


Uvodnik
 
 
Drage bralke in bralci, 
 
Pred vami je prva številka fanzina Stripoholik v 
letu 2008. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki 
so tako ali drugače prispevali k realizaciji fanzina. 
 
Naj najprej omenim, da so bili članki iz fanzina 
Stripoholik o mangah in hentai mangah, avtorja 
Matevža Jermana, objavljeni v Strip 
Bumerangu v številkah 16 in 17. Tudi v bodoče 
bomo skušali na ta način sodelovati z revijo Strip 
Bumerang in tako širiti stripovska obzorja čim večji 
publiki. 
 
Gremo k vsebini fanzina. Tokratna številka je 
bogata z recenzijami.  Sara Mekinc je predstavila 
zbirko pasičnih stripov Oklepaj Izarja Lunačka 
in grafično novelo Arkham Asylum. 
 
V sodelovanju z uredništvom glasila Neskončnost 
bomo objavljali recenzije in druge s stripom 
povezane članke, ki so že bili objavljeni v tem 
glasilu. V tem sklopu so recenzije dveh mang 
avtorja Masamunea Shirowa Ghost in the 
Shell in Orion, grafične novele Black Orchid in 
albuma Slepo sonce Tomaža Lavriča. 
 
Matjaž Juričak se predstavlja s pasičnim stripom 
Hotimir.  Avtor je že objavljal v Večeru, objaviti 
pa nameravamo še druga njegova dela.  
 
Strip Primož Trubar je izšel v zamejski reviji za 
vzgojo in izobraževanje Škrat. Revija prihaja iz 
Trsta, avtorja stripa sta zamejska slovenca ga. 
Jelka Cvelbar, ki je napisala tekst in ilustrator in 
slikar Milan Lavrenčič. Kopijo stripa hrani NUK v 
Ljubljani. Ob 500-letnici našega velikana in 
začetnika slovenskega jezika bomo objavili to 
kopijo stripa  v dveh delih. 
 
Na koncu smo pripravili še (slikovni) pregled 
stripovskih izdaj v slovenščini v letu 2007. 
Ogledate pa si lahko še izide glasovanja za naj 
strip leta 2007 v slovenščini. 
 
Vabim vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi prispevki 
(tako tekstovnimi kot slikovnimi) v fanzinu, naj se 
oglasijo na e-mail naslov: 
stripoholik@gmail.com.  
Sporočite nam tudi vaš odziv na fanzin na forumu: 
http://forum.striparna.com  
Veseli bomo vsakega komentarja, bodisi kritika ali 
pohvala. 
 
 
Tomaž Bobnar 
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A VEŠ TISTEGA O POLŽU IN ŽELVI...  
(O)klepaj  
(Izar Lunaček, 2007, Zbirka O) 
 
Po premoru, ki je nastal po izdaji samostojnih 
albumov Miniji in Beštije: rahlo izbrane 
zgodbe, je Izar Lunaček slovenskemu bralstvu 
lani postregel kar z dvema stripovskima albuma: 
Oklepaj in Oklepaj: Metuljeve sanje. Gre za 
tematsko komplementarni deli, v tokratni recenziji 
pa se bom posvetila prvi.  
 
Oklepaj je zbirka pasičnih stripov, ki so gostovali 
na kulturnih straneh časnika Delo med majem 
2004 in julijem 2005. Umestitev v kulturni 
podlistek je strip upravičeval z inteligentno, 
satirično in duhovito zasnovano zgodbo, ki je tekla, 
kot se za klasični časopisni strip spodobi, s t.i. 
running gag-om, vsaka objava pa je potekala v 
»dveh nadstropjih«. Pod vsako pasico namreč 
vzporedno teče še manjša zgodba, idejno 
povezana s svojo »zgornjo sosedo«. Tako zelo, da 
se včasih celo prepletata (npr. možic iz spodnjega 
nadstropja si zgradi stolp do gornje pasice, kjer se 
nato pusti kot mesija častiti spodnjim prebivalcem 
vse dokler ga O. kot navadno smet ne brcne nazaj 
v spodnjo zgodbo) in dopolnjujeta (npr. v 
spodnjem nadstropju možici držijo podnapise, ko 
je gornje dogajanje izjemoma v angleščini).  
 
V lično oblikovani trdo vezani knjižici je tako na 
voljo »2 krat 65« stripov o aristokratski 
kapitalistični želvi in marksističnem polžu z 
anarhičnimi težnjami. Lunaček bralca z lucidnimi 
idejami in mestoma inovativnimi likovnimi prijemi 
suvereno vodi skozi bizarno zgodbo o prijateljstvu 
med navidez nezdružljivima karakterjema. Želvak 
O. in polž Polž se uvodoma spoznata kot lika, ki  

sta si primorana deliti isti strip v Delu (O. ga je 
dobil s privatizacijo, Polž pa ga je zaskvotal). Tudi 
samo dogajanje lahko razčlenimo na »oklepaj« in 
njegovo vsebino, namreč v prvem in tretjem delu 
prevladujejo najrazličnejše peripetije, skozi katere 
si junaka seriala izmenjujeta dovtipe, nabite s 
satiro na ideje razrednega boja, krščanske religije, 
filozofskih vprašanj, trenutnega družbeno-
političnega stanja, (moderne) umetnosti in še 
česa. Ne umanjkajo niti občasni straniščni humor 
in domiselne, črnohumorne besedne igre (npr. O. 
napove željo urednika, da se v strip vključi več 
kulture in nato Polžu pokaže svoj »kul tur« na riti). 
V drugem, osrednjem delu je opazen zasuk v 
religiozno tematiko, ki je dotlej prevladovala v 
»spodnjem nadstropju«. Podamo se na pot 
duhovnosti in njene eksploatacije (v stilu klinik za 
duhovno samopomoč), razsvetljenstva, ponovnega 
rojstva, razmišljamo pa tudi o religiozno-filozofskih 
vprašanjih, o vesolju in o ujetosti v lastne oklepe. 
Kot Stvarnik oz. Avtor se prikaže tudi sam Lunaček 
in vlogo krščanskega Odrešitelja imenitno poveže z 
Barthesovim literarnim delom Smrt avtorja. 
 
Oklepaj sledi tradiciji Herrimanovega 
intelektualnega stripa, kar je za slovensko 
periodiko dobrodošla poteza, saj smo prevečkrat 
priča nezahtevnim stripom, osredotočenim na 
punchline, ki ga pozabimo že čez nekaj minut. 
Bralcem, navdušenim nad stilom Oklepaja, 
priporočam tudi ogled stripa Maakies Tonyja 
Millionairea (katerega je v nekem intervjuju 
pohvalil tudi sam Lunaček). Na voljo je na spletni 
strani http://www.maakies.com/. Iskanje 
(smešnih) internetnih vicev o polžu in želvi pa 
taistim bralcem zaenkrat odsvetujem... 
 
 
Sara Mekinc 
 

 
 

 
 



Recenzije - Arkham asylum                                                      STRIPOHOLIK 
 

- 4 - 

HOLY NUTHOUSE, BATMAN! 
 

Arkham Asylum:  
A Serious House on Serious Earth  
 

(Grant Morrison in Dave McKean, 
1989, DC Comics, posebna izdaja ob 
15. obletnici) 
 
Temačnega viteza verjetno ni potrebno posebej 
predstavljati, saj njegova podoba krasi vsaj en kos 
oblačila povprečne mulčadi. Manj pa je znano o 
Arkham Asylumu, psihiatrični instituciji za 
kriminalno motene, kateri naš protagonist redno 
dostavlja klientelo, ki je v Gotham Cityju ne 
primanjkuje. S pričujočim stripom se podamo v 
njeno drobovje. 
 

 
 
Prvega aprila Joker in druščina prevzamejo nadzor 
nad kliniko in zadržijo tamkajšnje osebje. Če se 
Batman ne oglasi osebno, jih bodo pobili. Tako se 
začne Batmanova odiseja v morbidni kliniki, kjer 
njegovi najhujši nasprotniki niso njeni prebivalci, 
pač pa njegovi notranji strahovi in dvomi. Batman 
tako ne išče le izhoda iz sanatorija, v katerem ga 
lovijo Joker in ostali, beži tudi pred lastno 

negotovostjo in občutkom krivde, saj je s prijetjem 
hudodelcev posledično prav on ogrozil bolnišnično 
osebje. 
 

 
 
Arkham Asylum: A Serious House on Serious 
Earth je ena izmed priznanih grafičnih novel, ki je 
na začetku 90-ih let prejšnega stoletja sledila 
trendu raziskovanja superjunakove intime. 
Poudarek torej ni na tem, čigave kosti bo 
protagonist polomil v aktualni epizodi, temveč na 
junakovi psihi, njegovi človečnosti in vsakdanjih 
eksistencialnih vprašanjih. Konec koncev, uspešen 
lovec mora pogosto razmišljati kot plen – je torej 
superjunak tako drugačen od svojih nasprotnikov? 
 

 



Recenzije - Arkham asylum                                                      STRIPOHOLIK 
 

- 5 - 

Strip na vprašanje »kdo je tu nor« odgovori že na 
začetku s citatom iz Alice v čudežni deželi: »tu smo 
nori vsi, drugače sploh ne bi prišli sem«. Res, 
usoda sanatorija je v stilu naturalizma začrtana že 
z usodo njegovih ustanoviteljev, njenemu vplivu pa 
ne ubeži nihče, ki vstopi vanjo. Z Batmanovim 
tesnobnim begom se prepleta zgodba Amadeusa 
Arkhama, ustanovitelja in direktorja, ki v svoji 
kliniki tudi sam vedno bolj tone v norost. Ta je 
tako rekoč neizbežna, saj se poleg brutalnega 
umora svoje žene in hčerke (na prvi april) sooča 
tudi z vedno bolj bolečimi spomini na umsko 
moteno mater (po kateri je sanatorij poimenovan), 
ki mu pred samomorom zaupa, da jo mučijo vizije 
demona v obliki netopirja. Motiv netopirja se 
pojavlja tudi kasneje, zato je zgodba toliko bolj 
intrigantna, saj bralec ni povsem prepričan, če 
spremlja realno dogajanje ali halucinacije, prav 
tako pa zlovešča hiša hitro izbriše jasno razmejitev 
med sedanjostjo in preteklostjo. 
 

 
 
Klavstrofobičnost klinike, prežete z grozljivimi 
spomini Amadeusa Arkhama in mračnostjo 
trenutnih prebivalcev, je v izjemno naslikanem 
stripu učinkovito prikazana z uporabo težkih, 
temnih barv in fluidno upodobljenimi karakterji. 
Vtis moreče sanjske prikazni tako daje predvsem 
Joker, ki je prav v tej kliniki prvič diagnosticiran 

kot nepopravljivo nor. Nič kaj olepšano in 
superjunaško niso prikazani niti Clayface, Mad 
Hatter, Two Face, Croc in ostali, od katerih smo 
vajeni, da neutrudno in inovativno spletkarijo proti 
Batmanu. Upodobljeni so kot fizično in psihično 
propadli posamezniki, katere kot ostale »navadne« 
zločince mučijo lastni demoni (neodločnost, 
sramovanje zaradi videza, pedofilija ipd.).  
 

 
 
Posebni izdaji Arkham Asylum-a ob njegovi 15-
letnici je kot »bombonček« dodan material, ki je 
vodil do nastanka stripa. Tako lahko preberemo 
scenarij in spremno besedo urednice Karen Berger 
ter ocenimo risarske sposobnosti pisca Granta 
Morrisona, ki je narisal del scenosleda. Še 
zanimivost: notorični sanatorij (s polnim imenom 
The Elizabeth Arkham Asylum for the Criminally 
Insane) naj bi bil poimenovan po izmišljenem 
mestu v eni izmed grozljivih novel H.P. 
Lovecrafta, prvič pa se je pojavil leta 1974 v 
Batmanu št. 258. 
 
 
 
Sara Mekinc 
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Koukaku Kidoutai –  
Ghost in the Shell 
 
V začetku devetdesetih je izpod svinčnika 
Masamunea Shirowa izšla cyberpunk manga z 
naslovom Koukaku Kidoutai oz. Ghost in the 
Shell, ki je vzdignila nemalo prahu, občudovanja 
in vprašanj. Leta 2002 je izšlo nadaljevanje  
Ghost in the Shell 2: Man/Machine Interface.  
 

 
 
Naslov Ghost in the shell se navezuje na shell kot 
lupino, ogrodje oz. telo, ghost oz. duh pa pomeni 
dušo, ki je značilna za človeka, medtem ko je 
robot naj ne bi imel, da, prav ste prebrali - naj je 
ne bi imel. Četudi ima človek umetno telo, duša 
ostaja in ga dela individualnega, živega, 
človeškega - baje. 
 
V mangi, ki po videzu že spominja na knjigo 
(ameriška verzija), kajti obsega skoraj 370 strani, 
sledimo zgodbi majorke Motoko Kusanagi in njenih 
sodelavcev v sekciji 9, katera se bori proti 
mednarodnemu kriminalu, pokvarjenim politikom, 
pobeglim robotom in množičnim hekerjem. Vse se 
dogaja v futurističnem svetu, kjer je večina ljudi že 
zamenjala svoje organsko tkivo za sintetično. 
Svetu vladajo megakorporacije, ki vlečejo vse niti, 
politika je prepredena s korupcijo in nelegalnimi 
posli. Sekcija 9 se v prvi mangi predvsem ukvarja s 
primerom Puppet Master. Neznana oseba vdira v 

možgane drugih ljudi, tako postanejo njegove 
marionete, ki delajo vse, kar si on poželi. V lovu na 
zločinca se majorka sama sprašuje o svoji 
identiteti, o svojem duhu. Kmalu se izkaže, da 
Puppet Master ni samo navadni heker, je veliko 
več kot hoče sama vlada priznati. Vsaka naslednja 
stran nam postreže z novim vpogledom na glavno 
protagonistko, njene sodelavce, političen boj in 
vprašanja o življenju in njegovem pomenu. Zmes 
humorističnih scen omehča trdo, hladno sceno 
prihodnosti. Občasne barvne strani razbijejo črno 
bele dele.  
 

 
 
Za Shirowa zagotovo velja, da zna ujeti moment, 
akcijski deli so popolni, četudi se sprehajaš skozi 
oblačke z besedili, se vseeno zaustaviš in si 
vzameš čas, da si ogledaš vsak delček strani še 
enkrat »frame by frame«, najsi bodo to lepa 
dekleta in njihove vibrajoče linije ali pa trganje 
udov. Vendar ne pričakujte lahkega branja, manga 
je polna tehničnih opisov, dialogi so dolgi in 
nasičeni s strokovnim in tehničnim jezikom. 
Nemalokrat se zalotiš, da moraš stran za boljše 
razumevanje še enkrat prebrati. 
 
Kompleksnost in nasičenost mange je res 
impresivna, je ena od tistih vrst mang, kjer ob 
ponovnem branju, vedno najdeš nekaj kar si prej 
nezavedno spustil oz. nisi opazil. Če bi iskala 
kakšno primerjavo, bi bila zagotovo na mestu 
primerjava z znanstveno fantastičnim pisateljem 
Phillipom  K. Dickom in njegovim delom Ali 
androidi sanjajo o električnih ovcah?. 
Vzporednice o vprašanju življenja, njegovi 
vrednosti so na mestu. Že sama manga se začne 
prav tako, kot začetek filma Iztrebljevalec - s 
pogledom na mesto prihodnosti.  
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Stil risanja na trenutke deluje površno, določene 
osebe, predvsem ženska populacija so si vizualno 
zelo podobne, le različne frizure in obnašanje jih 
razloči med seboj. Toda brez skrbi, par obraznih 
potez in takoj vidimo, kaj se dogaja v glavi osebe 
in kaj lahko od nje pričakujemo. Navidezna 
preprostost na eni strani, medtem ko nas na drugi 
strani presune detajlna slika nastajajočega 
kiborga. Nato pa pridete do barvnih delov, kjer se 
nadejate barvne eksplozije, kričeče zelen gozd 
takoj nakaže na njegovo zadušljivost in živčno 
počutje osebe v njem, kričeče rdeče krošnje 
dreves v mestu nakažejo na tragedijo, v 
naslednjem kadru se zagotovo nadejamo 
brizgajoče krvi in zmaličenega trupla.  
 

 
 
Ghost in the Shell ali krajše GITS nam poda nov 
pogled na svet. Je prava pravcata filozofija, ki se 
sprašuje, kje je meja med sebe zavedajočim 
bitjem in umetno inteligenco. Ali povedano 
drugače, je filozofija, ki se sprašuje o duši, njenem 
obstoju in naravi. In ali se morda ne bo nekoč v 
prihodnosti zgodilo, da se bo človeški vrsti z dušo 
pridružil še nekdo? 

 

 
 

 
 
Manga vas ne bo pustila hladnega, ker vmesne 
poti ni, ali se boste potili od navdušenja, kaj lahko 
zmore človeški um in nadarjenost ali pa od jeze, 
ko vam ne bo nič jasno. Postali boste zvesti 
oboževalci Shirowa in začeli iskati ostala njegova 
dela, ali pa ga boste zasovražili. A ko bo nanesla 
debata na to mango, gotovo ne boste ostali tiho, 
četudi vam zadeva morebiti ni sedla, se boste v 
pogovoru ujeli na lastne limanice, kajti Shirow bo 
dosegel kar je hotel - o mangi, zgodbi in stilu 
risanja se bo govorilo. Kaj vam lahko na koncu 
rečem - preberite mango in govorite o njej. 
 
 
Taiyo - Branka Resnik 
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #1) 
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Masamune Shirow: 
Orion 
 
Pred kratkim sem se ukvarjal z japonsko mitologijo 
ter ponovno v roke vzel strip japonskega avtorja 
Masamunea Shirowa z naslovom Orion. 
Masamune Shirow je najbolj znan po svojem stripu 
Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai), ki je 
bil zelo uspešno ekraniziran, ustvaril pa je tudi 
veliko drugih stripov, po katerih so prav tako 
nastale animirane adaptacije (Appleseed, 
Dominion Tank Police, Black Magic). Orion je 
nastal leta 1991, takoj za slovitim Ghost in the 
Shell, in je zaenkrat edini njegov strip, ki ni bil tako 
ali drugače ekraniziran. 
 

 
 
Po avtorjevih lastnih besedah se zgodba odvija v 
času, preden se je pojavil človek. Galaktični imperij 
Yamata je na vrhuncu svojega razvoja, zatorej se 
je nabrala ogromna količina negativne karme. 
Vodilni znanstveniki so na planetu, ki se bo nekoč 
imenoval Zemlja, ustvarili mogočen naga-reaktor, 
ki bo zbral vso negativno karmo imperija in jo 
pretvoril v pozitivno. 
 
Manga (japonski strip) Orion je nenavadna zmes 
magije, znanosti in japonske mitologije. 
Natančneje: Shirow vzame različne magične šole in 
veje budizma ter jih obravnava kot znanstvene 

teorije. Zgodba doseže vrhunec v boju med 
ogromnim osem-(devet?, deset?)-glavim naga-
reaktorjem in Susanom, kar je poznavalcem 
japonske mitologije znano kot boj med zmajem 
Oročijem in bogom Susano'ojem. Pojavijo se 
tudi drugi mitološki liki, na primer opičji kralj 
Songoku, prav tako se strip opira na Lovecraftov 
mit o Cthulhuju. Shirow sam pove, da je Orion 
kot drevo, katerega veje navidez vodijo raznim 
mitologijam, vendar v resnici ne vodijo nikamor. 
Drugače povedano: poznavanje določenih mitologij 
bo vsekakor dobrodošlo, vendar pri branju stripa 
lahko vso psevdoznanost in kvazimitologijo mirno 
ignorirate. 
 
Masamune Shirow je zelo razgledan človek, ki 
se zanima za znanstvena odkritja, sicer pa tisti, ki 
so brali kakšno njegovo delo, to zagotovo vedo. 
Njegovi stripi imajo mestoma poglobljene razlage o 
delovanju in principih določenih tehnologij, večkrat 
pa mu tudi v samem stripu zmanjka prostora in 
piše opombe na dnu strani ali ob koncu bukle. 
Orion ima pri koncu kar šest strani zapiskov in 
shem, kjer razlaga naga-reaktorje, stopnje 
harmoničnosti, dharma enačbe in podobno. Čeprav 
ustvari neko izmišljeno znanost, pravzaprav gre za 
fiziko osnovnih delcev preoblečeno v misticizem. 
 
Precej zapleteno zgodbo in ozadje uravnovesi z 
značilno akcijo in zabavnimi liki. Seska je tipičen 
Shirow ženski lik, odločna (in pogosto pomanjkljivo 
oblečena), je pa tudi ena njegovih najbolj zabavnih 
vodilnih ženskih vlog. Je megalomanična in ne 
popusti zlahka od svojih pogosto nepremišljenih 
idej. Susano je prav takšen, kot je opisan v 
mitoloških pripovedih. Divji in ponosen, ampak 
navsezadnje je bog viharjev in morja. 
 
Orion je bil preveden v angleščino leta 2001, še 
preden je prišlo do sedanjega razcveta animejev in 
mang na Zahodu. To pa lahko pomeni dve stvari: 
ali sta prevod in predelava zanič, ali pa sta odlična. 
Orion je odlično preveden. Legendarni Studio 
Proteus je delo opravil brez napak, založil pa ga 
je Dark Horse Comics. Za prevod sta poskrbela 
Frederik L. Schodt, ki je davnega leta 1983 
spisal prvo teoretsko delo o japonskih stripih 
(Manga! Manga! The World of Japanese 
Comics) ter ustanovitelj Studia Proteus Toren 
Smith. 
 
Zaradi dobrega prevoda bo Orion zanimiv tudi 
tistim, ki se še niso srečali z japonskimi stripi, 
vendar bo marsikaterega bralca odvrnilo pogosto 
nerazumljivo razlaganje mističnih tehnologij. 
 
Peter Dobaj 
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #5) 
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Neil Gaiman & Dave McKean 
Black Orchid 
 
 
Osemdeseta leta so bila za ameriške stripe 
pomembno desetletje. Poleg ponovnega vzpona 
alternativnega stripa z Love & Rockets bratov 
Hernandez so se v tem desetletju lotili 
superherojev. Superheroji so se v stripih pojavili 
leta 1938, ter do osemdesetih bolj ali manj 
uspešno opravljali svoje delo. Medtem ko jih je 
Stan Lee v šestdesetih prikazal v bolj človeški luči 
- kot ljudi z vsakdanjimi težavami - pa pisci, kot so 
Frank Miller in Alan Moore niso bili tako 
prijazni. V osemdestih so superheroji nenadoma 
postali sociopati, psihopati, morilci in še kaj. 
Dekonstrukcija superherojev je prinesla psihološko 
kompleksnejše predstavitve likov in zgodbe, ki se 
danes smatrajo za mojstrovine žanra. 
 

 
 

Black Orchid je na ameriško stripovsko tržišče 
lansiral Neila Gaimana in Davea McKeana. 
Zgodba obudi davno pozabljeno superjunakinjo 
Black Orchid, ki jo Gaiman interpretira povsem po 
svoje ter skozi njo tudi sam superherojski strip. 
Gaiman že takoj na začetku stripa pojasni bralcu, 
da pozna vsa 'pravila' žanra. In se jih ne bo držal. 
Glavni negativec pove junakinji, da ji ne bo 
razlagal svojega zapletenega načrta in ji ne bo 
postavil nekakšne pasti, iz katere se bo uspela 
rešiti. Ampak jo bo ustrelil. Tako pisec ubije 
naslovno junakinjo že na šesti strani. Seveda to še 
ni konec stripa, je šele začetek. Gaiman in McKean 
v zgodbi obiščeta mnoge znane obraze in kraje 
(Batman, Poison Ivy, ter Mooreov Swamp 
Thing), končni razplet pa namesto krvavega 

maščevanja postreže z miroljubnim sporočilom, ki 
je svojčas zmedel marsikaterega ljubitelja 
brezkompromisnih superjunakov. 
 

Tudi McKeanov stil risanja je povsem drugačen od 
vsega, kar človek pričakuje v superherojskem 
stripu. Ni anatomskega opevanja mišičastih moških 
teles, temveč nekakšna barvita fotografska 
zasanjanost, ki se odlično sklada z Gaimanovo 
senzibilnostjo. McKean se v kasnejšem stripu 
Arkham Asylum še vrne v istoimensko 
umobolnico, katero je zarisal tukaj, takrat z 
Batmanom v glavni vlogi, kjer bolj mračno 
notranje življenje junaka ustvari dosti bolj 
klavstrofobičen in temačen prostor. McKeanov 
kolažni stil se skozi leta leta ni veliko spremenil, 
kvečjemu ga je prenesel na več medijev (npr. film 
MirrorMask). 
 

Strip je bil objavljen leta 1988, leto preden je 
začela redna publikacija Gaimanovega 
najobsežnejšega dela sploh, stripa The Sandman. 
Black Orchid je zaključena celota, ki je bila 
objavljena v treh delih, obsega pa dobrih 150 
strani. Kot se je kasneje večkrat zgodilo, je 
Gaiman ustvaril (proti pričakovanjem) dovolj dobro 
delo, ki so ga kasneje predali drugim ustvarjalcem, 
da nadaljujejo, kjer je sam postavil zaključek. Prav 
zato se je pri Sandmanu boril za dovoljenje, da 
drugi avtorji ne nadaljujejo njegovega serijala. 
 

 
 

Čeprav se Black Orchid ne kuje toliko v zvezde kot 
Mooreovi Watchmeni ali Millerjev Dark Knight 
Returns, in je tudi sam Gaiman rekel, da se mu je 
lik zdel preveč tog, vseeno predstavlja eno 
pomembnejših del iz časa dekonstrukcije 
superherojev. Skupaj z bogato risbo je še danes 
eden najboljših predstavnikov superherojskega 
žanra stripov, ki mu današnje mesečne štance 
komaj sežejo do kolen. 
 
Peter Dobaj 
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #6) 
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Tomaž Lavrič:  
Slepo sonce 
 
 

 
 
Naj vam kot prvo zaupam, da nisem velik 
poznavalec stripa. Pravzaprav obvladam le Mikija 
Mustra, ostali izleti so bili bolj občasne narave. 
Tudi nisem velik poznavalec pisane ali risane 
znanstvene fantastike, saj moje korenine segajo 
predvsem v zvrst fantazije. A kljub temu bom tukaj 
predstavil delo, ki je strip in ki je znanstvena 
fantastika. Ker iz njega iz vsake strani zaslepljujoče 
sveti odličnost. Vrhunska znanstvena fantastika 
torej, ki pridobi na teži tudi zato, ker je delo 
slovenskega avtorja. 
 
Slepo sonce sestavlja devet zgodb, postavljenih v 
daljno (spremni tekst sicer navaja, da ne v tako 
daljno, ampak se ne dam) prihodnost, kjer bo našo 
Zemljo pošteno ogrelo Sonce. Prebivalstvo bo 
zadnja zatočišča iskalo ob polih, saj je postalo 
življenje ob ekvatorju in tudi precej višje in nižje 
zaradi visokih temperatur nemogoče. Preživelo 
ljudstvo životari na robovih planeta, takratno 
življenje pa spoznamo skozi devet zgodb, slik 
navadnih ljudi (okej, tudi kakega mutanta in 
robota), ki bijejo bitko s preživljanjem vsakdanjika.  
 
In v teh zgodbah je skrito neverjetno veliko 
vsebine. Upam si reči, da je avtorju uspelo vnesti v 

nekajstranske zgodbe več snovi in globine, kot jo 
nudijo tisočstranske bukve. Namreč, čeprav so te 
slike postavljene v apokaliptično prihodnost, le-ta 
ni razlog za štorije. To vlogo prevzamejo 
»apokaliptizirane« zgodbe posameznikov, malih 
ljudi, takratnih prebivalcev. V ospredje stopi 
tematika ljubezni, osamljenosti, brezupa in zdi se, 
da avtor ne bo pustil čisto nič upanja. A zadnja, 
deveta zgodba mojstrsko objame vse prejšnje in 
»optimistizira« do takrat tragičen podton serije 
(vmes smo za sprostitev sicer deležni tudi nekaj 
humorja, črnega seveda), na katerega se je bralec 
že navadil. Ta zasuk na koncu ima tako še večji 
učinek in sveti v bralčevi zavesti še dolgo po 
odložitvi stripa. Največja vrlina stripa je v tem, da 
bralca s tako lahkoto pripravi k globljemu, 
pravzaprav kar filozofskemu razmišljanju in da se 
pri tem tega niti ne zave. Misli skorajda hipnotično  
odjadrajo k iskanju neke višje resnice. Najprej nas 
v trans odpelje učinkovita črno-bela risba, ki se ji 
pridruži izjemno spoliran in minimalističen tekst, 
kjer se zdi, da bi vsaka morebitna dodana beseda, 
dodaten opis, porušil vse ravnotežje. Vse to še 
skupaj ob vsebinski odličnosti predstavlja izvrstno 
bralno izkušnjo, ki so jo zmožna deliti le dela 
vrhunske kvalitete. 
 

 
 
 
Aleš Cimprič (Flegma) 
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #0) 



PRIMOŽ TRUBAR                                                                                       STRIPOHOLIK 
 

- 14 - 



PRIMOŽ TRUBAR                                                                                       STRIPOHOLIK 
 

- 15 - 



PRIMOŽ TRUBAR                                                                                       STRIPOHOLIK 
 

- 16 - 



PRIMOŽ TRUBAR                                                                                       STRIPOHOLIK 
 

- 17 - 



PRIMOŽ TRUBAR                                                                                       STRIPOHOLIK 
 

- 18 - 



Stripovske izdaje v slovenščini v letu 2007                             STRIPOHOLIK 
 

- 19 - 

STRIPOVSKE IZDAJE V 
SLOVENŠČINI V LETU 2007 
 
 
Kako brati Jaka Racmana  
Ariel Dorfman in Armand Mattelart  
(Založba Maska, prevod Aleksandra Rekar) 

 
 
 
Svet duhov  
Daniel Clowes 
(Ambasada strip)  

 
 

Mostovi  
Dr. Horowitz & Gašper Rus & Iztok Lovrić: 
(Republika strip)  

 
 
 
Stekleno mesto  
Auster, Karasik in Mazzucchelli 
(LUD Literatura) 
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Lester Cockney 1 - Norci iz Kabula  
Franz 
(STUDIO RISAR)  

 
 
 
Jeremiah - Elsie in ulica  
Hermann 
(STUDIO RISAR)  

 
 

Rdečebradčeva mladost 1 - Bratje obale  
Perrissin in Redondo 
(STUDIO RISAR)  

 
 
 
Tožba izgubljene doline 1 – Sioban 
Rosinski in Dufaux 
(STUDIO RISAR)  
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Fanzin Stripoholik 1 
(društvo Stripoholik)  
 
Fanzin Stripoholik 2  
(društvo Stripoholik)  
 
Fanzin Stripoholik 3 
(društvo Stripoholik)  
 
Fanzin Stripoholik 4 
(društvo Stripoholik)  
 
Fanzin Stripoholik 5 
(društvo Stripoholik) 
  
Fanzin Stripoholik 6 
(društvo Stripoholik) 

 
 
 
Oklepaj (podolgovati)  
Izar Lunaček 
(Zbirka O) 

 
 

Oklepaj: Metuljeve sanje (knjiga)  
Izar Lunaček 
(Republika strip)  

 
 
 
Temna stran mavrice  
Iztok Lovrić, Iztok Sitar in Jelena Bertoncelj 
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Zgodovina slovenskega stripa 1927 - 2007 
Iztok Sitar 
(UMco)  

 
 
 
Mortadelc Pa File - Kandidat  

 
 

Strip Bumerang 2  
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 3  
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 4  
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 5 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 6 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 7 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 8  
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 9 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 10 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 11 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 12 
(STUDIO RISAR)  
 

Strip Bumerang 13 
(STUDIO RISAR)  
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Princesa Ai 1 
Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky 
(Učila)  

 
 
Princesa Ai 2 
Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky  
(Učila)  

 
 
Princesa Ai 3 
Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky  
(Učila) 

 
 

Stripburger 45 
(FORUM)  

 
 
 
Stripburger 46 
(FORUM) 
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GLASOVANJE ZA NAJ STRIPOVSKO IZDAJO V SLOVENŠČINI V LETU 2007 
 
 
Na forumu http://forum.striparna.com smo po koncu leta 2007 pripravili glasovanje za naj stripovsko 
izdajo v slovenščini v letu 2007. Prvo mestu na lestvici je na koncu osvojila knjiga Zgodovina slovenskega 
stripa 1927 - 2007, avtorja Iztoka Sitarja – Ninela, založnika Umco. Celotna lestvica je spodaj. 
Ob koncu glasovanja smo med tistimi, ki so glasovali, izžrebali pet stripovskih nagrad, ki sta jih prispevala 
Ninel in Tomdar. 
 
Iztok Sitar: Zgodovina slovenskega stripa 1927 - 2007 (UMco) 103 
Strip Bumerang 13 (RISAR) 92 
Franz: Lester Cockney 1 - Norci iz Kabula (RISAR) 67 
Perrissin in Redondo: Rdečebradčeva mladost 1 - Bratje obale (RISAR) 60 
Strip Bumerang 12 (RISAR) 58 
Strip Bumerang 05 (RISAR) 51 
Rosinski in Dufaux: Tožba izgubljene doline 1 - Sioban (RISAR) 49 
Strip Bumerang 11 (RISAR) 47 
Fanzin Stripoholik 4 (društvo Stripoholik) 44 
Strip Bumerang 08 (RISAR) 44 
Fanzin Stripoholik 1 (društvo Stripoholik) 39 
Hermann: Jeremiah - Elsie in ulica (RISAR) 39 
Izar Lunaček: Oklepaj (Knjiga) (Republika strip) 39 
Strip Bumerang 10 (RISAR) 37 
Strip Bumerang 04 (RISAR) 34 
Strip Bumerang 02 (RISAR) 30 
Strip Bumerang 09 (RISAR) 30 
Strip Bumerang 03 (RISAR) 25 
Iztok Lovrić, Iztok Sitar in Jelena Bertoncelj: Temna stran mavrice 21 
Daniel Clowes: Svet duhov (Ambasada strip) 20 
Fanzin Stripoholik 5 (društvo Stripoholik) 19 
Fanzin Stripoholik 3 (društvo Stripoholik) 18 
Fanzin Stripoholik 2 (društvo Stripoholik) 16 
Strip Bumerang 06 (RISAR) 11 
Strip Bumerang 07 (RISAR) 9 
Izar Lunaček: Oklepaj (podolgovati) 8 
Dr. Horowitz & Gašper Rus & Iztok Lovrić: Mostovi (Republika strip) 6 
Fanzin Stripoholik 6 (društvo Stripoholik) 5 
Mortadelc pa File: Kandidat 5 
Misaho Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky: Princesa Ai 1 (Učila) 4 
Misaho Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky: Princesa Ai 2 (Učila) 3 
Misaho Kujiradou, Courtney Love in D.J. Milky: Princesa Ai 3 (Učila) 2 
Ariel Dorfman in Armand Mattelart: Kako brati Jaka Racmana (maska) 0 
Paul Auster, Paul Karasik in Davide Mazzucchelli: Stekleno mesto 0 
Stripburger 45 (FORUM) 0 
Stripburger 46 (FORUM) 0 

 
 
 

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 2008 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 
 


