
 



Uvodnik
 
 
Dragi stripoholiki! 
 
Vroče poletje se počasi končuje, vendar se vročina 
ne bo polegla, kajti pred vami je četrta številka 
fanzina Stripoholik. 
 
Da bo poletje še nekaj časa vroče bo poskrbel 
erotično obarvan fanzin, poln vročih umetnin in 
člankov naših članov. 
 
"Redkobesedni" Xabaras nas bo poučil o Porničih 
za telebane in povedal nekaj tudi o seksu v stripu. 
Obeta se vam vpogled v hentai mange, ki jih je 
detaljno opisal in predstavil m00lty. 
 
Preberite si kratka intervjuja o erotiki v stripu, 
eden od izprašancev je tudi Max Modic, poznavalec 
stripa in omenjene tematike. 
 
Na vpogled vam predstavljamo izredno veliko 
število risb, aktov in stripov naših članov, ki so 
dodobra zapolnili vsak list tega fanzina. 
 
Izredno risarsko ploden tandem Simon Sanda in 
Karmen Šket predstavljata veliko število svojih del, 
tako dobimo vpogled na erotiko v stripu tudi iz 
ženske strani. Poleg njiju naj omenimo še dva 
kratka stripa Matjaža Bertonclja ter risbe 
Sebastjana in Tomaža. 
 
Kot vedno se trudimo narediti kaj novega in 
zanimivega. Tokrat smo poleg tematske številke 
dodali še tematsko križanko na koncu fanzina, ki je 
delo Janka Šegule. Tako bodo prišli na račun tudi 
ljubitelji križank, iskali bodo gesla, ki so vezana na 
tematiko fanzina. 
 
V  imenu  društva  Stripoholik  se  tudi  lepo 
zahvaljujem  podjetju Ultra d.o.o.  iz Zagorja 
ob  Savi,  ki  nam  je  z  donacijo  omogočilo 
nadaljnje izvajanje društvenih aktivnosti! 
 
Preden vas vse skupaj pozdravim, naj povabim 
vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi prispevki (tako 
tekstovnimi in slikovnimi) v fanzinu, naj se nam  
oglasijo na e-mail naslov: stripoholik@gmail.com. 
Sporočite nam tudi vaš odziv na fanzin na forumu: 
http://forum.striparna.com  
 
Veseli bomo vsakega prispevka, komentarja, 
kritike ali pohvale. 
 
Lep pozdrav in obilo užitkov ob branju!  
 
Darko Tomić 
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PORNIČI ZA TELEBANE 
(in nekaj malega o seks stripih) 
 
Če na hitro ošvrknemo katerokoli področje 
ustvarjanja, katerikoli žanr, katerikoli podžanr, kaj 
hitro ugotovimo, da izvirnosti že dolgo ni več. Vse 
je postalo le vprašanje ponovne obdelave že 
prežvečene tematike ali iskanja novih izhodišč k 
pristopu taiste. V angleščini za to obstaja priročen 
pregovor, ki ga zaradi neprevodljive igre besed 
težko prevedemo, zato ga podajamo kar v 
izvirniku: Everything has been done, redone and 
overdone. To, kar imamo danes za originalno, je le 
skupek že prej doživetega, ki je med seboj 
pomešano in morda nadgrajeno na takšen način, 
da je le videti sveže, čeprav v resnici ni. V 
ustvarjanju torej vlada evolucija, medtem ko se 
revolucije dogajajo kvečjemu le na zelo dolga 
časovna obdobja. 
 

Zdi se, da so se te slepe ulice najprej zavedli ravno 
v porno industriji, kjer so seks s prihodom 
interneta zreducirali le na njegovo golo osnovo: 
neskočno svedranje trdonov v večno lačne 
vaginalne zrezke. To je po eni strani presenetljivo, 
saj se zdi, da so se ravno v porno industriji prvi 
zavedli dejstva, da ni več važno KAJ prikazuješ, 
temveč KAKO prikazuješ - ter na področju KAKO 
tudi doktorirali. Vsaj tako se je zdelo, dokler ni 
prišlo do zgoraj omenjene internetne degradacije. 
Tej logiki danes sledi takorekoč vsa filmska in 
knjižna industrija. Če vzamemo za primer 
telenovele: le kaj drugega so, kot pa porniči 
čustev? Namesto mesa se na ekranu pač 
eksploatirajo zbanalizirana ljubezenska čustva, ki 
gledalca zadovoljijo le za trenutek, ter seveda z 
repeticijo ene in iste situacije - ponavadi 
neskončnega hrepenenja in žrtvovanja ter 
posledične katarze, ko se ljubimca končno le lahko 
zabrišeta drug drugemu v objem (ekvivalent v 
porniču bi bil prizor orgazma), gledalci (večinoma 
gledalke) pa namesto skozi svoje spolne organe 
ejakulirajo skozi oči. To logiko lahko mirne duše 
aplicirate tudi na akcijske filme ali grozljivke ali 
karkoli drugega. 
 

Ključna beseda v prejšnjem odstavku je beseda 
»neskončno.« Pametni avtorji, tudi porničev oz. 
predvsem porničev, so kmalu ugotovili, da je zgolj 
neskončna vaginalna longitudinacija trdih klincev 
ni prav nič vzburljiva in zanimiva. To, kar ljudje 
hočejo, ni fukanje, temveč konstantno stanje 
predigre v katerem je potrebno gledalca čimdlje 
zadržati. Predigra oz. pričakovanje penetracije je 
najbolj sladek del seksa, kar niti ni čudno, saj je 
njena naloga to, da od popolnoma nestimuliranega 
telesa privede do oploditve in posledično do 
nadaljevanja biološke vrste. Čeprav se ji ponavadi 

ne posveča veliko pozornosti, njene moči ne gre 
podcenjevati. Iz tega sledi preprost zaključek: dlje 
kot dober pornič odlaša s penetracijo, večja je 
eksplozija na koncu. Zato dobrega porniča ne 
naredijo litri izšpricane sperme, temveč je za 
kvaliteto dovolj le ena tovrstna scena, če je le 
predhoden rajc dovolj mojstrsko izveden. Tudi 
akcijskega filma ne naredi dva milijona eksplozij. 
Dve uri non-stop akcije otopi še tako 
nezahtevnega gledalca. Dovolj je le nekaj 
eksplozij, če so le pravilno razmetane po dolžini 
filma in če niso le same sebi namen. Primer bodi 
film Resnične laži, ki ima, glede na svojo dolžino, 
dokaj malo akcijskih prizorov, a so ti, še posebej 
proti koncu, tako neverjetni in dobri, da je ta film 
še danes, po 13 letih, eden najboljših svojega 
žanra nasploh. 
 

Kar torej porničem na internetu manjka, je, na 
kratko povedano, senzualnost. Čeprav se najdejo 
tudi svetle izjeme, kot je recimo neponovljivo 
dober film Girlfriends od Andrewa Blakea, je ta 
točno to: izjema. Nezasluženo stlačen v porno žanr 
je bolj erotičen od erotičnega filma in skorajda ne-
pornografski, a vseeno velja za takšnega. 
 

 
Girlfriends 

 

Kako je s seksom v stripu? Strip ima to (ne)srečo, 
da si lahko hitrost branja določa bralec sam. To 
lahko sicer počne tudi pri branju knjige, toda tam 
mu na nek način ritem branja vseeno določa pisec 
s svojimi opisi dogodkov, za katere želi, da jih 
bralec doživi kot nekaj hitrega ali počasnega, 
morebiti celo razvlečenega. Temu primerno za 
hipen dogodek uporabi le nekaj previdno izbranih 
in zelo učinkovitih besed ter stavkov, za podajanje 
doživetja daljših obdobij pa se mora zateči k zelo 
dolgim opisom. Tako, recimo, Gospodar 
prstanov, ni knjiga, ampak izkušnja, saj s svojimi 
malodane že moreče dolgimi opisi doseže ravno 
učinek prestavitve bralca v svoj svet. Na drugi 
strani pa je film kjer gledalec kontrole nad hitrostjo 
konzumiranja sploh nima: film se dogaja s svojim 
ritmom, kateremu se mora gledalec takoj 
prilagoditi. Strip ima, kot sinteza besede in slike, v 
kateri pa dominira predvsem slednja, to nesrečo, 
da je za poglobljeno počasno dojemanje scene 
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potrebno ogromno slik, saj bralec eno sliko 
konzumira v delčku sekunde, pravzaprav še hitreje 
kot film. 
 

Zato imajo seks stripi od nekdaj velike težave s 
podajanjem senzualnosti – ravno zaradi 
prekletstva hitrega absorbiranja slike. Avtor morda 
eno stran stripa riše ure in ure, morda tudi nekaj 
dni, in se mu zdi, da je v tej strani podal dovolj 
dolgo izpostavitev želenega seksualnega čutenja, a 
temu ponavadi žal ni tako. Ker se, tako kot v 
filmskih porničih, tudi v seks stripu ne podaja 
vsebina, temveč podoživljanje, je bralcem stripa 
potrebno veliko več kot le nekaj strani kadriranega 
seksa. Le te preleti v nekaj sekundah, ki so seveda 
zdaleč premalo ustrezno prežemanje psihe z 
blagodati seksa. 
 

Žal spodaj podpisani nima dovolj stripovskega 
znanja, da bi lahko pričel naštevati stripe, katerim 
je ta misija nemogoče uspela. Če smo malce 
radikalni, bi lahko v ta koncept stlačili tudi 
Thompsonove Odeje: 500 strani priprave na en 
seks, ki ravno zaradi tega kulminira v nekaj 
najlepšega na svetu. Toda v tem stripu seks ni 
namen samemu sebi, zato bi težko govorili o seks 
stripu. Takole iz glave velja omeniti serijo Shadow 
& Light, ki je prvenstveno študija iz anatomije in 
senčenja teles s svinčnikom, a je vse skupaj 
zapakirano v porno zgodbe. Ravno zato, ker 
besedilo ni podano na klasičen način, v balončkih, 
temveč je v daljših odstavkih podano pod vsako 
sliko, doseže ta težko ujemljiv cilj: bralec mora 
zaradi večje količine besedila strip doživljati dovolj 
počasi, da slednji postane senzualen - če v takšnem 
primeru sploh lahko govorimo o stripu: strip puristi 
se z mojo malenkostjo zagotovo ne bi strinjali. 
 

 
Ilustracija Mila Manare 

 

Eden redkih, ki se v svojih delih uspešno 
osredotoča na najpomembnejši del, tj. vzburjanje, 
je vsekakor Milo Manara. Čeprav mu povečini to 
sicer ne uspe, tu in tam le ustvari kakšen biser, 
kjer je zaradi dolge ekspozicije glavne junakinje in 
njenega pohotnega pričakovanja, prva penetracija 

takorekoč katarzičen dogodek tako zanjo kot za 
bralca. 
 

Od ostalih podobnih stripov avtorju članka na 
žalost na glavo pade le še serija nemških erotičnih 
stripov Selena, kar niti ni presenetljivo, saj spolne 
fantazije v tem stripu piše ženska, riše pa kar njen 
fant. Zagotovo pa je tovrstnih kvalitetnih zadev na 
strip tržišču še ogromno. Če veste za kakšnen 
tovrsten (tiskan!) naslov, ga kar pogumno omenite 
na forumu. 
 

 
Druuna (Paolo Eleuteri Serpieri) 

 

Za zaključek omenimo še eno pogosto rak rano 
seks stripov: anatomija (ženskega) telesa. Če v 
stripih drugih žanrov nismo tako strogi do pravilno 
narisanih teles (v kakšnem Zagorju največkrat tega 
niti ne opazimo), pa je v tem primeru pesem 
popolnoma drugačna: ker so telesa najbolj 
izpostavljena, so takorekoč glavni junaki, že samo 
milimeter predolga roka ali noga lahko mukotrpno 
sestavljeno seks sceno sesuje kot hišo iz kart. 
Risanje anatomije je nasploh eno izmed najtežjih 
opravil, ki jih mora risar obvladati. Chris 
Achilleos, že desetletja znan umetnik, pravi, da 
se mu je šele po več kot desetih letih risanja, 
takorekoč na sredini svoje kariere, ko je bil že zelo 
znan po svojih fantazijskih motivih, posvetilo, kako 
se riše žensko telo (pred tem jih je po 
frankensteinovsko sestavljal s pomočjo 
prerisovanja delov telesa z različnih fotografij iz 
ženskih revij). Da, tudi za navidezno preprostostjo 
Manarinih lepotic se skriva ogromno ur vadbe in 
talenta, da o že fantastično volumenskih ritih 
Serpierijevih žensk ne govorimo. 
 
Xabaras
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INTERVJU: MAX MODIC 
 
Katera od erotičnih izdanj ste oziroma še 
sedaj prebirate? 
 
Kar se tiče specializiranih stripovskih publikacij z 
erotično vsebino, sem redno prebiral italijansko 
strip revijo Blue, ki je vsak mesec prinašala 
jagodni izbor svetovnega erotičnega stripa, med 
drugim tudi vseh dvajset mojstrsko pornografskih 
Moebiusovih ilustracij iz cikla XX. Revija je 
obsegala skoraj 100 strani in se je izkazala tudi z 
odličnimi tekstovnimi prispevki ter intervjuji iz 
sveta erotike in pornografije. Ko je Blue pred leti 
po več kot 120 številkah ugasnil in popustil pod 
pritiskom eksplicitnejše, a tudi cenejše 
konkurence, sem tovrstnim stripovskim revijam 
nehal slediti in redno prebiram samo še Hustler, 
ki redno navdušuje s svojimi aktualno političnimi, 
vulgarno direktnimi karikaturami in tu pa tam 
prinese tudi kako novičko iz sveta nadpovprečnega 
erotičnega stripa. Za vse ostalo pa je na voljo 
svetovni splet.   
 

 
Necron (Magnus) 

 
Kateri od junakov/junakinj v erotičnih 
stripih so vas navdušili in zakaj? 
 
Moji favoriti oziroma favoritke so - ne nujno v tem 
vrstnem redu - Girl Kevina Taylorja, Serpierijeva 

Druuna v necenzurirani verziji, avtobiografske 
erotične sanjarije odlične risarke Giovanne 
Casotto,  Saudellijeve fetišistične stripovske 
novele, Blanche Epiphanie Georgesa Picharda in  
seveda duhovito bizarni Necron mojstra Magnusa, 
ki ga pri nas še zmeraj poznamo zgolj po Alanu 
Fordu. Vse naštete stripe odlikujeta mojstrska 
risba in grafična podoba nasploh (kar je pri stripih 
tega žanra nepogrešljivo), prav tako pa pogosto 
presenetijo z nepredvidljivimi scenarističnimi 
domislicami.  Neizčrpen vir pornografskega 
navdiha razumljivo ostajajo tudi hentai mange. 
 

 
Blanche Epiphanie (Georges Pichard) 

 
Kaj mislite o sceni erotičnega stripa v 
državah bivše Jugoslavije? 
 
Mislim, da ta scena nikoli ni dobila prave 
priložnosti, da bi se razvila, saj so se razvodeneli 
takorekoč vsi poskusi na tem področju. Spomnimo 
se samo nesrečnega Sexstripa. To pa seveda ne 
pomeni, da ex-Juga ni dala nekaterih mojstrskih 
risarev, ki blestijo oziroma bi lahko blesteli tudi na 
področju erotičnega stripa. Poglejmo samo Esada 
Ribića in njegove ilustracije za hrvaški Playboy, 
vrhunskega Štefa in njegovega Dicka Longa ali pa 
Baneta Kerca in njegove Cat Claw. Sicer pa sem 
prepričan, da zna najzapeljivejše in najbolj seksi 
bejbe risati »naš« Tomaž Lavrič. 
 
Katerega od risarjev in scenaristov tega 
žanra bi vi izpostavili (Seprieri, Manara,...)? 
 
Poleg risarjev, ki sem jih omenil zgoraj, bi 
izpostavil še morbidno erotiko H.R. Gigerja, 
pornografske poskočnice Roberta Crumba, pin-up 
dekleta Francoza Aslana in Američanke Olivie, 
joškati eros Richarda Corbena, transseksualne 
blodnje Roberta Baldazzinija ter estetiko grde 
erotike, ki jo prakticira Riccardo Mannelli. Priznam, 
za razliko od večine (moške) stripovske publike, se 
mi Manarove bejbe nikoli niso zdele pretirano 
seksi, kaj šele rajcig. 
 
Stripoholik
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INTERVJU: G. 
 
Katera od erotičnih izdanj ste oziroma še 
sedaj prebirate? 
 

Včasih pred 20-imi leti sem bral nekaj ex-Yu izdaj 
(npr. SexStrip, Ero strip, pa nekaj izdaj Stanka 
Bešlića). Sedaj redno ne berem  nobene, niti ne 
vem, da kje kaj izhaja razen kakšnega albuma 
Manare, pa še ločitev na erotično, pornografsko 
oziroma povezave na ZF  ipd. je težko določiti.  
Svetla točka sta bili dve izdaji, mislim da Helge ali 
nekaj podobnega - dobra risba in utrgana zgodba, 
vendar pornografska, ne erotična ). Bral sem nekaj 
parodij na strip junake, v prodaji je tudi kjniga 
strip junakov v erotičnih scenah, z veseljem sem 
prebral tudi Falićnega Toma. 
 
Kateri od junakov/junakinj v erotičnih 
stripih so vas navdušili in zakaj? 
 

Posebni junaki mi niso padali v oko, kar pa se tiče 
 samih  stripov  mi je všeč: 
• risba v stripih Mila Manare in  filozofske 

zgodbe (prava erotika, ne pornografija) 
• risba Serpierija v  albumih Druna, ki pa je  v 

osnovi ZF (s pretiravanjem na erotično - 
pornografski vsebini  je Druna pridobila na 
izjemni risbi in izgubila pri sami zgodbi, ki se 
prilagaja erotičnim scenam in ne obratno kot 
je bilo prvotno videno v prvih dveh/treh 
albumih, kjer je poudarek na ZF) 

• risba in ideje karikaturista Lassalvyja, ki je 
risal karikature, kot bi bral strip zgodbo (v eni, 
 dveh ali treh sličicah) - najboljši risar 
zaobljenega erotičnega ženskega telesa 
(baročnega - ni maral podhranjenih žensk)  

• ex-Yu stripaši: 
- realizem - Andrija Maurović (Kandaul) 
- karikatura -  Bešlič,  Reljić (Dekameron)  

 
Maurović 

 
Kaj mislite o sceni erotičnega stripa v 
državah bivše Jugoslavije? 
 

Neka scena v ex-Yu je bila (SexStrip navadni in 
posebne debelejše  izdaje, Ero strip , pa neki 

podobni Seksostrip), vendar nekvalitetna risba 
(razen morda R. Marcello, risar Dr. Žistisa) in 
sama kvaliteta papirja in tiska ni zagotavljala 
kvalitete. Omeniti velja erotični naboj  že davno 
tega Uranele  (SSB, konec 60-tih let, okrog 
1968), pa Modesty Blaise in nekaj uspelih 
erotičnih ilustracij - grafizmov  v stripih ex-Yu 
mojstra stripa  Baneta Kerca (Kobra , Veliki Blek 
v Strip zabavniku). Ko so začeli izhajati divjaki v 
90-ih letih smo pričeli požirati Manaro, črnobele ali 
barvne stripe. Velja omeniti tudi  nekaj izdaj s 
stripi Guida Crepaxa (Vjesnikov Strip magazin), 
vendar je bil tam večji poudarek na grafiki - ki ni 
bila posebno dopadljiva povprečnemu bralcu. 

 
Lassalvy 

 
Povedati je treba, da so itak vse glavne, pa tudi 
stranske  junakinje  v raznih stripih dvigovale 
zanimanje s svojo pojavnostjo - erotizmom, 
namerno ali nenamerno , samo da so bile lepe pa 
naj bo to v stripih o Fantomu (Diana), Jamesu 
Bondu, Komandantu Marku (Beti), v stripih 
špancev (Maroto), itd. Saj so bile  vendar tudi v 
Asterixu (Uderzo)  prisotne fenomenalno narisane   
lepotice, ki so mešale glavo Obelixu, kaj ne? 
  
Katerega od risarjev in scenaristov tega 
žanra bi vi izpostavili (Seprieri, Manara,...)? 
 

Mislim, da sem v zgoraj napisal tudi odgovore na 
zadnjo temo - koga bi izpostavil. Seveda, če bi 
imel čas, bi prelistal svoje zbirke in našel verjetno 
še kaj zanimivega, za enkrat pa toliko.  
 
Stripoholik 
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Hentai in ekstremi perverzije 
 
Kaj imajo skupnega lovkaste pošasti iz 
vesolja, incest in ženske-mačke?  
 

No, razen tega, da lahko vse tri najdemo v 
povprečni japonski hentai mangi, bore malo. Se 
sedaj praskate po glavi in debelo gledate ''Kaj za 
ena izprijena nečednost je torej ta ... emm, 
hentajmanga?'' Hja, le eden izmed svetovno 
najbolj razširjenih stripovskih žanrov erotične 
tematike. Sedaj pa brž roko iz hlač, kajti v 
naslednjih vrsticah bomo le na kratko obelodanili, 
kaj hentai sploh je, kako bi lahko o razčlenitvi 
pojma spisali krajšo serijo srednje debelih knjig in 
zakaj se puritanci ob sami omembi slednjega že 
zgroženo križajo in vijejo roke kvišku. 
 
Jū hachi kin, H in hentai 
 

Leta 1914 je na Japonskem izšlo delo Richarda von 
Krafft-Ebinga z naslovom Psychopathia sexualis, ki 
je bilo v japonščino prevedeno kot Hentai 
seiyoku shinri oziroma ''psihologija abnormalnih 
seksualnih teženj'', psihologija perverzije torej. 
Sčasoma se je hentai seiyoku izraz prijel in v 
vsakdanji govorici skrčil le na hentai, ki sedaj 
pomeni perverzneža ali izprijenca.  
 

 
Ecchi 

 
V osvobajajočih poznih šestdesetih pa se je rodila 
še ena skovanka, ki najverjetneje izvira prav iz 
besede hentai in s katero se v slengu označuje 
vsakršno erotično delo, fotografijo, strip, film, 

risanko ali spolno aktivnost samo. To je črka H, 
oziroma v japonski izgovorjavi - ecchi. Eksplicitno 
erotični material v prodaji pa se uradno naziva z jū 
hachi kin ali ''prepovedano pod osemnajstim 
letom''.  

 
Ecchi 

 
Med zahodnjaškim, predvsem internetnim 
občestvom pa se je za vsa risana erotična oziroma 
pornografska dela, (predvsem izpod rok japonskih 
in azijskih avtorjev) prijel izraz hentai,  tiste manj 
nazorne, prej nagajive mange, ki postrežejo z 
obilico upskirtov pa se še zmeraj okliče za ecchi. 
Kako je do uporabe besede hentai na zahodu 
prišlo sicer še danes ni ravno jasno, saj se Japonci 
s tovrstno rabo načeloma ne strinjajo in 
konstantno prihaja do vročih forumskih  prerekanj 
o pravilnosti poimenovanja. 
 
Dejstvo pa ostaja, da se je večina z zametki 
hentaija srečala ravno preko mainstream mang, v 
katerih je pogosto moč najti privlačne junakinje na 
katere padajo protagonisti in nemalokrat 
mangaka (avtor mange) svojim bralcem podari 
kak pomanjkljivo oblečen prizor, čemur v bralskih 
krogih pravijo fanservice. Kljub vsemu so 
tovrstne reči še zmeraj v domeni pojma kawaii - 
ljubkosti in ostajajo svetlobna leta daleč od 
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kakršnekoli vulgarnosti ter predvsem pričajo o 
tem, kako so kljub predsodkom Japonci veliko bolj 
odprti do erotike, kar je nekaj s čimer se pri nas 
zavoljo krščanskega ozadja, kjer je bila spolnost še 
pred dobrimi sto leti zgolj sitnost, še zmeraj ne 
moremo pohvaliti, saj so take ''obscenosti'', 
predvsem v animejih, kaj hitro cenzurirane, da le 
ne bi spridile nič hudega slutečih otrok (lep primer 
je cenzura nekaterih povsem nedolžnih in zabavnih 
scen iz anime serije Dragon Ball v Italiji).  
 
Tentaklasti in mijavkajoči podžanri 
 

Največja prednost in čar risane erotike je seveda 
ta, da je v njej mogoče upodobiti vse, česar se ne 
da preprosto posneti ali odigrati, bodisi zato, ker bi 
bilo to fizično nemogoče, bodisi zaradi družbene 
nesprejemljivosti. Vse norme in moralni zidovi pa 
se znotraj hentai sveta podrejo. Tukaj je 
upodobitev sadomazohizma ali skupinske orgije še 
nekaj najbolj običajnega in podrobnejši vpogled 
nam razkrije številne bizarne podžanre, ki 
pokrivajo praktično vse obstoječe spolne fetiše. 
Nenazadnje je med obrobnimi H-mangami moč 
najti veliko takih, ki tako ali drugače prestopajo 
meje ''dobrega okusa'' in gredo v ekstreme z 
obravnavanjem tem kot so incest, posilstvo, 
pedofilija, nekrofilija, zoofilija, galaktofilija, in malo 
morje ostalih reči, katerih si marsikdo ne bi 
predstavljal niti v najbolj norih sanjah. 
 

 
Hentai manga La Bluegirl 

A še zmeraj v hentaiju najpogosteje srečamo 
predvsem dobre stare stereotipe in arhetipe, ki so 
nam poznani že iz porničev, le da so tukaj 
večkratno potencirani. Bujna oprsja, orjaški falusi, 
žmohtne in voljne dekline, vse to je železen 
repertoar še najbolj suhoparne hentai mange in 
ogrodje na katerem se gradita zgodba in žanr. 
Žanri, katerih je malo morje, pa segajo od 
klasičnih prikazov običajnega spolnega odnosa 
med moškim in žensko, vključujoč oralni in analni 
seks, do lezbičnih (yuri) in gejevskih (yaoi) hentai 
mang, katere lahko spet delimo na nekaj različnih 
vej glede na starost protagonistov. Ko je govora o 
starosti pa nikakor ne moremo mimo pojava 
lolicona in shotacona. Prvi pojem označuje 
mange v katerih kot akterke nastopajo komaj ali 
še ne najstnice, drugi pa najstnike v odnosih z 
odraslimi. Poleg tega je popularen tudi motiv 
antropomorfije, ki ima svoje izvore v tradicionalnih 
pravljicah in spreminjanju oblike iz živalske v 
človeško. Tukaj je najpogostejši motiv žensk-mačk 
(catgirls ali neko), lepotic, ki imajo ponavadi vsaj 
mačja ušesa in rep, če ne še smrčka in kožuha. Za 
nameček naj omenim še mange, v katerih izpod 
rok amaterskega ljubitelja zaživijo že znani liki iz 
priljubljenih mainstream manga serij in nemalokrat 
so taki pokloni tudi hentai narave, znani so pa kot 
dōjinshi. 
 

 
Catgirl 

 
Med podzvrstmi pa zagotovo najbolj izstopa 
svojevrsten fenomen, ki priča o tem, kako je edina 
meja v stripu ravno fantazija avtorja, ne glede na 
to, kako bolna je. Govora je o horror-hentai 
podžanru imenovanem eroguro. Beseda je 
izpeljanka angleškega izvora – erotic grotesque 
nonsense, zvrst pa se zvesto svojemu imenu 
osredotoča na različne bizarne scene, ki varirajo od 
pohabljanja, krvi, fekalij in vse do ekstremnega 
nasilja. Prikazovanje tovrstnih reči je sicer v 
mnogih državah prepovedano a ker je tukaj govora 
o narisanih aktih, je zakonsko preganjanje 
neutemeljeno, nadzor pa še dodatno otežuje 
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dejstvo, da večina naslovov kroži po internetu in je 
zlahka dosegljiva vsakomur. 
 

 
Tentacle rape 

 
Iz erogura izhaja tudi precej popularen koncept 
posilstva z lovkami (tentacle rape), ki je kmalu 
prerasel v samostojni žanr, čigar okvire je s svojo 
mango Urotsukidoji sredi osemdesetih zakoličil 
domiselni avtor Toshia Maeda. Maeda se je na ta 
način izognil japonskemu cenzorskemu zakonu, ki 
je prepovedoval risanje penisov in alternativo našel 
v lovkah. Njegov Urotsukidoji je postavil moderno 
paradigmo lovkaste erotike, ki danes upodablja 
takšne in drugačne pošasti, vesoljce, demone, ki z 
lovkami ujamejo ter zapolnijo svojo žrtev. 
Zanimivo je, da je ta motiv na Japonskem prisoten 
že vsaj iz obdobja Edo, o čemer priča tudi 
znameniti lesorez Sanje ribičeve žene iz leta 
1820, ki prikazuje ogromno hobotnico med nogami 
gole ženske.   
 

 
Sanje ribičeve žene 

Sto ljudi sto čudi 
 

Funkcijo mang mnogi pripisujejo temu, da bralci v 
njih najdejo svobodo in skozi zgodbe v njih živijo 
svoje fantazije, večkrat povezane s seksom, 
nasiljem, uporništvom,... katerih v strogo 
konformni in stresni družbi ne morejo izživeti. 
Nenazadnje lahko pod pretvezo pretanjene 
psihološke analize ugotavljamo tudi kako je hentai 
zgolj grafična predstavitev teženj frustriranega 
modernega moškega po prevladi nad žensko, ki 
postaja vse bolj neodvisna in se izmika 
tradicionalnemu nadzoru, prav tako lahko 
razglabljamo o izvorih skediafilije, ki je oblika 
parafilije pri kateri človeka spolno privlačijo 
narisani liki... A bodi na tem mestu pshiologije in 
sociologije dovolj. Ker bi lahko elemente, ki jih 
danes najdemo v hentaiju, razčlenjevali v nedogled 
naj samo povem, da vnos besede hentai v enega 
izmed spletnih brskalnikov vrže več deset milijonov 
rezultatov. Če pa vas naključno, boemsko brskanje 
ne privlači kaj preveč lahko za potešitev (hehe) 
radovednosti  takoj priporočam priznane naslove 
mainstream hentaija kot sta Secret Plot ali Slut 
Girl, ki poleg kvalitetne risbe nudita tudi obilo 
smeha, znana pa so denimo tudi erotična dela 
Masamune Shirowa (avtor Ghost in the shella). 
 

 
Ilustracija Masamune Shirowa 

 
O vsem zgoraj napisanem se lahko denimo 
prepričate tudi na sloviti internetni strani 
http://www.hentaipalm.com/, kjer najdemo 
skenirane in v angleščino prevedene najbolj znane 
hentai naslove.  
 
m00lty 
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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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