
 
 



 
Uvodnik  
 
Dragi bralci! 
 
V rokah držite prvo številko strip fanzina Društva 
ljubiteljev stripa Stripoholik. Društvo Stripoholik je 
bilo ustanovljeno 22. marca 2006 z namenom 
popularizacije domače strip scene, na pobudo 
večnih nostalgikov in ljubiteljev devete umetnosti. 
Člani društva smo striparski entuzijasti, bralci in 
zbiratelji. V okviru društva se družimo s sebi 
enakimi, izmenjujemo informacije, omogočamo lažji 
dostop do stripov, ter z raznimi akcijami poizkušamo 
popularizirati domačo strip sceno. Društvo je v svoji 
kratki zgodovini aktivno zakorakalo v slovensko strip 
sceno in dodobra popestrilo stripovsko dogajanje. 
Poleg redne skrbi za prvi slovenski striparski forum, 
specializiranih spletnih licitacij, vodenja društvene 
čitalnice Stripoholik poimenovane tudi Cviječarnica, 
obiskovanja stripovskih sejmov ter reklamiranja 
društva in njegovih aktivnosti, dejavnosti društva 
vključujejo tudi povezovanje s striparji širom 
Slovenije in držav bivše Jugoslavije, organizacijo 
različnih striparskih dogodkov, kot recimo zelo 
obiskan prvi ljubljanski strip bazar. 
 
Poleg vseh teh dogodkov, aktivnosti in akcij je 
novost tudi ta strip fanzin, katerega upam, da ne 
boš prestrogo ocenil, dragi bralec, saj je to naš prvi 
takšen projekt. Obenem želim čestitati vsem, ki so 
kakorkoli sodelovali pri uresničevanju ideje o strip 
fanzinu, ter se vsem skupaj zahvaliti za odlično 
opravljeno delo! 
 
Mene kot predsednika društva, je doletela čast, da 
napišem uvod v naš novi strip fanzin, ter na kratko 
predstavim vsebino premierne številke fanzina. V 
fanzinu boste lahko prebrali nekaj reportaž o 
striparskih dogodkih, kot so festival Crtani Romani 
Šou (CRŠ), prvi ljubljanski strip bazar in razstava 
Slovenski strip in animirani film 1996-2006 v Celju. 
Nato si sledijo članki in prispevki naših članov in 
ostalih ljubiteljev stripa med njimi prvi del članka o 
striparskem junaku Dylanu Dogu in prispevek o 
Reneju Goscinnyu, očetu galskega junaka Asterixa, 
ki je osvojil bralce širom sveta. Beseda bo tekla tudi 
o mangah, tej hitro rastoči zvrsti stripa. Sledijo 
recenzije Odej in prve številke Strip Bumeranga ter 
recenzija Smiljanićevih Meksikajnarjev. Rubrika O 
risanju stripa pod taktirko strip ustvarjalca Matjaža 
Bertoncelja nam bo odkrila svet ustvarjanja stripa.  
 
Sledi spisek vseh mest, kjer je možno dobiti stripe 
pri nas ali na področju bivše Juge in medmrežju, ter 
pregled domače stripovske bere leta 2006, ki je 
mogoče celo največja do sedaj. Na koncu omenimo 
še našega stripovskega mojstra Gorana Jakovca, ki 
je prispeval naslovnico, strip in ilustracijo na zadnji 
strani. 
 
Veliko uživanja pri prebiranju in listanju prve 
številke strip fanzina, Vam želim 
Predsednik društva Stripoholik, 
Dare Tomić (TomDar) 
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Intervju z Daretom Tomićem 
 
 
Stripoholik: Za intevju v prvi številki fanzina smo 
izbrali tebe, Dare Tomić, si namreč predsednik 
društva ljubiteljev stripov Stripoholik, kaj nam lahko 
poveš o društvu? 
Dare Tomić: He he, mene ste izbrali za intevju, da 
prebijem led, ker nihče drugi ni upal. Vendar to še 
vse ostale čaka, v bodočih številkah bodo 
predstavljeni še ostali člani, ki so zelo zanimivi 
sogovorniki in vedo dosti o različnih zadevah 
povezanih s stripi. Glede društva pa, društvo je kot 
ime pove skupek oseb, ki jih druži skupni cilj in/ali 
interesi. V našem primeru je to ljubezen do stripov 
ter vsega kar je povezano s tem. Društvo si je 
zadalo cilj, da bi ozaveščalo javnost, populariziralo 
domačo strip sceno in omogočalo svojim članom 
lažji dostop do stripov. Za doseganje teh ciljov 
društvo organizira in vodi različne dejavnosti in 
aktivnosti, kot je vodenje foruma, licitacij, društvene 
čitalnice, organizacija bazarjev, obiskovanje in 
udeležba na bazarjih in strip šovih, skupinska 
naročila za člane, srečanja z izdajatelji in 
podpisovanja, družabna srečanja, lažji dostop do 
stripov in omogoča ugodnješe pogoje pri nakupu 
določenih stripov. Ponosni smo na naš forum, ki je 
jedro vseh informacij in ki je stična točka vseh 
striparjev po Sloveniji in širše in na naše licitacije, ki 
odlično pomagajo pri doponjevanju in odprodaji 
stripov. Še bolj ponosni smo na društveno čitalnico 
društva, ki omogoča brezplačno izposojo stripov 
članom in brezplačno prebiranje vsem ostalim. Naj 
samo omenim članarino, ki stane simboličnih 10 € 
letno in omogoča vse zgoraj našteto. Društvo je 
neprofitno in se financira izključno s članarinami 
svojih članov. Članstvo v društvu je prostovoljno, 
trenutno imamo že 56 članov. 
 
Stripoholik: Kaj zate pomeni biti Stripoholik? 
Dare Tomić: Zame pomeni, kot prvo pripadnost 
določeni skupini ljudi, ki imamo svoj zanimivi hobi in 
to so stripi, torej Stripoholik ima rad stripe, Drugo 
pa to, da se zavedam nalog, ki jih ima društvo, ter 
skupinsko uresničevanje zastavljenih ciljev. 
 
Stripoholik: Kako deluje društvo in kje ste aktivni?  
Dare Tomić: Društvo je zelo aktivno in zagrizeno 
nastopilo na domači strip sceni in to s 
promoviranjem strip kulture in združevanjem 
domačih zbirateljev. Dodobra izkoriščamo internet, 
ki je medij z zelo širokim dostopom in zelo 
učinkovitim prenosom informacij na širše množice. 
Društvo ima svojo društveno spletno stran 
www.stripoholik.org z osnovnimi podatki in 
informacijami o društvu, ter povezave na ostale 
dele, za katere društvo skrbi. To so forum, spletne 
licitacije in popisi. Forum http://forum.striparna.com 
je osrednji del, kjer se nas največ druži in izmenjuje 
mnenja in uporabljamo ga za širjenje informacij. 
Licitacije http://www.striparna.com/avkcije so 
specifično narejene za stripe z že dodanimi popisi z 
skeniranimi naslovnicami, za lažje iskanje in prodajo 
stripov. Da pa se dobivamo tudi mimo spleta, 

skrbimo z rednimi udeležbami na sejmu starin ob 
nedeljah, kjer ima društvo svojo stojnico, kjer že s 
samo pojavo stripov reklamiramo in ozaveščamo 
mimoidoče o stripih. Udeležujemo se enkrat 
mesečno mariborskih bazarjev (večinoma zadnja 
sobota v mesecu) v Kulturnem inkubatorju, Koroška 
cesta 18. Vsaj dvakrat mesečno se dobimo tudi na 
srečanjih, kjer usmerjamo društvene cilje in akcije 
za širjenje strip kulture pri nas. Društvo je izredno 
ponosno tudi na lastno čitalnico in striparno 
Stripoholik, ki se nahaja v podhodu  Ajdovščina pod 
poslovno stavbo Metalke. Pred striparnico smo 
organizirali in izvedli prvi ljubljanski strip bazar, ki je 
bil izredno obiskan in medijsko podprt. V načrtu je 
že izvedba drugega ljubljanskega strip bazarja, tako 
da poizkušamo vpeljati ta dogodek kot neko stalnico 
na našem prostoru in na tak način še bolj približati 
stripe širši množici. Ne nazadnje ena izmed naših 
aktivnosti je tudi strip fanzin Stripoholik, za katerega 
dajem tale intervju. Še veliko akcij in aktivnosti 
opravljamo, vse nove in ostale akcije vedno 
objavimo na našem forumu, tako da če vas zanima 
karkoli iz področja stripov , je to pravi naslov za vas. 
 
Stripoholik: Kako ocenjuješ slovensko strip sceno ter 
vpliv društva nanjo? 
Dare Tomić: Slovenska strip scena se prebuja, 
počasi a učinkovito. Veliko časa je preteklo, ko je 
bilo pri nas mrtvilo, a poglejte leto 2006, ko je izšlo 
največje število izdanih stripov pri nas. (opomba: 
spisek izdaj in naslovnice so dodane v tem fanzinu) 
Pohvaliti je treba predvsem domače avtorje in 
ustvarjalce ter domače založnike. Po mojem 
mnenju, je društvo s forumom naredilo veliko za 
širitev in povezanost ljubiteljev stripa pri nas. Že 
samo z vodenjem društva in njegovih glavnih akcij, 
to je foruma, občasnih pojavitvah na bazarjih, 
sejmih in podobno vsaj malo promoviramo strip. 
Zagotovo lahko rečemo, da je pri nas veliko 
potencialnih kupcev in bralcev, tako da 
pozdravljamo vsako domačo produkcijo in strip pri 
nas. 
 
 
Stripoholik: Kaj se bere in kaj je 'in'? Kaj mladi 
berejo? Kako bi mlade še bolj pritegnili? 
Dare Tomić: Na našem področju je še vedno med 
najbolj priljubljenimi šumski duh s sekiro Zagor, 
Dylan Dog, Alan Ford, Zvitorepec, Trdonja in 
Lakotnik, Asterix in Obelix, Srečni Luka ter še veliko 
ostalih. Mladi berejo slovenske stripe, kar jih je bilo 
ter tudi posegajo po mangah. Drugače prebirajo Tin 
Tina, Asterixa, kakšne Marvelove junake, Miki Miško. 
Če povzamemo, je mlad slovenski bralec, rojen po 
1992, ki ne zna srbo-hrvaško, prikrajšan za širši 
spekter stripov, ki so v srbo-hrvaškem jeziku in mu 
ostane bore malo izbire. Pritegnili bi jih lahko, če bi 
jim ponudili večje število stripov v slovenščini. Stvari 
se počasi izboljšujejo saj je začela izhajati revija 
mesečnik Strip Bumerang. Tako bodo lahko vsaki 
mesec dobili novo slovensko revijo in jo spoznali, je 
res da niso ravno otroški stripi notri a vendar je 
kvalitetna zadeva polna svetovnih uspešnic. 
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Stripoholik: Ali lahko strip konkurira filmom, 
računalniškim igram, internetu? 
Dare Tomić: Lahko! Poglejmo samo Japonsko, ki je 
domovina tehnologije pa imajo izredno uspešne 
mange (tudi drugod po svetu so uspešne), ki se 
prodajajo v več sto tisočih kosih. Njih rešuje velika 
naklada in poceni izvodi. S tem bi tudi pri nas lahko 
uspeli. Ne pa da je strip relativno drag in ima 
omejeno število bralcev, še teh ne vedno rednih. Če 
vzamemo internet kot medij in izrabimo njegove 
prednosti (hitrost objave, neomejeno delovanje, 
vpogled), lahko na ta način samo pripomoremo pri 
širjenju stripa tudi pri nas. 
 
Stripoholik: Povedal si da veliko uporabljate forum 
in licitacije na spletu, se lahko strip dopolnjuje z 
medijem kot je internet in kako? 
Dare Tomić: Nekaj sem ogovoril že pri aktivnostih 
društva. Seveda, stripi se dopolnjujejo z internetom 
tako, da širi informacije o novostih, planih in 
podobno v zvezi z stripi. Opažam, da bi veliko več 
ljudi kupovalo stripe, vendar niti ne vedo, da to še 
izhaja, da je kaj novega, da se stari in novi stripi 
sploh dobijo itd. Seveda tudi uporabniki sporočajo 
svoja mnenja na internetu in za seboj potegnejo 
zanimanje, da se jih tako veliko odloči za nakup 
določenega izvoda. Internet je tako odlična stična 
točka za informiranje (najcenejša oblika) ter širši 
dostop do množice. Če pa pogledamo iz stališča 
izdajateljev, lahko izkoristijo internet za predstavitev 
novosti in celo predstavijo par strani iz stripa v 
elektronski obliki na vpogled in s tem pripomorejo, 
da kupec ve, kaj kupuje. Tudi pri sami prodaji ali 
kupovanju stripov se je izkazal internet za odličen 
medij. Ljudje smo različni in nekateri recimo imajo 
čas ali so bolj aktivni ponoči in takrat preiskujejo in 
iščejo, kar jih zanima. Ker internet deluje 24 ur na 
dan, pokrijemo tudi take kupce in morebitne 
stranke, ki recimo ob uradnih urah ne utegnejo priti 
v trgovino. Da ne govorim pri premostitvi razdalj. 
Naše društvo in forum ima člane iz cele Slovenije 
internet nas dejansko približa. 
 
Stripoholik: Ali se lahko zgodi , da bo strip v paprini 
obliki izumrl? 
Dare Tomić: Mislim, da ne. Saj je nekaj čisto 
drugega če bereš fizični strip kot skeniranega. Pač 
moje mnenje, ne branim se kakim vpogledom ali 
krajšim, recimo pasičnim stripom v elektronski 
obliki. Saj so se bali tudi  za izumrtje knjig v papirni 
obliki, pa so naredile založbe zopet bum z žepnimi 
knjigami itd. Moje mnenje je, da nam se ni treba 
bati za stripe na papirju. 
 
Stripoholik: Ne vemo še nič o tebi, kateri junak ti je 
najljubši, oziroma katera zvrst. 
Dare Tomić: Meni so všeč stripi, ki spadajo v zvrst 
vestern, komedija-parodija, zgodovinski, črna 
magija, vse kar je povezano z rimljani, grki, pirati, 
trojambornicami, vitezi, gangsterji. V glavnem dokaj 
težko detaljno opisati. Tako je tudi z junaki, všeč so 
mi: Asterix, Lucky Luke, Dylan Dog, Tex, Gaston, 
Princ Valijant, Rdečebradec, Torpedo, Mister No, 
Alan Ford... 

Nagradna igra 
 

Dragi bralec, želimo vaše odzive, komentarje, 
predloge zato nam piši in povej svoje mnenje in 
nam pomagaj soustvariti naslednje številke 
fanzina. Vsak, ki pošlje listek, sodeluje v 
nagradnem žrebanju za paket stripov. 
 
Ime in priimek: __________________________ 
Naslov:_________________________________ 
e-mail:_________________________________ 
GSM:___________________________________ 
 
 
Kakšna se vam zdi prva številka fanzina!  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Smo kaj takega potrebovali ? DA NE RAZNO 
_______________________________________ 
 
So vam vsebine bile poučne? DA NE RAZNO 
_______________________________________ 
 
Kaj bi popravili, vaše mnenje: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Odgovore pošljite na stripoholik@gmail.com ali na 
naslov društva: 
Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik 
Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana 

 
Kako postati član društva Stripoholik? 
 
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva 
Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in 
podpisano pristopno izjavo, ki jo dobite na: 
www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf 
pošljete na naslov društva: Društvo ljubiteljev 
stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana. 
Enoletno članarino 10 € lahko vplačate prek:  
NLB TRR: 02015-0255808121 
Primer nakazila: 
Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar 
Zadeva/namen: Članarina 2007 
Znesek: 10 € 
 
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj 
našega društva ali se oglasite v naši striparni 
Stripoholik, kjer bomo uredili vse potrebno. 
 
Preberite si tudi statut društva: 
www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf  
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9. CRTANI ROMANI ŠOU 2006 
MINI REPORTAŽA  
 
 
Letos se je CRŠ (Crtani Romani Šou) odvijal v ZKM 
(Zagrebačko Kazalište Mladih), na Teslini ulici 7, od 
24. do 26. novembra 2006. 
 
To je bila že deveta ponovitev tega dogodka in 
upajmo, da se bo tradicija še nadaljevala.  
 
 
Program festivala CRŠ 
 
PETEK  
13-15 strip delavnica (mala dvorana ZKM)  
18 otvoritev razstave Igora Kordeja (galerija 
Showroom)  
19 otvoritev razstave Maxa Bunkerja in svečana 
otvoritev CRŠa (predvorje ZKM)  
20 predavanje Igora Kordeja in kontakt s publiko 
(mala dvorana ZKM)  
 
SOBOTA  
13-15 strip delavnica (mala dvorana ZKM)  
15 film "Alan Ford" (mala dvorana ZKM)  
16 strip avkcija (mala dvorana ZKM)  
18 promocija časopisa o stripu "Kvadrat" (Vjeko 
ðaniš) (mala dvorana ZKM)  
19 predavanje Max Bunker in kontakt s publiko 
(mala dvorana ZKM)  
 
NEDELJA  
13-15 strip delavnica (mala dvorana ZKM)  
15 film "Ode Eddy" (mala dvorana ZKM)  
16 promocija albuma "Joe Bar" (mala dvorana ZKM)  
16.30 promocija albuma "Zekan" (mala dvorana 
ZKM)  
17 promocija izdaj "Fibre" (mala dvorana ZKM)  
18 promocija izdaj "Stripagenta" in "Book globea" 
(mala dvorana ZKM)  
19 promocija izdaj "Libellusa" (mala dvorana ZKM)  
20 svečana sklenitev CRŠ-a in proglasitev 
zmagovalcev natečaja (mala dvorana ZKM)  
 
Sejem stripa v predvorju ZKMa vsak dan od 14.00 
do 21.00 ure. 
 
 
Max Bunker 
 
Glavni gost letošnjega festivala je bil legendarni Max 
Bunker, znan kot scenarist kultnega Alana Forda, 
Max Magnusa in serij Satanik in Kriminal, ki sta pred 
nedavnim začeli izhajati na Hrvaškem. 
 
Gostovanje Bunkera v Zagrebu je nadaljevanje 
prakse gostovanj znanih strip avtorjev v programu 
festivala. Ta italijanski scenarist  stripov je mogoče 
doslej celo najbolj odmeven gost festivala. 
 
 

 

 
Alan Ford in njegov 'oče' Luciano Secchi, bolj  

poznan pod psevdonimom Max Bunker 
 
Tradicija festivala CRŠ je privabiti na festival, kot 
goste, znane svetovne avtorje stripa. V preteklosti 
so bili tako gostje Gallieno Ferri in Moreno Burattini 
(avtorja Zagorja), Brian Bolland, Tomaž Lavrič in 
drugi. V tej tradiciji je bilo tudi gostovanje Maxa 
Bunkerja, ki je imel na festivalu razstavo stripov, ki 
so bili narisani po njegovih scenarijih.  
 
Organizirano je bilo tudi predavanje Maxa Bunkerja 
in v sklopu predavanja še pogovor s publiko in 
podpisovanje primerkov stripov številnim fanom 
Alana Forda.   
 
 
Igor Kordej 
 
Eden vodilnih članov legendarnega stripovskega 
gibanja Novi kvadrat, avtor serij Metro, Zvijezde in 
Vam. Eden prvih hrvaških profesionalnih striparjev, 
ki je risal in še riše za tuja tržišča. Svoje risarsko 
znanje je izkazal na ameriških serijah, kot so 
Tarzan, New X-Men, Black Widow, Star Trek, Star 
Wars i Cable (Soldier X).  
 
S scenaristko Alex de Campi, je napravil sijajen triler 
Smoke, ki se odlikuje po črnem humorju. Od 
nedavnega je bolj aktiven na francuskem tržišču na 
serijah L' Histoire secrète in Empire. 
 
Na CRŠu so bile razstavljene table iz Kordejevih 
stripov, organizirano je bilo tudi predavanje in 
tiskovna konferenca ter kontakt s publiko in 
podpisovanje primerkov Kordejevih stripov. 
 

 
kader iz enega od Kordejevih stripov in  

Igor Kordej na desni  
 
 



R E P O R T A Ž E                                                                                      S T R I P O H O L I K 

 

 - 6 - 

Natečaj 9. festivala stripa 'Crtani romani šou' 
 
Tema letošnjega natečaja je bila “Vampir”, vsa 
prispela dela so bila razstavljena na natečajni 
izložbi, najuspešnejša pa objavljena v katalogu 
CRŠa. 
 
Dolžina stripa je bila omejena na eno stran (tablo) 
isključno kvalitete fotokopije formata A4! Tehnika 
izdelave stripa je morala biti prilagojena črno-beli 
objavi, jezik pa hrvaški ali angleški. 

 

 
razstava stripov, ki so prispeli na natečaj s temo 'Vampir'  

 
 
Nagrajeni so bili: 

1. nagrada 300 €, Stjepan Vujičić  
2. nagrada 200 €, Lukas i Jose  
3. nagrada 100 €, Tonči Zonjić 

 
Strip avkcija 
 
V sklopu CRŠa je bila letos novost strip avkcija. Na 
avkciji so se prodajale originalne table in ilustracije 
strip avtorjev, izkupiček od prodanih del je šel v 
dobrodelne namene. 
 

 
strip avkcija 

 
 
 
 

Sejem stripa 
 
Mogoče edini razlog, zakaj se nekateri ljubitelji 
stripa odpravijo na festival CRŠ, je sejem stripa. 
Sejem poteka vsakodnevno, na njem je možno 
nabaviti tako nove izdaje različnih založnikov po 
promocijskih cenah, kot stare redke stripe po 
zasoljenih cenah. Če boste imeli srečo, lahko 
naletite tudi na stripe, ki jih že dolgo iščete. 
 
Na sejmu so bili prisotni založniki: 

• Libellus 
• More Comics 
• Strip Agent 
• Bookglobe 
• Lavirint  
• Q strip 
• LMI Comics 

in drugi… 
 
 

 
sejem stripa 

 
 

 
sejem stripa 

 
 
Marsikaterega dogodka nisem omenil, potrebno je 
zagotovo pohvaliti organizatorje CRŠa za njihov 
entuzijazem in promocijo stripa. Vidimo se naslednje 
leto! 
 
 

corto 
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STRIP BAZAR V LJUBLJANI 

 

Bil je december, relativno topel mesec glede na letni 
čas. Ravno je minil CRŠ (Crtani Romani Šou) eden 
izmed največjih strip dogodkov pri naših sosedih. Ta 
festival, ki se vsako leto odvija v Zagrebu (tokrat že 
devetič) je dejansko postal pravi dogodek, tako za 
izdajatelje, kot tudi za odjemalce stripov. Prvi 
izkoristijo ta dogodek za izdajo in predstavitve svojih 
novosti, mi drugi pa to izkoristimo, da po sejemskih 
cenah dobimo še sveže in tople stripe in strip 
albume različnih izdajateljskih hiš na hrvaškem. 
Poleg tega je to odličen čas, da obnovimo 
poznanstva, ki se že leta pletejo prek forumov, 
licitacij ali mailov. Saj tam je skoraj vsakdo, ki da 
kaj na strip. Med gnetenjem pred stojnicami 
založniških hiš, med stojnicami strip bazarja, ali na 
razstavah srečaš osebe, s katerimi si prebil po več 
let v pogovoru o stripih a ga še nikoli nisi videl. Po 
kratkem pozdravu in predstavitvijo, kar z nickom s 
forumov, sledi rokovanje in nasmeh, ko ugotoviš, 
koliko je tvoja predstava o dotični osebi bila točna 
ali ne. Po nakupu ali med čakanjem na nasledje 
dogodke, se ustaviš v lokalu na pijači in poleg redne 
debate o stripu imaš možnost še bolj spoznati 
osebe, katere si prej poznal le po nicku. In takrat se 
mi je porodilo vprašanje »Zakaj kaj takega ni pri 
nas?«. Nisem bil zadovoljen z odgovori nekaterih, 
katerim sem zaupal to vprašanje, ki so menili, da pri 
nas ni zanimanja, nimamo tako močne ali sploh 
nimamo založniške mašinerije stripov kot pri 
sosedih, da je itak CRŠ šele minil, da zadeva ne bi 
uspela ter da tudi organizacijsko ne bi šlo skozi... 
Torej, ker sem bolj trmaste sorte, mi je to 
predstavljalo še toliko večji izziv. 

En vikend pred izvedbo I. ljubljanskega strip bazarja 
sem sestavil osnutek in parim osebam sporočil 
predviden načrt izvedbe. To smo potem še malo 
dodelali in slabih pet dni pred dejanskim datumom 
je šlo obvestilo v javnost. V teh petih dneh smo 
poslali povabila možnim interesentom. Največjo 
reklamo smo pridobili, ker nas je eden od naših 
članov (BuDi) opozoril, da se da na spletnih straneh 
24ur.com oddati svoje novice. Tja smo poslali 
članek o planiranem dogodku. Postavljeni članek je 
bil profesionalno napisan in je odlično predstavil 
prihajajoči dogodek, sestavil ga je naš član Xabaras, 
ki je v izvirniku sestavil še daljši članek, vendar so 
ga pri objavi skrajšali. Po tej objavi je šlo samo 
navzgor. Namreč uspelo nam je dobiti objavo 
našega dogodka v nekaterih dnevnih časopisih in 
celo na radiu VAL 202 med dogodki. Izdelani so bili 
letaki, ki so jih naši člani podelili po Ljubljani, to 
nalogo je opravil Wiz, ki je en dan pred dogodkom 
prevzel »talanje« letakov. 

Datum izvedbe se je bliskovito bližal, tako da smo 
nekateri celo v petek zvečer in vse do tretje ure  
zjutraj v soboto še urejali vse potrebno za bazar. 

In prišel je dan 16. december 2006, ko smo izvedli 
I. ljubljanski strip bazar v podhodu Ajdovščina. 

 

Na bazarju smo imel osem velikih stojnic, ki so bile 
popolnjene z ponudniki vseh vrst stripov. Od 
zbirateljev z večjimi ali manjšimi količinami stripov, 
ustvarjalcev stripov in založnikov, ki so ponujali 
svoje izdelke do prodajalcev, kot Cunjak, ki je imel 
polno stojnico stripov. Na voljo so bili različni stripi, 
vseh zvrsti in starosti, večinoma še iz časa bivše 
države, ter velika količina novejših stripov iz Hrvaške 
in Slovenije. 

 

Med stripi naj samo omenimo stripe serij Zlatna 
Serija, Lunov Magnus Strip, Stripoteka, Gigant, Eks, 
Super Strip Biblioteka, Ludens, Slobodna Dalmacija, 
Fibra, Libellus, Strip Bumerang. Zastopani so bili 
junaki, kot so Alan Ford, Teks, Zagor, Dylan Dog, 
Asterix, Zvitorepec, SR & JR, Veliki Blek, Komandant 
Mark in še veliko ostalih. Ponudba stripov je bila 
neverjetna saj je po naših izračunih bilo na voljo več 
kot 7000 stripov. Poleg stojnic in poleg prostorov 
društva Stripoholik, se je odvijala tudi razstava 
risarskih tabel Matjaža Bertonclja in razstava 
starejših slovenskih stripov skozi zgodovino. Torej 
obiskovalci so imeli kar nekaj za pogledati, bilo jih je 
med 400 in 500. Veliki naval se je zgodil že takoj ob 
10h, ko se je bazar uradno začel, kar nas je pošteno 
presenetilo, ter nekatere celo ujelo še malo 
nepripravljene, saj nis(m)o imeli še dodobra 
popolnjenih stojnic.  

 

Imeli smo obiskovalce širom Slovenije, nekateri so 
se pripeljali tudi iz Prekmurja in Štajerske. Odzivi 
obiskovalcev so bili izredno pozitivni in vzpodbudni. 
Veliki odziv smo doživeli tudi s strani medijev, saj 
sta bili prisotni dve televizijski ekipi, trije novinarji in 
dva fotoreporterja različnih časopisnih hiš.  
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Tako se je tudi pri nas zgodilo nekaj, kar imajo 
sosedje že 9 let, je res da imamo mi šele v povojih 
in manjših razmerah, a vseeno. Tukaj so se nekateri 
prvič spoznali, ko so brskali po kupih stripov, a 
ugotovili, da se prek forumov in nickov dodobra 
poznajo. Videti je bilo rokovanje, izmenjavanje 
telefonskih številk in spiskov manjkajočih in dvojnih 
stripov. Ni bilo samo kupovanja in prodaje, bilo je 
zelo veliko tudi menjave. Videli so se zadovoljni 
obrazi oseb, ki s sijom v očeh brskajo po stripih, 
listajo po številkah, katere sumijo da jim manjkajo. 
Nekateri so z listki in spiski pregledovali, če je kaj, 
kar že dolgo iščejo. Drugi so celo morali domov po 
spiske, ker niso pričakovali, da bo toliko stripov, 
nekateri na bankomate, ker tudi niso pričakovali, da 
bodo sploh kaj našli. Ostali so mrzlično pobrskavali 
in hodili od stojnice do stojnice in pazili, da ja niso 
česa spregledali. Veliko je bilo staršev z otroci, ki so 
povpraševali večinoma po slovenskih stripih, kot so 
Mustrova dela in slovenski Alan Ford ter stripi v 
angleščini. Pač nova generacija bralcev, ki ne 
razume srbo-hrvaščine. Torej potencialni bodoči 
striparji, na katerih bo ležala strip scena v 
prihodnosti. 

 

Na koncu tega stripovsko obarvanega dogodka, smo 
tudi podelili nagrade obiskovalcem, ki so izpolnili 
listič, s katerim so sodelovali pri žrebanju. Izžrebano 
je bilo 11 nagrad. Nagrade so bile striparske narave, 
torej različne količine stripov, ter dve majici s 
striparskimi motivi. Stripov v nagradnem skladu je 
bilo čez 170. Nagrade so zbrali in podarili člani 
društva Stripoholik. 

Vse to govori o tem, da pri nas je potencial, da so 
ljudje, ki jim je do stripa, a do sedaj niso imeli 
možnosti, da je zanimanje in da je zadeva uspela in 
da ima potencial še za v bodoče. In to je šele 
začetek... 

Mi bomo poskrbeli, da bi se ti dogodki periodično 
izvajali, na Vas pa je, da pridete in sodelujete na 
njih ali kot ponudnik, obiskovalec ali pa samo za 
družbo. Vidimo se naslednjič! 

 

 

Tomdar 

 

Ob razstavi Slovenski strip in animirani film 
1996-2006 v Celju  
 
Že kak teden se borim sam s seboj, da bi končno 
spisal nek spis o razstavi in potem sem si dejal, 
zakaj pa ne bi napisal, kaj si ob vsem tem zares 
mislim še o čem drugem, kot samo strogo o 
razstavi.  
 
1. Razstava je potekala v Celju od 1. 12. 2006 do 
20. 1. 2007 na treh lokacijah: v Galeriji sodobne 
umetnosti (strip), Likovnem salonu (animirani 
film) in v Galeriji Račka (erotični strip). Je 
nadaljevanje razstave Slovenski strip iz leta 1996, ki 
je prav tako potekala v Galeriji sodobne umetnosti v 
Celju in je predstavljala prikaz stripa od začetkov pa 
do leta 1996. Za obe razstavi je zaslužen isti človek, 
kustosinja Irena Čerčnik.  
Predstavitev stripa je potekala na največji kvadraturi 
pri nas namenjeni kaki stripovski razstavi, v 4 velikih 
prostorih so bile po stenah obešene šipe z originali 
in skicami (njihova pomešanost ni ravno pripomogla 
k večji enotnosti predstavitve). Na mizah v sredi 
prostorov so ležale najrazličnejše stripovske izdaje, 
obiskovalcem so bile na voljo za listanje in 
prebiranje. Na otvoritvi je bilo precej obiskovalcev in 
stripovskih avorjev. V galeriji Račka, oddaljeni par 
sto metrov od Galerije sodobne umetnosti (sami je 
ne bi našli, če nas kustosinja ne bi prijazno 
pospremila na ogled), so bile razstavljene a4 
reprodukcije erotičnih stripovskih strani. Žal še nihče 
ni prišel do kakega resnejšega erotičnega 
stripovskega izraza, pretežno so prevladovale 
erotične šale.      
Na pregledni razstavi je bilo predstavljenih 33 
avtorjev (na erotični nekaj čez 10). Na prvi pogled 
me je zbodlo v oči, da so zastopani vsi, ki so v 
Stripburgerju v zadnjih 10 letih objavili par strani (ki 
predstavljajo vse ali veliko večino tistega, kar so v 
stripu sploh prispevali), manjka pa cel korpus 
mladinskih ilustratorjev, ki v otroških in mladinskih 
revijah poleg ilustracij rišejo tudi stripe (PIL, 
Ciciban…). Naj naštejem par imen: Marjan Manček, 
Matjaž Schmidt, Damjan Stepančič, Igor Ribič… 
skupaj vsaj deset imen. Verjamem, da jih ne zanima 
razstavljanje v mladinskih klubih, zastopanost na 
pregledni razstavi pa si enostavno zaslužijo. Nekdo, 
ki je zmogel »ustvariti« recimo 20 strani je na 
razstavi, nekdo, ki jih je narisal stotine pač ne. A to 
kaj pove o silni kvalitetni razliki med avtorjema? O 
sami razstavi? 
Avtorica razstave mi je zatrdila, da je bila za vse 
večidel sama in da so bili roki tesni, vendar bi ji 
morali pravilno svetovati zunanji sodelavci pri 
razstavi, ki so bili obveščeni in obveščani o samem 
dogajanju in so za katalog pisali tudi tekste. 
Uredniki fanzina ali revije Stripburger (fanzina za 
avtorje, revije za pisarniške delavce, razlika se 
vzpostavi v neprejemanju ali prejemanju honorarja 
za delo enih ali drugih), ki so se v zadnjih desetih 
letih skozi medijsko nastopanje in govorance 
vzpostavili kot največje stripovske avtoritete v 
Sloveniji. Klemenčič je pisal tekst o stripu, Prassel o 
animaciji, Mirović je edina omenjena kot posebna 
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zahvala v katalogu. Ampak od Stripburgerjevih 
»avtoritet« bi bilo preveč pričakovati, da bi jim 
pogled segel dlje kot do lastnih riti. 
 
2. Katalog ima 176 strani, format je nekje med a5 in 
b5. 132 strani je namenjenih stripu. Tukaj sta 
najprej dva teksta: avtorjev Špele Štandeker (ki 
občasno piše tekste o stripu v prilogah dnevnika 
Delo) in Jakoba Klemenčiča. Sledi 29 stranski strip 
Cirila Horjaka z naslovom Šnel kurs stripa, ki na 
priljuden mladinski način prikaže kratko zgodovino 
stripa in njegovo nastajanje. Potem so predstavljene 
reprodukcije stripovskih del, biografije avtorjev in 
kronologija stripovske revije Stripburger. Najbolj mi 
je všeč del z reprodukcijami stripovskih strani. 
Avtorji so tu razvrščeni v naraščajočem abecednem 
vrstnem redu, največ strani (6) je dobil Tomaž 
Lavrič, ki si zaradi vseh uspehov to tudi zasluži. 
Biografije so bolj kaotične, ni enotne metodologije 
prikazovanja objav. Tako nekateri naštevajo vsako 
objavljeno stran, spet drugi z večjimi opusi samo 
albume (Primož Krašna recimo našteva svoje minije 
za albume in raje ne bi primerjal minija s par 
stranmi stripa z več deset stranskim tiskanim 
albumom, ki je naprodaj v knjigarnah. Vložek ni 
primerljiv.), letnice so ali pa jih ni. Stripburgerjeve 
kronologije nimam namena komentirati, iz vsega 
napisanega pa lahko sklepate, da je v obeh 
avtorskih tekstih poudarek pretežno na 
Stripburgerju.  
Najprej o besedilu Špele Štandeker: Sodobni 
slovenski strip. Namenila mi je par vrstic, zdaj sem 
izgleda obsojen na kratke opazke o skicoznosti in 
nedodelanosti s tem, da lahko veliko več 
nedodelanosti in/ali skicoznosti poišče pri nekaterih 
»avtorjih«, katerim seveda namenja veliko bolj 
prijazne in podrobnejše besedne sklope. Naj se 
najprej ustavim pri domačem »eksponentu« 
stripovskega avtorstva Kocipru, pravemu Frediju 
Milerju slovenskega stripa, kateremu ne funkcionira 
niti en element stripovske risbe ali scenarija. Bogato 
šrafirana risba in podrobnosti so navadno drkljanje 
in žvrkljanje (da bolj izgleda, koliko se »dela« na eni 
strani, packanje namesto poudarkov), socialna 
drama je zmedena bedarija (Špela naj si raje 
pogleda kako telenovelo, ampak za njeno percepcijo 
bi bilo to najbrž že preveč kompleksno dogajanje), 
dinamično kadriranje pa skupek brezveznih rezov 
ter kotov, ki ne poudarijo nič in so vse polni najbolj 
osnovnih napak. Potem je tukaj čvekanje o 
dejavnem Klemenčiču, ki je po svojem 35. letu 
končno zmogel deset stranski strip, že vso »kariero« 
pa riše en sam prazen, posiljeno čuden in za lase 
privlečen bizaren strip. Seveda vredno 
podrobnejšega opisa vsakih treh strani, katere je 
»veliki umetnik« zmogel spraviti skupaj po obilnem 
štipendiranju in podpiranju s strani Stripburgerja 
(t.j. posredno s strani slovenskega kulturnega 
ministrstva). Menda tudi eksperimentira? Malo bolj 
dejaven je menda Sitar s svojimi osmimi albumi iz 
zadnjih deset let.  
Republika Strip je seveda tudi silno izjemen 
stripovski pojav, vreden še posebnega čislanja (kje 
je album, nee grafična novela zgoraj omenjenega 

Klemenčiča?). Jebiga, avtorji tukaj v glavnem rišejo 
prvi daljši strip z mislijo, da jim bo takoj natisnjen v 
knjižni obliki, t.j. s štipendijo se učijo risati daljši 
strip. Rezultati so: raztegnjen Lavrenčičev izdelek 
(likovno dober), mestoma preveč otročja naracija 
Horjaka (zame likovno še boljši), dober Kocotov 
album v katerega je avtor vložil ogromno truda (in v 
3 slogih!), korektna Lavričeva zbirka kratkih zgodb 
(2 sta mi super, 2 pa obupno patetični, likovno spet 
fino in fajn) in dva Kociprova zmazka. Moj absolutni 
»vrh« je drekarija (dobesedna in prenesena) o 
Miloševiću. Take pronicljive družbene satire res ne 
zmore vsak. Obvezno branje za vse stripofile in 
Špelo, da bo še bolj poglobila svojo kritično misel.  
Recimo, da se trudi biti pozitivna in prijazna do 
svojih stripovskih znancev. Žal naj pisana kritika (če 
to sploh še obstaja v dobi PR čvekanja) ne bi imela 
zveze z osebnimi navezami.   
Izjemni slovenski avtor Jakob Klemenčič razvija 
svojo prodorno misel v članku z globokim naslovom: 
»Knjige že, literatura pa še ne«. Pritožuje se, da se 
strip jemlje zlahka in kot nekaj plitvega kot pred 
deset leti, želi si več nežanrskih stripov, upa, da se 
bo v prihodnje našel kdo bolj usposobljen za pisanje 
o stripu. Vse v stilu, da bi že končno prišel stric iz 
Amerike in kaj naredil za nas, tudi odvezal svojo 
neskončno malho in podprl in sponzoriral vse 
podpore vredno (najprej seveda Stripburger). No, 
strica iz Amerike ne bo, vse si moramo narediti sami 
in res bi bilo od močno podpiranega (v vseh letih se 
je nabralo tisoče in tisoče kulturnih evrov vloženih v 
njegovo šibko početje in dobro počutje) Klemenčiča 
preveč pričakovati kak večji angažma vsaj približno 
primerljiv s količino štipendij. Recimo pisanje 
utemeljenih člankov (kar ta lahko tudi je, če 
pristanete na osnovno pozicijo njegovega pogleda) 
in kontinuirano risanje ter kak razvoj le tega. 
 
3. Naj svoj žolčni prosti spis zaključim s prvim 
stavkom iz teksta Špele Štandeker: V Sloveniji 
najbrž ni medija, ki bi bil tako dosledno 
prezrt, kot se to večino časa dogaja stripu. Naj 
malce pomagam, zakaj je tako. Recimo, da ste silno 
zaposlen človek nekje srednjih let, ki je v mladosti 
prebral nekaj Alan Fordov in kakega Mikija Mustra. 
V literaturi ste prišli od Zanea Greya do Imena rože 
Umberta Eca (ali pa od Bevka do Jančarja), 
preposlušali ste tudi par plošč klasike in jazza. 
Kulturo konzumirate občasno in v filmu jasno ločite 
med Botrom in Boratom. Kot že rečeno, silno ste 
zaposleni s poklicem, ki v večini primerov nima nič s 
kulturo. In potem recimo na hitro pogledate 
Kociprov pasični strip v Dnevniku. Kaj si potem 
mislite o stokrat pogreti slabo narisani šalici, če 
sploh kaj? Nekaj, kar ostane v spominu? Kvaliteta? 
Nak. Zvezice in poznanstva? Vsekakor. 
 
Strip je v Sloveniji medij, ki žal ne dosega 
povprečnega izraznega in kvalitetnega nivoja 
ostalih medijev.  
 
 
 
Macon  
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IZBOR NAJBOLJŠEGA STRIPA LETA 2006 
 
Na hrvaškem strip portalu www.stripovi.com je 
potekal prvi izbor za najboljši strip leta. Obstajali sta 
dve kategoriji (kiosk strip in pa strip album). Kot že 
sami imeni povesta so v prvi kategoriji v izbor  prišli 
stripi, ki se prodajajo v trafikah, v drugo kategorijo 
pa strip albumi. Glasovalo je 268 ljubiteljev stripa, v 
izbor pa se je upoštevalo 193 članov, ki so 
registrirani na forumu stripovi.com.  Glasovalo se je 
na način, da je vsaki glasovalec izbral po 10 
naslovov vsake kategorije in jih točkoval od 1 do 10 
točk. 
 
Rezultati so bili sledeči: 
 
Kiosk strip: 

#  Naslov  Število 
točk 

1.  Mister No MX 1: Bilo jednom u 
New Yorku 699 

2.  Julia VG 1: Oči ponora 358 

3.  Tex Willer MX 2: Lovac na fosile 357 

4.  Tex Willer MX 1: Oklahoma! 313 

5.  Životinjska Karma LV 1: 
Životinjska Karma #1 

298 

6.  Martin Mystere SASP 1: Četvrta 
karavela 252 

7.  Ken Parker SCSP 1: Osuñenici 219 

8.  Zagor LEX 132: Sedma runda 181 

9.  Zagor LEX 131: Zagor protiv 
Supermikea 154 

10.  Julia VG 2: Predmet ljubavi 154 

 
Strip album: 

#  Naslov  število 
točk 

1.  Spaghetti Brothers FB 1: Spaghetti 
Brothers 1 

487 

2.  Nathan Never LIB 1: Dvostruka 
budućnost 

415 

3.  Watchmen BP 1: Nadzirači 309 

4.  Comanche SA 1: Comanche - 
knjiga 1 

297 

5.  Martin Mystere & Nathan Never 
LIB 1: Zarobljenik budućnosti 285 

6.  Spaghetti Brothers FB 2: Spaghetti 
Brothers 2 266 

7.  Nathan Never LIB 2: Odiseja u 
budućnosti 

265 

8.  Blacksad BG 1: Negdje meñu 
sjenama 256 

9.  Martin Mystere LIB 3: Ljudi u 
crnom 

242 

10.  Magični Vjetar LIB 1: Fort Ghost - 
Pandže - Lady Charity 

237 

 

 
zmagovalec kategorije kiosk strip 

 

  
zmagovalec kategorije strip album 

 
 
Na koncu še osebno mnenje:  
Izbrana stripa sta nagradi osvojila popolnoma 
zasluženo, tudi sam sem podelil prvemu stripu 10 
točk, Spaghetti Brothers pa so od mene prejeli 9 
točk. Vse čestitke tudi portalu www.stripovi.com na 
ideji in izvedbi. 
 
 
 
jang
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Mange まんがまんがまんがまんが漫画 
 
 
Dandanes se ne moreš več oklicati za 
polnopravnega ljubitelja stripa, če nisi svojčas 
prebral vsaj mango ali dve. Mango, pravite, mar ni 
to nekaj za pojest? No, je, ampak tu ni govora o 
vsem znanem eksotičnem sadežu, temveč bo 
beseda tekla o pojmu, ki označuje strip izpod logov 
dežele vzhajajočega sonca. 
 
Na japonskem mange uživajo neprimerno večji 
ugled, kakor stripi pri nas, berejo pa jih takorekoč 
vsi in povsod. Tako zelo, da predstavljajo enega 
izmed najbolj prepoznavnih izvoznih artiklov 
japonske in seveda enega izmed najbolj donosnih, v 
letu 2006 se je namreč na trgu mang obrnilo več 
milijard dolarjev. Sam zase priča tudi podatek, da 
samo tedenski izkupiček prodanih mang na 
Japonskem, verjeli ali ne, preseže letni izkupiček 
prodaje stripov v Ameriki. Povrhu pa postajajo 
mange iz leta v leto bolj priljubljene tudi na zahodu, 
kjer imamo priložnost uzreti zmeraj več popularnih 
naslovov. In ker postajajo legije manga fanov vse 
bolj množične tudi tudi v Sloveniji, je skorajda 
nujno, da si ta globalni fenomen pobliže ogledamo. 
Odgovore na vprašanja o tem, kaj mange sploh so, 
kako so se razvijale, v čem se razlikujejo od 
zahodnega stripa, katere so obvezno branje in kako 
je s temi rečmi pri nas, bomo poskušali osvetliti v 
naslednjih vrsticah. 
  
 
O  razvoju muhastih slik in Osamu Tezuki 
 
Zgodovina mang sega v obdobje med letoma 1814 
in 1878, ko je znameniti slikar Katsushika Hokusai 
izdal serijo petnajstih knjig s skicami imenovano 
Hokusaijeve muhaste slike oz. Hokusai manga. 
Zbirka je vključevala številne, tematsko različne in 
med seboj nepovezane skice ljudi, poklicev, bogov, 
stavb, pošasti ter ostale flore in favne. Vsem pa je 
bil skupen stil v katerem so bile narisane, bile so 
brez pretiranih detajlov in precej preproste. Hokusai 
je bil namreč mnenja, da sama slika ni tako 
pomembna, temveč izstopa ideja, ki stoji za njo. 
Ustvarjal je tudi v ukiyo-e stilu, za katerega je bila 
značilna uporaba lesoreza zaradi katere se je dalo 
slike zlahka reproducirati, tako so v kombinaciji 
lesoreza in preprostih Hokusaijevih slik nastale prve 
kreacije, ki so napovedovale razvoj mang.  
 
Postopni modernizaciji Japonske, ki je sledila 
prihodu Perryjeve flote in začetku trgovanja z 
Američani v drugi polovici 19.stoletja, je sledil val 
vplivov zahodne kulture. Slednji so se dotaknili tudi 
umetniškega ustvarjanja in uvedli spremembe na 
področje ukiyo-e tehnike, ki se je pod vplivom 
ameriško-angleške šole razvila v t.i. ponchi-e. 
Japonski ustvarjalci so se spoznali z linijami, 
oblikami in uporabo barv, katere prej niso bile 
osrednjega pomena zaradi poveličevanja ideje proti 
sliki. Namesto dvanajstih pa je so začeli uporabljati 
le štiri okenca za pripoved zgodbe. Nov stil je ime 

dobil iz angleške besedne zveze punch picture in 
imena znamenite angleške revije Punch, ki je 
objavljala karikature, stripe in satire. Leta 1946 je 
šolsko glasilo Shokokumin Shimbun premierno 
objavilo tovrsten ponchi-e strip izpod rok  nekega 17 
letnega študenta, ki si takrat niti v najbolj norih 
sanjal ni predstavljal, da bo nekoč oklican za očeta 
moderne mange. 
 
Nadebudnemu študentu je bilo ime Osamu Tezuka 
in njegova nadaljna dela so bila bistvenega pomena 
pri razvoju mang v takšno obliko stripa kot ga 
poznamo danes. Tezuka je svojo kariero začel kot 
študent medicine, a kot strela z jasnega ga je 
zadelo, ko si je imel leta 1945 priložnost ogledati 
vojni propagandni animirani film Momotarou 
Uminokaihei, kateremu se močno pozna stilski vpliv 
Disneyeve klasike Fantasia. Čeprav je bil ta 
animirani film v prvi vrsti namenjen otrokom je 
Tezuko zelo navdahnil s svojo tematiko o upanju in 
miru v temačnih časih, sprevidel je, da imajo risani 
mediji ogromno sporočilno moč in se kasneje 
odločil, da postane stripar. No, verjetno ni potrebno 
poudarjati, da je bila v tistih časih taka odločitev za 
kvalificiranega zdravnika nepredstavljiva saj je bil 
poklic mangake smatran za neuglednega in 
ogorčenja vrednega. Obenem pa je kasneje tudi 
priznal, da se je na študij medicine vpisal, zgolj 
zato, da bi se izognil naboru in vpoklicu v vojsko 
med drugo svetovno vojno, povrhu pa kot bodoči 
zdravnik ni bil zmožen prenesti niti pogleda na kri. 
 
Tezuka je vpeljal nekaj razpoznavnih elementov, ki 
danes odlikujejo mange in jih ločijo od ostalih 
stripov. Eden od teh je posredovanje zgodbe in likov 
na način najbolj podoben filmskemu pripovednemu 
slogu, tako da je vsaka epizoda del daljše zgodbe in 
edini tekst v mangi je dialog med liki. Poleg tega je 
Tezuka veliko črpal iz Disneyevega stila, kjer so 
obrazne poteze, oči, usta, obrvi in nos narisane 
močno karikirano ter je zato kljub preprostosti slike 
moč razbrati čustveno stanje lika.   
 

 
Osamu Tezuka – avtoportret 

 
Sprva so njegove mange izhajale v reviji namenjeni 
otrokom, ko je začel pridobivati na popularnosti pa 
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so zaživele kot samostojne publikacije. Tak proces 
je kasneje postal temeljni način izdajanja v manga 
industriji. V svojem repertoarju se je Tezuka 
dotaknil skoraj vseh žanrov saj se njegove manga 
serije raztezajo od akcijskih pustolovščin, resnih 
dram vse do znanstvene fantastike in grozljivk. 
Čeprav je na zahodu najbolj poznan po bolj otroški 
seriji iz petdesetih, Astro boy, je veliko njegovih 
mang nadvse mračnih in večina glavnih akterjev v 
zgodbah ima nadvse tragična ozadja. Atom bi kot 
primer čisto zadostoval (deček iz Astro boya, 
katerega ga je ustvaril nori znanstvenik, da bi 
nadomestil mrtvega sina a ga že kmalu po stvaritvi 
odvrže) toda zaradi slikovitosti, si ne morem kaj, da 
ne bi omenili še Dorora (glavni lik istoimenske 
mange, se rodi zelo pohabljen saj je njegov oče 
ponudil 48 organov dojenčkovega telesa 48 
demonom).  
 

 
Astroboy 

 
Tezuka je veliko pripomogel tudi k splošnemu 
sprejemu mange v družbi, njegov doktorat je bil 
hudo dobra protiutež natolcevanjem, da so slednje 
vulgarne in slabo vplivajo na otroke. Poleg vsega je 
bil sam mentor nekaterim izmed danes najbolj 
znanih avtorjev mang, med drugimi je pod njegovim 
okriljem začela tudi Fujiko Fujio, avtorica slavnega 
Doraemona. Sam pa se je proslavil z deli kot so 
Astroboy, Levček Kimba, Dororo, Black Jack in 
drugimi sedaj že legendarnimi manga in anime 
serijami. Kot ste lahko sami uganili je večina 
kasnejših ustvarjalcev mang prevzela Tezukin stil 
risanja, v katerem so liki narisani preprosto, 
karikirano in z obveznimi velikimi, okroglimi očmi, 
katere so postale zaščitni znak japonskega stripa in 
animacije. 
 
Šestdeseta so postregla s svojevrstnim fenomenom 
imenovanim gekiga. Mange so navadno izhajale v 
revijah, ki so bralcu postregle z več epizodnimi deli 
različnih manga serij, vzporedno z revijami pa so 

izdajali tudi gekigaje, mange v obliki knjige in so 
zajemale samo eno, daljšo mango. Ker so bile revije 
z mangami izdane enkrat na teden ali dva, so bili 
ustvarjalci zmeraj pod pritiskom, saj je bilo potrebno 
oddati epizodo mange do roka, tako je prišlo kdaj 
padca kvalitete same mange, tega pa je bila manga 
v gekiga izdaji obvarovana. Zgodba je bila bolj 
dodelana in razvita, prav tako tudi kvaliteta risbe, 
zaradi teh elementov je bila gekiga mangam 
pripisana neprimerno višja umetniška vrednost. 
Kljub vsemu pa je bilo tiskanje gekiga mang 
neprimerno dražje in so jih zato v sedemdesetih 
opustili, istočasno pa se je dvignila kvaliteta risanja 
epizodnih izdaj. Danes gekiga ostaja v uporabi kot 
izraz za mange, katere niso narisane v klasičnem 
preprosto-risankastem stilu z ogromnimi očmi, 
temveč je risba bolj podrobna in življenjska. Kot 
primer takih mang bi lahko poudarili Akiro ali 
Berserk. 
 
Sedemdeseta je zaznamoval razcvet šunda. Prva 
generacija tistih, ki so rasli z mangami je sedaj že 
odrasla in zahtevala še, mlajše generacije pa so za 
razliko od generacij pred njimi razpolagale s svojo 
žepnino in mladostniki so svobodno izbirali, kje jo 
bodo porabili. Tako so si mange lahko več privoščile 
in včasih zavijale obscenosti, nasičene z nasiljem, 
seksom in odraslo tematiko.  
 
Obenem pa so skozi leta postale vodilna sila 
japonske pop kulture in najboljši ambasador 
Japonske izven državnih meja, saj njihova 
popularnost v tujini od osemdesetih naprej strmo 
raste in samo vprašanje časa je, kdaj bodo tudi pri 
nas odprti prvi manga kissateni oziroma barčki, kjer 
je moč ob kavi naročiti tudi najnovejšo mango. 
 
 
O mangah in mangakah 
 
Manga. Sama beseda je sestavljena iz dveh pismenk 
in v dobesednem prevodu stoji za muhaste, 
naključne slike, danes je na japonskem v splošni 
uporabi ter pomeni strip, na zahodu se je pa njena 
uporaba omejila na pojmovanje zgolj japonskega 
stripa. Od zahodnih bratrancev se razlikuje po 
značilnem stilu risanja in podajanja zgodbe, 
svojevrstnem žanru ter statusu, ki ga kot veja 
umetnosti uživa. Da, mange so se podobno kot strip 
na zahodu s časom empancipirale ter dosegle, da se 
jih smatra za (za nekatere sicer še zmeraj inferiorna 
filmu, visoki literaturi in glasbi a kljub temu) prava 
umetniška dela. Samozavest mangam dodatno krepi 
tudi dejstvo, da slednje predstavljajo pomemben del 
državne ekonomije saj so tedenske manga revije 
tipa Shōnen jump, Afternoon ali Hana to yume 
tiskane v milijonih izvodov. 
 
Tovrstne revije so idealna izhodiščna točka za 
vsakega, ki si želi postati nadobuden mangaka (tisti, 
ki mange riše - manga mojster). Postopek objave 
mange pa gre nekako tako; po uspešnem preboju 
na kakem natečaju mladih talentov je epizodno 
objavljanje svoje manga serije naslednji logičen 
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korak uspešnega mangake. Ko se nabere dovolj 
krajših epizod, ki varirajo od 20 do 40 strani pa 
pomeni, da je čas za izdajo samostojnega 
tankōbona – enačico ameriškega paperbacka 
oziroma debelejšega volumna z zbranimi epizodami, 
take mange imamo priložnost uzreti tudi v naših 
knjigarnah. Več tankōbonov tvori celotno manga 
serijo in nekatere zgodbe so v primerjavi z 
zahodnimi stripi prav presenetljivo dolge, pomislimo 
samo na gigantske monstrume tipa Dragon Ball. 
Uspešne manga serije doživijo izjemno veliko 
ponatisov in obvezno izdajo deluxe verzije, katera 
ima zbirateljsko vrednost saj vključuje bonbončke 
kot so barvne strani, novi cover arti in podobno. 
 
Vsekakor velja omeniti, da se načeloma mange bere 
iz desne proti levi, kar je postala stalna praksa tudi 
pri zahodnih izdajah, a kljub temu včasih izdajatelji 
poizkušajo mango prezrcaliti s procesom poznanim 
kot flipping, da ne bi preveč zmedli bralcev, tak 
način je pogosto deležen kritik tako s strani bralcev 
kot avtorjev, saj se lahko uniči originalna 
kompozicija ter besede na sliki. 
 
 
Kakršne mange bereš, takšen si. 
 
Mange se delijo glede na ciljno občinstvo. Tako 
imamo pet osnovnih vej; josei, seinen, kodomo, 
shōnen ter shōjo mange. Najstnikom najbolj ležijo 
shōnen in shōjo, prve so tematsko namenjene 
fantom, druge pa dekletom. Med shōnen mangami 
je moč najti nekaj izmed svetovno znanih naslovov 
a la Naruto, Dragon Ball, Saint Seiya, Fullmetal 
Alchemist, InuYasha, Trigun. Primeri shōjo mang pa 
so Paradise Kiss, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura...  
 
Seveda je več kot poskrbljeno tudi za starejše bralce 
in ja, v več kot pestro v ponudbo so vključene tudi 
popularne erotične mange, katere je moč najti pod 
nazivom hentai mange. Če se pa vrnemo v bolj 
mainstream vode lahko mange za starejše razdelimo 
na seinen in josei mange. Prve so spet namenjene 
moškemu delu bralcev, druge pa nežnejšemu spolu. 
Zanje je značilna bolj odrasla tematika, kompleksne 
zgodbe, večplastni liki ter seveda bolj eksplicitni 
prizori nasilja, seksa in rock'n'rolla. Med najbolj 
znane seinen mange spadajo kultne serije kalibra 
Berserk, Hellsing, Lupin sansei, Tenjou tenge, 
Hokuto no Ken in podobne. Kljub temu, da je ciljno 
občinstvo seinen mang staro od osemnajst do 
trideset let, je med njimi moč najti mange o 
poslovnežih in korupciji, katere redno berejo tudi 
starejši bralci, ki so zakorakali globoko v štirideseta 
in čez. Josei ali mange za dame so pa namenjene 
starejšim najstnicam in ženskam ter tematsko 
zajemajo neidealizirane romantične drame ter 
podobne zgodbe, katerih pogost element so tudi 
homoseksualna razmerja med protagonisti. Kot 
primeri solidnih josei mang so navadno našteti 
Tramps like us, Happy mania in Gokusen.  
 
Ostane še kategorija kodomo mang oziroma mang 
za otroke, med njimi so najbolj znane mange kot 

Hamtaro, Onegai my melody in Doraemon, po 
slednjem je narejena izjemno dolga anime serija saj 
je redno na sporedu že od leta 1969 in do 
današnjega dne je bilo predvajanih že 1049 epizod.  

 
Hokuto no Ken 

 
Znotraj naštetih skupin mang je pa moč najti malo 
morje različnih žanrov, ki segajo od robotskih – 
mecha mang z ogromnimi pretepajočimi se roboti, 
do t.i. magic girl mang, kjer prikupna dekleta s 
čarobnimi močmi rešujejo svet. 
  
 
Kje začeti z obveznim branjem? 
 
Takoj na začetku je potrebno poudariti, da boste 
mange pri nas bolj težko dobili drugje kot v bolje 
založenih knjigarnah v Ljubljani ali pa s kančkom 
sreče na kakšnem bolšjem sejmu. Zato se najbolj 
splača znanje tujega jezika tistim ljubiteljem mang, 
ki živijo v bližini italijanske ali nemške meje, mange 
so tam dostopne praktično v vsaki trafiki, povrhu pa 
so cene čisto spodobne, saj načeloma krožijo od 
treh do šestih evrov (mange pri nas so zgolj 
ameriške izdaje in zelo zasoljenih cen). Kljub vsemu 
so mange danes dostopne sleherniku tudi pri nas, 
saj jih je s kančkom iznajdljivosti moč najti na 
internetu, kjer se dobi večino popularnih manga 
serij v angleščini, za objavo katerih poskrbijo 
skupine anonimnih fanov, ki skenirane japonske 
mange prevajajo v angleščino. 
 
Zaradi ogromnega števila kvalitetnih mang bi jih bilo 
nesmiselno začeti naštevati, tako vam za konec 
pustim nekaj raznolikih naslovov. Berserk, Great 
teacher Onizuka, Akira, One Piece ter Paradise Kiss 
so vsekakor vredni vaše pozornosti in vas bodo brez 
dvoma pustili v želji po nadaljnem raziskovanju 
sveta mang. 
 
Matevž Jerman 
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STOTINU MI VAMPIRA!  
ali Zgodba o Dylanu Dogu (1. del) 
 
 
Zgodovina stripa v orehovi lupini (sic) 
 

Za uradni začetek stripa velja Yellow Kid, ki 
se je sredi 19. stoletja pojavil v nekem ameriškem 
časopisu, toda če pobližje pogledamo, kaj sestavlja 
bistvo pripovedovanja zgodb skozi zaporedje sličic, 
hitro ugotovimo, da je prvi stripar bil kar jamski 
človek, ki je na steno svoje votline z muko vrisoval 
spomine na še posebej adrenalinski lov na mamuta. 
Če vas bo v Firencah kdaj zaneslo v Cerkev Svete 
Marije, si oglejte zakristijo, pri tem pa dvignite glavo 
prav tja pod strop in počasi glejte navzdol. To kar 
boste videli, ni v svoji kompoziciji in funkciji nič 
drugega kot strip – a tega ne omenjajte 
pravovernim umetnostnim zgodovinarjem, saj jih bo 
od šoka ruknila kap in bodo storili bridki konec. 

Beseda 'strip' v angleščini pomeni 'trak' ali 
'pasica'. Ker so bile prve uradne smešne zgodbice 
zgrajene iz peščice sekvenčnih okvirjev in so bile 
posledično podobne trakovom oz. pasicam na dnu 
časopisne strani, se jih je hitro prijelo ime 'strip'. 
Povečini so bile komične in lahkotne narave, s 
karikaturistično risbo, zato so se kmalu 
preimenovale v 'comic strip', torej smešna pasica oz. 
smešen trak. Tovrstna oblika pripovedovanja se je 
kot požar razširila po vsem svetu, pri tem pa jo je 
zadelo to, kar zadane vsako novotarijo: evolucija. 

Ker gre za ameriški umotvor, se je tudi 
evolucija dogajala bolj ali manj le tam. Kot prvi 
preskok označujemo dejstvo, da so nekateri stripi 
presegli mejo pasice in so se sčasoma razširili na 
celo stran. Kasneje, ob vedno večji popularnosti, so 
dobili celo svojo lastno publikacijo. Niso bili več le 
dodatek časopisju, temveč so pričeli izhajati v 
publikacijah posvečenimi samo in zgolj in le stripu. 
Pri tem se je seveda spremenila tudi vsebina – 
komična in lahkotna narava se je pričela umikati bolj 
resnim temam, čeprav tudi slednje niso posegle po 
visoki literaturi. Nova vrsta zgodb je namreč 
vključevala (mutirane) psihote v kričečih pajkicah, ki 
so se bojevali proti zločinu – in to na smrt resno. 
Skupaj s spremembo vsebine in formata, se je 
seveda pojavila potreba po novem poimenovanju, 
saj beseda 'strip' ni bila več primerna. Navkljub 
resnim obdelavam sicer infantilne tematike (ali pa 
ravno zaradi tega), se je obdržala beseda 'comic', 
dodali pa so ji besedo 'book', torej knjiga oz. v ZDA 
tudi zvežčič. Skrajšano so jim rekli kar 'comics'. Ta 
oznaka ima v ZDA še danes slabšalen prizvok in 
pomeni predvsem šund in proti tem vrstam stripov 
so ponavadi naperjeni moralisti, češ, da kvarijo 
mladino. 

Pred nekaj desetletji je tovrstna oblika 
nadalje mutirala. Tako je recimo Will Eisner za svoje 
izdelke ugotovil, da so zaradi svoje tematike in stila 
risanja, popolnoma drugačni od stripov in od 'comic 
books'. Ker svojih stripov, namenjenim izobraženim 
odraslim intelektualcem, ni hotel mešati s stripi za 
mladino (tipa Batman, itd), si je izmislil nov izraz 
'graphic novel'. S tem se je hotel distancirati od 

izraza 'comics', saj ta izraža le neko specifično 
določeno vsebino in jezik, ki pa nista bila značilna za 
njegova dela. Grafični romani so špehi debeline 
knjig (po nekaj 100 ali čez 1000 strani), vsebina pa 
je končno posegla v resno literaturo.  

Kako je s tem v Sloveniji? Pri nas beseda 
strip še vedno izraža vse vrste stripov – od stripa, 
comic books ter graphic novel. V zadnjem času se 
pojavljajo bolj ali manj ponesrečeni poskusi 
uveljavitve izrazov kot so »Roman v stripu«, toda ti 
kažejo le nepravično težnjo stlačiti strip v podvrsto 
literature, ne pa tudi likovne umetnosti. Dober strip 
je seveda tenkočutna sinteza likovne in besedne 
umetnosti in kot tak ne spada v nobeno od njiju, 
vsaj ne v celoti. Strip je namreč umetnost sama 
zase, saj se s to sintezo odpirajo nove metode in 
procesi ustvarjanja, med katerimi je tudi nekaj 
takih, ki niso značilni niti za literaturo niti za likovno 
umetnost – a to je že druga zgodba... 
 
  
Italija, Bonelli & avanturistični strip 
 

V nocojšnji epizodi se bomo osredotočili na 
italijanski avanturistični strip, torej tisto vrsto strip 
šunda, ki smo ga na prejšnjih straneh označili za 
'comic books'. Za to vrsto je značilna štanc 
produkcija. To pomeni mesečni ritem izhajanja, 
bodisi barvno ali črnobelo, od 30 do 100 strani 
(odvisno od založnika in zgodbe), z razburljivo 
zgodbo in privlačno naslovnico, vse skupaj pa je na 
voljo za ceno steklenice piva v gostilni.  

Šele v tej obliki je strip našel dovolj široko 
publiko in dovolj trdne temelje na osnovi katerih so 
se pozneje zgodili grafični romani in se še danes 
dogajajo. Trg stripov je namreč piramida, katere 
osnova je mesečna produkcija tretje razrednih 
stripov. Iz te osnove nastajajo sladokusci, ki 
posegajo po zahtevnejših strip delih. Če ta osnova 
izgine, s trga izginejo tudi grafični romani, če vse 
skupaj precej poenostavimo. 

Če se osredotočimo samo na Evropo, kaj 
hitro ugotovimo, da je ena izmed trdnjav 
evropskega avanturističnega stripa založniška hiša 
Bonelli iz Italije, natančneje, iz Milana. Čeprav je 
uradno nastala leta 1957, je njen prvi junak luč 
dneva ugledal že leta 1948. Takrat nastane Tex, 
tipičen ameriški kavboj, ki najprej strelja in potem 
sprašuje, pa še takrat s pestmi, ki so, seveda, v 
funkciji dobrega. Lik ustvari Giovanni Luigi Bonelli, ki 
takrat šteje okroglih 40 let. Tex je danes, po skoraj 
60 letih nepretrganega izhajanja, še vedno 
najpopularnejši strip v Italiji. 

Tudi Giovannijev sin, Sergio Bonelli, ni od 
muh, saj je dobrih ducat let kasneje zasnoval lik 
Zagorja, ter leta 1975 še Mister No-ja. Oba lika sta v 
naših logih še kako znana. Sine je njune epizode 
pisal pod pseudonimom Guido Nolitta, saj ni hotel 
ustvarjati v senci slavnejšega očeta. 

Teks in Zagor sta v svoji osnovi banalna in 
plitva lika – njuna večna borba proti zločinu in 
zatiranju šibkejših po nekaj iteracijah postane 
dolgočasna. Ker so moralno utopični liki po svoji 
definiciji tudi aseksualni, je nujno, da imata ob sebi 
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kakšen lik, čigar funkcija je zgolj razbremenitev 
bralca ob včasih naravnost moreči dolgočasnosti 
glavnega lika. Takšnemu stranskemu liku se v 
žargonu reče 'side-kick'. Tako ob Zagorju preklinja 
večno lačni Čiko, Teksa pa ob živce spravlja starček 
Kit Carson, ki svojemu jamranju navkljub kaže 
neverjetno voljo do življenja. 

Do prvega preskoka tega koncepta pride z 
nastopom Mister No-ja. Ta lik nima stalnega side-
kicka, saj je že sam po sebi dovolj večplastna 
osebnost, da je zanimiv za bralce. Namesto lika 
malodane božanskih in čistih vrlin, bralec dobi 
pijanduro, propadlega turističnega pilota in bivšega 
vojaka, ki ima rad denar, pijačo in ženske. Vse te 
lastnosti ga pehajo iz ene pustolovščine v drugo, 
čeprav v ključnih trenutkih, ko se mora odločiti za 
dobro ali slabo stran, seveda vedno izbere dobro. 

Verjetno največji konceptualni preskok si 
Bonelli privošči leta 1982, ko vzleti nov junak: 
Martin Mystere. Ta strip je popolni antipod definiciji 
šunda. Gre za arheološko-akcijski strip, narejen po 
vzoru Indiane Jonesa. Avtor stripa, Alfredo Castelli, 
ki je pred tem napisal nekaj odličnih epizod Mister-
Noja, sicer trdi, da je lik koncipiral pred Indiano 
Jonesom, a mu je koncept obležal v predalu za več 
kot leto dni.  

Martin Mystere je prvi Bonellijev 
intelektualističen strip. Glavni lik je navaden človek 
– se ne pretepa ali pa je ponavadi tepen. Kljub temu 
je neke vrste heroj, saj ima pištolo na žarke. Prav 
tako so uvedli novost, da se lik stara, kar je v stripih 
prej izjema kot pravilo. Zgodbe se dogajajo v 
sodobnem času in temeljijo na realnih zgodovinskih 
dejstvih, zato je včasih kar težko potegniti pravilno 
ločnico, kdaj se v zgodbi konča realnost in začne 
fikcija.  

 
Martin Mystere 

 
Ves ta čas za Zagorja in Mister-Noja pridno 

piše mlad scenarist Tiziano Sclavi. Čeprav je njegov 
slog še v povojih, se v njegovih zgodbah že kažejo 
tipični elementi tistega, kar bo pozneje dobilo 
oznako »sklavizem.« Sclavizem je surrealnost 
Boschevih in Magrittejevih slik, pesimizem nad 
življenjem in ljubeznijo, gotsko-sanjski LSD trip 
začinjen z elementi paranormalnega. Značilnost 
nekaterih njegovih zgodb je gledališka struktura, saj 

v njih nastopa le večja skupina na moč različnih, če 
ne že čudaških likov zaprtih v manjše območje. 
Toda kot gostujoči scenarist mora paziti na zadane 
okvire serijalov Zagor in Mister No, zato si teh svojih 
ekscesov ne more privoščiti do popolnosti. 
 
 
Geneza 
 

Zato konec leta 1985, kot 33-letnik, šefu 
Bonelliju predstavi koncept za nov strip, tokrat 
horror tematike: zombiji, klanje, kri, ekstremno 
nasilje, spolnost, zgodbe se vedno končajo z 
vprašanjem ali več možnimi interpretacijami (pridih 
Zone somraka in kratkih horror črtic). Groza, kot 
osrednja tema stripa, bi bila groza vsakdanjika: 
recimo sadizem, ki se skriva za prijaznim obrazom 
soseda, norosti različnih ljudi, ki jih mora trpeti 
poštar, nezmožnost biti to, kar si, ker te je preveč 
strah reakcije, ravnodušnost mimoidočih, ko 
mladina do smrti premlati klošarja, itd. – vse to v 
“civilizirani” družbi, ki trdi, da je primitivno človeško 
Zlo izkoreninjeno. Strip bi torej bil namenjem 
odraslim bralcem, ki bi vedeli, da berejo izmišljeno 
zgodbo, ki pa temelji na resnični vsakdanji grozi, ki 
se dogaja okoli njega ali celo njemu. 

Bonellijeva prva reakcija je bila: “Opala!”. 
Koncept je bil namreč preveč nenavaden za strip 
tistega časa, a mogoče je ravno zato Bonelliju dovolj 
privlačen, da je prižgal zeleno luč. 

Strip seveda ne nastane z danes na jutri. 
Potrebovali so leto dni, da so strip izpilili, definirali 
junaka, določili grafično podobo, risarje, naslovnice, 
celostno podobo, itd. Kot zanimivost omenimo, da 
so v tem obdobju iskanja identitete junaka, za 
trenutek pomislili, da bi njegov izgled temeljil na 
igralcu Paul Michael Glaserju iz stare ameriške 
nadaljevanke Starsky & Hutch. Čeprav so se potem 
odločili drugače, so v tistem trenutku nekateri 
pomembni elementi nastajajočega lika že prisotni, 
recimo obleka: rdeča majica, modre kavbojke in 
črna jakna – lik namreč nikoli ne nastopa oblečen 
kako drugače. Kasneje so se odločili, da lik raje 
oblikujejo po britanskem igralcu Rupertu Everettu. 

Sclavi je do takrat imel navado, da je med 
pisanjem zgodb likom, za katere se ni mogel 
domisliti imen, da le začasno, delovno ime. Z 
iskanjem pravega imena bi se mučil šele, ko bi 
zgodbo napisal do konca. Začasno ime je bilo vedno 
enako: Dylan Dog (ime Dylan je pobral od 
angleškega pesnika Dylana Thomasa, ki ga Sclavi 
obožuje).Takšno delovno ime je dal tudi svojemu 
novemu junaku, potem pa je nekako to ime kar 
ostalo. 

Kot rečeno, je glavni scenarist postal 
Tiziano Sclavi. Sprva je za glavnega risarja bil 
mišljen Villa, toda še pred izidom prve številke ga je 
nadomestil Angelo Stano. Villa je kljub temu risal 
naslovnice do številke 42, ko ga zamenja Stano. 
Slednji je do takrat že bil stari maček italijanskega 
stripa, znan tudi kot velik perfekcionist – od do 
sedaj objavljenih 240 in več epizod redne serije, jih 
je Stano narisal le pet. Kadar ni zaposlen z risanjem 
naslovnic, predava v šoli risanja stripa v Milanu. 
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Občasno v Dylan Dogu nastopi kot Crandall Reed, 
stripar, ki v stripu riše strip - kot v številki 25: 
Morgana – ko njegov lik umre, strip v bralčevih 
rokah preneha obstajati, saj njegovega avtorja ni 
več. 

Prva številka izide oktobra 1986. Naslov je 
L’Alba dei morti viventi (Zora živih mrtvecev, pri nas 
najprej prevedena kot Doktor Ksabaras), naslov 
nesramno ukraden iz drugega filma Romerove 
legendarne serije filmov o zombijih. 
 
 
Kdo je Dylan Dog? 
 

Dylan Dog je, tako kot njegov avtor, 33-
letnik, a živi v Londonu. Nekoč policaj v Scotland 
Yardu, ki pa ga je kmalu zapustil. Zaradi 
zaljubljenosti v dekle Lillie Connolly ne uspe opraviti 
svoje naloge – pade veliko nedolžnih žrtev, saj se 
izkaže, da je punca teroristka IRE. Dylan, ki je bil tik 
pred tem, da se z njo poroči, zapusti svojo službo, 
se zapije in nikoli več ne nosi druge obleke, kot jo je 
nosil takrat: modre kavbojke, rdečo srajco in črno 
jakno. Kasneje se ob pomoči inšpektorja Blocha 
postavi na svoje noge, postane anti-alkoholik, 
vegetarijanec ter – zasebni detektiv. Toda ne 
kakršenkoli zasebni detektiv. Dylan se osredotoči na 
nočne more. Da bi se izognil običajnim strankam, ki 
pravzaprav potrebujejo le psihiatra, postavi skoraj 
nemogoče visoko tarifo: 50 funtov na dan plus 
stroški. Čeprav je London prav primerno gotsko, 
temačno, skrivnostno in mistično mesto, v katerem 
bi kar moralo mrgoleti od pošasti iz nočnih mor, pa 
je Dylan bolj ali manj vedno brez denarja, lastnik 
stanovanja pa je že zdavnaj obupal, da bo kdajkoli 
dobil plačano najemnino. 

Dylan ima dva hobija: rad igra na klarinet, 
predvsem Vražji triler, in rad sestavlja maketo 
galeje. Slednje nikoli ne dokonča, saj se tik pred 
koncem vedno tako ali drugače poškoduje. To niti ni 
tako slabo, saj Dylan ne ve, da globoko v njegovi 
podzavesti galeja predstavlja stikalo, ki bo, ko bo 
galeja enkrat končana, vklopila ves njegov spomin 
na to, kaj in kdo on v resnici je. Dylan namreč ni 
normalno človeško bitje, temveč je odmev 300 let 
starega alkimista, ki se je svoj čas zaljubil v 
Morgano, sicer zombijko. Pri enem od 
eksperimentov s katerimi je hotel iznajti serum 
večnega življenja, se njegova osebnost razcepi na 
dva človeka: dobra plat osebnosti se delno naseli v 
Dylana, delno pa je izgnana na otok sredi vesolja, 
zlobna plat pa se manifestira v Xabarasu, ki je 
pravzaprav sam Satan (Xabaras je anagram od 
Abraxas, kar je eno izmed imen hudiča). Alkimist in 
Morgana imata sina, ki pa se svojega obstoja začne 
zavedati šele 300 let kasneje, ko se ves amnezičen 
znajde v sirotišnici. Šele ko bo končal maketo 
galeje, se bo vsega spomnil in takrat bo nastopil čas 
za obračun. 

Skupaj s pozabo je s seboj prinesel 
podzavesten vzgib, po katerem si istočasno želi 
mame in svoje žene, v eni osebi. Ker v vsaki ženski 
podzavestno išče Morgano, svojo mamo, se nobena 
njegova veza ne konča uspešno, čeprav v skoraj 

vsaki epizodi pristane med rjuhami s kakšno 
lepotico. Toda njegove ljubezenske štorije niso 
tipični moški mačizem – ženske dobesedno padajo 
nanj, tudi zato ker premore dokaj veliko sposobnost 
empatije in sočustvovanja z njimi, dober izgled pa 
mu tudi ne škodi. Seks, ki sledi, je le logična 
posledica. Do naslednje epizode je Dylan zopet sam, 
ponavadi strtega srca. Zaradi tega je z leti zavzel 
zelo piker in sarkastičen odnos do ljubezni in žensk, 
ki pa se pred kakšno objokano lepotico razblini v 
trenutku in že čez nekaj trenutkov postane 
“današnja ljubezen njegovega življenja.” Za časa 
serije se je nabralo toliko žensk, da so jih avtorji v 
eni izmed epizod dobršen del ubili. 
 
 

 

Naslovnica prve številke Dylana Doga 
 

 

Da Dylan prihaja iz bolj arhaičnih časov, 
kaže tudi to, da ne zna in niti noče uporabljati 
računalnika niti kulija. Raje piše na papir s črnilom 
in gosjim peresom. Vozi hrošča z registrsko številko 
666. Živi na naslovu Craven Road 7. V času 
nastanka stripa v Londonu ni bilo ulice s tem 
imenom, Sclavi jo je namreč poimenoval po 
režiserju Wesu Cravenu. Do danes je ta ulica 
nastala in na številki 7 se nahaja manjši hotel. 
Čeprav ta strip ni nikoli izhajal v Angliji, je dovolj 
popularen po Evropi, da v hotel občasno zaidejo 
ljubitelji stripa in se zadovoljno muzajo po recepciji. 
Osebje jih seveda takoj prepozna, a jih prijazno 
ignorirajo.  

Da je Dylan v svojih navadah bolj ali manj 
konzervativen nadalje dokazuje tudi to, da ne potuje 
z avioni ali ladjami. Ima fobijo pred letenjem, na 
morju pa hitro dobi morsko bolezen. Če že mora 
kam potovati, gre raje z avtom, tudi v Indijo, če je 
treba. 

Dylan se, kot večina stripovskih junakov, 
ne stara, čeprav se datumi in leta v stripu 
spreminjajo. Dylan ostaja večno mlad, njegov 
ameriški kolega Martin Mystere, s katerim občasno 
sodelujeta, pa ne. 
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Sclavi se je za začetek vsake zgodbe 
zanesel na Doylov način pripovedovanja. Tako kot 
se vsaka zgodba Sherlocka Holmesa začne na 
njegovem domu, ko pozvoni obupana stranka, tako 
se začnejo tudi Dylanove zgodbe: s pritiskom na 
zvonec, ki se zadere v značilnem ženskem kriku iz 
grozljivk: “AAAAAAAAAAAAARRRRRRGHHH!!!”. 

Ena izmed njegovih značilnosti je izrek 
“Guida balerino!” ki ga izusti v kakšnih 
nepričakovanih situacijah. Ta vzklik so za časa 
Jugoslavije naprej prevajali kot “Stotinu mi 
vampira,” saj je za strip junake tistega časa bilo 
značilno, da preklinjajo v stilu “Stotinu mi <nekaj>” 
ali “Tisuču mi <nekaj>”. Recimo, Zagor je večkrat 
bentil “Stotinu mi darkvudskih doboša!”, v Bleku pa 
smo padali po tleh, ko je Okultis zapel “Hiljadu mi 
retorti” ali Rodi začivkal “Tako mi hiljadu smrdljivih 
tvorića!”. Po razpadu Jugoslavije so to Dylanovo 
blago kletvico začeli prevajati kot “Juda plesaču!”. 

Izraz »Guida balerino« je italijanski prevod 
vzklika »Jumpin' Jehoshaphat«, ki ga uporablja 
kapitan Mc Naught, lik iz pripovedi Allamagoosa, ki 
jo je napisal anglež Frank Russell leta 1955. Samo 
ime Jehoshaphat je verjetno iz stare zaveze, kjer 
nastopajo kar štirje liki s tem imenom. Eden izmed 
njih je naslednik Ase, kralj Judov in Jeruzalema. Ko 
je naj bi neka armija napadla mesto in jim vzela vso 
zlato, je Jehoshaphat pomiril folk, da bo sovražnika 
že naslednji dan premagal in ljudje so od veselja 
zakričali »Great Jumping Jehosaphat!« in zato 
morda ta vzklik izraža navdušenje nad tem, da ni 
treba iti v vojno. 
 
 
Stranski liki 
 
Gručo 

V tradiciji Bonellijevih stripov ima seveda 
tudi Dylan svojega side-kicka. Glede na to, da je 
sam precej sarkastičen in cinične narave, neke večje 
potrebe za tem ni videti, toda Sclavi pravi, da mu je 
od pisanja še najlažje pisati vice. Pri tema nima v 
mislih recikliranja, temveč si lahko v trenutku izmisli 
popolnoma novo šalo ali dovtip. Takšno sposobnost 
je imel tudi vodja komedijantske družine Groucho 
Marx, ki je v časih nemega filma harala po 
Hollywoodu. Groucho Marx ni bil komedijant, ki bi se 
šalil le v sklopu službene dolžnosti, temveč je bil 
dobesedno rojen komedijant – z njim se ni bilo 
mogoče resno pogovarjati niti za minuto. Sclavi je 
tako nasproti Dylanu postavil točno njega – Groucha 
Marxa. Vsi liki v stripu, so prepričani, da gre za 
oponaševalca, toda sam trdi, da je on edini pravi 
Groucho Marx. 

Dylan ne nosi orožja in se nasilja sploh ne 
poslužuje – čeprav pogosto kasira kakšno bunko – 
še najmanj pa rad strelja. Le v največji nuji in takrat 
mu Gručo vrže pištolo v zadnjem trenutku. Ker je 
Gručo vicator, mu včasih vrže plastično pištolo, ali 
pištolo na vodo ali pištolo brez metkov ali pa mu jo 
vrže narobe, tako da se Dylan ustreli v nogo. Tu in 
tam se v stripu pojavijo tudi ostali bratje Marx, a jih 
je težko opaziti. 

 

Inšpektor Bloch 
Inšpektor Bloch je očetovski lik iz Scotland 

Yarda. Sprva odbijajoč lik, a v šesti epizodi naredi 
nepričakovano gesto: plača varščino za Dylana. 
Čeprav se kregata, sta si največja prijatelja – Dylan 
mu je kot sin, ki ga ni nikoli imel (oz. mu je umrl, 
kot se izkaže v epizodi 200). Vedno v strahu pred 
velikim šefom (sodelovanje s ‘šarlatanom’ kot je 
Dylan pač ni dobro) in pred izgubo penzije. 

 
Dr. Xabaras 

Dr. Xabaras je njegov največji sovražnik in 
hkrati oče, do katerega goji tipično Freudovsko 
mržnjo, saj se na nek način oba borita za 
naklonjenost Morgane. Xabaras se v stripih pojavlja 
zelo redko. 
 
Smrt 

Personifikacija Smrti kot jo najdemo v 
Bergmanovem Sedmem pečatu. Njen odnos do 
Dylana je težko razložljiv. Pooseblja tudi ljubezen 
(nadimek Hope, lik ženske, ki se sprehaja po 
grobovih in pripoveduje o usodah pokopanih).  
 
H. G. Wells 

H.G.Wells ni znan pisatelj ZF romanov s 
konca 19. in z začetka 20. stoletja, temveč je 
ekscentričen bogataš in poslanec v zgornjem domu 
britanskega parlamenta, utrgani profesor, a v pravih 
trenutkih poda ključne modrosti, ki Dylanu 
pomagajo razrešit kakšen primer. 
 
Zombiji 

Kaj bi bil horror strip brez zombijev? 
Zombiji so seveda stari znanci stripa in ključnih 
epizod. Čeprav so v svoji definiciji zelo dolgočasna 
bitja – gre za živeča trupla, ki sledijo le enemu 
primalnemu nagonu: iskanju mesa – so lahko z 
domiselno dramaturško obdelavo izjemno zanimivi. 
Tega potenciala se je prvi zavedel filmar George 
Romero in jih v svoji klasiki Noč živih mrtvecev 
uporabil kot alegorijo za nižjo človeško raso, kar je v 
času nastanka filma pomenilo protirasistični podton 
filma. V nadaljevanju, filmu Zora živih mrtvecev, so 
zombiji med svojim pohodom po nakupovalnem 
centru več kot očitno predstavljali modernega 
potrošnika – torej osebo, katere edini cilj v življenju 
je instantno zadovoljevanje svojih materialnih 
potreb in katere edina funkcija je ta, da konzumira. 
V četrtem filmu, Dežela živih mrtvecev, je Romero 
zombije uporabil kot brezmožganski proletariat, ki 
se, čeprav ima veliko večino, pusti vladati peščici 
bogatih industrialcev. Toda v tem filmu je Romero 
spremenil zasnovo zombija – v drugi polovici filma 
prično zombiji razmišljati, s čimer je hotel podati 
idejo, da se tudi proletariat prebuja in ko se bo 
zbudil, bo glasno zaropotalo. Sclavi zombije v 
zgodbah o Dylan Dogu pogosto uporablja kot 
alegorijo za ravnodušnega sodobnega človeka, ki je 
sicer fizično živ, a v sebi čustveno mrtev. Ki torej ne 
živi, ampak le obstaja. 

 
(... nadaljevanje prihodnjič) 
Xabaras
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RENE GOSCINNY  
(14. 8. 1926 – 5. 11. 1977) 
 
 
S tekom let začnemo ljudje na svet okoli nas gledati 
drugače, kot smo morda gledali nekoč. To, kar nam 
je bilo nekoč všeč, nas ne zanima več tako zelo, 
navduševati se začnemo še nad čem drugim. Tudi s 
stripi je podobno. Nekaj kar nas je navduševalo v 
otroštvu, nam morda čez deset let sploh ne bo več 
všeč. Obstajajo pa tudi stripi, ki smo jih z 
navdušenjem brali že kot otroci, ko pa jih kot 
nekoliko starejši spet prebiramo, v njih odkrijemo še 
precej več od zabavnega čtiva za mladino. In prav v 
tem je glavni čar vseh stripov, pri katerih se je pod 
scenarij podpisal Rene Goscinny. 
 
Rene Goscinny se je rodil 14. avgusta 1926 v Parizu 
staršem poljskega rodu. V iskanju boljšega življenja 
se je družina dve leti zatem preselila v Argentino v 
Buenos Aires, kjer je Goscinny preživel otroštvo. Pri 
17 letih je izgubil očeta in družina se je znašla v 
težkem finančnem položaju. Zato je leta 1945 na 
stričevo povabilo zapustil Argentino in odšel v New 
York. Tam so ga takoj vpoklicali v vojsko in poslali v 
Evropo. Vendar pa je bilo vojne konec, še preden je 
uspel priti do Evrope in tako se je vrnil v New York. 
Tam pa ga je dočakala sama beda. Preživljal se je 
kot priložnostni ilustrator in sanjal o tem, da bi dobil 
službo, kjer bi se lahko posvetil stripu, vendar pa je 
v glavnem naletel na gluha ušesa. Pri Disneyu so ga 
recimo označili za neperspektivnega. 
 
Leta 1948 pa se je le uspel zaposliti v manjšem 
studiu, kjer se je začela njegova karijera scenarista. 
Prišel je do nekaj poznanstev v svetu stripa in tako 
spoznal tudi Belgijca z imenom Maurice de Bevere, 
ki je ljubiteljem stripa bolj poznan kot kreator 
Srečnega Luke Morris. 
 

 
Srečni Luka 

 

To poznanstvo je bilo ključno za nadaljne 
Goscinnijevo napredovanje. Morris je bil že 
uveljavljen avtor, ki pa mu je bilo delo na Srečnem 
Luki že prezahtevno in je za svoje delo potreboval 
scenarista. Tako je Goscinny leta 1955 prevzel 
pisanje scenarijev in to počel vse do svoje smrti, 
njegove epizode Srečnega Luke pa veljajo za daleč 
najboljše v vsej seriji.  
 
Še preden pa je začel pisati Srečnega Luko je 
spoznal Georgesa Troisfontainesa, ki ga je 
povabil v Pariz. Goscinny tu sodeluje kot scenarist 
pri mnogih stripih in z mnogimi avtorji med njimi 
spozna tudi Alberta Uderza in z njim začne 
dolgoletno sodelovanje in prijateljstvo. 
 

 
Rene Goscinny in Albert Uderzo 

 
1955 je prelomno leto. Poleg tega, da začne pisati 
na Srečnem Luki je med ustanovitelji sindikata 
Edipress/ Edifrance. Drugi ustanovitelji so še Jean 
Michel Charlier, Albert Uderzo in Jean Hébrard . 
 
Sodelovati začne z revijo TinTin, sodelujeje z 
mnogimi vrhunskimi risarji. Kreira Umpah Paha z 
Uderzom, Modeste et Pompon s Franquinom in 
Nikca s Sempejem. 
 
V tem času pa je prišlo tudi do večjih protestov 
stripovskih avtorjev, ki so zahtevali več svobode pri 
svojem delu in boljše razmere za delo ter seveda 
boljše plačilo. Založniki nad tem niso bili nič kaj 
navdušeni. Goscinny je tako ostal brez zaposlitve. Iz 
solidarnosti sta potem odpoved dala še Albert 
Uderzo in Jean Michel Charlier. 
 
Ta trojica se je potem odločila izdati svojo strip 
revijo. In tako se je leta 1959 pojavila prva številka 
revije Pilote. 
 
Ker pa so veliki založniki bojkotirali Goscinnyja, so 
imeli pri iskanju avtorjev kar nekaj težav. Zato so 
Goscinny, Charlier in Uderzo večino stripov morali 
ustvariti kar sami. Za prvo številko je tako Charlier 
skupaj s Hubinonom pripravil Rdečebradega 
gusarja, skupaj z Uderzom sta kreirala pilotski 
dvojec Tanguy in Laverdire, Goscinny in Uderzo pa 
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sta v prvi številki Pilota svetu predstavila svojega 
najpopularnejšega junaka Asterixa. 
 
Tako strip revija Pilote kot strip Asterix sta doživela 
ogromen uspeh. Asterix je postal svetovni hit, 
Goscinny pa odgovorni urednik revije Pilote. Dela je 
imel več kot dovolj, sploh ker je delal še na 
nekaterih drugih stripih (1962 kreira recimo še 
Iznoguda skupaj s Tabaryjem). 
 
Leta 1967 se Goscinny poroči z Gilberte Pollaro-
Millo. Leta 1968 se jima rodi hči Anne. 
 
Dela je vedno več, njegova slava pa vedno večja. 
Počasi opušča delo na ostalih stripih in se posveti 
samo Asterixu, Srečnemu Luki in Iznogudu. Pride do 
nekaterih nesoglasij s Charlierom, tako da ta leta 
1974 zapusti Pilote. Istega leta je ustanovljen studio 
Idefix. Načrti so vedno bolj ambiciozni. 
 
Asterix je svetovni hit, nekoliko manj popularen 
samo v Ameriki. Tako se Goscinny in Uderzo leta 
1977 odločita popularizirati Asterixa še v ZDA. 
Zastavita si ambiciozen plan, precej potujeta in 
imata vrsto predavanj…  
 
Žal pa je bilo številnih potovanj, dela in stresa 
preveč. Petega novembra leta 1977 so Goscinnijevi 
ljubitelji onemeli. V starosti komajda 51 let je 
prenehalo biti srce avtorja Asterixa. Njegovi junaki 
pa so na srečo preživeli in bodo še dolga leta 
navduševali mlade in stare po vsem svetu. 
 

ASTERIX 

V šoli smo se med drugim učili tudi o Juliju Cezarju 
ter o njegovih osvajalskih pohodih. Med drugim smo 
se učili tudi o tem, da je zavzel celo Galijo. Celo ? 
Takrat nam je bil zamolčan en detajl. Majhna vas se 
je namreč pogumno upirala Cezarjevim legijam. 

S to vasjo in z njenimi prebivalci, še posebej z 
Asterixom in Obelixom sta nas seznanila Goscinny in 
Uderzo. 

Prebivalci te majhne vasice so imeli namreč 
modrega druida, ki jim je pripravljal čarobni napitek, 
ki jim je dal nadčloveško moč in ko so ga spili, so 
bili za nekaj časa za Rimljane nepremagljivi. Razen 
seveda Obelixa, ki je padel v napitek, ko je bil 
majhen in na katerega je imel napitek trajen učinek 
in ga zato na svojo veliko žalost ni nikoli mogel 
poskusiti (izjema je epizoda Asterix in Kleopatra). 

Asterix je svetlolasi, majhni, vendar pa zato toliko 
inteligentnejši bojevnik, ki mu družbo ves čas dela 
ogromni, dobrodušni raznašalec menhirjev Obelix. 
Gre za dva tipična Galca, ki sicer uživata v idiličnem 
galskem okolju, ki ga kdaj sicer zmoti petje barda ali 
kakšen pretep, posebej pa obožujeta divje svinje in 
pa Rimljane, ki ju redno mlatita. Dostikrat ju usoda 
zanese tudi na daljše potovanje. Tako sta 

prepotovala že celotno Evropo, prišla pa sta tudi že 
do Arabskega polotoka, Indije, Amerike in celo 
Atlantide. Po vrnitvi iz vsakega potovanja in po 
koncu vsake domače dogodivščine pa na vrsto 
seveda pride obvezna gostija. 

Asterix in Obelix 

Za strip so značilne številne asociacije na moderni 
čas, kar ga dela nadčasovnega, hkrati pa 
zanimivega tudi po večkratnem branju, saj se vedno 
znova odkrije kakšna nova primerjava ali kakšen 
detajl, ki je bil prej neopazen. Ob obiskih raznih 
tujih dežel so karikirane značilnosti tamkajšnjih 
prebivalcev, kot je recimo pitje čaja pri Angležih ob 
peti uri, skrb za red in čistočo v Švici, lenost na 
Korziki … Asterix sreča tudi mnogo znanih 
zgodovinskih oseb, recimo Julija Cezarja, Poncija 
Pilata, Kleopatro, prav tako pa so nekateri liki 
sumljivo podobni znanim osebnostim iz sedanjosti 
(recimo tajni agent, ki spominja na Bonda Seana 
Conerryja in pa rimski ekonomist, ki je bil zelo 
podoben tedanjemu pariškemu županu in 
sedanjemu francoskemu predsedniku Jacquesu 
Chiracu). Nekajkrat sta v stripu skrivoma prikazana 
tudi sama Goscinny in Uderzo. Redno se srečujeta 
tudi z gusarji, ki so pravzaprav karikirani junaki iz 
stripa Rdečebradi gusar Charliera in Hubinona. Ti 
gusarji jo v Asterixu praviloma skupijo, ravno v 
nasprotju z originalnim stripom, kjer so strah in 
trepet vseh morij. 

Asterix je doživel ogromen uspeh. Preveden je v 
številne jezike in prodajan v velikanskih nakladah. 
Po njemu je bilo posnetih več risank in tudi filmov. 
Po Goscinnijevi smrti je Uderzo prevzel tudi pisanje 
scenarijev in to delo razen v zadnjem albumu 
naredil zelo dobro. Skratka Asterix je bil, je in bo 
eden najboljših stripov vseh časov. 

 

Bob Rock 



R E C E N Z I J E                                                                                          S T R I P O H O L I K 

 

 - 20 - 

RECENZIJE 
 
STRIP BUMERANG 
 
 
Piše se novo poglavje domačega stripa in vabim 
vas, da skupaj z nami pomagate ta vakuum zapolniti 
…  
Vojko Volavšek, urednik Strip Bumeranga 
 
 
Ko sem prvič slišal za revijo Strip Bumerang, mi jo je 
znanec opisal kot slovensko varianto Stripoteke. 
Ideja se mi sicer ni zdela slaba, priznam pa, da sem 
bil precej skeptičen do projekta. Predvsem sta me 
skrbeli dve stvari – slovenski jezik v stripu in odziv 
slovenske publike. Spomin se je nehote ustavil na 
slovenskih izdajah nekaterih junakov, ki sem jih 
sicer v rajnki Jugoslaviji z veseljem bral, v 
slovenskem jeziku pa mi zadeva nikakor ni mogla do 
živega, čeprav sem kupil večino številk, ki so izšle. 
Verjetno je za kaj takega treba kriviti tudi samega 
sebe, saj konec koncev Slovenščina je moj materni 
jezik in če mi kot stripovski jezik ni všeč, je to moj 
osebni problem. Ali pa stvar navade – čevapčiči 
bodo zame vedno čevapčiči, pa čeprav jih cenjeni 
gospod Toporišič stokrat preimenuje v »lulčke na 
žaru«. Navada je pač navada in te je težko 
spremeniti, sploh če so povezane z daljšim časovnim 
obdobjem. Slovenski Zagor? Tex? Še pred nekaj leti 
bi se samo kislo nasmehnil, zdaj pa se mi zdi, da bi 
mi lahko postalo kaj takega celo všeč. Dylan Dog v 
slovenščini mi je v petek popoldne (17. november) 
bil. In mi je še. 
 
Prvi stik z revijo je bil eden tistih, ki sem jih kot 
fantič doživljal v trafikah, kjer sem komaj pričakal 
kakšnega novega Zagora. Vonj po sveže tiskanem 
papirju, pričakovanje razpleta zgodbe, dolge tri in 
več nadaljevanj, radovednost … skoraj bi že pozabil, 
kako je bilo. Revijo držim v rokah. In naslovnica res 
spominja na Stripoteko. Ampak ne v slabem smislu, 
nasprotno. Prav všeč mi je. Dylan pred eno izmed 
žrtev Jacka Razparača, ki nekje od zadaj vihti sekiro. 
V ozadju prizori iz drugih stripov, v rumenem 
odtenku. Lepo narejeno. In vezava … hm, taka kot 
šolski zvezek. Dobesedno. Odgovorni urednik Vojko 
Volavšek, ki mi je izročil eno številko Bumeranga, mi 
takoj razloži, da je dolgo razmišljal za katero vezavo 
naj se odloči. In za obstoječo se je odločil bolj iz 
praktičnega kot pa estetskega vidika. Če malo 
pomislim, ima prav. Povprečen bralec bi tako veliko 
revijo (A4, 76 strani kvalitetnega težkega papirja), 
vezano na klasičen način, kaj kmalu ugonobil zaradi 
branja s pregibanjem strani. Torej, pravilna 
odločitev za revijo, ki cilja visoko. Estetsko gledano 
reviji res ne moremo očitati ničesar, če sodimo po 
prvi številki. Kako bo naprej, bomo videli. 
 
In vsebina? Prvi stik s stripom na drugi strani je bil 
kar nekako pričakovan. Kratka smešnica v barvah, 
videna že tolikokrat. In skoraj vedno smešna. Tudi 
tokrat, čeprav nobenega presežka. Pogled na desno 
… skoraj bi me pobralo. Obupno narisan niti malo 

smešen slovenski izdelek »Bumerangi«, ki spominja 
na srednješolska glasila. Za moj okus izpod vsake 
kritike, tako v smislu risbe kot teksta. Prispodoba 
prebujenja slovenskega stripa iz tisočletnega spanca 
je sicer več kot umestna, vendar slabo izpeljana in 
medla. Morda česa takega v prihodnjih številkah ne 
bomo videli. Škode res ne bi bilo velike, saj ob ostali 
res kvalitetni vsebini česa takega ne bo pogrešal 
prav nihče. 
 
Uvodnik me je prepričal. Vojko govori o vsem 
tistem, kar je bilo slovenskemu stripu vzeto in koliko 
časa in volje bo potrebno, da strip začara novo 
generacijo tako zavzetih ljubiteljev, kakor jih je 
začarala nekdanja stripovska scena. Ki sicer ni bila 
čisto naša, čeprav smo jo vzeli za svojo. In jo imeli 
radi, kot da bi bila naša. 
 
Potem pa Glineni grobovi Daniela Pecqueurja in 
Franza Drappiera. Odlično. Neposredno, z malce 
raztrgano zgodbo, ki pa ne izgublja rdeče niti in ne 
pušča hladnega. Do zadnje kaplje krvi, dokler ne 
pade tudi Božiček. Strel v srce brez milosti, 
natančen in veličastno narejen. Nekako podobno 
Tanki rdeči liniji Terrencea Malicka, čeprav drugačno 
in vsaj meni bolj zanimivo. Predvsem pa lepo, 
neposredno narisano in brez pravih junakov. Ti so 
tako ali tako padli med prvimi, je nekoč zapisal 
Dwight Eisenhower.  
 
Billy The Pljuc sicer malo spominja na Coco Billa, 
čeprav je dovolj svoj, da bi ga lahko kaj hitro vzljubil 
tudi slovenski bralec. Čar tega stripa so detajli, 
majhni drobci, nepomembni za zgodbo a vseeno 
dovolj očitni, da jih lahko opazi tudi naključni bralec 
stripa. Risba je prijetna, sicer polna klišejev ampak 
vseeno brez odvečnega okrasja, ki je v nekaterih 
stripih, ki se dogajajo na divjem zahodu, že zelo 
moteče. Zanimivo bo videti naslednja nadaljevanja, 
saj prvo ni tako zelo smešno, da bi ga takoj vzel za 
svojega, čeprav risbi kaj dosti ne moremo očitati.  
 
Portret Mikija Mustra je lepo narejen. Natančen, 
pregleden, tak, kot se za največjo legendo 
slovenskega stripa tudi spodobi. Če bodo tako 
predstavljeni tudi tuji avtorji, katerih podatki 
slovenskemu bralcu niso tako zelo dostopni, bo že 
zaradi te rubrike Bumerang vreden vsakega tolarja 
in bo navduševal stare ljubitelje, predvsem pa bo 
ustvarjal tudi nove in jim širil obzorje.  
Nove ljubitelje na naših tleh utegne dobiti tudi Dylan 
Dog, ki je po mojih informacijah (lepo prosim naj 
me kdo popravi, če se je kje to zgodilo že prej) prvič 
spregovoril slovensko. In to kako! Če me je po 
nebuloz polnih prevodih Tonija Gašperiča v Velikem 
Bleku in Komandantu Marku vedno popadla sveta 
jeza, je pričujoči prevod več kot dober. Drži, ne gre 
za klasično dolžino stripa ampak za kratko zgodbo, 
ampak ta obeta. Prvič sem imel občutek, da 
hrvaških stripov v primeru izhajanja slovenskega 
Dylana s tem prevajalcem ne bi pogrešal. Tudi sama 
zgodba je dobra in še kako aktualna, čeprav kratka 
in v bistvu preprosta. Za prvič dovolj, vendar 
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pričakujem več. Hudiča, saj sem slišati že skoraj kot 
kakšen narkoman. Pardon, stripoholik. 
 
Spaghetti Brothers najbrž ni treba posebej 
predstavljati. Verjetno bi bil tako videti Boter Maria 
Puzza, če bi kdaj zaživel v stripu. Tradicionalno, 
globoko, trdo. Z veliko globine v vsakem liku, brez 
odvečnih besed in zelo filmsko. Cosa Nostra, 
sicuramente.  
Zadnja stran je dobrodošel skok v lahkotnejše vode. 
Blondinke so točno tisto kar obljublja naslov in to je 
po tako pozornem branju, kot ga terjata oba 
osrednja stripa, dobrodošla sprostitev. 
 
Če sem zadnji odstavek končal skoraj kulinarično, 
naj tako končam tudi ta članek. Bumerang ni hitra 
hrana in zahteva od bralca več pozornosti kot 
klasični stripi, ki jih najdemo po slovenskih trafikah. 
Je dober izbor jedi s pravo mero okusa in občutkom 
za bralca. Če kvaliteta jedi in postrežba ne bosta 
šepali, se nam končno obeta nekaj obveznega za 
vsakega ljubitelja stripov in prijetno vabljivega tudi 
za nekoga, ki je v svet stripov morda samo pokukal. 
Če bo Bumerang med starimi ljubitelji dobil svoje 
stalne stranke, potem se založnikom tudi za nove ni 
treba bati. 
 
Jure Čokl 
 
 
 
 
Craig Thompson: ODEJE (roman v stripu)  
Mladinska knjiga 2006 
 
 

 
 
Življenje je splet okoliščin. Prav lahko bi se zgodilo, 
da bi živeli z drugimi ljudmi in hodili v drugo službo. 
Da bi verjeli v druge vrednote in da bi si želeli druge 
stvari. In prav lahko bi se zgodilo, da bi bili še 
vedno s tisto deklico, ki ste jo tako brezpogojno 
ljubili, preden vam je strla srce. Tako pa je ne boste 
videli nikoli več. To je usoda. Splet okoliščin, zaradi 

katerega je naše življenje tako kot je in ga ne 
moremo spremeniti. Lahko pa okoliščine spremenijo 
in zaznamujejo nas – do te mere, da smo kar smo, 
tudi če si tega morda ne želimo. Usoda pač.  
 
Craig Thompson si več kot očitno ni nikoli želel biti 
tisto, kar je od njega pričakovalo okolje. Je nekoliko 
drugačen – ne preveč, a vendar toliko, da se v svoji 
koži ni nikoli povsem dobro počutil. Pa bi se lahko, 
če bi tako hotela usoda. Če bi se rodil drugje in 
poznal druge ljudi. Ki od njega ne bi pričakovali, da 
bo živel strogo po cerkvenih pravilih. Ki ga ne bi 
spodbujali v duhovniški poklic, ampak bi mu dovolili 
risati. Ki ne bi v sami kali zatirali kakršne koli 
drugačnosti, pa če je še tako nedolžna in v bistvu 
veliko boljša od vsakdanje prakse, ki velja za 
normalno. Kako osamljen je v bistvu vsakdo izmed 
nas, če se v nečem razlikuje od večine? Prav toliko, 
kolikor ga osamljenega naredi večina. Craig 
Thompson je zelo osamljen. Ko pa spozna sorodno 
dušo, deklico Raino, zaradi ljubezni do nje izgubi 
vero v cel svet – cerkev, starše, samega sebe. Kar 
je bilo do zdaj resnica, postane laž. In laž postane 
resnica. Tako kot se računalnik, ko mu zmanjka 
elektrike, postavi v fazo ničnosti in nato cel sistem 
postavi znova. Z eno razliko - računalnik se postavi 
v prvotno stanje, Craig pa se spremeni. Za vedno.  
 
Knjiga Odeje opisuje preobrazbo ali morda 
potovanje samega avtorja od z dogmami 
obremenjene versko goreče družine do prve prave 
ljubezni in končnega prehoda v odraslost. Knjiga je 
bogata s simboliko, a vseeno otroško naivna in 
preprosta. Začne se v globokem snegu in konča, ko 
snega ni več. Kot bi sneg predstavljal otroško 
zasanjanost in romantiko. Najprej ga je veliko, 
potem se začne topiti, spet malo zapade in 
dokončno skopni. In takrat človek ugotovi, da je bil 
svet prej, ko je bil viden samo v svojih obrisih, 
veliko lepši in preprostejši. Čeprav je bil na videz 
manj prijazen in večji, kot je zdaj.  
 
Risba je preprosta, a zelo zgovorna. Ko sem »roman 
v stripu« prebral do konca, sem imel občutek, da 
sem prebral knjigo. Risba nadomesti dolge strani 
opisovanja in tako bralcu dovoli neposreden vpogled 
v pripoved. Slovenska izdaja zvesto sledi izvirniku – 
založnik je šel celo tako daleč, da je najel kaligrafa, 
ki se je projekta lotil pikolovsko in vanj vidno izlil 
veliko svoje duše. Vsi medmeti (!) v romanu so na 
novo izrisani v slovenskem prevodu. Do zadnje 
malenkosti. Kaligraf David je porabil tri mesece, da 
je preštudiral avtorjevo pisavo in se jo naučil pisati. 
Zato je roman v stripu Odeje točno tak, kakršnega 
bi napisal Craig Thompson, če bi bil Slovenec.  
 
Sama zgodba poteka počasi, ampak zato ne izgublja 
rdeče niti ali napetosti. Avtor ves čas preigrava 
neizbežen trk dveh skrajnosti – umetniško 
nadarjenega vase zaprtega mladostnika zmerom 
bolj svobodnih nazorov s svojimi starši, zaslepljenimi 
z vero. Ki bi lahko bila katera koli vera tega sveta, 
razumljena narobe. Pravzaprav sploh ni pomembno 
za katero vero gre. Zelo me je pritegnilo avtorjevo 
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veliko poznavanje Svetega pisma, ki ga ima glavni 
junak za osrednjo nit in vodilo svojega življenja. 
Skoraj za vsako vprašanje, ki se Craigu poraja v 
zvezi s spoznavanjem samega sebe, obstaja 
odgovor v Svetem pismu. Ampak ta odgovor prej ali 
slej ni dovolj in dopušča veliko možnih interpretacij 
ki neizbežno vsakega neprizadetega in objektivnega 
bralca privedejo do sklepa, da »božja beseda« 
ponuja odgovor samo tistemu, ki hoče odgovor 
dobiti in ga pozna že v istem hipu, ko zastavi 
vprašanje. In to mlademu človeku na začetku 
življenja ne more biti dovolj, sploh če se najde v 
čustveno tako težki situaciji, kot Craig.  
 
Zanimiva je ljubezen med glavnima junakoma. Tako 
čista, tako nedolžna in lepa, da si je bolj snežno 
bele ne moremo predstavljati. In dokler je snežna 
odeja dovolj debela, lahko taka ljubezen traja in 
drži. Ko snega ni več, tudi taka ljubezen ne more 
preživeti. Stik z realnostjo vsakdanjega človeka 
takoj po koncu otroštva je preveč trd in neizprosno 
resničen, da bi pravljice lahko preživele. Ostanejo 
solze in spomini, ki do konca življenja nikoli povsem 
ne izginejo. 
 
Pričujoči roman je dokaz, da lahko velike stvari 
povemo na preprost način. Brez težkih besed, brez 
dolgih stavkov, brez odvečnega balasta. Naravnost v 
srce brez kančka milosti do bralca, ki si skozi celo 
knjigo želi, da bi se zgodba končala srečno, čeprav 
ve, da se ne more. Craig je tako zelo običajen 
mladenič v tako zelo neobičajnem okolju, da se 
bralec nehote poistoveti z njim in na plan prikliče 
svoje spomine na to obdobje življenja. In ti so le 
redko kdaj prijetni. 
 
Roman v stripu Odeje Craiga Thompsona je veliko 
več kot samo strip in nekaj čisto drugega kot knjiga, 
čeprav je videti tako. Vsekakor pa je eno izmed del, 
ki jih bralec ne more kar tako odložiti in spet brati, 
ko ravno nima kaj drugega za početi. Odeje bralca 
prekrijejo in potegnejo vase – varno, udobno a 
vseeno melanholično in sentimentalno. V reviji Time 
je avtor recenzije zapisal »Tako lepo, da boli«.  
 
Usoda se poigrava z našimi življenji kot veter z 
listjem v jeseni. Eni se srečajo in nekaj časa letijo 
skupaj, potem pa jih spet odnese vsakega svojo 
pot. Eni se ne srečajo nikoli. To je usoda, ki ji ne 
more ubežati nihče. Tudi če je stkana kot Odeje iz 
spleta okoliščin, o katerih ne odločamo sami. 
 
Jure Čokl 
  
 
P.S.:  
Recenzijski izvod s posvetilom kaligrafa članom 
društva Stripoholik in razglednico z motivi iz romana 
bo od nedelje zvečer na voljo v čitalnici naše 
striparnice. 
 
 
 
 

MEKSIKAJNARJI #1 : MIRAMAR  
 
Zgodba : Marijan Pušavec / Zoran Smiljanić 
Risba : Zoran Smiljanić 
 
Ko sem na promociji Meksikajnarjev v Striparnici 
Buch vprašal Zorana, zakaj je ravno to temo izbral 
za svoj novi projekt, mi je odgovoril, da dobre teme 
same poiščejo avtorje ter da so po njegovem 
mnenju »Meksikajnarji« njegov življenski projekt. 2. 
polovica 19. stoletja, nemirna Mehika in v njej 
Slovenci kot prostovoljci, ki se borijo na strani 
cesarja Maksimilijana. Vonj po smodniku in krvi, 
prah v ustih, vročina.. Saj to je slišati je kot čisto 
pravi western s Slovenci v glavnih vlogah! Držal sem 
pesti, da je Smiljaniću in Pušavcu uspel veliki met in 
se nestrpno spravil brati. Album je sicer po delih v 
celoti izšel v Mladini (razen prvih 6 strani), vendar je 
šele izid albuma pomenil, da se branje lahko 
dejansko prične. Pričakovanja so bila velika, toda 
kakšen je končni rezultat? No, pojdimo lepo po 
vrsti.. 

Album Miramar je prvi v seriji petih albumov, ki 
bodo tvorili zaključeno celoto. Vsak album bo imel 
naslov glede na mesto dogajanja, tako da bodo po 
"Miramarju" sledili še: »Laibach«, »Meksiko!«, 
»Sierra Madre«, »Queretaro«. Kot že ime serije 
pove, so v ospredju Meksikajnarji; naziv, ki se je 
oprijel za slovenske fante , ki so odšli v Mehiko kot 
prostovoljci Ferdinanda Maksimilijana, ki ga 
francoski cesar Napoleon III predlaga za cesarja 
Mehike. Poleg Slovencev, so kot prostovoljci v 
Mehiko odhajali skoraj vsi narodi tedanje Avstro-
ogrske monarhije, pa tudi npr. Irci. O zgodovini ne 
bi preveč podrobno, lahko pa si pogledate naslednji 
link, ki daje nekaj osnovnih informacij o Mehiški 
vojni, cesarju Maksimilijanu, Benitu Juarezu in 
slovenskih Meksikajnarjih: 

 http://www.mexico1867.com/zgodovina.html   

Mehiška vojna je zelo priljubljena tema, ki jo 
srečamo (včasih samo posredno pa vendar) tudi v 
stripih. Naj omenimo samo morda najbolj znano; 
zlato, ki ga je Juarez hotel uporabiti v boju proti 
Maksimilijanu je povzročilo veliko preglavic 
poročniku Mikeu S. Donovanu, bolj znanem kot 
"Blueberry", v epizodah Chihuahua Pearl, Človek 
vreden 500.000 USD itn. Prav tako se je s plačanci 
cesarja Maksimilijana (konkretno z Irci) srečal tudi 
Tex Willer v zgodbi "Nepobjedivi" (Ludens #70-72), 
mehiško vojno in kočijo polno zlata pa omenja tudi 
11. album popularne belgijske strip-serije "XIII"(Van 
Hamme/Vance) z nazivom "Tri srebrne ure".. 

 Vrnimo se k naši zgodbi. Začenjamo jeseni leta 
1862 v gradu Miramar (v bližini Trsta) kjer v družbi 
žene Šarlote spoznamo prvega od dveh glavnih 
junakov. To je Ferdinand Maksimilijan, mlajši brat 
Franca Jožefa, sicer cesarja avstro-ogrske 
monarhije. Idealist, romantik, vseskozi v senci 
svojega starejšega brata, od katerega vseskozi 
posluša kritike, kako je nesposoben. Družbo mu 
dela žena Šarlota, belgijska princeza. Iz pesimizma 
in melanholije ga prebudi Napoleon III, ki v njem 
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vidi svojo marioneto in mu ponudi mehiški prestol (v 
Mehiki ta čas vlada državljanska vojna med Francozi 
ter pristaši Benita Juareza). Maksimilijan prav v tej 
ponudbi vidi svojo veliko priložnost, da vendarle 
izstopi iz sence svojega brata ter tako dočaka svojih 
pet minut slave, k tej odločitvi pa ga močno 
vzpodbuja tudi njegova žena. 

 Na drugi strani je izmišljena oseba; Anton Brus, po 
domače Kovačev Tone, Slovenec iz vasi Pod sveto 
goro (prav tako izmišljeno ime), ki leži v Kamniško-
Savinjskih alpah. Gre za študenta medicine, ki 
študira na Dunaju, in v skladu z nazivom ima rad 
pijačo in ženske, tako da večino časa preživi po 
gostilnah med prijatelji in dekletih sumljivega 
slovesa. Občasno prihaja domov na obisk k očetu in 
bratu, ki od njega veliko pričakujejo in so nanj 
nasploh izjemno ponosni 

Tisto, kar prednjači v Miramaru je dualizem in 
izrazita simbolika ter preskok iz enega na drugega 
glavnega junaka, ki se prepleta skozi ves album. 
Tako imata oba glavna junaka starejša brata, 
vendar je njun odnos do brata povsem različen. 
Maksimilijan je v izrazito podrejenem položaju glede 
na brata, vseskozi živi v njegovi senci in je vedno 
odrinjen, na koncu albuma, preden Maksimiljan 
odrine v Mehiko, ga Franc Jožef celo prisili, naj se 
odpove vsem svojim pravicam. Odnos med Tonetom 
in Štefanom pa je povsem različen. Imata se rada, 
se spoštujeta, Štefan pa je v mladosti vedno pazil 
na Antona, ga branil pred nasilneži itn. Prav tako je 
zanimivo razpoloženje obeh glavnih junakov. 
Maksimilijana spoznamo jeseni, vidimo otožnega ter 
povsem pesimistično razpoloženega, medtem pa 
Anton v času Velike noči nekega prekrasnega 
spomladanskega dne, ves ponosen koraka v svojo 
domačo vas, kjer ga nestrpno čaka družina.  

Na koncu pa se vse obrne. Maksimilijan spomladi 
svečano odrine v Mehiko kot novi cesar, poln 
entuziazma in velikih načrtov. Končno je dočakal 
svojo priložnost, kljub temu da ga tudi tokrat brat ni 
podprl in mu je odrekel vsakršno pomoč. Pri Antonu 
je drugače. Zima, sneg, razočaranje .Zaradi 
pijančevanja in bujnega oprsja natakarice Gisele 
zamudi na vlak in na porod Štefanove žene pride 
prepozno. Bratova žena in otrok sta umrla, če pa bi 
pravočasno prišel bi ju morda še rešil. Razočaral je 
vse, še najbolj pa očeta, ki je videl kaj je počel z 
bratovo ženo, ko je bil pri njih na dopustu. Oče ga 
ne želi več videti in album se zaključi s prizorom v 
katerem skrhani Anton stoji na zasneženem grobu 
bratove žene Marije. 

Nekakšen vrhunec dogajanje je vsekakor prizor, ko 
na ulicah Dunaja Anton zagleda Maksimilijana, ki se 
pelje v kočiji. To je hkrati tudi edini prizor v katerem 
nastopata oba glavna junaka. 

Zanimivi so t.i. zvočni efekti. Ko Maksimilijan 
prevzame mehiško krono, se iz Miramarja slišijo 
topovski streli, na naslednji strani se njihovo 
bobnenje prenese na Antona, ki sedi pred izpitno 
komisijo in bobnenje predstavlja razbijanje 
njegovega srca. Kdor je bral Smiljanića pa ve, da 
brez vročih prizorov v njegovih stripih ne gre.  

V prvem lahko vidimo, kako so izgledale cesarske 
posteljne avanture v Miramarju, v drugem pa - se 
razume - ni prikrajšan tudi Anton, ki si privošči kar 
bratovo ženo in to kar na seniku. Oba prizora, 
čeprav nista za najmlajše, sta izredno posrečena in 
veliko pripomoreta k realizmu prikazovanja. 

.

 
Trenutek ko se – pa čeprav le za hip – srečata oba glavna 

junaka. Takoj na naslednji tabli preskoči dogajanje iz 
Antona na Maksimilijana 
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Inovativen scenarij je prva odlika Miramarja, druga 
pa je vsekakor izjemna natančnost in količina 
podrobnosti (tako zgodovinskih kot geografskih, 
celo stranišča so avtentična!) iz takratnega obdobja, 
ki sta jih Pušavec - kot slavist in velik poznavalec 
slovenske zgodovine, ter Smiljanič z zelo dodelano 
risbo vnesla v strip. Način oblačenja, zgodovinski 
podatki, različna govorica na deželi in v mestu, 
šege, navade, vse to je zastopano v Miramarju  
tako da brez pretiravanja lahko rečemo, da 
ima album tudi izobraževalno vlogo. Naj 
naštejemo samo nekatere zanimivosti:  

- str.4 : otroci tolčejo po lesenih posodah in s 
tem odganjajo zimo 

- str.17; mlin kot statusni simbol in znak da je 
družina bila dokaj premožna 

- str.18; gosta preh hišo čaka vsa družina 

- str. 37; "hommage" Antonu Lavrinu, 
slovenskemu egiptologu iz Vipave 

- str. 47;  slika v katero gleda Maksimilijan še 
danes stoji u gradu Miramar.  

- str 52 ; profesor v sredini je dr. Hyrtl, eden 
najboljših zdravnikov tistega časa 

- str 53 ; v množici, ki čaka na Maksimilijana je 
tudi sam Zoran Smiljanič. Ga lahko najdete? 

Risba je bogata, barvni odtenki uravnoteženi, topli, 
in ne delujejo vsiljivo (barve so nanešene 
lastnoročno, brez računalniške pomoči).  Ogromno 
je povsem avtentičnih prizorov, Smiljanić pa je šel 
celo tako daleč, da je npr. interier Maksimilijanove 
ladje povsem identičen takratnemu, da o 
Miramarju, Trgu Sv.Marka v Benetkah ali železniške 
postaje na Dunaju sploh ne govorimo. Edina 
pomankljivost so dokaj statični liki na nekaterih 
prizorih, vendar pa inovativen način kadriranja in 
bogata ozadja tudi to napako zvito skrijeta. S 
kakšnim entuzijazmom je nastajala risba pa morda 
lepo pove podatek, da je Smiljanič veliko časa 
preživel po raznih muzejih in med knjigami, ki 
opisujejo takratno obdobje, bil pa je celo osebno v 
Mehiki z namenom zbiranja gradiva za strip..  

Miramar je nekakšen temelj, ki nam predstavi 
obdobje dogajanja, glavne junake, nam razloži 
ozadje ter počasi  pripravlja na tisto, kar bo 
sledilo v nadaljevanju in ravno kot takega ga je 
treba obravnavati. Morda bodo nekateri bralci 
razočarani češ, da se nič ne dogaja in da sploh ni 
akcije, ampak vzemite si čas in uživajte v dobri risbi 
in natančno dodelani zgodbi ter se tako pripravite 
na nadaljevanje.    

Kaj sledi ni težko predvideti. Anton bo najverjetneje 
opustil študij medicine ter kot Meksikajnar odšel v 
Mehiko. Kaj se bo pa tam dogajalo pa lahko samo 
ugibamo. Osebno komaj čakam na nadaljevanje! 

 

 

Aco 

REAL (Takehiko Inoue) 
 
Takehiko Inoue se je rodil leta 1967 na Japonskem. 
Njegova najbolj poznana manga Slam Dunk, ki jo je 
začel objavljati leta 1990, je bila prodana že v več 
kot 100 milijonov izvodih po celem svetu. Naslednji 
njegov serijal je Vagabond, s samurajsko tematiko, 
ki ga je začel leta 1998 in ga še vedno riše. Prvi del 
mange Real je objavil leta 2001 in je bil prodan v že 
več kot milijon izvodih. 
 
Takehiko Inoue je dobro poznan po serijalu "Slam 
Dunk", katerega tematika je košarka. "Real" je še 
ena manga s  športno tematiko, tokrat bolj 
neobičajen in manj 'popularen' šport - košarka 
paraplegikov.  
 

 
 
Protagonisti so trije mladeniči: Takahashi 
Hisanobu, Togawa Kiyoharu in Nomiya 
Tomomi, ki so tako ali drugače povezani s 
problemom - nekateri so sami paraplegiki, drugi 
imajo prijatelje, ki so to postali… Vsi trije so športni 
navdušenci, ki so se morali spopasti z izključitvijo iz 
sveta športa iz takih ali drugačnih razlogov. Čeprav 
so značajsko različni je vsem trem skupna ena 
strast, ki jim je še ostala: košarka. Ta strast jih drži 
pokonci in žene naprej – še vedno imajo v sebi željo 
po zmagi, ko enkrat zaigrajo na parketu pod koši. 

Za razliko od Slam Dunk je Real bolj realističen, 
namenjen starejšim bralcem, tudi zaradi 'trdega' 
pristopa do obravnavane tematike – paraplegikov. 

Še nekaj o risarskem stilu: Poteze so zelo sigurne in 
čiste, veliko je detajlov, ki pripomorejo k 
realističnosti zgodbe. Samo kadriranje pa še bolj 
izpostavi čustvene scene in pripomore bralcu, da se 
lažje vživi v svet junakov. 

Trenutno je izšlo 5 številk te mange vsaka ima 
dobrih 200 strani.  
 
homepage za Real z predstavitvenimi filmčki: 
http://annex.s-manga.net/real/ 
 
corto
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O risanju stripa 
 
 
1. Risarski pribor  
 
 

To je uvodni tekst o materialu, s katerim se 
riše strip. Več o tem, kaj in kako, bo govora v 
naslednjem zapisu, za začetek pa s čim. 
 

Najprej potrebujete delovno površino, na 
kateri boste risali. Mizo, po možnosti pisalno, na 
kateri vas ne bo nihče motil (kuhinjske težijo k 
temu, da se po njih kar naprej nekaj odlaga in 
okrog njih se ljudje radi gibljejo, t.j. motijo risarja). 
Namizno svetilko, ki vam bo osvetljevala delovno 
površino (luč na stropu vam utegne puščati po mizi 
sence in pred vašimi očmi ne smete imeti motečih 
senc nastalih zaradi preveč oddaljenega vira 
svetlobe). Na mizi je priporočljivo imeti še risalno 
desko, ki bo zadržala praske in packe. 
 

Papir: stripi se v glavnem objavljajo v 
formatu A4 ali blizu te velikosti, priporočljivo je risati 
na malo večjem formatu, da je več prostora za 
risanje podrobnosti. Papir ne sme biti prevelik, 
celega morate zaobjeti z enim pogledom in brez 
napora za risarsko roko morate doseči sleherni 
njegov kot. Priporočam format A3, vrsta papirja pa 
šeleshamer (200g papir). Trši papir, kot je navaden 
pisemski potrebujete, da se ne bo zmečkal po 
večkratnem radiranju svinčnika in se mu ne bo hitro 
spraskala gladka površina.  
 

Risanje stripa ima dve fazi: svinčnik in 
prekrivanje tega z nečem bolj črnim in na papirju 
obstojnim. Ponavadi je to črn tuš. Na več mestih 
sem zasledil, da se priporoča navaden hb svinčnik 
pred tehničnimi svinčniki, vendar tukaj nisem 
povsem opredeljen. Občutek v roki je vsekakor 
drugačen, tehnični svinčnik je ponavadi malce težji, 
njegova linija je bolj enakomerna, kontrolirana. Z 
navadnim svinčnikom sem mogoče za kanček lažje 
zaobjel volumne in hitreje vrgel na papir kako 
senco. Uporabljal sem oba, čeprav več tehničnega. 
Poizkusite, kaj vam bolj odgovarja. Vsekakor hb, 
srednje trd ali mehak, preveč mehak svinčnik se 
maže, preveč trd se slabo vidi in radirka ga težje 
odstrani.  
 

Druga faza je prekrivanje svinčnika, 
klasična metoda je s tušem. Da se uporabljati 
flomastre, problem je, da se še tudi čez čas lahko 
razmažejo, medtem, ko se tuš ne. Kot orodje se 
veliko uporablja tudi računalnik in sicer za 
skeniranje risbe v svinčniku ali tušu in nadaljnjo 
obdelavo v grafičnih programih. Rezultat se potem 
stiska na tiskalniku. 
 

Kot osnovno orodje uporabljam čopič, 
številka 2 ali 3, moja priljubljena znamka je 
proizvajalec Winsor & Newton, znamke Cotman 
(svetlo modri). Njegove ščetine so iz umetne dlake 
in je srednje mehak ali trd. Čopiči iz naravne recimo 

kunje dlake so zelo mehki, linija ti zlahka »zdrsne« 
in jo je potem treba popravljati. Bolj so primerni za 
barvanje z akvarelnimi barvami (recimo čopič 
Rotmarder, znamka Waco, rjavi). Ne uporabljajte 
raznih poceni »šolskih« čopičev. Čopič mora 
obdržati konico po večkratnem spiranju, mora biti 
sposoben prehajanja od zelo tanke linije do 
debelejše, kar dosežeš s samo rahlim pritiskom na 
konico. Ko je konica enkrat izgubljena, čopič ni več 
uporaben. Čopičev umazanih s tušem ne puščajte 
ležati naokrog. Ko se tuš enkrat zasuši, ga je 
nemogoče povsem odstraniti in čopič je tako hitro 
zanič. Spirajte z mlačno vodo in z malo mila. Potem 
vlažnemu čopiču oblikujte konico in ga pustite stati 
pokonci. 
 

Čopiče namakajte v dober tuš. Sam sem 
navajen na Winsor & Newton črn tuš, vodoodporen 
(pajk z mrežo na 100 ml steklenički). Vodoodporen, 
da se vam tuširana risba ne razmaže, če pride 
pozneje po nesreči v stik z vodo. 
 

Za popravke uporabljam rapidograf 
Rotring 0,3 mm, 0,5 mm ali 1 mm (največ zadnja 
dva). 1 mm uporabljam tudi za vpisovanje teksta v 
oblačke. Staedtlerjevi rapidografi so tudi v redu. Za 
rapidografe obstaja tuš v plastični embalaži in 
naprodaj je, kjer so tudi pisala. Obstajajo tudi 
kovinska risalna peresa, vendar o njih ne vem nič, 
ker jih nisem uporabljal. Njihov efekt je (menda) 
nekje med rapidografi in čopiči.  
 

Za popravljanje napak pri tuširanju 
uporabljam pisarniško korekturo Edigs, kateri 
dodatno pristrižem ščetino v pokrovčku. Nujno je 
tudi Edigs razredčilo, ker se odprta korektura začne 
hitro trditi. Obstajajo razne bele korekture v 
steklenih embalažah, katere prodajajo v umetniških 
trgovinah, vendar so prešibke, da bi v enem nanosu 
pobelile črn tuš. Če bi obstajala kaka dovolj močna, 
bi jo najbrž uporabljal. 
 

Šeleshamer, Edigs, rapidografe in tuš za 
njih dobite v vsaki knjigarni (Edigs tudi v trgovinah 
in trafikah), za čopiče in risalni tuš pa se potrudite 
do trgovine z umetniškim materialom (tudi za barve, 
razne fine papirje, ampak o tem tukaj ni govora). V 
Ljubljani sta dve: Art, Rimska 2 (zraven Križank) in 
Prometej, Mala ulica 5 (blizu RTV). Poglejte si, kaj 
vas zanima in bodite radovedni. Poizkusite kaj 
novega, kar še ne poznate. Zapomnite si, da nimate 
dovolj denarja za poceni čopiče in tuše. Z njimi ne 
boste razvijali občutka in napredovali, lahko vas 
samo  spravljajo ob živce. 
 
 
Prihodnjič: O scenariju in skiciranju   
 
 
 
 
 
Macon 
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POMEMBNEJŠE TRGOVINE IN MESTA,  
KJER SE DA KUPITI STRIPE 
(podatke zbral BuDi) 
 
 
Slovenija:  
 
Stripoholik  
031 331-258  
Podhod Ajdovščina, Ljubljana  
običajno med 16:00 in 18:00, odvisno od dneva  
striparna@striparna.com  
http://www.stripoholik.org  
http://forum.striparna.com 
 
Trubarjev antikvariat  
Mestni trg 25, Ljubljana  
01/2442683  
 
Antikvarjat Cunjak  
Gornji trg 10, Ljubljana  
 
Bolšji trg - Sejem rabljenih predmetov  
Cesta dveh cesarjev (poleg avto sejma), Ljubljana  
ned: 7-13h  
 
Bolšji trg - Sejem starin  
Cankarjevo nabrežje, Ljubljana  
ned: 8-14h  
 
Knjigarna Vale-Novak Wolfova  
Wolfova 8, Ljubljana  
01/422 34 10  
knjigarna@vale-novak.si  
http://www.vale-novak.si  
 
Vale-Novak Trgovina s konceptom  
Židovska steza 6, Ljubljana  
tel.: 01 241 58 80  
zidovska@vale-novak.si  
http://www.vale-novak.si  
 
Knjigarna Vale-Novak Citypark  
CityPark Ljubljana, Šmartinska 152g, Ljubljana  
01/547 14 30  
citypark@vale-novak.si  
http://www.vale-novak.si 
 
Knjigarna Vale-Novak Židovska  
Židovska ulica, Ljubljana  
http://www.vale-novak.si  
 
Knjigarna Konzorcij  
Slovenska cesta 29, Ljubljana  
031/314513, 041/685048, 041/685051  
oddelek umetnost (strip): 01/2410659  
oddelek otroški (strip za otroke): 01/2410653  
http://www.konzorcij.com  
 
 
 
 
 

Knjigarna Azil  
Knjigarna znanstvenoraziskovalnega centra 
akademije znanosti in umetnosti  
Novi trg 2, Ljubljana  
01/470 64 75  
http://azil.zrc-sazu.si/  
 
Antika knjigarna in antikvariat d.o.o.  
Kocbekova ulica 6, Celje  
03/490 89 90  
antika.book@siol.net  
http://www.antika.si/ 
 
Striparnica BUCH  
041 681 646  
TPC Murgle - cesta v Mestni log 55, Ljubljana  
10.00 do 13.00 ter 17.00 do 20.00  
striparnica@volja.net  
podjetje_buch@email.si  
info@stripi.si  
http://www.stripi.si 
 
 
Hrvaška:  
 
More Comics  
Frane Petrića 5, Zagreb  
(polukat u prolazu nebodera na Trgu B.J. Jelačića)  
+385 1 4812806  
morecomics@morecomics.hr  
http://www.morecomics.hr  
 
Stripoteka "Suvenir shop"  
Ulica Hinka Würtha 24, Jarun, Zagreb  
pon-sob: 14-20h  
+385 1 3832555  
+385 98 346242  
info@strip-suvenir.com  
http://www.strip-suvenir.com  
 
Strip knjižara Libellus  
Gajeva 17 (haustor pa v klet, levo do konca), 
Zagreb  
pon-pet: 11-19h, sob: 10-14h  
http://www.libellus.hr  
 
Strip knjižara "Tino"  
Pavla Hatza 22 (blizu hotela Sheraton), Zagreb  
http://www.stripoholic.com  
 
Ontario  
Gajev trg bb (glavna tržnica Osijek), štand 25, 
Osijek  
+ 385 98 9324448  
ontarioweb@net.hr  
http://www.ontarioweb.tk  
 
EZOP Antikvarijat  
Županijska 43, Osijek  
+385 31 202444  
ezop@hi.htnet.hr  
www.ezop-antikvarijat.hr  
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Srbija:  
 
Stripklub Darkwood  
Tržni centar "Zeleni venac", Lomina 5  
(ugao Lomine i Kameničke)  
+381 11 2622867  
+381 63 7727253  
jety@yubc.net  
http://www.stripklub-darkwood.com  
 
Knjižara Alan Ford  
Bulevar Arsenija Čarnojevića 85b (blok 24), Novi 
Beograd, Beograd  
pon-pet: 10-19h, sob-ned:10-14h  
+381 11 134758  
alanford@eunet.yu  
http://www.alanford.co.yu  
 
Omen - knjižara i galerija  
Obilićev venac 16  
u dnu stepenica, kod garaže  
system@net.yu  
 
Striparnica "Braća Dalton"  
Karaburma  
Ivan +381 64 1146006  
Pedja +381 063 8637982  
 
Knjižara Plato  
Knez Mihajlova 48  
+381 11 30 30 633  
info@plato.co.yu  
http://www.plato.co.yu/  
 
Klub obozavalaca stripa "Stripoteka"  
Kralja Aleksandra 10 (pasaz preko puta "Trčike"), 
Novi Sad  
+381 21 6624-723  
 
 
Bosna in Hercegovina:  
 
Zagor  
Ulica Slatina broj 9 (Novi tržni centar Slatina - 
prizemlje), Tuzla  
pon-ned: 8-16h  
+387 61 193103  
adnanhodzic2002@yahoo.com  
http://www.stripovi-romani.tk 
 

Biblioner,  
Trg Alfonsa XIII br. 10, Banja Luka  
051 318209  
biblion@teol.net  
 
 
 
Italija:  
 
Non solo libri  
Piazza Barbacan, 1ab , Trieste  
http://www.nonsololibri.net 
 
Tuttofumetto  
Via Petrarca 3/b, Gorizia  
 
Tuttofumetto  
Via IV Novembre 16, Monfalcone (Tržič)  
 
Fumettolandia  
Via Divisione Julia, 14, Udine  
 
Fumettolandia  
Via Battisti, 5, Udine  
 
 
Online:  
 
osebne/zasebne prodajalne:  
www.striparna.com (Slovenija by TomDar)  
www.stripovi.org (Hrvaška by Mala Sirena)  
www.stripovi.tk (Hrvaška by Hannibal)  
 
dražbe:  
www.striparna.com/avkcije (Slovenija)  
www.bolha.com (Slovenija)  
aukcije.stripovi.com (Hrvaška)  
 
 
 
Društva:  
 
KULTURNO DRUŠTVO KLUB DEVETE UMETNOSTI  
Vošnjakova ulica 4  
1000 LJUBLJANA  
 
DRUŠTVO LJUBITELJEV STRIPOV STRIPOHOLIK  
Nazorjeva ulica 12  
1000 LJUBLJANA
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SLOVENSKE IZDAJE 
STRIPOV V LETU 2006 
 
Poglejmo, kateri stripi so izšli v 
Sloveniji v letu 2006: 

 
Herge: Sončev tempelj (Učila) 

 

 
Herge: Pristanek na Luni (Učila) 

 

 
Herge: V deželi črnega zlata 

(Učila) 
 
 
 
 

 

 
Herge: Odprava na Luno (Učila) 

 

 
Ibanez: Vozniška na piki 

 
 

Ibanez: Svetovno 2006  

Ibanez: Striček iz epruvete 
 
 

 
Spigelman: Maus (ZRC) 

 
 

 
Sacco: Goražde (ZRC) 
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Miki Muster - jubilejna izdaja 9 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 10 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 11 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 12 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 13 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 14 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 15 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 16 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 17 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 18 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 19 

 

 
Miki Muster - jubilejna izdaja 20 
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Thompson: Odeje (MK) 

 
 

 
Smiljanić: Meksikajnarji 

 

 
Sitar: Glave 

 

 
Bosanske basni 

 

 
S&J: Teorija zarote 

 

 
Anderson: Pixy 

 

Stripburger 43 
 

 
Stripburger 44 

 

 
Strip Bumerang 1 
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BEREMO SE SPET ČEZ DVA MESECA V APRILU 2007! 


