manga na Japonskem tako zelo popularna predvsem zaradi japonske 

dolge zgodovine karikiranja ter uporabe kombinacije slike in besedila v umetninah (Gravett, 

2004).  

Začetki karikiranja na Japonskem imajo korenine v kitajski kulturi in njihovem tradicionalnem 

slikarstvu, saj so ju med 6. in 7. stoletjem množično posnemali. Budizem je bila glavna stvar, 
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ki so jo prinesli, s tem pa množično gradnjo budističnih templjev. V teh templjih lahko za 

njihovimi stenami najdemo prve poizkuse karikiranja, ki so jih po vsej verjetnosti ustvarili 

delavci medtem, ko so imeli čas (Schodt, 1997, str. 28).  

 

Slika 11: Karikature, najdene za stenami templja Houryuuji v Nari, ki izvirajo iz 7. stoletja. 

 

Tudi za prvi primer takšne umetnosti je najpogosteje navajan budistični menih iz 12. stoletja 

Toba s svojimi zvitki, s karikirano meniško službo v podobi raznih živalic, Kyoujuu Jinbutsu 

Giga oziroma Kyoujuu Giga – Zvitki zabavajočih se živalic in ljudi. Nekateri celo trdijo, da naj 

bi to bila prva manga, saj si jo lahko potem, ko si jo razprl, bral od desne proti levi v kontinuiteti, 

liki so bili komično karikirani in ponekod je bilo vključeno besedilo. Oblika nekoliko spominja 

na današnjo obliko, čeprav manga še zdaleč ne predstavlja samo karikature. Prav tako ti zvitki 

in karikature, ki so nastajali v kasnejših letih, niso bili široko dostopni v javnosti, temveč so 

ostajali za zidovi templjev do približno 17. stoletja (Schodt, 1997, str. 28, 29). 
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Slika 12: Rokoborba žab in zajcev, prizor iz prvega zvitka Kyoujuu Giga, delo pripisano 
menihu Tobi, iz 12. stoletja. 

 

Kljub temu da so bili ti zvitki običajno zelo religiozni, so bili naslikani izredno igrivo in 

karikirano. Igrivost in norčevanje med menihi presenetljivo nista bila slabo sprejeta, temveč sta 

bila celo spodbujana. Zato so med drugim v 17. stoletju začele nastajati zen karikature, v katerih 

so bile upodobljene tudi, za naše pojme, izredno absurdne vsebine, kot so na primer tekmovanja 

v prdenju in tekmovanja v primerjavi velikosti penisa. Spodbujanje takšne absurdnosti je bilo 

odobreno, saj je menih slikal take vsebine predvsem z namenom, da trenira prepoznavanje 

človeške absurdnosti in hkrati vzpostavljanje lastnega stanja neodvisnosti od takšnih vsakdanjih 

razvad, z namenom, da bi dosegel razsvetljenje, se pravi nenavezanost na tuzemstvo (Schodt, 

1997, str. 30, 32).    
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Slika 13: Prizor iz zvitka Hōhigassen (Tekmovanja prdenja). Kopija izgubljenega originala, 
katerega avtorstvo se pogosto pripisuje menihu Tobi, iz 12. stoletja. 

 

V 17. stoletju je prvič prišlo do množične distribucije karikature v javnosti, kar se je zgodilo v 

v mestu Ōtsu blizu Kjota. Te »ōtsu-e« oziroma »ōtsu« slike so bile na začetku oblikovane kot 

amuleti za popotnike, pozneje pa so postale samostojna sekularna (posvetna) karikatura, ki je 

upodabljala razne osnovne motive, kot so lepa dekleta, demoni v meniških oblačilih ter 

bojevniki. Ōtsu-e slike so bile izredno popularne in so jih je zato začeli tiskati na tisoče, in sicer 

s prvimi preprostimi tehnikami tiska (Schodt, 1997, str. 32).  
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Slika 14: Ōtsu-e prizor slepega glasbenika, ki odganja psa s svojimi opornicami, neznanega 
avtorja iz 19. stoletja. 

 

Tisk pa se je razvijal še naprej, še posebej barvni lesorez, ki je pripomogel k pogostejši rabi 

preprostejših oblik zabavne umetnosti. Po njej sta nastala velika potreba in zanimanje v obdobju 

Edo (1600–1867), ki je sledilo. V njem je prišlo do zaprtja države, z namenom samoohranitve 

takratne vlade. Umetnost in trgovanje z zunanjim svetom sta bila prepovedana. Mir v državi in 

nepredvideno bogatenje domačih trgovcev pa sta spodbudila potrebo po poceni zabavi. Tukaj 

so imeli ukiyo-e lesorezi svoje začetke. Ukiyo-e se iz japonščine prevaja kot »slike lebdečega 

sveta«, ker se je motivika vrtela okoli nepredvidljivosti življenja, ki je takrat vladalo, in iskanja 

senzualnih užitkov, z namenom, da se ta občutek nepredvidljivosti zmanjša. Prvi ukiyo-eji so 

bili črno-beli in so upodabljali predvsem razvratne prizore iz rdečih četrti, kot je bila Yoshiwara 

(Tokio) (Schodt, 1997). Ljudje so jih na začetku imeli za zelo degenerativne, toda z barvno 

izboljšavo v tisku in diverzitaciji tem je njihova popularnost začela rasti. Ukiyo-e erotične 

narave ali »shunga« (spomladanske slike), ki je upodabljala moške in ženske v vseh možnih 

erotičnih položajih, je prav tako postala popularna. Tudi shunga je bila podvržena igrivemu in 

svobodnemu japonskemu kaligrafskemu duhu, kar se lahko razbere iz nezadržanosti pri 

upodabljanju moških in ženskih seksualnih elementov v čim večji obilnosti. Tudi osebe med 

opravljanjem koitusa so lahko postavljene v položaje, ki so lahko prikazani na zelo igriv in 

humoren način. Kljub grobi in surovi vsebini shunge pa je vlada izvedla le nekaj neučinkovitih 
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poskusov cenzure, učinkovitejše pa šele v 20. stoletju, in sicer zaradi konformizma do krščanske 

etike internacionalne skupnosti (Schodt, 1997, str. 33–36). 

 

Slika 15: Hokusaiev ukiyo-e Velik val Kanagawe iz leta 1831. 

  

Slika 16: Ljubimca med poletjem, s pahljačo, za trsteno zaveso avtorja Kitagawe Utamaroja iz 
leta 1802. 

 

Kar se umetnikov tistega časa tiče, so bili dokaj temeljito predstavljeni v prejšnji temi, bi pa 

bilo treba pogledati še druge, »stripom« podobne forme, ki so v tistem času nastajale z novo 

razvitimi tiskarskimi tehnikami – toba-e in kibyoushi.  

Leta 1701 je Ōka  Shumboku natisnil delo Toba Sankokushi, v katerem so bile predstavljene 

dnevne dogodivščine nagajivih dolgonogih možicev na ulicah Kjota in Osake. V Osaki se je 

nato začel trend tiskanja teh črno-belih igrivih »slikanic«, ki so jih poimenovali toba-e po prej 

omenjenem menihu Tobi in njegovih karikiranih živalcah. Poznejšim oblikam so bil dodani 

tudi besedilo in razni pregovori (Schodt, 1997, str. 37). 
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Slika 17: Toba-e s prizorom Fukubikia (Loterije veselja in žalosti) avtorja Keisaia Ensena iz 
leta 1810. 

 

»Kibyoushi« ali »rumene platnične« knjižice so bile v nasprotju s toba-ejem veliko bolj 

pripovedne, daljša zgodba se je lahko objavljala kot serija. Te zbirke črno-belih grafik so nastale 

tako kot mnoge današnje karikature za odrasle iz njenih predhodnic (akabyoshi – rdeče platnice), 

ki so bile usmerjene na otroke in oglaševanje njihovih igrač. Te grafike so obračunavale z 

vsakdanjimi trendi, modo in pogosto oblastjo, kar jim je večkrat prineslo strogo cenzuro in 

zatrtje. Izredno popularni so bili v 18. stoletju, kar priča tri tisoč naslovov, ki so nastali v 

največji popularnosti med letoma 1775 do 1806, in sicer približno sto na leto (Rousmaniere, 

Matsuba, 2019, str. 104). 

 

Slika 18: V kibyoushijih lahko opazimo začetke uporabe besednih oblačkov, ki pa še niso bili 
uporabljeni izključno za zamejevanje besedila, temveč za prikazovanje sanj in sanjskega 
vzdušja. Prizor izvira iz Santou Kyoudenovega dela z naslovom Diary Penned by Two-Headed 
Brush with Virtue and Vice iz leta 1799.  
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Ti dve tradiciji dokazujeta, da ima Japonska nekoliko daljšo tradicijo sekventnega 

pripovedovanja s pomočjo karikature in stilizacije kot Zahod, ki jo je začel razvijati šele v prvi 

polovici 19. stoletja s prvim stripom Rudolpha Töpfferja. Ta tradicija sicer ni dosegla večje 

razsežnosti in se je spremenila šele z vplivom Zahoda, a kljub temu lahko rečemo, da brez te 

tradicije Japonska ne bi bila tako odprta za strip, kot je bila, ko je v državo vstopil Zahod 

(Duncan, Smith, 2009). 

 

Slika 19: Stripi Rudolpha Töpfferja so najpogosteje citirani kot prvi stripi v modernem smislu. 
Prizor izvira iz stripa z naslovom The Adventures of Obadiah Oldbuck iz leta 1937. 

 

2.3.  Zgodovina mange po stiku z Zahodom do konca vojn – kindai 

manga 

O dotoku zahodnih idej v 19. stoletju po končani samoizolaciji ter o vplivu zahodnih stripov na 

nastanek prvega japonskega stripa oziroma mange je že bilo govora. Pod okriljem Kitazawe 

Rakutna in njegovih sodobnikov, kot so Ippei Okamoto, Sakou Shishido, Yutaka Asou idr., se 

je oblika razvila v legitimno umetniško obliko in poklic, za katerega se lahko izuriš. Sami so 

bili bolj ali manj izurjeni v tujini oziroma pri mojstru stripa iz tujine, njihovo delo pa je tako 

rekoč temeljilo na spreminjanju te nove eksotične kulture v nekaj, kar je lahko popularno pri 

domači javnosti. Stripi so bili, kot v Ameriki, na začetku objavljeni v časopisu, nato pa so jih 

začeli zbirati v knjige (Schodt, 1997). 
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Z odprtjem države pa je prišlo tudi do dotoka novih političnih idej in nato v 20. letih do velike 

politične svobode in modernizacije mest. To je bilo obdobje »Roaring 20.«, obdobje jazza in 

mestnega življenja, in tako dekadentno življenje so velikokrat ilustrirali mladi intelektualci 

(Schodt, 1997, str. 49).   

 

Slika 20: Sasae Ono je bil med bolj znanimi mladimi umetniki, ki je rad ilustriral dekadentno 
progresivno družbo tistega časa. Še posebej je bil znan po »flapper girls« ilustracijah, ki so bile 
objavljene v reviji Tokyo Puck. 

 

Japonska hitra modernizacija pa je bila, zaradi ekonomskih nezmožnosti, pospremljena z 

družbenimi vrenji. Veliko mladih intelektualnih umetnikov se je z novimi problemi 

radikaliziralo v novi »proletariat«, saj jim je ruska revolucija v letu 1917 podala novo privlačno 

ideologijo. Tako je v 30. letih na Japonskem skoraj pomenilo, da si bil, če si bil uveljavljen 

umetnik, marksist. Časopisi, kot sta Musansha Shinbun (Proletarske novice) ter Senki (Vojni 

list), in tudi nekaj zmernih publikacij so objavljali radikalizirana dela levičarskih skupin 

(Schodt, 1997). Masamu Yanase je lep primer tega obdobja. Ustvarjal je stripe o prikupnih 

delavcih in koruptivnih, zavaljenih bogataših. Leta 1929 je celo ustvaril parodijo na »Bringing 

Up Father« Georgea McManusa, ki se je imenoval »Bringing Up a Rich Man« oziroma 

»Kanemochi Kyouiku« (Gravett, 2004). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

30 
 

 

Slika 21: Prizor iz stripa Kanemochi Kyouiku (Kako vzgojiti bogataša) avtorja Masamuja 
Yanasea iz leta 1929, v katerem se glavni lik, bogataš, sprašuje o prečudovitem glasu trobente, 
nato pa ugotovi, da gre za protest proletariata. 

 

V liberalni fasadi Japonske pa so se vedno bolj začele kazati razpoke. Kljub politizaciji 

umetnikov je ultranacionalistična milica, ki je bila usmerjena v zavzemanje in širitev v Azijo, 

prevzemala kontrolo nad civilnim diskurzom. V poznih 20. in zgodnjih 30. letih je japonska 

militaristična vlada mobilizirala ideološko policijo, oboroženo z »orwelskim« zakonom o 

»ohranjanju miru« z namenom, da dobijo nadzor nad tistimi, ki naj bi imeli protivladne misli. 

To so izvajali z ustrahovanjem umetnikov in njihovih založnikov. Veliko založniških podjetij 

so zaprli, večino pa prisilili k samocenzuri. Nesodelovanje je vodilo k zaporni kazni, v zaporu 

so umetnike, kot je bil prej omenjeni Yanase, tudi mučili. Šef založnikov se je včasih 

prostovoljno pustil aretirati in zapreti in je sam prevzel odgovornost, zato da bi rešil založbo 

pred propadom. Preganjanje je prisililo umetnike, da so delovali v varnejših žanrih, na primer 

stripih za otroke in erotičnih grotesknih »nonsense« stripih za odrasle (Schodt, 1997, str. 51). 

V tistem času so nastale tudi prve otroške revije, ki so bile tako rekoč predhodnik današnjih 

velikih revij mange. Vse je finančno podpiral največji japonski založnik knjig Kodansha: 

Shōnen Club leta 1914 (mesečna publikacija za fante) in Shōjo Club leta 1923 (za dekleta) ter 

Yonen Club leta 1926 (za zelo majhne otroke). Prodajali so se že tudi v večjih količinah. V 

januarju 1931 je Yonen Club prodal 950.000 kopij. Pred pojavom teh revij so bili stripi 
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večinoma tvorjeni iz samo štirih do osem okvirčkov. V teh novih revijah pa so začeli objavljati 

daljše serijske zgodbe, v katerih je bila vsaka epizoda dolga približno dvajset strani in se je tudi 

zaključila. Te stripe so, podobno kot danes, zbrali v lepe, sicer trde platnene zbirke oziroma 

zvežčiče. Vsak je obsegal približno 150 strani in je bil natisnjen v barvah (kar današnja manga 

ni). Revije so, podobno kot danes, imele veliko več strani – okoli 400 (Schodt, 1997). V 

nasprotju z njimi so njihovi ameriški sorodniki bili običajno le tanke revije, ki so bile sestavljene 

le iz zbirke stripov, in ne iz daljših pripovednih zgodb. To je namreč japonska inovacija, ki se 

je držijo še danes in jo je pozneje prevzel tudi »comicbook« (Duncan, Smith, 2009). Postavitev 

je bila tudi še nekoliko nerazvita. To je pozneje razvil Osamu Tezuka (Rousmaniere, Matsuba, 

2019). 

 

Slika 22: Naslovnica revije Shōnen Club iz leta 1932. 

 

Slika 23: Naslovnica revije Shōjo Club. 
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Slika 24: Naslovnica revije Yonen Club iz leta 1932. 

 

Iz teh otroških revij so prišli razni klasiki, kot sta na primer Suihō Tagawa in njegovo delo 

Norakuro (Črn potepuh) ter Keizō Shimada in njegovo delo Bouken Dankichi (Pustolovec 

Dankichi). Vendar so zaradi pritiskov militaristične vlade tudi te zgodbe postajale vedno bolj 

moralistične in so začele propagirati tradicionalne vrednote lojalnosti, poguma in moči za mlade 

fante, do te mere, da se današnji akademiki lahko le sprašujejo, koliko so s tem še dodatno 

vplivali na širjenje takratnega militarizma (Schodt, 1997).  

Otroške revije so skozi leta doživljale spremembe zaradi vojne. Fotografije in članki v revijah 

so vedno bolj vsebovali zgodbe o uspešnih podvigih vojske. Namesto smejočih se otrok, ki se 

igrajo, so bili na naslovnici resni otroci s puško. Shōnen Club je tako julija 1945 vseboval le še  

dvaintrideset strani samega besedila brez naslovnic, na zadnji strani pa je bilo navodilo, kako 

uporabljati ročno granato (Schodt, 1997, str. 51). 

Izredno zaskrbljujoče je bilo, do kakšne mere je japonski vladi uspelo podrediti umetnike in 

intelektualce med začetkom (1937 na Kitajskem) in koncem (1945) druge svetovne vojne. 

Nekateri so seveda verjeli militarističnemu cilju osvoboditve Azije izpod nadzora kolonializma, 

nekatere pa so spreobrnili v svoje vrste s pogojevanjem. Neubogljivim umetnikom je grozila 

kazen z ječami, ukinitvami njihovega dela, socialno izolacijo itd., medtem ko so bili ubogljivim 

dodeljeni rehabilitacijski programi in podpora družbe. Zato, za razliko od Nemčije, usmrtitve 

na Japonskem niso bile potrebne, saj je večina umetnikov, razen nekaj izjem, naredila totalen 

preobrat – kljub temu da so pred tem močno kritizirali vlado, so jo začeli potem podpirati 

(Schodt, 1997, str. 55). 
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Ena večjih značilnosti pred 30 leti je bila, da so se morali umetniki mange zbirati v skupine, če 

so hoteli, da jim v industriji uspe. To je vlada med vojno seveda izkoristila tako, da je uničila 

večino neubogljivih skupin in ustvarila svoje, v katerih je lahko imela večji nadzor nad umetniki, 

saj so bili umetniki spodbujeni, da se združijo pod njenimi novimi zakoni (Schodt, 1997, str. 

55).  

Po Pearl Harborju decembra 1941 je bilo delo umetnika mange sestavljeno iz risanja družinskih 

stripov, ki so bili popolnoma neškodljivi in so spodbujali solidarnost v državi, risanja 

enookvirnih stripov, ki so vilificirali (očrnili) poveljnike (Churchill, Roosevelt itd.) nasprotnika, 

in risanja v službi vojske in vlade za ustvarjanje propagande, ki je bila uporabljena proti 

nasprotnikom. Našli so tudi delo za predvojne mlade mestne intelektualce, ki so se prej ukvarjali 

z ilustracijo erotike takratnega dekadentnega življenja, s tem, da so jih zaposlili z risanjem 

erotičnih letakov, ki so jih oblikovali na način, da bi Američanom vzbudili skrb za lastne žene 

in dekleta in jim s tem zbili moralo. Seveda so Američani izbrali podobno taktiko in so s 

pomočjo padal razširjali »Rakkasan Nyuusu« ali »Parashute News«, v katerem so bili ilustrirani 

Japoncem znani junaki mange. Edini problem te propagande je bil, da ni bila povsem učinkovita 

zaradi površnega znanja japonščine (Atkins, 2017, str. 56–58).  

 

Slika 25: Letak Australian Screams (Avstralski kriki) iz kolekcije Letaki za sovražnika iz leta 
1942, namenjeni avstralskim in ameriškim četam. 

 

Proti koncu vojne pa se je ameriška propaganda korenito izboljšala z objavljanjem izredno 

učinkovitega humanističnega stripa Unganaizou – Nesrečni vojak. Strip je ustvaril Tarō 
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Yashima, nekoč član proletarskih gibanj na Japonskem. Potem, ko so ga leta 1933 zaprli in 

mučili, je pobegnil v Ameriko; tam je začel prostovoljno služiti v ameriški vojski, ko se je 

začela vojna. Njegov strip Unganaizou je bil dvajset strani dolg letak, ki je ilustriral japonskega 

reveža, umirajočega zaradi korumpiranih japonskih oficirjev. O učinkovitosti tega stripa so 

pričala mnoga trupla japonskih vojakov, ob katerih je bil najden ta strip. Yashima pa je s svojim 

delom tudi skrbel, da bi Američanom prikazal Japonce kot normalne ljudi, da niso nazadnjaki, 

da niso vsi brezglavo podrejeni cesarju, kot so jih zahodni mediji radi portretirali. Leta 1943 je 

zato izdelal »New Sun« – zgodbo, kreirano iz risanih sličic in s podnapisi, v kateri je izpostavil 

japonski militarizem in kako so se on in veliko njemu podobnih skušali upirati temu sistemu. 

Po vojni je Yashima ostal v Ameriki; prejel je nagrade za razne otroške slikanice. Yashima je 

bil tudi edini japonski levičarski umetnik, ki je med vojno našel način za nadaljnje upiranje 

japonskemu militarizmu (Schodt, 1997, str. 59).  

 

Slika 26: Naslovnica stripa Unganaizou (Nesrečni vojak) avtorja Tarōta Yashime, ustvarjen 
proti koncu vojne, ki naj bi bil najden ob mnogih truplih japonskih vojakov.  

 

2.4.  Zgodovina mange po vojnah do danes 

Takoj po vojni, po predaji Japoncev avgusta 1945, so se umetniki mange ponovno začeli 

preseljevati nazaj v opustošena mesta in obudili svoje delo. Cenzura je ponovno začela vladati, 

tokrat pod okupacijo zavezniških sil, vendar je odprtost za nove ideje bila večja kot kadarkoli 

prej. Ljudje so zelo hitro prevzeli sistem demokracije, tudi tisti, ki so bili prej na strani 

militarizma, saj so hoteli čim prej pozabiti grozote vojne. To obdobje je bilo obdobje revščine, 

pohabljenih ljudi, sirot in črnih trgov. Ljudje so si želeli ponovno postaviti življenje na noge. 

Optimistični predvojni stripi ter časopisi so ponovno zaživeli, vendar je z novim sistemom 
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prišlo tudi do več svoboščin. Machiko Hasegawa je tako bila prva ženska avtorica mange, ki je 

napisala strip Sazae-san, zgodbo o mladi Sazae in njeni družini. Piše o tem, kako se z 

optimizmom skuša soočati s težo realnosti. Strip je bil izredno popularen in njegova animirana 

adaptacija izhaja še danes (Atkins, 2017, str. 199).  

 

Slika 27: Strip Sazae-san avtorice Machiko Hasegawe iz leta 1952. 

 

Stare otroške revije, kot so Shōnen Club in otroški stripi, so ponovno zaživeli, a s spremembo 

– ker so očitno hoteli pozabiti grozote vojne, so začele zgodbe temeljiti na znanstveni fantastiki. 

Toda ti stripi so imeli podobno monotono kompozicijo kot predvojni in mladina je bila izredno 

lačna poceni zabave, zato si je želela spremembe (Schodt, 1997). 

Ena od novosti, ki se je pojavila na ulici, je bil »kamishibai« ali ilustrirana igra – kamišibaj. Šlo 

je za ulično igro uprizarjanja zgodb z uporabo ročno natisnjenih in prelakiranih, ilustriranih 

sekvenc na kartonaste plošče, postavljene v prosto stoječo škatlo v obliki televizijskega zaslona 

(Gravett, 2004, str. 38). Pripovedovalci so z njimi potovali od naselja do naselja in otrokom 

pripovedovali zgodbe ob uporabi zvočnih učinkov. Predstave so bile brezplačne, vendar se je 

spodobilo, da so otroci na koncu predstave od pripovedovalca kupili izredno cenovno dostopne 
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tradicionalne sladkarije (dagashi). Do začetkov predvajanja televizije leta 1953 je bilo ocenjeno, 

da si je s kamišibajem služilo kruh okoli 10.000 ljudi in da je te predstave gledalo povprečno 

pet milijonov ljudi na dan. Tudi ko jih je televizijska industrija izpodrinila, je veliko teh 

pripovedovalcev postalo umetnikov mange (Schodt, 1997, str. 62).  

 

Slika 28: Kamišibajska predstava. 

 

Kar se tiče tiska stripa, so bili po vojni založniki v Tokiu v precejšnjih težavah, saj so še vedno 

tiskali trde platnene stripe kot pred vojno, ki pa so bili tokrat za otroke predragi. Založniki v 

Osaki so v tem videli priložnost in so hitro začeli izdajati izredno cenovno dostopnejše stripe z 

rdeče natisnjenimi platnicami na grobem papirju, ki so jih prodajali kar na ulicah. Umetniki so 

bili zelo slabo plačani, vendar so v zameno imeli ogromno umetniške svobode. Na takem trgu 

je začel delovati legendarni »bog« mange Osamu Tezuka, ki je s svojim delom preoblikoval 

celotno industrijo (Alt, 2020).  
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Slika 29: Osamu Tezuka. 

 

Leta 1947 je dvajsetletni Osamu Tezuka objavil svojo prvo mango Shin Takarajima (New 

Treasure Island), ki je bila dolga dvesto strani. Shin Takarajima se je od ostalih stripov nekoliko 

razlikoval in to je zelo hitro opazila takratna mladina. Kreativna uporaba kompozicije, 

specialnih učinkov, poraba več okvirčkov za depikcijo ene akcije, vse to je dalo bralcem 

občutek, da gledajo film. V svoji avtobiografiji je med drugim zapisal, da so se njemu sodobni 

stripi zdeli omejeni s tem, da so bili prikazani s samo enega zornega kota, kar je njemu kot 

ustvarjalcu omejevalo kreacijo dramatičnih in psiholoških učinkov. Zato je začel uporabljati 

tehnike, ki jih lahko vidimo pri snemanju filmov. Za model so mu bili nemški in francoski filmi, 

ki jih je gledal kot otrok, ter animacija Walta Disneyja in Maxa Fleischerja. Začel je 

eksperimentirati s kadriranjem, s »close-upi« (bližnjimi posnetki) ter uporabo več okvirčkov, 

da je pokazal vrh zgodbe namesto enega samega, kot je bilo takrat v navadi. Rezultat tega so 

zato bili izredno dolgi stripi, ki so imeli tudi do tisoč strani. Njegova inovacija se je izkazala za 

izredno uspešno, kar kažejo ocene za število prodanih izvodov Shin Takarajime, ki se gibljejo 

od štiristo do osemsto tisoč. Po objavi Shin Takarajime so Tezuko zelo hitro obiskali uredniki 

novoformiranih revij v Tokiu – Shōnen Manga in Shōnen, v katerih sta bila objavljena bodoča 

klasika »Jungle Taitei« (Jungle Emperor) in »Atom Taishi« (Ambasador Atom oz. Tetsuwan 

Atom – Mogočni atom, v katerega se je kasneje preimenoval). Obe deli sta kmalu dobili lastno 

animirano TV-serijo in začeli val kulture animeja, kot jo poznamo danes. Seriji sta prišli tudi 

na Zahod pod imenoma »Kimba the White Lion« – Beli lev Kimba in »Astro Boy«  – Astro in 

sta zaslužni za to, da sta Zahodu vzbudili zanimanje za njun izvirnik, se pravi mango kot medij 

(Gravett, 2004). 
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Slika 30: Vpliv filmov in animacije na Tezuko je najbolje viden v njegovi prvi mangi Shin 
Takarajima iz leta 1947, v kateri je prvi prizor potovanja proti pomolu upodobljen v zaporedju 
ilustracij, ki dobesedno spominja na filmski trak (bere/gleda se z desne proti levi).  

 

Povpraševanje po mangi Tezuke je bilo nepotešljivo. Njegova nova tehnika mu je odprla vrata 

do neverjetnih možnosti v eksperimentiranju v žanrih, kot so detektivke, znanstvena fantastika, 

zgodovinska drama, romance za dekleta itd. Vse te zgodbe so bile dolge po več tisoč strani, to 

pa je bilo možno samo zaradi vpeljave filmskih tehnik, ki so mu omogočale gradnjo zapleta in  

globlje razvitih karakterjev kot še nikoli prej (Schodt, 1997).  

Za populariziranje Tezukove mange in stripov na Japonskem je bil zaslužna predvsem mesečna 

revija mange v Tokiu Shōnen Manga, ki je objavljala Tezukov Jungle Taitei. Ustanovil jo je 

Kenichi Katô leta 1947, nekdanji urednik predvojnega Shōnen Cluba. Shōnen Manga se je 

obdržala le do leta 1955, vendar je bila kljub temu izjemen eksperiment v tem, da je bila ena 

prvih japonskih revij za otroke, ki se je popolnoma osredotočala samo na objavljanje stripov, 

brez člankov. Ob že uveljavljenih mojstrih so v reviji objavljali tudi dela amaterjev, ki so jih 

fantje in nekaj deklet iz celotne Japonske pošiljali na njihov naslov. Ta dela amaterjev so nato 

ocenili in razporedili od najboljšega do najslabšega in nagradili s kovinskimi značkami ter jih 
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objavili v reviji. Najboljšim se je lahko tudi izpolnila želja po delu za revijo in objavi lastnega 

stripa (Schodt, 1997). Ta model revije je v večini ohranjen še danes, s tem, da so še nekoliko 

bolj odprti do amaterjev, saj lahko danes svoja dela prinesejo naravnost do urednika, ki jih nato 

oceni. Če je delo v njegovih očeh zanimivo, ga posreduje svojim nadrejenim, ki se periodično 

sestajajo na sestankih, na katerih določajo, kateri vročeni stripi bodo objavljeni in kateri 

opuščeni. Kar se tiče natečajev, pa ne nagrajujejo več z značkami, temveč z denarnimi 

nagradami. Med drugim se je tudi komunikacija med avtorjem in njegovimi bralci povečala. V 

revije so namreč začeli vlagati ankete, na katere bralci lahko odgovarjajo. To čudežno, skoraj 

religiozno, tudi počnejo. Uredniki ankete obravnavajo zelo resno, saj lahko iz njih razberejo 

mnenja in popularnost določenega dela, kar določa tudi obstoj dela v reviji, kajti če delo ni 

popularno, se lahko založnik odloči, da ga vzamejo iz publikacije in dajo prednost bolj 

popularnim. Ta proces darvinizma pa si lahko privoščijo predvsem zaradi precejšnje zaloge 

ustvarjalcev mange, ki so na razpolago (Schodt, 1997, str. 66).  

Stripi so delno po zaslugi Tezuke postali umetniški medij, ki je dostopen vsakomur, za razliko 

od filmov in romanov, pri katerih potrebuješ denar, izobrazbo in zveze. Nobeden od takratnih 

umetnikov ni mogel uiti njegovemu vplivu in tako je še danes. Zaradi ogromnega povpraševanja 

po njem se je moral Tezuka leta 1954 preseliti v Tokio. Tam je živel v nekoliko propadajočem 

blokovskem naselju Tokiwa-sō, ki je postal meka za mlade avtorje in veliko se jih je tudi 

preselilo tja, da bi sledili njegovemu zgledu (Gravett, 2004).  

Ustvarjalci, ki so v 50. letih ustvarjali v Tokiu, so tako rekoč postali elita industrije. Nastala pa 

je še ena skupina umetnikov, ki so bili malo manj spoštovani in ki so se prav tako začeli 

formirati v Osaki – ne z »rdeče platničnega« trga, temveč s trga »kashibon-ya«. Kashibon-ya 

so bile profesionalne plačilne knjižnice, v katerih so si lahko za drobno vstopnino izposojali 

knjige, predvsem stripe. Tako kot kamišibaj so ljudem služile kot izredno poceni zabava. Zato 

jih je bilo tudi veliko, okoli trideset tisoč, po vsej državi. Bile so celo tako popularne, da so 

začele zaposlovati lastne ekskluzivne umetnike mange ter izdajati lastne revije z mangami 

(Schodt, 1997, str. 66). 

Tudi umetniki teh revij so začeli uporabljati filmske tehnike in narativne tehnike romana, a ker 

so bili njihovi bralci nekoliko starejši – srednješolci in mladi delavci –, so opustili Disneyjev 

stil, ki je bil popularen med mangami za otroke v Tokiu in so prevzeli bolj realističen stil ter 

upodabljali teme, namenjene bolj za odrasle. Svoji zvrsti stripa so celo dali novo ime »gekiga« 

ali »dramske slike« zato, da bi se jih jemalo bolj resno. Izraz dandanes sicer ni več v uporabi. 
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Američani so pozneje iz podobnega razloga ustvarili izraz »graphic novel«. S prihodom 

televizije je veliko kamišibajskih umetnikov tudi postalo avtorjev gekige (Alt, 2020). 

 

Slika 31: Primer »gekiga« mange, Satsuma Gishiden (Legenda samuraja iz Satsume) Hiroshija 
Hirate iz leta 2006. Opazimo lahko, da je celoten slog upodabljanja veliko bolj dramatičen in 
realističen. 
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Slika 32: Naslovnica neinstitucionalne revije Garo, v kateri je bila objavljena večina »gekiga« 
mang, iz leta 1966.  

 

Do konca 50. let je japonska ekonomija začela eksplozivno rasti. Otroci in mladostniki so 

naenkrat imeli denar in povpraševanje po stripih je bilo večje kot kadar koli prej. Stripe so si 

lahko začeli kupovati, in ne več izposojati, kar je vodilo v propad trga kashibon-ya. Veliko 

ustvarjalcev gekige se je zato preselilo v center industrije, Tokio. Zaradi večjega povpraševanja 

je založba Kodansha leta 1959 začela izdajati prvo tedensko revijo, povsem posvečeno stripom, 

pod imenom Shōnen Magazine, v obsegu tristo strani. Veliko jih je sledilo njenemu zgledu, 

tako da je v nekaj letih nastalo sedem tedenskih revij podobnega formata – pet za fante in dve 

za dekleta. Za mnogo umetnikov je ta sprememba iz mesečnega formata v tedenskega pomenila 

totalen šok in popolno preoblikovanje njihovega načina dela in življenja, saj so morali delati 

vsaj štirikrat več kot prej (Schodt, 1997, str. 67). Vedno bolj so se začela odpirati delovna  mesta 

za asistente. Uspelo jim je dobiti veliko asistentov, saj je pomoč avtorju mange pomenila učenje 

pri njem, plačilo ter seznanjanje in vpeljevanje v industrijo. Veliko mladih asistentov je zato 

pozneje postalo umetnik mange. Ker mora avtor mange asistente zaposlovati sam, pomeni, da 

se lahko tudi sam podpiše pod naslov dela, kljub temu da večino dela naredijo asistenti. 

Asistenti so temeljni člen pri ustvarjanju mange, in ker jih danes vedno več primanjkuje, avtorji 

mange tudi vedno bolj uporabljajo digitalne oblike ustvarjanja (Gravett, 2017, str. 164, 165).  
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Od te točke dalje je industrija presegla vse meje. Leta 1966 je Shōnen Magazin prodal milijon 

kopij, leta 1978 sta Shōnen Jump in Shōnen Champion presegla dva milijona kopij, decembra 

1984 pa je Shōnen Jump v enem samem tednu prodal štiri milijone kopij (Schodt, 1997. str. 67).  

Tako je v sredini 60. let začela industrija pridobivati današnjo podobo in manga predstavlja 

tretjino celotnega tiskanega papirnatega gradiva na Japonskem. Ženske so v poznih 50. letih 

vstopile v industrijo z argumentom, da bolje razumejo čustva deklet in so zato bolj kvalificirane 

za pisanje mange, namenjene dekletom in ženskam. S časom se je tudi bralstvo začelo starati, 

tako da je nastalo vedno več zgodb za odrasle. Kultura mange je postala tako popularna, da 

imajo danes v kinematografih več animiranih filmov kot snemanih. V sodobnih časih je manga 

zaradi interneta postala močnejša kot kadar koli prej, saj se je lahko trg sedaj konkretno razširil 

na Zahod in je celo začel zelo ogrožati domačo propadajočo stripovsko industrijo.  Z internetom 

se je prodaja revij začela nekoliko nižati, vendar jim to ne predstavlja velikega problema, saj so 

nekateri začeli uporabljati digitalno obliko (Alt, 2020). 

Medtem ko so stripi v Ameriki vedno bolj zamirali, se v Japonski povsem razmahnili. Sicer je 

prišlo tudi do sklepanja kompromisov s tem, da so japonski stripi postali popolnoma črno-beli, 

brez barv. Politične stripe so po vojni popolnoma iztrebile ideologija, politika in pozneje apatija. 

Ljudem manga prestavlja izhod v svet sanj, v katerem se jim ni treba soočati z vsakdanjimi 

banalnostmi, saj jih je v vsakdanjem življenju še preveč (Schodt, 1997). Mogoče zaradi tega 

popularnost mange na Zahodu tudi vedno bolj raste. 

 

2.5.  Vpliv mange na zahodno kulturo 

Prva dela mange, ki so uspela na trgu zunaj domačih mej in so imela vpliv na zahodno kulturo, 

so nedvomno dela Tezuke, ker jih je napisal tako, da vsebujejo univerzalne zgodbe in teme, ki 

jih lahko razume vsak na svetu (Clements, 2013). Vendar na začetku do konkretnega vplivanja 

ni prišlo zaradi njegove mange, temveč njene adaptacije v formatu animacije. Problem je 

namreč bil, da je manga težko pridobivala občinstvo zunaj lastne kulture, ker je že v osnovi 

konstruirana drugače. Eden večjih problemov na začetku je bil drugačna postavitev strani ter 

uporaba drugačnih zvočnih učinkov. Založniki na Zahodu so zato morali predelati celotno delo, 

zato da bi bilo berljivo za povprečnega bralca na Zahodu. Treba je bilo prezrcaliti strani in 

preoblikovati celotno ilustracijo, da so lahko umestili berljive zvočne učinke. Celoten proces je 

zato postal predrag. Manga v svoji čisti obliki se zaradi tega ni mogla množično prodajati zunaj 

japonskih mej (Duncan, Smith, 2009).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

43 
 

Ta problem pa je zginil s pomočjo animacije, saj tam niso potrebni drugi posegi, ampak le poseg 

v podnapise in v sinhronizacijo. Animacija pa je zaradi svoje izredne zahtevnosti običajno 

služila le kot promocijski medij za mango, saj je bilo popolno animiranje zgodbe izvirnika 

zaradi njenega obsega finančno in fizično nemogoče, tako da se jih je veliko končalo z 

nedokončanim koncem. To pa je seveda v gledalcih spodbudilo občutek želje po izvirniku – 

želeli so videti, kako se stvar konča. Takrat je prišla motivacija za spoznavanje  kulture mange 

in med drugim tudi japonske kulture na sploh. Tako so se tudi bralci navadili brati mango z 

nasprotne strani, kar je prodajalcem olajšalo veliko skrbi glede preoblikovanja celotne strani, 

čemur so avtorji zelo nasprotovali. Tako so lahko skrbeli samo še za zvočne učinke in prevod 

(Gravett, 2004). Kot je že bilo omenjeno, je s tem posledično manga začela vedno bolj ogrožati 

domači trg, kar lahko opazimo že na lokalni ravni, saj lahko v domačih knjigarnah opazimo 

stalno izpraznjeno polovico stripovske sekcije, v kateri se prodaja manga, medtem ko domača 

sekcija ostaja nedotaknjena, kljub svoji barvitosti in boljši kvaliteti papirja. NPD Bookscan, na 

primer, vsako leto izdaja razpored letno najbolj prodanih knjig grafičnih romanov za odrasle v 

ZDA in v zadnjih treh letih manga dominira na vseh prvih dvajsetih mestih, z izjemo leta 2019, 

ko je bil med njih uvrščen le en domač naslov. Ta trend rasti popularnosti na Zahodu je vedno 

večji in trenutno ne kaže znaka zaustavljanja (Greenall, 2021). Skozi leta so se začele besede 

Tezuke »Manga je univerzalen jezik, ki ima zmožnost prečkati meje različnih kultur in 

jezikov.« vedno bolj uresničevati (Schodt, 1997).  

Japonski svet ustvarjanja stripov je na Zahod vplival z različnih kotov. En konkreten primer bi 

bil stvarjenje popolno novega žanra stripov z medkulturnim križanjem mange in ameriškega 

stripa, ki se imenuje »memoir«. Gre za avtobiografski žanr, ki se je začel pred drugo svetovno 

vojno, ko so japonski umetniki mange imigrirali v Združene države ter tam skušali objaviti 

stripe, ki so opisovali, kako je njihovo delo umetnika mange potekalo. Mnogi teoretiki menijo, 

da naj bi to bili tudi prvi »graphic novels« oziroma grafični romani. Izraz »graphic novel« naj 

bi nastal v 70. letih zato, ker so videli, kako dober ugled ter resno obravnavo imata manga ter 

strip »band dessinée« v njihovih državah (Duncan, Smith, 2009). Drugi primer bi bil v 80. letih, 

ko je prišlo do prvega večjega porasta popularnosti mange in animeja na Zahodu s predvajanjem 

znanstvenofantastičnega animeja filma Akira avtorja Katsuhira Otoma. To delo ter poznejša 

znanstvenofantastična dela v 90. letih, kot je na primer Ghost in the Shell, so bila poglavitna 

pri vplivanju na poznejšo znanstveno fantastiko Zahoda. Avtorji del, kot sta Matrica in Avatar, 

so namreč odprto citirali ta dela kot svoj zgled (Stuckmann, 2018). V letih od 2000 do 2009 je 

prišlo do še ene velike popularnosti – z objavljanjem monumentalnih epskih nadaljevank na 
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kanalu Adult Swim v večernem programu Cartoon Networka. Med najbolj znanimi so Naruto, 

Bleach, Dragon Ball, Detective Conan, Sailor Moon in One Piece. Vsi so narejeni za mlade 

fante in dekleta. Obsegajo okoli tisoč epizod, to pomeni, da so nadaljevanke trajale vsaj 

desetletje, nekatere se še niso končale, to pa je ustvarilo veliko novih oboževalcev. Iz tega je 

nastala kultura »otaku« na Zahodu, tj. kultura obsedencev in navdušencev nad vsem, kar je bilo 

povezano s kulturo animeja in mange, ki so jo odkrili v mladosti. Ti navdušenci so se začeli 

srečevati z drugimi  oboževalci ter prirejati sejme, na katerih se lahko kupuje izdelke, povezane 

z njihovimi najljubšimi serijami. Za največje navdušence pa so se pravzaprav izkazali v Evropi, 

in sicer Francozi in Nemci. Tam so celo začeli ustanavljati lastne revije mange ter spodbujati 

ljudi, da so jih začeli ustvarjati (Gravett, 2004, str. 156).  Dandanes pa je celotna stvar zaradi 

interneta tako narastla, da lahko ljudje na Zahodu prosto v istem času spremljajo vsa dela, ki 

nastajajo na Japonskem, kar daje japonskim založnikom vedno večje upanje za izvažanje 

njihovih proizvodov zunaj mej ter tudi vlaganje v tujo delovno silo. O tem priča že moje 

diplomsko delo, ki je prvotno nastalo za prijavo na natečaj, ki ga je razpisala revija Shōnen 

Jump za stoto obletnico nagrade Tezuka, ob čemer so odprli sekcijo za tujce in nam dali 

možnost za objavo in zaposlitev pri njihovi reviji, če bi zasedli prvo mesto.  

  

2.6.  Razlike v praksah med zahodnim stripom in mango 

Zahodni strip oziroma predvsem strip, ki je nastajal v že zelo razvitem neoliberalističnem okolju 

Amerike, in japonski strip se razlikujeta že po izvoru. Zahodni stripi so na začetku nastajali 

podobno, kot se ustanavlja podjetje ali začenja neki posel, se pravi, da je velik, že dobro ustaljen 

založnik kupil idejo, umetniku pa je nato prepustil, da jo izvede na kakršenkoli način, dokler 

bo to podjetju ali založbi prinašalo dobiček. Risani junaki so tako postali podobni kupljenim 

znamkam, ki so po smrti originalnega umetnika še naprej izkoriščani (Duncan, Smith, 2009).  

Po drugi strani pa je japonski strip, kot smo že videli, nastajal, ko založniška podjetja na 

Japonskem še niso bila tako razvita in je bilo predvsem od posameznika odvisno, da se je delo 

razširilo, tako da se je običajno podjetje moralo prilagajati posameznemu umetniku, ker ga tudi 

ni moglo konkretno plačati, to pa mu je nudilo veliko umetniške svobode. V večjih založniških 

podjetjih je pozneje prišlo do podobnih praks kot na Zahodu, vendar redkeje. Delo avtorja se 

kljub zaključku zgodbe ali njegovi smrti običajno spoštuje in ohrani takšno, kakršno je bilo. V 

zameno pa v japonski industriji mange vlada že omenjeni darvinizem, ker če delo ni popularno 

in ne prinaša zadostnega dobička, lahko avtorja odpustijo, in to tudi sredi zgodbe. Do neke mere 
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si to seveda lahko privoščijo že samo zato, ker ima japonska stripovska industrija zelo veliko 

stripovskih ustvarjalcev, založnikov, žanrov in najpomembnejše – bralstva, ki jih zvesto 

podpira in brez katerih to vse ne bi bilo mogoče (Gravett, 2004). 

Razlika v praksi zahodnega in japonskega stripa se zato dandanes vedno bolj kaže na trgu, na 

katerem vedno bolj dominira manga oz. že dominira. Tukaj lahko najdemo nekaj razlogov. Prvi, 

ki se zdi dokaj očiten, bi seveda lahko bil, da je manga bistveno bolj raznolika in svobodna v 

žanrih in zgodbah kakor pa zahodni strip, ki se ne zanaša preveč na ustvarjanje novega gradiva, 

temveč na čim bolj varne modele zaslužka, se pravi na uporabo junakov, ki smo se jih že 

naveličali in povedali njihovo zgodbo že na tisoče načinov. Težava tu je, da ko bralec bere 

takšno zgodbo, že sam opazi, da ni nastala z namenom, da bi nekaj povedala, temveč zato, da 

zgodba je in da se z njo še kaj zasluži, s tem pa žal izgubi vso globino (Duncan, Smith, 2009). 

Če ju še oblikovno primerjamo, je ameriški strip v nasprotju z mango zelo barvit in lep, za 

barvanje ustvarjalec porabi veliko časa in energije. Res pa je, da je zato kompozicija strani zelo 

natrpana, ker mora avtor na manjšem obsegu strani povedati čim več. To pomeni, da je veliko 

dialoga. Japonski bralci zato pogosto komentirajo, da je v zahodnem stripu nekoliko preveč 

besedičenja. Tukaj ima manga prednost, ker se jo objavlja po delih, zato je dovolj prostora za 

razvijanje sporočilne globine, brez nujne uporabe oblačkov in dialoga. Isto nalogo opravi s 

kadriranjem in drugimi kinematografskimi tehnikami. Mango se zato tudi hitreje bere (Schodt, 

1997). 

Poleg zelo očitne razlike, da se manga bere iz obratne smeri, je treba omeniti še uporabo 

prekomerne stilizacije oči. Na Zahodu se takšna stilizacija uporablja le selektivno, na 

Japonskem pa je to postalo osnovni simbol stila mange in animeja. Zakaj velike oči? Velike oči 

je prvi v svojih delih predstavil Tezuka, ki pa jih je prevzel od Disneyja. Tezuka je namreč 

ugotovil, da lahko s povečavo oči prihrani veliko časa pri upodabljanju obrazne mimike, saj 

postanejo bistveno bolj ekspresivne (Condry, 2013). V njegovem delu »Princess Knight«, ki ga 

je napisal za mlada dekleta, je ta stil najbolj očiten in se je v tem žanru tudi najbolj prijel. Stripi 

za dekleta oziroma shōjo mange in njene avtorice so začele oči uporabljati kot druga platna, na 

katera so lahko naslikale nešteto svojih čustev in občutkov. Oči so tako postale že same po sebi 

umetniško delo, takšne prakse pa na Zahodu še niso videli (Schodt, 1997).  
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Slika 33: Primer izredno stiliziranih velikih oči iz mange za dekleta, Berusaiyu no Bara 
(Versajska vrtnica) avtorice Riyoko Ikede iz leta 1972. 

 

3. Praktični del 

Sedaj, ko smo seznanjeni s tem, od kod izvira izraz manga, kaj vse je pomenil in kaj pomeni 

sedaj, kako se je manga kot umetniška oblika razvijala skozi zgodovino in kako je prodrla na 

Zahod, vplivala nanj in po čem se od njegovih praks razlikuje, se lahko posvetimo mojemu 

avtorskemu delu in ga preučimo. 

 

3.1. Opis uporabljene tehnologije 

Moje avtorsko delo je bilo v celoti ustvarjeno z digitalno opremo in računalniškim programom. 

Ustvarjanja stripov z digitalnimi tehnikami je dandanes vedno več iz čisto praktičnih razlogov. 

Kot je bilo že omenjeno, je eden izmed razlogov bil in še vedno je vedno večje pomanjkanje 

asistentov. Zato je na primer v trenutno največji reviji mange Shōnen Jumpu več kot pol 

trenutno objavljenih mang izvedenih digitalno. Tradicionalno narisana dela večinoma pripadajo 

starejšim naslovom, ki izhajajo še iz časa, ko digitalni pripomočki še niso bili tako napredni ali 

potrebni. Imamo tudi primere, ko je delo v originalu narisano tradicionalno, vendar je nato 
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skenirano in preoblikovano v digitalnih programih. To se po navadi zgodi zato, ker ustvarjalec 

želi ohraniti videz ročno narisanih linij in dobiti določeno estetiko.  

Velik razlog je tudi cena. Tradicionalna izvedba stripa je finančno na daljši rok zagotovo večji 

zalogaj kot digitalna že zaradi porabe materiala, medtem ko je pri digitalni, po sicer dragem 

začetnem nakupu digitalne opreme, edina stvar, ki jo pozneje plačuješ, elektrika, zato na daljši 

rok bistveno več prihraniš in imaš digitalno opremo celo poplačano. To je bil tudi moj razlog 

za uporabo te tehnike. 

Še en pomemben razlog bi bil, da digitalno ustvarjanje lahko poteka veliko hitreje, ker izpusti 

veliko vmesnih procesov, ki so potrebni pri tradicionalnih oblikah, na primer šiljenje, radiranje, 

nakup orodja ter že samo skeniranje dela za digitalno objavo ali za natis itd.  

Moje celotno digitalno orodje obsega: digitalno tablico in pero, ki je ob tej tablici, tipkovnico, 

pomožno tipkovnico, pomožni brezžični pilot, monitor, zmožen računalnik in program za 

digitalno oblikovanje rastrske grafike – Clip Studio Paint EX (CSP).  

Tablica je od podjetja Wacom, ki je trenutno med najbolj popularnimi in kvalitetnimi. Tablico 

uporabljam že sedem let in niti enkrat še ni prišlo do okvar. Model tablice je Wacom Pro srednje 

(medium) velikosti, ker je to optimalna velikost za mojo mizo in velikost mojih rok. Tablica 

nima vgrajenega monitorja, zato moram med risanjem gledati v računalniški monitor; to je bil 

na začetku velik problem, na katerega sem se moral privaditi. Zato jo imam tudi večino časa 

priklopljeno na kabel, namesto da bi uporabljal njene brezžične funkcije, ker je monitor statičen. 

Tablica ima gumbe, ki jih lahko posodabljaš, vendar ne v dovolj velikem številu, da bi bili zame 

dovolj uporabni. Tudi navpična pozicija gumbov je nekoliko nerodna. Pero, ki je priloženo 

tablici, ima tudi dva gumba, ki pa sem ju posodobil z dvema zelo pomembnima funkcijama, in 

sicer s ctrl-z ali »razveljavi« na enem in radirko na drugem, kar mi omogoča takojšnje 

popravljanje napak. Peresu so priložene tudi dodatne konice, ki pa so zelo obstojne, tako da 

sem po vseh teh letih porabil le dve. Površina tablice je edina, ki se je izredno obrabila, in sicer 

toliko, da je njena mat površina pridobila sijaj, to pa je povzročilo spodrsavanje pisala. Zato 

sem začel lepiti A4-format papirja na njeno površino. Papir občasno menjavam. Z vsem tem 

sem pridobil občutek za delo na tablici in občutek za delo na papirju.  
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Slika 34: Tablica Wacom Intous Pro Medium s pisalom. 

 

Naslednji izredno pomemben del orodja je tipkovnica oziroma mehanična pomožna tipkovnica. 

Ta omogoča prosto programiranje vsake tipke. Zame je to zelo koristen pripomoček, ker lahko 

določenim tipkam dam navodila, da izpeljejo funkcijo, ki bi jo moral sicer doseči s klikanjem 

več bližnjic na navadni tipkovnici ali pa v programu. Konkreten primer je funkcija 

»Popravljanja tonalitete«. To funkcijo lahko pridobim le s kombinacijo tipk »Ctrl« in »U« ali z 

iskanjem po meniju opravil »Uredi«. Zato sem v »Možnostih za spreminjanje in nastavljanje 

bližnjic« nastavil, da je za funkcijo »Popravljanje tonalitete« potreben samo pritisk na tipko 

»U« brez »Ctrl«. Nato sem na mehanični tipkovnici določil tipko, ki izvede iste naloge kot tipka 

»U«, ko jo pritisneš. Na dodeljeno tipko sem nalepil tudi nalepko z oznako, da vem, za katero 

funkcijo gre.  

 

Slika 35: Pomožna mehanična tipkovnica z označenimi tipkami. 
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Ustvarjanje bližnjic pa ni možno samo za določene funkcije in orodja, temveč tudi za 

kombinacijo funkcij in njihovih izpeljav. Z drugo besedo se jim reče avtoakcije in gre za posnet 

postopek, posnete sekvence izpeljanih funkcij, ki nas pripeljejo do določenega rezultata. Ta 

stvar je lahko zelo koristna, še posebej, ko moraš večkrat ponoviti večje število funkcij za 

doseganje enakih rezultatov. Navajam primer pretvorbe slike v nenasičeno tonsko sliko. Da bi 

to dosegel, moram vsakič, ko želim doseči takšen učinek, najti možnost za spreminjanje 

tonalitet in spremeniti nasičenost na 0 %. Zaradi tega sem si posnel avtoakcijo. Njen posnetek 

je možen v samem programu. V meniju »Avtoakcije« imaš gumb »Snemanje«, ki ga pritisneš. 

Nato izvedeš postopek: na primer najdeš možnost za spreminjanje tonalitete, spremeniš 

nasičenost na 0 % in potrdiš svojo odločitev. Nato klikneš »Ustavi« snemanje in avtoakcija je 

ustvarjena. Sedaj lahko v istem meniju pritisneš »Predvajaj« in ta set akcij bo predvajan v istem 

trenutku. Temu setu oziroma avtoakciji lahko nato pripišeš tipko in si tako lahko ustvariš zelo 

koristno bližnjico, ki jo lahko zelo hitro najdeš na mehanični tipkovnici, to pa zelo pospeši delo.  

Pomembnejše funkcije za hitrejše delo pa niso samo na mehanični tipkovnici, temveč predvsem 

na pomožnem brezžičnem pilotu, ki ga imam med risanjem ves čas v roki in imam tipke na 

razdalji dotika, ne mize. Gre za pilot, ki ga je izdelalo isto podjetje, in sicer kot program. Izdelan 

naj bi bil kot perfekten pripomoček programa. Pilot ima že vnaprej nastavljene bližnjice, ki pa 

jih lahko popolnoma prilagodiš. Na svojem sem nastavil bližnjice za hitrejše in bolj intuitivno 

premikanje po ekranu, kot so npr. »Približaj/Pomanjšaj«, »Prezrcali pogled«, »Zavrti«, 

»Premakni se«, »Resetiraj na prvotno pozicijo«, ter za hitro manipuliranje z risarskim orodjem 

in debelino konic izbranega orodja. Pred tem sem uporabljal pilot drugega proizvajalca, tako 

da sem moral uporabljati tudi drug program za nastavitev tipk. Imel je tudi manj tipk, vendar je 

deloval na vsakem programu, ne samo na CSP-ju.  
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Slika 36: Pilot Clip Studio Paint Tabmate Controller. 

 

Slika 37: Nastavitve za pomožnega pilota. 

 

Uporabljam le en monitor dimenzij 48 x 27cm, ker nimam dovolj prostora na polici za 

dodatnega. Dodaten monitor je sicer izredno koristen, saj ti omogoča vpogled v delo z drugega 

zornega kota in zato na njem lažje preverjaš napake.  

Zmogljiv računalnik – računalnik z zmogljivo grafično kartico, procesorjem in prostorom je v 

mojem primeru zelo pomemben. Zmogljiv procesor mi omogoča več detajla v risbi, kar se vidi 
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v pikslih na inč (dpi). 1200 dpi, na primer, se uporablja za zelo detajlirana dela, kot so plakati. 

Višji kot je dpi, večja je obremenitev za procesor. Poleg dpija je zelo obremenjujoče tudi število 

»slojev«, število strani ter tekstur. Teksture so v mojem delu zelo prisotne. Velik RAM oziroma 

veliko prostora za shranjevanje je tudi pomembno imeti, če si ustvarjalec mange ali ilustrator, 

ker se čez leta akumulira precejšen arhiv skic in strani stripa, ki pa jih je nujno shranjevati, saj 

so pomemben vir poznejše motivacije ter dober prikaz lastnega umetniškega razvoja. 

 

Slika 38: Logotip Clip Studio Paint. 

 

Nazadnje pa predstavljam program, v katerem sem ustvarjal. Kot sem že omenil, je to Clip 

Studio Paint (CSP) EX. CSP obstaja v dveh različicah – EX in PRO. PRO je cenejša različica 

z omejenimi funkcijami in je namenjena predvsem ljudem, ki se z njim redko ukvarjajo oziroma 

se v njem samo preizkušajo. Omejene funkcije so na primer omejena velikost animacije na le 

24 okvirčkov, omejenost prostega pretvarjanja slik in 3D-modelov v grafične rastre, omejeno 

prosto manipuliranje in urejanje več strani v enem dokumentu ter omejeno izvažanje in tisk 

dokumentov z več stranmi. EX je za razliko od tega približno enkrat dražji, a ponuja vsa 

sodobna orodja, ki jih potrebuješ za ustvarjanje tako ilustracij in stripov kot tudi risane 

tradicionalne animacije.  

Moj razlog za uporabo CSP-ja je njegova izjemna prirejenost za uporabo pri ustvarjanju stripov 

in tradicionalne animacije ter ilustriranju. Za obdelavo slik je Photoshop nekoliko boljši, vendar 

se tudi CSP z vsako posodobitvijo na tem področju izboljšuje, tako da mi poseganje po 

Photoshopu ni niti več potrebno. CSP-jev uporabniški vmesnik ali interfaza je zelo podobna 

tisti od Photoshopa in vsem sodobnim programom, ki so jima podobni (Krita, Gimp, 

PintToolSAI itd.). V primerjavi z njimi je interfaza CSP-ja nekoliko boljša, saj ima že vgrajeno 

»barvno kolo«, medtem ko jo moraš pri Photoshopu posebej prenašati s spleta in nameščati, se 

pravi, da gre za cel postopek. Kar se orodij in »čopičev« tiče, jih ima Photoshop nekoliko več, 

še posebej orodij, ki so uporabna za obdelavo slik, in čopiče, ki oponašajo različne teksture. 

CSP jih ima tudi nekaj Photoshopu podobnih, vendar ima več tistih, ki so namenjeni obdelavi 
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stripa, npr. digitalna ravnila za perspektivo, orodja za okvirčke in oblačke, orodje za vektorsko 

obdelavo črt, postavljanje in upravljanje 3D-modelov itd. Teh Photoshop na primer v začetnem 

izboru nima.  

Oba programa imata zelo pester izbor možnosti za izdelavo osebnih čopičev, ki jih lahko tudi 

prenašaš med aplikacijami. CSP je tu nekoliko boljši, ker ima možnosti za obdelavo vedno 

vidne, kadar imaš vklopljen čopič. »Default brush size display« je tudi zelo uporaben in ga v 

Photoshopu ni. 

Ena večjih stvari, v katerih je CSP boljši, pa so vsi osnovni materiali pri programu ter spletna 

trgovina, v kateri lahko materiale, ki si jih izdelal, objavljaš in tudi zastonj prenašaš. Tudi ni 

nujno, da so plačljivi. Med materiale spadajo razne teksture, ki jih program tudi omogoča 

obdelovati tako analogno kot digitalno, ter že omenjeni čopiči in 3D-modeli. Spletna trgovina 

je tako tudi prostor, v katerem se lahko izmenjuje ideje in gradi na njih, saj so vsi materiali 

spremenljivi.  

Navigacija kamere po ekranu je tudi nekoliko bolj intuitivna v CSP-ju, ker ima več gumbov za 

upravljanje pogleda, ti pa so tudi prisotni ob displeju ali prikazu. Vse te poglede pa lahko prav 

tako nastaviš na bližnjice, zato je lahko delo v CSP-ju veliko hitrejše. 

Še zadnja večja prednost, kar se orodij tiče, je »kanglica«, orodje za zapolnjevanje oblik. Tukaj 

ima CSP eno boljših orodij, ki je tudi odgovorno za to, da si veliko ilustratorjev izbere ta 

program. Gre za »Close and fill bucket«, ki deluje po načelu izbora z zanko in zapolni prostore, 

ki so zaprti z vseh strani s črtami, a ni nujno, da popolnoma. To orodje omogoča ilustratorjem, 

še posebej mange, ki uporabljajo plasti s črtno sliko in plasti z osnovnimi barvami, ki jih bodo 

pozneje senčili, da izredno hitro in preprosto nanesejo osnovne barve, če imajo črtno sliko že 

vzpostavljeno. Še ena izjemna funkcija je »Automatic colorise« – samodejno barvanje, ki 

omogoča, da lahko v prazne oblike, zamejene s črto, nanesemo malo barve, na primer piko. Ko 

končamo, pustimo, da program opravi svoje izračune in sam obarva tiste ploskve v barvi, ki 

smo jo označili. To je tudi ena izmed funkcij, ki prispeva k prodaji tega programa, vendar 

moramo biti v risbi zelo natančni, sicer lahko pride do napak in raznih nezaželenih gradientov 

(prehodov) med barvami.  

Izdelava novih projektov je prav tako veliko boljša v CSP-ju za moje namene, ker ima 

nastavitve ne samo za izdelavo ilustracije, temveč tudi za stripe, korejski webtoon, fansize in 

animacijo. Sam sem uporabljal možnosti za strip. Te mi omogočajo določanje števila strani, kje 

se strip začne, v katero smer ga bereš, kakšna je naslovnica, velikost strani, ali se strani držijo 
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skupaj ali narazen, in prisotnost in velikost navideznih mej za tiskarske namene. Med izbirami 

je tudi funkcija, da se ta strip lahko na koncu ustvarjalnega procesa digitalno spne, zato da 

pridobiš dober predogled, kako bo delo izgledalo v končni obliki. Ko zgeneriramo strani, se 

pokaže polje za urejanje »zgodbe«, ki ga lahko kot dokument vsakič tudi odpremo. V tem polju 

lahko vse možnosti, ki smo jih na začetku nastavili, tudi upravljamo, vendar je to polje 

namenjeno predvsem hitremu upravljanju strani stripa, torej hitremu premikanju, združevanju, 

razbijanju, vstavljanju, brisanju strani in temu, da lahko med skiciranjem hitreje potujemo med 

stranmi.   

V animacijo in druge oblike ter njim namenjene funkcije programa se ne bom spuščal, saj v 

tistem času niso služili mojemu namenu. Prav tako ne bom omenjal vseh izjemnih pametnih 

Photoshopovih funkcij za obdelavo slik in nešteto filtrov. 

 

Slika 39: Zaslon programa Clip Studio Paint EX. 

 

3.2.  Vplivi in reference 

Moja seznanitev z mango je tako kot med mnogimi na Zahodu potekala z gledanjem japonske 

animacije oziroma animeja. Tega sem začel intenzivno gledati leta 2013, kakšno leto pozneje 

pa sem opazil, da gre pravzaprav v več primerih za animirane adaptacije, katerih izvirnik je 

strip. Pogosto se zgodi, da studio za anime ne prilagodi celotne mange, ker je material 

preobsežen. Adaptira le del, zgolj kot promocijo. Ker so se mi zdele zgodbe izredno zanimive, 
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sem jih začel brati. Z mango se mi je odprl nov svet možnosti, saj sem odkril umetniško obliko, 

v kateri sem sposoben svoje ideje najlažje izražati, brez dodatnih pregrad, ki jih imata animacija 

in film. Kljub temu odkritju pa je anime še vedno žarel z večjo veličino, saj je zelo podoben 

temu, čemur je Wagner pravil »celostna umetnina«.  

To, kar me je v obeh medijih privlačilo, so bile filmske tehnike in vfx – vizualni učinki. Anime 

jih je bolje uporabljal od mange. Najbolj so mi zanimanje vzbudila dela animejskega studia 

Ufotable, ki je znan kot najboljši v industriji glede uporabe vfx in 3D CGI-elementov, kar jim 

omogoča, da lahko posegajo po več filmskih tehnikah kakor pa splošna tradicionalna animacija 

in ustvarjajo spektakularnejše vizualne prizore. Moja največja vizualna inspiracija so tako dela 

studia Ufotable – animacije ter filmske tehnike, se pravi realnost in kako jo čim bolje predstaviti, 

torej ne strip – podobno kot v primeru Osamuja Tezuke, Akire Toriyame in Takehika Inoueja 

(Rousmaniere, Matsuba, 2019).  

 

Slika 40: Prizor iz animirane serije Fate/Stay Night, Unlimited Blade Works, delo studia 
Ufotable iz leta 2015.  
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Slika 41: Primer uporabe računalniško generiranih specialnih učinkov iz dela Fate/Stay Night, 
Unlimited Blade Works iz leta 2015. Dela studia Ufotable pogosto uporabljajo različne 
»particle« učinke in 3D-modelirana ozadja, kar jim omogoča lažjo simulacijo kamere v 3D-
prostoru. 

 

Ker pa delujem v svetu praznega lista, in ne sekvence, sem se kljub temu moral ozreti tudi po 

sodobnikih mojega poklica. Stran mange se namreč drugače atraktivno formira kot animirano 

sekvenco. Zato so me zanimali predvsem umetniki mange, ki so znali izjemno dobro kadrirati. 

Med mojimi viri inspiracije so Tatsuki Fujimoto, Shirou Miwa, Takehiko Inoue, Sui Ishida in 

Kamome Shirahama (z njo še nisem bil seznanjen v času izdelave tega stripa, vendar je eden 

večjih virov moje trenutne inspiracije).  

Kar pa se tiče stilne, vizualne podobe stripa oziroma upodabljanja motivov in njihovega 

izražanja, sem se poleg vizualne podobe del studia Ufotable, ki so dokaj dramatične in temačne, 

zgledoval po digitalnih umetnikih, ki so se znali zelo slikarsko izražati, a so hkrati znali 

ohranjati hitrost izvedbe, ki jo je treba dosegati pri mangi. Sam Yang, Guweiz in začetna dela 

Ilya Kuvshinovega so tako padla v mojo kategorijo, ker so dober primer slikarsko šolanih 

umetnikov, ki znajo do popolnosti izkoriščati digitalni medij, ki jim omogoča, da stilno delujejo 

slikarsko in hkrati dnevno objavljajo nova dela. Za upodabljanje mistične oziroma mitološke 

temačnosti sem se zgledoval tudi po grafikih, kot so Rembrandt, Goya in Gustav Doré. 
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Slika 42: Sam Yang, Skateboard Study, 2021. 
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Slika 43: Ilya Kuvshinov, Groceries, 2017. 

 

3.3.  Razvoj stila in njegove prednosti 

To, kar me je nekoliko motilo pri stripih, za razliko od animacije, je nekolikšna prikrajšanost 

stripa v prikazovanju globine in plastičnosti. Strip se ju običajno zelo izogiba, še posebej manga, 

katere namen je, da se jo v čim krajšem možnem času izriše in predstavi, s čim bolj kvalitetno 

zgodbo. Problem globine in plastičnosti je problem senčenja, ki pa lahko traja v nedogled. 

Odlašanje z detajlom je zato prioriteta, se pravi – manj je več. To je seveda čista resnica, ki me 

ne moti, se pa v praksi vedno bolj pojavljajo izredno »ploskoviti« primeri upodabljanja prostora, 

ki pa so včasih težko razberljivi. To je še posebej pomembno, ker povprečni bralec mange 
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izredno hitro prebira mango, to pomeni, da mora manga podati učinkovito in hitro razberljivo 

informacijo o tem, kaj se dogaja v določenem okvirčku, kajti v nasprotnem primeru naša 

periferna zaznava celoten okvirček izpusti. To je bila pobuda za razvoj mojega stila, inspiracijo 

pa sem navedel že prej. V vizualnem smislu sem skratka potreboval to, da je strip tonsko 

obdelan in se uporabljajo ključi svetlo – temno in spredaj – zadaj ter da je opremljen za hitrost, 

kar mi je kot ustvarjalcu mange prva prioriteta, ker sem omejen s časovnimi roki.  

 

Slika 44: Primer upodobitve prostora iz popularne mange Naruto avtorja Masashija 
Kashimotota iz leta 2000. Zaradi minimalnih tonov ilustracija na prvi pogled deluje dokaj 
ploskovito kljub nakazanemu prostoru. V tem primeru je bil čas porabljen predvsem za 
natančno skico ter črno obrobo te skice.  
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Slika 45: Primer kreiranja prostora iz avtorskega dela, pri katerem sem namesto za črno obrobo 
svoj čas porabil za nanašanje sivih tonov neposredno na dokaj preprosto, nenatančno skico. 

 

Stil sem formiral tako, da sem najprej pogledal, kakšen je potek mojega dela, in ugotovil, da 

črtna risba in senčenje ter barvanje vzamejo največ časa. Zato mi je na misel prišel slikarski 

način upodabljanja, pri katerem je črtna risba običajno popolnoma izpuščena in se slika direktno 

na zrisano skico. Pri slikarskem načinu pa pride do problema prekomernega dodelovanja slike, 

detajla in senčenja. Nato pa sem naletel na dela Sama Yanga, Guweiza in Ilya Kuvshinovega, 

ki so rešili ta problem z izpuščanjem detajla. Njihova in moja dela so tako velikokrat formirana 

iz posamičnih potez čopiča, vse je nekoliko poenostavljeno v tonske ploskve z minimalnim 

prelivanjem. Poenostavljenost vizualno ne moti, saj možgani bralcu sami zapolnijo neprisotne 

detajle. Tako rekoč se še vedno držim pravila manj je več, kot tradicije, z izjemo, da je celoten 

stil veliko bolj zmožen prikazovanja prostorske globine.  

Moj celoten proces kreiranja, če ga na kratko opišem, tako poteka s hitro skico in postavitvijo 

motiva, na katerega skušam zelo hitro umestiti temeljne barvne ploskve z zelo širokimi 

potezami čopiča, na te pa nato plastim manjše poteze in oblike, ki tvorijo sence. Na srečo imajo 

CSP-čopiči funkcijo prelivanja, tako da že v sami potezi pride do nekoliko senčenja. Če pa se 

mi zdi, da ga ni dovolj, lahko oster prehod hitro zabrišem z orodjem za mešanje.  
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3.4.  Analiza avtorskega dela 

 

3.4.1. Formalna analiza 

Celostno gledano, so prevladujoči likovni elementi moje mange barvne oziroma tonske ploskve, 

zabrisane linije, prostorski ključi, kot so svetlo –  temno ter spredaj – zadaj. Linije so pri figurah 

večinoma nekoliko zabrisane, kar daje občutek slikarskega dela, v območjih večje dramske 

napetosti pa izredno izstopajo, se odebelijo in so nekoliko bolj grobo formirane. Podobno se 

dogaja z linijo pri besedilnih oblačkih, pri katerih se linija v primeru velike dramske napetosti 

odebeli in podivja. Ponekod ima linija oblačkov tudi belo obrobo, saj ozadje oblačka ni 

zapolnjeno z belino, temveč je prosojno. Namesto da bi oblački odsekali prostor in služili čim 

boljši prepoznavnosti, sem želel ohraniti razberljivost in oblaček vključiti na stran tako, da bi 

sovpadal z ozadjem in celotni podobi pomagal ohraniti občutek temačnosti. Podobno sem storil 

z oblački, ki so bili v mangi uporabljeni za prvoosebno pripovedovanje. Ti oblački so večinoma 

štirikotne oblike in brez repkov. Jaz sem se okvirja, iz prej navedenih razlogov, popolnoma 

znebil ter pustil, da belo obrobljene črke, okrepljene z belim oblakom meglice v ozadju, lebdijo 

v zraku. Če se ponovno vrnem k figuram, so barvno obdelane zelo slikovito. To se še posebej 

vidi pri oddaljevanju figure v ozadje, kjer se linija figure popolnoma razblini in se jo da razbrati 

le s pasivnimi linijami, ki nastanejo na robovih tonskih ploskev, ki so nastale s hitrimi potezami 

virtualnega oljnega čopiča. Podobno so tudi ozadja v večini primerov le skupek sivih naslikanih 

ploskev. Globino tako določata ključa svetlo – temno, se pravi različna svetlost teh sivih 

ploskev v ozadju nasproti figuri, ter spredaj – zadaj, ki je simuliran z zabrisanim ozadjem ali 

ospredjem, kot v primeru visoke aperture pri fotografiji. Zvočni učinki so upodobljeni podobno, 

v kontrastu, tako da so večinoma svetlejših barv ali pa obrobljeni z belo obrobo. Zvočni učinki 

so večinoma upodobljeni ročno oziroma kaligrafsko, kar jim daje lepši učinek sovpadanja z 

grobo naslikano celoto. Kljub grobi upodobitvi vsebine pa so okvirčki, ki zamejujejo ilustracije, 

računalniško izdelani in dajejo občutek konkretnosti in urejene, pregledne postavitve na strani. 

Barva papirja se tudi po potrebi spreminja iz bele v črno in obratno ter se tako prilagaja 

celotnemu upodobljenemu ambientu dela. Kar pa se kadriranja in perspektive tiče, lahko 

opazimo, da so spretno uporabljene vse njune osnovne oblike, od detajla do oddaljenega 

pogleda ter od enobežiščne perspektive do petbežiščne.  
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3.4.2. Primerjalna analiza tehnike in stila s povprečjem in tradicijo 

Konkretna točka in linija sta zabrisani, zato celotne ilustracije delujejo kot slikarska dela, kar 

se mi je zdelo potrebno, ker sem hotel, da ima moje delo, ki govori o mitoloških vsebinah, videz 

oljne slike, ki so v naši kulturi to največkrat prikazovale. Pri sodobnikih je vizualno najbolj 

podobno (kot sem že omenil) nočnim prizorom iz serij animejev Fate in Kara no Kyoukai, ker 

sem kakor pri njih hotel doseči določeno magičnost in mističnost. Mit in magija se skrivata v 

kolektivnem nezavednem, kar smo skozi zgodovino naše kulture zmeraj prikazovali s temo, 

bodisi v prostoru (jame z zmaji, zapuščene vile, temačen gozd, temačno nebo, stranišče itd.) 

bodisi pri posamezniku (temna stran posameznika, pošasti, duhovi itd.) (Jung, 1964). 

 

Slika 46: Primer prizora iz filmske serije Kara no Kyoukai, delo studia Ufotable, leta 2007. 

 

Slika 47: Ker tudi v mojem delu dogodki potekajo ponoči, mi je uspelo doseči podobno 
temačno vizualno podobo kot pri delih studia Ufotable. 
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Slika 48: Prizor iz animirane serije Fate/Stay Night, Unlimited Blade Works, delo studia 
Ufotable iz leta 2015.  

 

Slika 49: V avtorskem delu pridobim podoben učinek specialnih učinkov s pomočjo raznolikih 
čopičev, ki lahko simulirajo različne meglice, prašne delce in osvetljavo. 
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Tradicionalno gledano, pa takšnega stila ni mogel razviti nihče. Eden izmed temeljnih razlogov 

bi bil seveda neprisotnost tehnologije, ki omogoča, da cenovno in časovno potraten slikarski 

proces bistveno zmanjša in skrajša. Ni bilo tudi tehnologije, ki bi takšen stil na cenovno 

dostopnejši način množično preslikal na papir. Kot se spomnimo, je manga nastajala po drugi 

svetovni vojni, ko je bila država v ruševinah, mladostniki pa so potrebovali cenovno dostopno 

zabavo. Celoten stil mange se je zato moral oblikovati skladno s tem, kar pomeni, da je bila na 

začetku uporabljena le črtna risba. S časom sta se tehnika šrafiranja in uporaba »screen« tonov 

(sivi toni, ki so formirani iz črnih pikic po principu gostote, ki se jih da prilepiti na papir za 

doseganje sivin in ki so v resnici formirane le iz črno-bele barve in ne dajejo založnikom 

dodatnih stroškov) izredno razvili, tako da so nekatera dela celo začela dobivati podobo 

dramatičnih grafičnih del, predvsem dela na podlagi gekige in dela, namenjena odraslim, na 

primer Fist of the North Star, Golgo 13, Berserk, Claymore itd. (Gravett, 2004). 

  

Slika 50: Ninja Bugeichou avtorja Sampeia Shiratoja iz leta 1959. Eno izmed prvih del gekige. 
Senčenje z rastri se še ni uporabljalo.  
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Slika 51: Primer mojstrskega nanašanja rastrov iz mange Claymore avtorja Norihirota Yagia 
leta 2007. 

 

Slika 52: Primer analognega nanašanja v naprej pripravljene samolepilne rastre. 
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Slika 53: Digitalna pretvorba sivin v raster. 

 

Slika 54: Gumb za pretvorbo plasti v raster. 

 

Slika 55: Meni za pretvarjanje plasti v raster. 

 

Z razvojem digitalne tehnologije pa je naenkrat postalo mogoče, da se sivine da pretvoriti v 

»half-tone« (tehnologija, ki pretvori sivino v črno-bel raster, ki po principu gostote simulira 

pretvorjene sive barvne tone); to meni omogoča, da se lahko izrazim z vizualno tonsko zelo 

pestrim načinom, ker ga nato lahko pretvorim v črno-bel »half-tone« in ne povzročam težav 

založnikom. Delo, ki bi se danes zelo približalo moji podobi in prav tako izvira iz gekige, bi 

bilo Tokyo Ghoul, delo avtorja Suija Ishide. Delo je namreč nekoliko podobno tako v svoji 

temačnosti kot grobosti. Razlika je le v tem, kako je umetnik do te podobe prišel. Njegova 

grobost prihaja iz njegove zelo grobe, skoraj načečkane linije, ki deluje izredno ekspresivno in 

jo tako kot jaz uporablja tako v formiranju figur kakor oblačkov in zvočnih učinkov. Temačnost 
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in globino pa mu je pomagala doseči predvsem skupina njegovih asistentov, ki znajo zelo 

spretno uporabljati »screen-tone«. Deli sta si podobni tudi v tem, da sta obe popolnoma 

digitalno narejeni, kar se tudi opazi v Ishidovem uporabljanju različnih digitalnih čopičev, 

kolažiranju raznih črno-belih vzorcev, umeščanju fotografij in njihovem pretvarjanju v »half-

tone«.  

  

 

 

Slika 56: Primer obojestranske ilustracije iz serije mang Tokyo Ghoul: Re, avtor Sui Ishida, leta 
2016. Ilustracija je digitalen kolaž fotografije oblakov v ozadju, pretvorjene v raster, ter 
ilustrirane pokrajine v ospredju.  
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Slika 57: Primer obojestranske ilustracije iz avtorskega dela, pri čemer sem prav tako uporabil 
fotografijo zvezdnatega neba v ozadju ter ga pretvoril v raster. 

 

Slika 58: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča iz Ishidove mange 
Tokyo Ghoul leta 2011. 
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Slika 59: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča v besednem oblačku iz 
Ishidove mange Tokyo Ghoul: Re leta 2016. 

 

Slika 60: Primer izredno ekspresivne uporabe potez digitalnega čopiča tako v človeškem liku 
kot besednem oblačku, ki se izgubljajo v črnini in dajejo celotni ilustraciji slikarsko podobo, iz 
Ishidove mange Tokyo Ghoul: Re leta 2015. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pinter, Lovro; diplomsko delo 

69 
 

 

Slika 61: Primer uporabe ekspresivnih potez v besednih oblačkih iz avtorskega dela.  

 

Slika 62: Primer uporabe ekspresivnih potez v besednih oblačkih ter na obrazu glavnega lika 
iz avtorskega dela.  
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Slika 63: Primer uporabe ekspresivnih potez na človeški figuri, ki se izgubljajo v temi, iz 
avtorskega dela.  

 

Še ena točka, v kateri se moje delo razlikuje in sem prejel nekaj kritik glede tega, je, da naj ne 

bi bilo ustvarjeno v stilu mange, saj ne sledi pravilom. Ljudje, ki so mi namenili kritiko, so 

očitno merili na bolj popularno vizualno formiranje karakterjev, ki tradicionalno, kot Disney, 

uporablja velike oči. Ta kritika me ne moti, ker sem v referencah imel (kot sem že omenil) 

stripe, namenjene odraslim, ki tega stila niso uporabljali in so izvirali iz gekige, a se jih kljub 

temu na japonski strani obravnava kot mango. Manga in tako rekoč vsak strip uporabljata vse 

vizualne govorice, in ne samo tistih, ki so popularne. 
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3.4.3. Primerjalna analiza vsebinskega izražanja ali naracije s povprečjem in 

tradicijo 

V naraciji mange od Osamuja Tezuke dalje velja narativna struktura Kishōtenketsu. Ki je 

stopnja, na kateri je ideja predstavljena. Gre za začetno postavitev scene oziroma konteksta, v 

katerem se bodo karakterji gibali. Nato imamo drugi stadij – Sho, v katerem se ideja razvija 

naprej. Nato sledi stadij Ten, v katerem pride do dramatičnega zapleta, in nato Ketsu, razplet. 

Gre tako rekoč za vrsto dramskega trikotnika, kot ga poznamo pri nas (Stein, Thon, Berndt, 

2013).  

V svoji mangi skušam Ki predstaviti že na prvi strani. Težava je, da sem celoten kontekst 

poizkušal že od začetka kar se da jasno, do podrobnosti napisati in predstaviti, to pa onemogoči 

bralcu vzbuditev zanimanja in občutek raziskovanja ter ga preobremeni s podatki in preveč 

zapleteno ilustrirano strukturo, da bi jo takoj razumel. Tukaj bi bilo treba celotno stvar in 

kontekst bolj posplošiti na verbalne ali vizualne metafore, ki se jih razume takoj, če so 

kvalitetne in se pozneje lahko obrazložijo. 

Sho je v moji mangi neprisoten, ker se zgodba začne zelo hitro zapletati oziroma je bila 

zapletena že od začetka. Ten, dramski zapleti, so prisotni že od začetka, brez kakršnega koli 

spoštovanja konkretne ekspozicije.  

Ketsu ali razplet je edini, ki je do določene mere prisoten, vendar je z zadnjo stranjo pokvarjen, 

ker takoj napove nov zaplet, čemur pa konec ni namenjen, če gre za kratko zgodbo, kar bi to 

delo tudi moralo biti.  

Še ena primerjava s tradicionalnim pripovedovanjem v mangi bi bila, da se v mojem primeru 

vse skupaj prepočasi bere, ker je zgodba prenatrpana z besedilom. Po besedah Tezuke je manga 

medij, ki lahko preseže meje, kulture in jezik, saj je njen vizualen jezik dovolj univerzalen, da 

ni potrebe po besedi, da bi nam sporočila pomen (Schodt, 1997). Če bi mojemu delu odstranili 

vse besedilo, bi lahko rekli, da mi je to do neke mere tudi uspelo. Pri nekaterih delih so 

obsežnejši deli besedila tudi potrebni, saj prizor to zahteva (npr. prizor z debato). Težava pa 

nastane, ko skoraj vsak okvirček v mojem stripu zavzema oblaček ali dva, to pa povprečnega 

bralca, ki nima dovolj časa niti energije za branje, ne privlači. 
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Slika 64: »Silent« (tiha) manga oziroma manga, ki ne uporablja besedila in zvočnih učinkov za 
posredovanje svoje zgodbe, kot primer izredne zmožnosti vizualne komunikacije mang. Trend 
takih mang se vedno veča, ker jih lahko bere vsak, ne da bi potreboval predznanje jezika, v 
katerem so napisane. Naslov dela je Without you avtorja DosDrive iz leta 2015. 

 

Junakov in junakinj avtorskega dela pa ne morem učinkovito primerjati z nobenim drugim 

delom, ker niso dobro oblikovani in izraženi. Kot avtorji/pisci se moramo zavedati, da karakter 
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nastane, ko avtor uporabi eno izmed svojih (v glavi ustvarjenih) osebnosti in ji pusti, da deluje 

v svetu, ki ga je ustvaril. V mojem primeru, v moji zgodbi, ki govori o moči posameznika, o 

moči za prevzemanje odgovornosti, s katero lahko vpliva na svet, je bil ta podvig od začetka 

nemogoč, ker v sebi še nisem prepoznal osebnosti, ki ima to kvaliteto. Sam sem še nekoliko 

»zelen«, kot bi se temu reklo oziroma če sem odkrit, v življenju še nisem sprejel dovolj osebne 

odgovornosti, da bi imel dovolj izrisan vzorec, kaj bi to sploh pomenilo. Takšno delo s takšno 

zgodbo bo zato moralo še nekoliko počakati name, je pa vsekakor zgodba, za katero se mi zdi, 

da bo moja najpomembnejša, kar jih bom ustvaril. Menim, da potrebujem čim več usposabljanja 

in dela na osnovah, se učiti čim več o sebi in o tem svetu, da dobim pravi občutek za ustvarjanje, 

razumevanje. Moram se tudi nekoliko prizemljiti v svojem pisanju. To bom storil s pisanjem o 

zadevah, ki se me tičejo bolj osebno oziroma ki sem jih doživel, in upam, da bom s pisanjem 

teh zgodb dobil boljši občutek za pisanje narativnih struktur in razbiranje pomena.  

 

4. Zaključek 

Mangi se vedno bolj odpirajo poti v svet in kot eden tistih, ki pomagam temu mediju utirati pot, 

upam, da mi je v tem diplomskem delu to nekoliko uspelo. V njem navajam lastne izkušnje 

iniciacije v medij. Na žalost med umetniškimi vrstami opažam tudi, da pri učenju  »manga stila« 

občasno prihaja do šablonskega ponavljanja, in sicer tako med učenci kot učitelji. Zato upam, 

da je lahko moje delo dober vpogled v nove različne prakse, ki so nam trenutno na voljo in jih 

lahko prosto uporabljamo ter si z njimi pomagamo ohraniti prvoten svoboden duh mange, ne 

da bi postal osoren in ponavljajoč.  

Vpogled in razlaga zgodovine na začetku sta se mi zato zdela zelo pomembna, ker veliko 

navdušencev animeja in mange običajno vidi le končen izdelek, ne vedo pa, na kakšnih 

koreninah stoji, kar je še eden od vzrokov za nastanek »votlih« kopij, brez substance. 

Primerjava s prakso zahodne kulture v stripovskem mediju je prav tako služila temu 

ozaveščanju. 

Navajanje tehnologije se mi je tudi zdelo smiselno, saj omogoči drugim ustvarjalcem vpogled 

v možna orodja, ki niso več vezana samo na en način izražanja, to je risanje mange s črnim 

tušem, ki se je po evolucijskem procesu ohranil kot najpreprostejša, najhitrejša in finančno 

najbolj prijazna izvedba za založnike in tiskarje. Pokazal sem, da se da v podobnem času  
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izpeljati popolnoma drugačno vizualno govorico, s primerjalno analizo pa sem pokazal, da kljub 

navidezno drugačnemu videzu še vedno ohranja duh tradicije. 

Manga je eden izmed najbolj pomensko globokih medijev, nad katerim ima lahko posameznik 

kontrolo, in z odkrivanjem novih tehnologij se njene možnosti za doseganje globine večajo. 

Moje delo je eden izmed dokazov.  
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