


Uvodnik
 
Dragi Stripoholiki! 
 
Prihaja mraz, ki že pošteno kaže zobe in 
neizogibno napoveduje čas toplih oblačil, šalov, 
kap in rokavic. Mrzla jesen (in zima) je tudi čas, ko 
skušamo nadoknaditi bralne zaostanke in izkoristiti 
bralne zaloge, ki smo jih kopičili čez poletje. 
 
K vsemu temu kupu bralnih zaostankov vam 
predlagamo, da dodate pravkar sveže izdano 
knjigo Zgodovina slovenskega stripa 1927-
2007 avtorja Iztoka Sitarja v založbi UMco. Kratek 
vpogled v knjigo in kako je potekala predstavitev 
knjige, si preberite v tokratni številki fanzina. 
 
Za vas smo pripravili kratko reportažo iz 5. 
mednarodnega salona stripa v Beogradu.  
Poglejte si tudi, kako to delajo Italijani - namreč 
obisk Stripoholikov na italijanskem stripovskem 
festivalu Fiumettopolix. Izčrpno poročilo in 
priložene slike vas ne bodo pustile ravnodušne. 
 
Naš poznavalec in ljubitelj francosko-belgijskega 
stripa Bob Rock, se je spomnil Spirouja in 
Gastona ter njunega avtorja Andrea Franquina. 
V znamenju Gastona je tudi tokratna naslovnica 
fanzina. Sigusmundus je pripravil antologijo 
tandema Alberto Breccia in Hector G. 
Oesterhoeld in njunega Morta Cinderja. 
 
Tudi v tokratni številki ne bo manjkalo umetnin 
naših članov. Že dobro znani Simon Sanda je 
prispeval kratek komičen strip o Zagorju in dve 
celostranski risbi. Vsi, ki bi radi izvedeli, kako 
objaviti strip v Sloveniji, si preberite tokratno 
rubriko O risanju stripa. 
 
Ne nazadnje vas vse skupaj vabim, da se udeležite 
1. vseslovenskega strip natečaja v organizaciji 
Studia RISAR. 
 
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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ZGODOVINA SLOVENSKEGA 
STRIPA 1927-2007 
 

Reportaža s predstavitve knjige 
 
»Daj no, napiši kaj kratkega s predstavitve«, so 
bile besede predsednika našega društva, ki sem jih 
v mislih premleval med vožnjo proti Murglam. Bil 
sem prezgoden. Kljub za nas stripoholike 
obveznemu postanku na pošti, se je kazalec na uri 
komajda premaknil čez šesto uro. Pisalo in blokec 
sem pozabil doma, baterija v Canonu je bila skoraj 
prazna. A ko so takole mimo mene švigala drevesa 
ob Večni poti sem se odločil, da bom v današnjem 
večeru užival. 
 
Ob mojem prihodu pogled na Strip.art.nico Buch 
še ni napovedoval dogodka, ki sem ga tako 
nestrpno pričakoval. Obiskovalcev še ni bilo, 
prostor je bil pospravljen, v odspredje je bila 
postavljena velika miza z naloženimi stripi raznih 
slovenskih avtorjev. Izkoristil sem priložnost in 
kupil knjigo, ki je bila ta dan naprodaj s popustom. 
 

 
Ovitek knjige Zgodovina slovenskega stripa 1927 -2007 

 
Preostali čas sem porabil za eno od mojih 
najljubših opravil – brskanje po policah. Medtem, 
ko sem malo skeptično prešteval stole v prostoru, 
mi je v glavo šinila misel, da na videz sploh ne 
poznam vseh napovedanih avtorjev. Njihova dela 
seveda bolj ali manj vsi dobro poznamo, a kdo od 
nas jih pozna osebno? Le kako bom lahko napisal 
verodostojno reportažo? Iz zadrege me je rešil 
neuničljivi urednik tega fanzina, ki je le malo 
kasneje stopil skozi vrata in mi na razpolago dal 
svoje enciklopedično znanje o slovenskem stripu. V 
slogi je moč, pravijo. 
 
Prvi od znanih avtorjev se je na prizorišču pojavil 
Kostja Gatnik, tvorec že legendarne Magne Purge. 
Medtem ko je z zanimanjem ogledoval polne 
police, sem izkoristil trenutek in »pridelal« prvi 
podpis v knjigi. Moje veselje ob tem »podvigu« se 

še ni čisto poleglo, ko se je v Strip.art.nico vsula 
množica obiskovalcev, med njimi veliko 
legendarnih slovenskih avtorjev: Marjan Manček, 
Tomo Lavrič, zimzeleni Božo Kos, Zoran Smiljanič, 
Gorazd Vahen, Grega Mastnak, slovenski Disney 
Miki Muster in seveda avtor knjige Iztok Sitar. 
Slednjemu se je pridružil vedno razpoloženi Max 
Modic. 
 
Čeprav sem začutil komaj obvladljivo željo, da bi 
vsakega od njih zaprosil za avtogram, mogoče celo 
za kakšno skromno slikco, časa za to nisem imel. 
Predstavitev se je začela. 
 
V uvodu je Iztok Sitar predstavil svoje delo, 
nadaljevanje je sledilo v obliki pogovora med 
avtorjem in Modicem, ki je suvereno in na trenutke 
duhovito vodil predstavitev. Pogovor je tekel 
predvsem o posameznih obdobjih slovenskega 
stripa in okrogli obletnici, ki jo knjiga simbolizira – 
80 avtorjev, 80 listov, 80-letni starček na 
naslovnici s palico, iz katere poganjajo listi, ki 
simbolizirajo prihod novih avtorjev. Avtorju se je 
prav iz tega razloga slika na naslovnici zdela 
najprimernejša. Sogovornika sta se dotaknila tudi 
težav in ovir, s katerimi se soočajo slovenski avtorji 
pri svojem delu. Zanimivih tem je bilo še kar nekaj, 
a si jih zaradi poskusov, da bi čez prisotno množico 
ujel kakšno dobro fotko, žal nisem vseh zapomnil. 
Bo že držalo, da nisem najbolj izkušen 
(foto)reporter. 
 

 
Max Modic v pogovoru z Iztokom Sitarjem 

 
Predstavitev je trajala dobre pol urice in končno se 
je lahko začel »lov na trofeje«. Presenetila me je 
potrpežljivost avtorjev, ki so neutrudno podpisovali 
in risali ter bili vedno pripravljeni na krajši 
pogovor. Nihče od nas ni ostal »na suhem«. Za 
dodatno dobro voljo je poskrbela pogostitev, ki je 
bila organizirana v hodniku pred Strip.art.nico in ki 
se je nadaljevala v sosednjih lokalčkih še (vsaj) 
nadaljnje tri ure. 
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Od avtorjev opisanih v knjigi so bili prisotni: Kostja 
Gatnik, Božo Kos, Miki Muster, Tomo Lavrič, Zoran 

Smiljanić, Milan Erič, Marjan Manček, Robi Ilovar, Matej 
Lavrenčič, Matej de Cecco, Izar Lunaček, Igor Šinkovec, 

Damjan Stepančič, Marko Kociper, Igor Ribič, Vojko 
Volavšek, Gorazd Vahen, Grega Mastnak, Uroš Hrovat in 
Iztok Sitar, od stripovskih kritikov pa Igor Vidmar, Vojko 
Urbančič, Max Modic, Katerina Mirović, Igor Kavčič, Igor 

Prassel in Rudi Aljinović iz Zagreba 
 

 
Miki Muster ob risanju in podpisovanju 

 

 
Gneča ob podpisovanju izvodov knjige Zgodovina 

slovenskega stripa 
 

Najbrž ste spoštovane bralke in cenjeni bralci 
opazili, da nisem napisal nič o vsebini nove knjige. 

Recenzijo takšnega dela raje prepuščam 
kompetentnejšim od sebe, poleg tega skrušeno 
priznavam, da mi knjige še ni uspelo prebrati. 
Knjiga bo nedvomno v prihodnjosti sprožila 
polemike, debate in prav je tako. Vsako delo je 
plodno šele takrat, ko bralce prisili v razmišljanje in 
pogovor. Ti se bodo nedvomno predvsem vrteli 
okoli prvega slovenskega stripa, za katerega niso 
prav vsi prepričani, da je res prvi, okoli dejstva, da 
v knjigi niso navedene popolne bibliografije 
avtorjev, najbrž bo debata tekla tudi o sliki na 
naslovnici, ki je ni narisal slovenski avtor, temveč 
srbski ilustrator Nikolić. 
 

 
Miki Muster v pogovoru z Rudijem Aljinovićem 

 

 
Iztok Sitar daje intervju 

 
Ne glede na to pa ostaja dejstvo, da je Zgodovina 
slovenskega stripa najpopolnejši pregled žal 
marsikdaj preveč podcenjenega in prezrtega 
slovenskega stripa in je kot tak obvezno čtivo za 
vsakega ljubitelja. Podobno delo smo v preteklosti 
pogrešali in skrajni čas je bil, da se je nekdo lotil 
tega projekta. Zato hvala avtorjem in vse 
najboljše, naš strip. 
     
 
Alex      
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ZGODOVINA SLOVENSKEGA 
STRIPA 1927-2007 
 

 
Podatki o knjigi: 
Avtor: Iztok Sitar 
Založnik: UMco, Ljubljana  
160 strani, format a4, trda vezava  
Cena: 19,90 evra 
 

 
 
Knjig o stripovski teoriji in zgodovini dosedaj v 
slovenščini ni bilo prav veliko. Pravzaprav bi lahko 
na prste ene roke prešteli vse. Še več: dovolj bi bil 
že palec, kajti takšna je bila dosedaj samo knjiga 
Zabavna periodika strip Cirila Galeta. Tu sta še dva 
zbornika ob razstavah v Celju iz let 1996 in 2006, 
vsi ostali takšni prispevki pa so bili do sedaj 
objavljeni le v revijah in časopisih. 
 
Zato je knjiga Iztoka Sitarja, dosedaj znanega 
predvsem kot stripovskega avtorja, ne pa tudi 
teoretika, toliko bolj dobrodošla. Iztok je že v 
aprilski številki revije Strip Bumerang objavil članek 
ob osemdesetletnici slovenskega stripa, za to 
knjigo pa je stvar še izrazito razširil. 
 
Delo, ki ga je avtor opravil je zares veliko. 
Predvsem je pohvalno veliko število predstavljenih 
avtorjev. Težko bi namreč našli slovenskega 
avtorja, ki ga notri ni, predstavljenih je tudi mnogo 

takih, za katere bodo bralci morda slišali prvič. 
Prav tako so avtorji predstavljeni z bogatim 
slikovnim materijalom, ki ga je bilo še posebno 
težko pridobiti, ker je bilo ogromno stripov 
objavljenih samo v raznih časopisih in revijah, ne 
pa tudi v knjižni obliki. 
 
Zelo pohvalna je tudi objava izbrane stripografije 
na koncu, kjer so pregledno predstavljena dela po 
njihovih avtorjih. 
 
Edina kritika je namenjena naslovnici, ki nekako ne 
daje prave predstave o tem, kaj se bo v knjigi 
nahajalo. Sicer je risba kot sama povsem solidna, 
vendar pa bi bilo nekako boljše, če bi nas z 
naslovnice gledal Zvitorepec. Vendar pa embalaža 
ne vpliva na vsebino, tako da naj to nikakor ne bo 
razlog za nenakup knjige. 
 
Kdor misli, da Slovenci nimamo veliko kvalitetnih 
stripovskih avtorjev bo imel ob branju veliko 
razlogov, da spremeni to mnenje. Zato naj 
zaključim z besedami, ki jih je Max Modic uporabil 
v spremni besedi k tej knjigi: »Če bi v slovenski 
strip in njegove avtorje vložili toliko 
davkoplačevalskih sredstev, kot smo jih v slovenski 
film, bi že zdavnaj postali spoštovana stripovska 
velesila.« 
 
 
Bob Rock 
 
 
 
 
Druge knjige o stripu v Sloveniji:  
 

France Zupan: MASOVNA KULTURA STRIP  
založba: Problemi (73/74), Ljubljana 1967  
 

Ciril Gale: ZABAVNA PERIODIKA STRIP  
založba: Obzorja, Maribor, 1981  
 

Damir Globočnik: ZAČETKI KARIKATURE IN STRIPA NA 
SLOVENSKEM  
založba: Gorenjski muzej, Kranj 1993  
 

Max Modic in Ivo Štandeker: NAJLEPŠE RAZGLEDNICE O 
ISKANJU IZGUBLJENEGA ČASA - XX. STOLETJE  
založba: Problemi (2), Ljubljana 1993  
 

Irena Čerčnik: SLOVENSKI STRIP  
založba: Galerija sodobne umetnosti, Celje 1996  
 

STRIP, ANIMACIJA, FILM  
urednik: Igor Prassel 
založba: Slovenska kinoteka, Ljubljana 1998  
 

Samo Rugelj in Zoran Smiljanić: SPIDERMAN ali 
STRIPOVSKI JUNAKI NA FILMSKEM PLATNU  
založba: Umco, Ljubljana 2002  
 

SLOVENSKI STRIP IN ANIMIRANI FILM  
urednica: Irena Čerčnik  
založba: Galerija sodobne umetnosti, Celje 2006 
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Iztok Sitar: Zgodovina 
slovenskega stripa 1927-2007 
 
 
Končno smo dobili podrobnejši pregled 
slovenskega stripa in priložnost za to se je kot 
nalašč ponudila ob osemdesetletnici le tega. 
Upam, da se bosta s to knjigo strip Bu-ci-bu Milka 
Bambiča in letnica 1927 dokončno vzpostavila kot 
začetek slovenskega stripa (in ne 1936 ter Mačji 
grad Saše Dobrile, kot je bilo že kje navedeno).  
 

 
Bu-ci-bu Milka Bambiča 

 
Knjiga je reprezentativen zbrani in izbrani prerez 
stripa pri nas skozi osebno percepcijo stripovskega 
avtorja Iztoka Sitarja. Formata je a4, ima 160 
strani in trde platnice, naslovnica je dobra, čeprav 
bo zmeraj ostalo sporno, zakaj jo je narisal srbski 
avtor Vladan Nikolić in ne kak slovenski. Na 
začetku se na hitro ozre na stripovske začetke 
nasploh, se preseli v staro Jugoslavijo pred 2. 
svetovno vojno in takratno močno stripovsko 
založništvo, potem pa se že znajdemo v Sloveniji. 
Avtor knjige striparje precej spretno razdeli po 
generacijah, prvi začetni (Muster, Dobrila, 
Amalietti) sledi prva medgeneracija, potem pride 
druga, avanturistična iz katere se razvijejo prvi 

strip profesionalci, nato druga medgeneracija (to 
je ponovno obdobje manjšega stripovskega 
ustvarjanja in izdajanja), tretja ali Novi slovenski 
strip (Smiljanič, Lavrič, Kastelic, Sitar…) in konča v 
pričakovanju nove generacije. Pozabava se z 
likovnim, eksperimentalnim, ženskim stripom (pri 
katerih je razdelitev po avtorjih precej ohlapna), 
opiše revije kot Zvitorepec in Stripburger.  
 

 
Zvitorepec bere Zvitorepca (Miki Muster) 

 
Izbor likovnega materiala se mi zdi dober, strani in 
risbe so izbrane med izrazitejšimi deli posameznih 
avtorjev. V tekstu, ki je poln informacij, me 
občasno zmoti preveč subjektiven piščev pogled in 
radodarna uporaba superlativov. Sam v 
slovenskem stripu ne najdem toliko odličnosti in 
visoke kvalitete, Sitarjev optimistični pogled pa je 
vsekakor hvalevreden in upam, da tudi nalezljiv. 
 
Knjiga se delno tudi trudi popravljati krivice: prva 
tretjina je namenjena dogajanju pred drugo 
polovico osemdesetih in Mladininim stripom. 
Večina avtorjev (razen Gatnika, Mustra in delno 
Amaliettija) in dogajanja pred tem je v pisanju o 
stripu zadnjih 15 let skoraj povsem prezrta. Ali pa 
par strani s stripi Robija Ilovarja, mlajšega 
ustvarjalca, ki bi si tudi zaslužil več objavljanja. 
 
Knjiga se konča s prikazom sedanjega dogajanja in 
upa na še večji razcvet stripa pri nas, tekstu pa 
sledijo še kratke stripografije posameznih avtorjev. 
Vsekakor potrebno in pomembno delo, kateremu 
bi moralo biti mesto na polici vsakega stripofila. 
 
 
Macon  
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5. mednarodni salon stripa, 
Beograd, 27.9.-30.9.2007 
 
 

 
 
Salon oz. razstava stripa v glavnem mestu Srbije je 
trajala 4 dni, sam pa sem prireditev obiskal v 
soboto in nedeljo. Lokacija salona je bil popularni 
SKC (Studentski kulturni centar) v središču mesta. 
Tam se pogosto organizirajo razne razstave, ob 
vikendih pa tudi koncerti. Nad lokacijo in 
razstavnim prostorom sem bil navdušen in 
pozitivno presenečen. Na natečaj se je prijavilo kar 
256 autorjev iz 19 držav, dela pa so bila 
razstavljena v galerijah v SKC. Od posebnih gostov 
sta imela svoji razstavi hrvaški avtor Igor Kordej, 
ter britanec John Higgins. Na razstavi sem med 
drugim opazil tablo slovenskega strip avtorja 
Matjaža Bertonclja. Tabla je črno bela v angleškem 
jeziku z naslovom »A million red roses«. Med 
množico razstavljenih del je bil tudi strip v 
slovenskem jeziku z naslovom »Ko sem bil 
majhen«, delo srbskega avtorja Miloša Pavlovića. 
 

 
 
Od petka do nedelje je na salonu od 11.ure dalje 
potekal sejem stripov, nekaj podobnega kot je pri 
nas strip bazar. Od založnikov so imele svoje 
štante založniške hiše Luxor (strip Divlja Magija), 

Beli put in System comics. Stare stripe so imeli na 
voljo prodajalci, ki deljujejo prek spletne strani 
www.kolekcionar.com ter ostali. Cene starih 
stripov npr. LMS, ZS so bile dokaj ugodne in se 
niso razlikovale dosti od cen enakih serij v 
Sloveniji. Odvisno je bilo tudi od prodajalca, ampak 
nekega bistvenega odstopanja nisem opazil. 
 
Licitacije originalnih tabel predvsem domačih strip 
avtorjev so bile na programu v soboto ob 11. uri. 
Licitacije je organiziral »Klub obožavalaca stripa« iz 
Novega sada. Dogodek je bil kar dobro obiskan, 
naprodaj je bilo 22 originalnih tabel, izklicne cene 
so v večini primerov znašale 50 €. 
 

 
 
Popoldne istega dne je imel Iztok Sitar predavanje 
»80 let slovenskega stripa«, katerega se nisem 
udeležil, sem pa od organizatorja izvedel, da je 
bilo predavanje dobro obiskano. 
 
V nedeljo sem se udeležil promocije založnikov 
Luxor, Markentprint, System Comics, Beli put, Strip 
Pressing, Dirty Edition in Think Tank. Žal zaradi 
majhnega obiska dogodek ni bil izpeljan v celoti. 
 
Zvečer sem si ogledal zadnjo projekcijo 
animiranega filma. S tem dogodkom  se je salon 
tudi zaključil. Sem mnenja da je bil dobro 
organiziran in sem bil zadovoljen z videnim. Malo 
me je zmotilo to, da ni bilo veliko obiskovalcev, 
vsaj jaz sem jih pričakoval več, glede na to da je 
strip scena v Srbiji dosti bolj razvita, že sam 
Beograd šteje blizu 2 milijona prebivalcev. 
Vsekakor bodo organizatorji v prihodnje morali več  
delati na tem, da bo salon v prihodnje bolj 
obiskan. 
 
 
M.S. 
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Stripovski festival 
FIUMETTOPOLIX v Italiji 
 
 
V mestu Fiume Veneto blizu Pordenoneja v Italiji je 
v dnevih od 21. septembra do 23. septembra 2007 
potekal stripovski festival Fiumettopolix. 
 

 
Logo stripovskega festivala Fiumettopolix 

 
Glavni gostje stripovskega festivala so bili: 
Giorgio Cavazzano, Massimo Giacon in 
Andrea Venturi. Med njimi sta še posebej 
izstopala Giorgio Cavazzano in Andrea Venturi, 
predstavljena v nadaljevanju.  
 
 
Giorgio Cavazzano 
 
Kot ustvarjalec pri Bonellijevih likih je širši publiki 
bolj malo znan. V enem izmed stripov Bonellija ga 
lahko najdemo v kratki zgodbi objavljeni v Martin 
Mystere Extra #12. 
 

 
Avtoportret in slika v naravi 

 
Bolj znan je kot risar Disneyevih junakov kot so 
Miki Miška, Donald Duck & co. V Italiji Topolino, v 
Nemčiji Lustiges Taschenbuch (LTB) in v Sloveniji 
Vesela žepna knjiga so izdaje, kjer se pojavlja kar 
pogosto. Na naših prostorih je bil v novem Strip 
Artu objavljan njegov strip Kapetan Rodgers. 
 
 

Andrea Venturi 
 
Andrea Venturi je eden izmed bolj znanih 
Bonellijevih ustvarjalcev. Začetne Venturijeve 
mojstrovine najdemo v Dylanu Dogu (npr. Johnny 
Freak). Od leta 1994 naprej se je posvetil risanju 
Texa. Prav tako najdemo njegov podpis pod prvih 
trideset naslovnic serije Magico Vento. 
 

 
Andrea Venturi 

 

 
Dylan Dog & Magico Vento by Venturi 

 
 
 
Stripovski festival - potopis 
 
Stripovskega festivala smo se udeležili Corto, Budi, 
Macon in jaz (Nobody). Pot Ljubljana-Fernetiči-
Fiume Veneto je bila kar zahtevna (cca. 200 km), 
vendar se je ob izkušenemu vozniku kot je Corto 
zdela dokaj kratka – res, fant je kar iznajdljiv na 
italijanskih cestah. 
 
Fiume Veneto je bilo mesto presenečenja. 
Kamorkoli je segal pogled, sami plakati, logoji in 
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spominčki v znamenju stripovskega festivala. 
Muzika je odmevala iz vsakega kotička. 
 
Po parkiranju avtomobila, pretegu telesa in krajši 
orientaciji se je začel lov – za čim drugim kot za 
stripi (he, he).  
 
Organizacijski prostor je bil za nas tabu, zato smo 
šli kar do prvega šotora. Ob preletu in krajši paši 
oči in duha smo si po tihem rekli: »Madonca, pa 
saj je nekajkrat večji od našega Strip bazarja«. In 
nakupovanje se je začelo. 
 

  
Corto in Nobody v akciji 

 

 
Macon in Budi pri ogledovanju stojnic 

 
Trojica od štirih smo bolj gledali, tipali in uživali, ta 
četrti pa je šel resno v stvar. Ogledovanje stojnic, 
primerjava s seznamom, rezerviranje, barantanje 
in nakup so bili moto, katerega se je Corto zvesto 
držal. Vrečka, dve, tri so bile hitro polne, zato smo 
kar morali do avtomobila za razpakiranje.  
 
Ker nam seveda ni bilo zadosti, smo se veselo 
vrnili po isti poti nazaj v center dogodka. Corto je 
prevajal razne napise, zato smo ob iskanju 
razstave risarskih del naleteli na biser dogodka: 
 
TELOVADNICO POLNO STRIPOV! 

 
 
Stripom ni bilo videti ne začetka ne kraja. Imeli so 
prav vse: različne stripe, posterje, figurice, vrečke 
za shranjevanje stripov, originalne table, značke, 
priponke, … 
 
Po ogledu tega prostora smo šli naprej do 
razstavišča oz. razstave del treh častnih gostov 
festivala. 
 

 
 
V dvorani so bila razstavljena dela vsakega 
posameznika in sicer kratek življenjepis avtorja, 
nekatera dela oz. risbe avtorja in seveda končana 
dela v obliki stripov izza steklene izložbe. 
 

 
Z leve proti desni: Nobody, Macon, maskota festivala, 

Corto in Budi 
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Poleg izložbe avtorjev je imel vsak obiskovalec 
možnost narisati svojo »mojstrovino« na 
velikansko papirnato platno, ki je obkrožalo 
dvorano. Macona ni bilo potrebno dvakrat prositi, 
da je pustil svoj pečat delo na papirnatem platnu. 
 

 
Macon in mojstrovina 

 
Sledil je intervju s častnimi gosti festivala, 
katerega smo se z veseljem udeležili. Kaj, ko nas 
veselje ni dolgo držalo: seveda je vse potekalo v 
italijanščini, katero je pa razumel samo Corto, zato 
smo mi ostali postajali malce zaspani. 
 
Zaradi tega smo se odločili malo pretegniti noge, 
obiskali smo še enkrat vse stojnice, pregledali še 
enkrat sezname, pokupili, kar se je dalo in se 
odpravili na lov za podpisi avtorjev. 
 
Seveda veliko razočaranje: vrsta čakajočih na lovu 
za avtogramom je bila nekaj metrska. Da ne bi bilo 
pozni za odhod domov, smo naredili nekaj 
fotografij gostujočih legend in odrinili proti avtu.  
 

 
Giorgio Cavazzano riše Skopušnika oboževalcu  

 

 
Massimo Giacon 

 

 
Andrea Venturi je hitropotezno narisal Texa, zdaj pa riše 

še Karsona 
 
Pot domov je bila enako dolga, vendar smo prispeli 
nekoliko hitreje kot tja. 
 
Kaj naj rečem... Zadovoljstvo, vsaj z moje strani, 
je bilo veliko. Že dolgo tega sem si želel iti na tak 
sejem. Škoda le, da je bil na isti dan Strip bazar v 
Ljubljani, drugače si upam trditi, da bi se sejma 
Fiumettopolix udeležilo še več ljubiteljev stripa. 
 
Internetni naslov festivala: 
http://www.fiumettopolix.it/index.html  
 
 
 
Nobody  
(Kristjan Zrim) 
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STRIP – KRIŽANKA 

SESTAVIL: 
JANKO 
ŠEGULA  

2007 

STROKO-
VNJAK ZA 

KRIMI-
NOLOGIJO 

SEVERNO-
AMERIŠKI 

MALI 
MEDVED 

JUNAK IZ 
STRIPA 

(RISARJA 
NA SLIKI) 

NIKALNICA 

VEDA O 
ANGLE-
ŠKEM 

JEZIKU IN 
KNJIŽEV-
NOSTI 

VESOLJSK
O LETALO 

IZDELO-
VALEC 

OBLAČIL IZ 
KRZNA 

      

MESTO V 
ITALIJI 

(DANTEJEV 
GROB) 

MAZURIJ 

      

 
 

   GORAN 
JURAK 

  

IZUMRLI SLON IZ LEDENE 
DOBE 

SAMO, 
ZGOLJ 

ŽIVALSKI OSEBEK, ŽIVEČ 
V KOLONIJAH 

 

    
STANE 
UREK 

  

VRSTA 
VITAMINA B 

(INOZIT) 
ZELO 

USPEŠNO   

ERBIJ 

      

BARVA MED 
RDEČIM IN 
OKRASTIM 

NAPAKA NA 
FOTO-

GRAFSKI 
EMULZIJI 

    
PIJAČA IZ 

ZELIŠČ 

    

DROBEN 
OTROK       TONE 

PARTLJIČ   

IVAN LEVAR SLO. 
OBLIKO-
VALKA 
(JANJA) 

3. IN 2 
VOKAL 

  

VINKO 
HAFNER 

   
RIMSKA 501 

  

HIŠNA GOBA 
(REDKO) 

         

 

 

ŽIVO 
SREBRO 

  STRUPEN 
PLIN 
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STRIP - KRIŽANKA 
SESTAVIL: 

JANKO 
ŠEGULA  

2007 

STRAH 
PRED 

GLOBINO 
ALI VIŠINO 

REKA V 
BOSNI, 
PRITOK 
SAVE 

AFRIŠKA 
DRŽAVA 

(NIAMEY) 

STRIPOVSK
I JUNAK 

ZAČETEK 
ŠTETJA 

EVROPSKI 
VELETOK 

LUCIANO 
SECCHI 
(MAX , 
1939) 

      

LEVI 
PRITOK 
TIBERE 

 RADO 
MURNIK 

      

EDEN OD 
TREH 

MUŠKE-
TIRJEV 

 

 

OČE, OČKA 

 

       

JUNAŠKA 
PRIPO-
VEDNA 

PESNITEV 
DEL KOPRA     

ANDREJ 
NOVAK 

  
SLOVENSKI 

GRAFIK 
(BOJAN) 

JAJČNIK 

MADŽARSKI 
ŠAHIST 
(IVAN) 4. IN 1. 

ČRKA 
ABECEDE 

  
VZDEVEK 
ALENKE 
ŠMID 

      

PODZEMNI 
HODNIK LUKA V 

JUŽNI 
KOREJI 

     SLOVENSKI 
PEVEC 

(NABER) 

   

VZDEVEK 
GRŠKEGA 

BOGA 
APOLONA 

 

 
NEZNANKA 

   
CEPINOV 

OKEL     

IZRAELSKA 
POLITI-
ČARKA 

(GOLDA) 

SKUPNO IME 
ZA KATIONE 
IN ANIONE 

    

CELJE 

    

STARO-
AVSTRIJSKI 
KOVANCI 

         

SANJA 
DOLEŽAL   ZRAK 

(LAT.)    ANDREJ 
JERMAN   
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ANDRE FRANQUIN  
(3.1.1924 – 5.1.1997) 
 
 
Letos mineva 50 let, odkar je Andre Franquin 
kreiral Gastona, prav tako je v začetku leta minilo 
10 let od Franquinove smrti, zato je prav, da vam 
malo natančneje predstavimo tega velikana stripa. 

 
Franquinov avtoportret 

 
Zgodbo bomo začeli leta 1938. Andre Franquin je 
bil star 15 let. Jean Dupuis je bil že takrat 
priznan založnik, ki se je na željo svojega sina 
odločil za nekaj povsem novega - izdajanje strip 
revije. Večino stripov so na začetku v tej reviji 
predstavljali ameriški superheroji, no Dupuis si je 
želel tudi domači strip. In tako je Rob-vel dobil 
nalogo kreirati domači strip in nastal je Spirou, 
glavni strip junak te revije, ki je reviji dal tudi ime. 
Med drugo svetovno vojno je Rob-vela zamenjal 
Joseph Gillian bolj znan kot Jije, ki je v strip 
vpeljal nekaj novih oseb in na splošno dvignil 
njegovo kvaliteto. Jije je potem delal na Spirouju 
nekaj let nato pa ga je kot glavni avtor zamenjal 
njegov mladi vajenec Andre Franquin. Vse ostalo 
je legenda stripa. 

Andre Franquin se je leta 1924 rodil v mestu 
Etterbeek. Že v mladosti je kazal veliko zanimanja 
za risanje, vendar v družini nikakor niso videli 
njegove prihodnosti v svetu stripa. Izhajal je iz 
izrazito desničarske družine in hodil v katoliško 
šolo. Prvo formalno risarsko šolanje je tako dobil 
šele leta 1943 na inštitutu Saint-Luc. Leto kasneje 
je bila ta šola ukinjena in Franquin se je zaposlil v 
animacijskem studiju CBA. Tam je spoznal nekaj 
bodočih mojstrov stripa kot so bili Maurice de 
Bevere - Morris (kreator Srečnega Luke), Eddy 
Paape in Pierre Culliford – Peyo (kreator 
Smrkcev). Studio je kmalu propadel, vendar pa se 
je Morris uspel zaposliti pri Dupuisu, kmalu pa sta 
mu sledila še Franquin in Paape (nekaj let kasneje 
pa še Peyo). Jije je postal Franquinov mentor, 
Franquin pa zlata vreden pomočnik pri kreiranju 
stripa Spirou, ki je kmalu zamenjal in presegel 
svojega mentorja. 
 

 
Marsupilami 

 
Franquin je do obisti spremenil svet Spirouja. 
Namesto kratkih zgodb je uvedel dolge zgodbe in 
vnesel številne nove like, ki so popestrili sam strip. 
Ker je bil Spirou kot lik precej nedodelan, hkrati pa 
kot uveljavljen junak neprimeren za spreminjanje, 
je Franquin težišče zgodbe prenesel na druge 
junake. Več veljave sta dobila Spiroujev prijatelj 
Fantazijo in veverica Spip, na novo pa so se 
pojavili še grof znanstvenik Champignac, župan, 
lokalni pijanec, Fantazijev zlobni bratranec 
Zantafio, pa antijunak Zorglub, ki hoče zavladati 
svetu in seveda Marsupilami. Marsupilami je 
izredno redka žival, dolgega repa in izjemnih 
fizičnih sposobnosti, ki živi v Palombijskih 
pragozdovih in se je prvič pojavila v stripu leta 
1952. Mnogo let kasneje je dobila svoj samostojen 
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serijal in postala svetovno znana, ko jo je kupil 
Disney. 
 

 
Serijal Spirou & Fantasio trenutno objavlja hrvaški 

založnik Libellus 
 
Franquinove zgodbe so bile vedno bolj dodelane, 
za otroškim stripom se je vedno bolj krila 
družbenokritična nota. Tako so bile obdelane teme 
od lokalne oblasti (zanimiv je lik župana, ki v 
mesto prinese napredek, katerega znanilec je 
semafor na povsem ravni cesti, ki ga tako ali tako 
nihče ne upošteva), do želje po oblasti nad 
človeštvom, pa razne vojaške diktature, kritika 
pretiranega pomena reklame (napis Coca Cola na 
luni), zelo pa so bili izpostavljeni tudi ekološki 
problemi. Vrhunec doseže v zgodbi QRN a 
Bretezelburg, kjer se norčuje iz navidezno 
močne države, ki pa ves svoj denar vlaga v orožje, 
vse drugo pa so samo kulise. Zares odlična je 
prigoda na avtobusu, ko starejša gospa ponori, 
kako je današnja mladina nehvaležna ker vsi 
stojijo namesto, da bi ji ponudili, da se oni vsedejo 
in da bi ona lahko stala. Izkaže se, da morajo tisti, 
ki sedijo, poganjati avtobus kar s pedali. 
 
Franquin je na začetku v stripu Spirou posnemal 
Herga in njegovo čisto linijo iz Tintina, kmalu pa 
je slog postal bolj baročen, z veliko pozornosti 
posvečene detajlom. 
 
Franquin je večino svojega časa posvetil Spirouju. 
Leta 1955 se je sicer skregal z Dupuisom in 

podpisal pogodbo za konkurenčni časopis Tintin. 
Spor je bil kmalu zglajen, vendar pa je imel že 
podpisano novo pogodbo in tako je pet let 
vzporedno delal za oba časopisa. Za Tintin je tako 
kreiral strip Modeste et Pompon, pri scenarijih 
pa sta mu pomagala Goscinny in Greg. 
 

 
Spirou by Jije 

 
Leta 1957 se je v časopisu Spirou pojavil nov 
(anti)junak. Gre za Franquinovo stvoritev 
Gastona. Gaston je kmalu postal izredno 
popularen in Franquin mu je posvečal vse več 
časa. Pri delu so mu zato pomagali čedalje 
številnejši pomočniki, vendar pa je bilo dela kljub 
vsemu preveč. Prav tako je Franquin začel trpeti za 
depresijo, zaradi česar je za nekaj časa nastopila 
kriza pri ustvarjanju. Gaston je še nekako šel 
zaradi veselejše narave stripa, Spirou pa je 
medtem trpel. Res da predvsem kvantitetno, 
nikakor pa ne tudi kvalitetno, saj so v tem obdobju 
nastale najboljše epizode.  Strip Spirou je tako 
počasi prevzel Fournier, Franquin pa se je leta 
1968 v celoti posvetil Gastonu. Spirou je  tem 
vsekakor precej izgubil, vendar pa je kvaliteta 
Gastona več kot očiten dokaz, da je bila odločitev 
pravilna. Franquin se je odpovedal skoraj vsem 
pravicam do Spirouja, obdržal je le pravice za lik 
Marsupilamija. 
 
Franquin se je v glavnem posvečal samo Gastonu, 
priznanja pa so bila čedalje številnejša, mnogi so 
ga smatrali za največjega stripovskega mojstra 
nasploh, celo sam avtor Tintina Herge je priznal, 
da ga je Franquin že davno presegel. 
 
Zadnja večja novost v Franquinovem ustvarjanju je 
bil strip Idées Noires (Črne misli) iz leta 1977. 
Gre za črni humor, kjer se izrazito kaže 
Franquinova razočaranost nad svetom, kjer 
prevladujejo oboroževanje, boj za denar in ugled 
in ki mu je več kot očitno usojen propad. 
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Črne misli 

 
Nato se je spet posvetil samo Gastonu. Vmes je 
dobil še številna priznanja za svoje delo. Med 
drugim je bil tudi prvi dobitnik glavne nagrade na 
strip festivalu v Angoulemu leta 1974. 
 
Leta 1997 je Gaston praznoval 40 let. Žal je bilo to 
praznovanje pokvarjeno, saj je 5. 1. 1997 v kraju 
Saint Laurent du Var umrl Andre Franquin. Gaston, 
gospodična Jeanne, Jules, Bertrand, Prunelle in 
ostali prijatelji in sodelavci niso imeli velikega 
razloga za praznovanje, saj so tega leta postali 
sirote. Na srečo je z njimi še vedno veliko bralcev, 
ki so tako Gastonu letos lahko čestitali ob 
Abrahamu. 
 
 

GASTON 
 
Gaston se je prvič pojavil v 985. številki časopisa 
Spirou 28. 2. 1957. Samo slika novega junaka na 
vratih redakcije, nobenih besed, nobenega 
komentarja. Njegova slika se je nato pojavila še v 
nekaj številkah, preden je z njim prvič spregovoril 
Fantasio in tam se je izvedelo, da ja Gaston novi 
zaposleni v redakciji Spiroua in da bodo v časopisu 
v bodočnosti objavljene njegove dogodivščine. 
Nihče ni točno vedel, kdo ga je zaposlil in nihče ni 
točno vedel, kaj naj bi počel, znebiti pa se ga več  
ni dalo. 
 
Sam strip se torej dogaja v izrazito netipičnem 
okolju za strip. Na delovnem mestu v redakciji 
časopisa. Gaston pa je zaposlenec, kakršnega si 
noben šef ne bi želel. Nagnjen k lenobi pogosto 
zaspi na delovnem mestu, njegovi izumi strašijo 
celo redakcijo, njegov šef, ki je v začetnih 
epizodah Fantazio, kasneje pa Prunelle pri nas bolj 
znan kot Žmurko pa se kar zgrozita, ko vidita vse 

kupe neodgovorjene pošte. Še huje je, ko pride 
gospod De Mesmaeker (inspiracija za njegov lik je 
bil Franquinov pomočnik Jidehem), ki nikoli ne 
kaže pretiranega smisla za Gastonove hobije. V 
redakciji pa si še kako želijo podpisa pogodbe z 
njim. Vendar pa Gaston vedno znova poskrbi, da 
pogodba ni podpisana. 
 

 
Zgodnja podoba lika Gastona 

 
Kljub temu, da je za pregledovanje pošte bralcev 
precej len in da v službi pogosto zaspi, je Gaston 
pri nekaterih drugih aktivnostih precej živahen, 
vedno v zgražanje svojih šefov in ostalih 
zaposlenih. Rad se ukvarja s športom, zelo 
pogosto na delovnem mestu, je pa tudi velik 
izumitelj. Vsaj po svojem mnenju, drugi pa na to 
gledajo drugače, sploh, ko pride do kakšne 
eksplozije, saj vedno manjka kakšna malenkost. 
 

 
Gaston in njegova nenavadna hišna ljubljenca 

 
Še posebej pa vso njegovo okolico straši Gašofon, 
velikanski inštrument prazgodovinskega videza, ki 
spominja na harfo, ustvarja pa vibracije, ki za 
seboj ne pustijo dosti manjšega razdejanja kot 
atomska bomba. Toda kaj, ko ima Gaston rad tudi 
glasbo in se za nič na svetu ne bi odrekel svojemu 
inštrumentu. 
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Predal za predloge in pripombe 

 
Rad ima tudi živali, tako je posvojil tudi galeba in 
mačka, ki ju je udomačil v redakciji in, ki se 
pogosto sprehajata oziroma letita po redakciji 
časopisa. Vedno pa najde čas tudi za prijatelja 
Julesa in Bertranda. To, da jih pogosto povabi tudi 
v redakcijo, seveda med delovnim časom njegovih 
šefov začuda ne navdušuje. Prav tako šef ni 
navdušen niti, ko bi si Gaston po celi noči preživeti 
na delu rad beležil nadure, saj se mu npr. barvanje 
kukavice v uri ne zdi primeren razlog za 
opravljanje nadur. 
 
Gaston se naokoli prevaža z avtomobilom Fiat 509, 
ki ga občasno še dodatno predela, da bi mu nudil 
čim večje ugodje. Nad temi predelavami pa ni nič 
kaj navdušen policaj Longtarin, pri nas bolj 
poznan kot Milkan, ki budno pazi, na to, da se 
drži zakonov in strogo kaznuje vsak prekršek. Pri 
tem se z Gastonom zelo pogosto ne strinjata o tem 
ali je kaj po zakonu ali ne, Longtarin pa pogosto 
izgubi živce, ko se Gaston trudi, da bi ga preveslal.  
 

 
Gastonov avto in policaj Milkan 

 
Edina, ki se navdušuje ob Gastonovem početju, je 
gospodična Jeanne pri nas poznana kot Zorica, 
Gastonovo velika ljubezen, ki v Gastonovih izumih 
vidi samo dokaz njegove genijalnosti, v njegovih 
hobijih pa le nadarjenost za mnogo področij. No, 

njuna ljubezen je vedno samo nakazana in se 
nikoli ne pokaže v polni luči. 
 

 
Jeanne in Gaston 

 
V kasnejših Gastonovih prigodah se dostikrat 
prikrito prikaže avtorjeva družbena angažiranost, 
predvsem nasprotovanje oboroževanju in skrb za 
okolje. Gaston se je pojavil v promocijskih 
reklamah za Amnesty international in Greenpeace, 
pa tudi v drugih reklamah za stvari kot so baterije, 
oranžada in promocija uporabe avtobusnega 
prevoza. Po Gastonu je bil posnet tudi film, ki pa ni 
bil dobro sprejet. 
 

 
Gašofon 

 
Gastonove zgodbe so na začetku izhajale v obliki 
polstranskih gegov, kasneje pa so se podaljšale na 
celo stran. V veliko pomoč mu je bil pomočnik 
Jidehem, za katerega se je prvotno planiralo, da 
bi ga nasledil v vlogi glavnega avtorja, vendar pa 
do tega ni nikoli prišlo. Franquin je imel željo, da bi 
Gaston izhajal še po njegovi smrti, vendar se to ni 
uresničilo. Nihče izmed avtorjev namreč ni imel 
dovolj poguma, da bi se lotil tega dela oziroma so 
vsi preveč cenili Franquina, da bi si upali prevzeti 
Gastona in nadaljevati tam, kjer je veliki mojster 
končal. Vsak tak poskus bi bil vnaprej obsojen na 
neuspeh in na primerjavo z velikim Franquinom. 
 
Bob Rock 
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Alberto Breccia/Oesterhoeld: 
MORT CINDER 
 
 
Tokrat se bom posvetil avtorjema Albertu Brecci in 
Oesterheldu, posebej pa se bom ozrl na kratki 
serijal Mort Cinder, po mojem enemu najboljših 
stripov vseh časov. 
 
Alberto Breccia, stripar in ilustrator, se je rodil 
leta 1919 v Montevideu, v Urugvaju in je nato celo 
vrsto let živel v Argentini. Že pri sedemnajstih je 
začenjal objavljati ilustracije v revijah, s stripom pa 
se je začel ukvarjati, ko mu je bilo dvajset let. To 
je bilo v tiskih Tit-Bits, El Gorrion in Rataplan, leta 
1946 pa je začel risati Vita Nervia, zgodbo o 
detektivu v Buenos Airesu. Njegovo sodelovanje z 
znanim scenaristom Oesterheldom se je začelo 
ob koncu petdesetih let. Točneje, leta 1957. Takrat 
so nastali stripi Sherlock Time, Doctor Morgue, 
Mort Cinder in sodobna zgodovina Argentine 
Perramus. Breccia je nekaj časa bival v Evropi in 
delal za tvrdko Fleetway Publications iz Anglije, 
kjer so nastali njegovi western stripi. Osem od teh 
romanov je bilo objavljeno tudi pri nas, v ediciji 
Crtani romani.  
 

 
Integralna izdaja Morta Cinderja v italijanščini 

 
Mort Cinder, njegov najbolj znan strip je bil v 
devetih delih objavljen v Stripoteki. Nastal je leta 
1962. To je strip o nesmrtniku, ki se sprijatelji z 
arhivarjem Ezro Winstorjem in mu pripoveduje 
zgodbe svojega življenja. To so impozantne 
zgodbe. To so zgodbe o tem, kako so gradili 
babilonski stolp, kako se je odvijala bitka pri 
Termopilah, to so zgodbe o sužnjih, ki so jih z 
ladjami prevažali v Ameriko, o zapornikih, o 
faraonih, o državljanjski vojni v ZDA. Mort Cinder 
namreč ve, kako je bilo takrat. Zato, ker je bil tam. 

To so pretresljive zgodbe, zgodbe polne 
razumevanja za človeka in njegova čustva. Za 
njegove slabosti in vrline. To so zgodbe o 
strahopetnosti in pogumu. Nikoli ne bom pozabil 
sekvence v špartanski bitki pri Termopilah, ko 
mučijo zadnjega preživelega od peščice 300 
vojakov, ki se je zoperstavila mogočni vojski in ko 
se on odloči, da bo v trenutku, ko mu bodo iztikali 
oči, sunil z glavo naprej in si zaril nož v možgane. 
Ali pa besed tujega kralja, ki mu priznava, da je on 
večji kralj od njega, čeprav navaden vojak, in mu 
podari svobodo. Prav tako ne bom nikoli pozabil 
materinske ljubezni v zgodbi o prvi svetovni vojni 
ali pogleda črnega sužnja, ki ga skuša Mort Cinder 
v trenutku slabosti prepustiti morskim psom. No, 
zgodbe sicer večji del niso povezane med seboj, 
bistveno je prvo srečanje starega arhivarja Ezre in 
Mort Cinderja, in pa potem dolga zgodba Ljudje s 
svinčenimi očmi. Nepozabna stvar.  
 

 
Ezra Winstor 

 
Mort Cinder, človek vseh časov človek za vse čase. 
Človek, v katerega duhovnih prostranstvih se 
razkrivajo usode in skrivnosti ljudi in človeštva. 
Cinder pa te skrivnosti odkriva z neverjetno 
pronicljivostjo in energijo. Ker je sposoben 
klasificirati vse arheološko gradivo iz katerega koli 
časa, iz katerekoli epohe, postane nepogrešljiv 
sodelavec starega arhivarja pri klasifikaciji 
arheoloških najdbin. To je dolga zgodba, kot 
človeštvo samo, pravo remek delo črnobelega 
stripa. Ker sem se dosedaj malo več posvetil 
scenarističnim potezam znamenitega Oesterhelda, 
potem moram povedati, da je Breccina risba 
naravnost čarobna. Kako on riše sence, ki 
prekrivajo sence. Mort Cinder je mostrovina 
chiaroscuro tehnike, poln vizualnih doživljajev, 
prepoln pričakovanj, tesnobe in grozljive 
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atmosfere. Takše virtuoznosti nisem videl še nikoli 
in to je treba brati in gledati, da lahko verjameš, 
da kaj takega sploh obstaja. Vsega skupaj je to 
206 nepozabnih strani, imeli pa smo neverjetno 
srečo, da smo v bivši Jugi to lahko prebrali v celoti. 
In kdor tega še ni čital, ogromno izgublja. No, 
Breccia je leta 1966 ustanovil Instituto de Arte, 
likovno akademijo, in z Oesterheldom leta 1969 
prevzel Lopezovo mesto pri risanju znanstveno 
fantastičnega stripa Eternauta.  
 

 
Mort Cinder in babilonski stolp 

 
Sicer pa je Breccia leta 1968 narisal tudi strip Che 
Guevara. Poslednja leta leta je risal stripe po 
delih Lovecrafta (Chthulhu), risal pa je tudi zelo 
dolg strip Perramus. Čeprav je Breccia risal tudi v 
barvah, je treba priznati, da se njegova barvna 
dela še zdaleč ne morejo primerjati z njegovimi 
črnobelimi stvaritvami. 
 
Alberto Breccia je umrl novembra 1993 leta, še 
vedno pa ustvarja njegov sin Enrique Breccia, ki 
je med ostalim poznan po znamenitem serijalu 
Alvar Mayor, ki se ukvarja s časom 
konkvistadorjev v Južni Ameriki. 
 
Oesterhoeld Hector German, scenarist, se je 
rodil v Argentini 1919 leta in je po mojem eden 
najboljših piscev stripa vseh časov. To je človek, ki 
ga je mogoče postaviti ob bok Charlieru, Franku 
Millerju, Azzarelu. Sicer pa je Oesterheld pisal 
za mnoge znane avtorje, recimo Francisca Sola, 
Haupta, pa Hugo Pratta, za katerega je napisal 
famozni strip Narednik Kirk, objavljen v Strip 
zabavniku. Pisal je tudi antimilitaristične zgodbe o 
Ernie Pikeu za Pratta, pa Randalla, klasičen 
western za Castilla, pa L'Eternauta in western 
stripe za Carlosa Roumea, pri nas malo 
poznanega, a drugače priznanega in plodnega 
avtorja. Pri nas so njegovi stripi izhajali v Crtanih 
romanih, Avanturi, Zenitu, Pingvinu. Pravijo, da je 
najbolj impozantna zgodba o Che Guevari, katero 
je Oesterheld napisal v Čilu in jo objavil v času 
diktature, risar je bil seveda Alberto Breccia. 21. 
aprila 1977 so ponoči prišli vojaki in odpeljali 
Oesterhelda. Njega in dve njegovi hčeri od katerih 
je bila ena noseča in nihče jih ni nikoli več videl. 

To je bilo tako boleče, da so se ljudje nenehno 
spraševali, kaj se je zgodilo z njim. Italijanskemu 
novinarju, Albertu Ongaru je le uspelo izvedeti 
resnico. Leta 1979 se je znašel pred nekim čilskim 
generalom, ki mu je hladnokrvo priznal. 
"Oesterheld je pisal prečudovite zgodbe, zgodba o 
Cheju pa je verjetno najlepša od vseh. Zato smo 
ga morali ubiti." 
 

 
Bitka pri Termopilah 

 
Kaj naj rečem na to? Dolga leta že vem za to, pa 
sem še vedno najglobje pretresen ob spoznanju, 
da je moral človek umreti, ker je pisal lepe stvari. 
Da so ga zaradi tega ubili. Za božjo voljo! Pomislite 
samo, da bi lahko napisal še kakšno zgodbo o Mort 
Cinderju. Nikoli tega ne bom oprostil ljudem, ki so 
to storili. In tudi moja dolžnost je, da vam to 
povem. Kot je vaša dolžnost, da preberete Morta 
Cindera.  
 
V spomin in v čast Breccie in Oesterhelda 
 
 
Mort Cinder YU stripografija 
 
1. Smrt faraona (Stripoteka 706, 8.6.1982)  
2. Ljudi olovnih oćiju (Stripoteka 717, 24.8.1982)  
   (Stripoteka 718, 31.08.1982)  
3. Tajanstveni vitraž (Stripoteka 724, 12.10.1982)  
4. Brod robova (Stripoteka 728, 9.11.1982)  
5. Čarlijeva majka (Stripoteka 731, 30.11.1982)  
6. Vavilonska kula (Stripoteka 739, 25.1.1983)  
7. Lisin grob (Stripoteka 748, 29.3.1983)  
8. Zatvor Blu Dou (Stripoteka 771, 06.9.1983)  
   (Stripoteka 772, 13.9.1983)  
9. Bitka kod Termopila (Stripoteka 793, 7.2.1984)  
 
 
sigismundus
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O risanju stripa 
 

4. KAKO OBJAVITI STRIP  
 
Na tem svetu je v stripu možno objaviti vse mogoče, v 
tem tekstu pa se bom seveda omejil na Slovenijo, ki je 
slabo razvito stripovsko tržišče in temu primerno je tudi 
nabor možnosti objavljanja precej ozek. Narisali smo 
torej strip in čimprej si ga želimo videti natiskanega in 
po možnosti dobiti kak honorar. Kaj je torej možno, kaj 
obstaja in kako doseči, da se nam odprejo vrata v 
objavljanje? 
 
V očeh večine Slovencev in tudi urednikov strip ni 
nikdar postal avtonomen medij, s katerim se da izražati 
vse mogoče aspekte življenja. Strip ostaja v dveh 
funkcijah: 
- zabava (predvsem kot stripi za mlajše), v glavnem 
karikaturistični stripi. 
- refleksija družbene aktualnosti, predvsem realistični ali 
polrealistični stripi, v slovensko zavest so se zasidrali v 
zadnjih 20 letih skozi objave v Mladini. 
 
Kam bi potem vtaknil kratke pasične karikaturistične 
stripe, ki jih objavlja par časnikov in se v glavnem 
naslanjajo na aktualne dogodke in ljudi? Pravzaprav bi 
lahko hkrati spadali pod prvo in pod drugo točko.  
 
V zadnjih dvajsetih letih je pri nas povsem izumrl žanr 
klasičnega avanturističnega stripa (mogoče ga bo vsaj 
malo obudil Stripbumerang) in strip v študentskih 
revijah, manga in super heroji pa pri nas niso nikdar 
zaživeli. Pozabite objave serij v zvezkih, tega v Sloveniji 
ni. 
 
Strip kot zabava se pri nas objavlja v revijah za mlajše 
bralce, od najmlajših pa do konca srednje šole. Teh 
revij je cel kup, Ciciban, PIL itd… Tukaj stripe v glavnem 
objavljajo knjižni ilustratorji, katerim je strip za dodatek 
(glede na to, da se nihče ne preživlja izključno s 
stripom, je vsem za dodatek). Povprečni obrtniški nivo 
risbe in koloriranja le te je na dokaj visoki ravni, stripi so 
večinoma barvni. Problem je, da stripovski jezik teh 
avtorjev ni zelo močan, t.j. lepilo, ki drži slike skupaj ni 
močno. Ena stran ni več kot skupek posameznih slik ali 
kadrov. Stripovski jezik je konzervativen do dolgočasen, 
teme pa bralcem primerne, t.j. tukaj ni pretiranega 
nasilja in črnega humorja. Kako zabavno stran se da 
objaviti tudi v študentskih medijih, katerih je cel kup in 
so bolj na lokalnem nivoju, razna študentska društva 
imajo svoje revije. 
 
Refleksija družbene aktualnosti se je vzpostavila v 
Mladini konec osemdesetih. Torej risanje ljubljanskih 
vedut, avtomobilov na cestah in realističnih fac in teles 
prosto po Michelangelu Buonarrotiju in njegovih 
naslednikih (hecam se, pa ja nismo tako zahtevni). 
Tukaj in zdaj. Vpletanje političnih akterjev in dogodkov 

je tudi zaželjeno. Poleg Mladine mi pride na misel še 
priloga dnevnika Delo Polet. Klanje, streljanje, bolj 
»sočen« jezik in podobno veselje so tukaj zmerno 
možni. 
 
Pasične stripe objavlja par časopisov, spomnim se 
Dnevnika, Večera, Totala, Gorenjskega glasa, nekoč 
tudi Slovenskih novic. Sami karikaturistični stripi, ki 
pretežno komentirajo razne aktualne dogodke, katerih 
se čez dva dni ne spomnijo več niti njihovi akterji. Tudi 
strip Diareja pride v ta okvir. 
 
Pozabite ves stripovski modernizem tega sveta, saj bi 
radi kaj objavili in po možnosti zaslužili. V kaki literarni 
reviji morda lahko objavite kaj bolj osebnega in 
samosvojega. Kaj se da početi z enim Stripburgerjem? 
Par številk tega fanzina nazaj si preberite v tekstu Laž 
imenovana Stripburger podrobnejša navodila za 
uporabo. 
 
To je na kratko o tiskanih izdajah, ki objavljajo (tudi) 
stripe, zdaj pa še par splošnih napotkov. Ko boste želeli 
objaviti svoj strip, boste imeli opravka z LJUDMI, 
uredniki. Danes živimo v družbi spektakla in da bomo 
prodrli, bomo morali te ljudi z nečim navdušiti. Z nečim, 
kar jih presega, če bodo mislili, da lahko vaš strip nariše 
vsak otrok, vam ga ne bodo objavili. Razumite, da o 
stripu in čemerkoli likovnem pretežno nimajo pojma, v 
življenju so prebrali par stripov Mikija Mustra in Alan 
Fordov, urejanje stripa jemljejo kot nekaj, kar se dela z 
levo roko in poleg sto pomembnejših stvari. Pošljite jim 
stripe po pošti ali e-mailu, kličite jih po telefonu in jih v 
uredništvih obiščite osebno. Glejte, da boste prijazni, 
pozitivni, zgovorni, samozavestni, zmedeno in živčno 
gledanje v tla vam ne bo prineslo ničesar (seveda, ta 
objava bi bila za vas najpomembnejša stvar na svetu, 
ampak ljudi bolj malo briga, kaj vam dosti pomeni). 
 
Ne, res, ljudje smo bili skozi šolski sistem, neskončno ur 
slovenskega jezika in obvezna branja vsaj približno 
vzgojeni v razumevanju teksta, medtem, ko je bilo 
likovnih šolskih ur veliko manj in še te so bile pretežno v 
stilu: »Vzemite barvice pa nekaj narišite (in dajte mir)«. 
 
Rišite in rišite in ne obupajte ob zavrnitvah. Strip najprej 
gojite kot stvar, ki raste iz vas, ne kot zadevo, ki jo 
predvsem delate na naročilo in plačilo (če imate to 
možnost). Tako se boste razvijali in se stripa ne 
naveličali. Možnosti bi morale biti, ob mongoloidnih 
stripovskih kretenarijah raznih Kociprov (v žanru 2) in 
Jukićev (pod pasični strip) bi se moral ob nekaj 
vztrajnosti najti prostor tudi za vas, ker boljše stripe od 
teh dveh lahko dela vsakdo. 
 
 
Macon  
 
P.S.: Honorarji so zanič. 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

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 
 
 


