Uvodnik
Kazalo
Pozdravljen, Stripoholik!
Pred teboj je nova številka našega društvenega
fanzina. Še en produkt stripovskih zanesenjakov, ki
soustvarjajo in dajejo celotno podobo tiskovini,
namenjeni vsem, katere zanima deveta umetnost,
ter vse povezano z njo.
Naše društvo Stripoholik je zelo mlado na slovenski
stripovski sceni. Letos 22. marca smo napolnili eno
leto od ustanovitve. Kljub naši mladosti smo
dejavni z vsemi našimi akcijami. Da smo mladi,
pove tudi prihajajoča visoka obletnica stripa na
slovenskem, kajti letos poteka 80. obletnica
slovenskega stripa, kar priča da je strip medij, ki
ima zelo dolge korenine tudi pri nas. 24. aprila bo
v okviru Tedna knjige 2007 v Celju, društvo
Stripoholik sodelovalo na dnevu stripa, imelo
svojo stojnico in se dostojno predstavilo še ostalim
ljubiteljem risanih sličic. Verjamemo, da se nas bo
na prihajajočem dnevu stripa zbralo veliko število
ljubiteljev stripa in si bomo ogledali razstavo
stripov ter najstarejšega primerka slovenskega
stripa pri nas. Tako da bodo vsi okusi prišli na
svoje.
Da pri nas nismo samo taki, ki radi beremo in
gledamo umetnine tujih avtorjev, si lahko ogledate
v galeriji in stripovskem delu fanzina umetnine
domačih neuveljavljenih a odličnih, obetajočih in
nadarjenih avtorjev. Uživali boste tako v kratkih
stripih kot risbah, ki so vam ponujeni na ogled in
občudovanje. Stripovska ponudba se počasi
povečuje in na dnevih stripa bosta izšla dva nova
albuma Studia Risar, ter že 6. številka mesečnika
Strip Bumerang.
Zelo stripovsko intenzivno vstopamo v pomlad, ki
pa še zdaleč ni vrhunec letošnje strip ponudbe.
Maja se bo v Makarski odvil stripovski festival
Mafest , kjer se obljublja obilo stripovskih novitet
hrvaških izdajateljev. Odlična destinacija za
vsakega striparja, ki želi združiti stripe in morje.
Potem je tu poletje, letni čas, ki prinese največ
novih bralcev stripa, ter tudi "povratnike" saj ob
svojem dopustu na hrvaškem primorju ob obisku
trafike, posežejo tudi po stripih, ter tako spoznajo
ali se vrnejo v svet stripa.
Ob upanju, da se vidimo na prihajajočih strip
bazarjih, vam želimo obilo striparskega užitka ob
branju našega fanzina.

Dare Tomić
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Strip bazar v Ljubljani
Ljubljana, 17. marec 2007, izvedba III.
ljubljanskega strip bazarja v Ljubljani. Že tretjič v
podhodu Ajdovščina pred društveno čitalnico
Stripoholik.

nas je veselilo, nismo namreč bili samo eni in isti
obrazi, ampak je bilo kar nekaj novih. Bazar
začenja dobivati na veljavi, obiskanost je
konstantna, obiskovalci so iz cele Slovenije, tudi iz
sosednje Hrvaške in celo iz Srbije.
Proti koncu bazarja nas je obiskal Sandi Buch
skupaj z Mikico (Miodrag Ivanović), Ratkom
(Dveribad), Željkom (dudum). Miodrag Ivanović,
ki je včasih pri Dnevniku med ostalimi ustvarjal
jugoslovanskega Velikega Bleka, je postal novi
častni član društva Stripoholik. Skupno smo ta dan
dobili 6 novih članov in tako je skupno število
članov društva skočilo na 63 članov.

Stojnice Tomdarja z bogato ponudbo stripov

Sobotno jutro, kopica članov, ki mrzlično
postavljajo klopi za bazar, ki se bo ravno začel.
Pogled na to množico zanesenjakov, ki v hipu
postavijo več velikih stojnic namenjenih samo
stripom, spomni na mravljišče. Potem postavljanje
vseh mogočnih škatel in zabojev polnih stripov, ter
stripov raznih formatov in debelin, tudi tujih. Še
zadnji napotki, ter pregled nad ponudbo in bazar
se lahko začne.

Sandi Buch, Mikica in Tomdar

Mikica, kot častni član društva Stripoholik, prejema
izkaznico društva od Tomdarja

Stojnice ljubitelja stripov Iztoka
In dejansko se je vse tako odvilo. Tretji bazar je bil
kljub medlemu odzivu preko foruma več kot
zadovoljivo obiskan. Res je, bilo je manj
ponudnikov kot prvič in drugič, vendar pa obisk ni
bil zanemarljiv. Obiskalo nas je veliko novih
obrazov, nekatere smo videli celo prvič, nekateri še
niso bili niti prijavljeni na forumu. Vendar so slišali
za bazar in si vzeli čas in nas prišli pogledat. In to
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Še ena zanimivost: v času bazarja je knjižnica Vale
Novak ponudila 10 % popust na njihovo strip
ponudbo in se s tem pozitivno odzvala k
sodelovanju na bazarju.
Pred izvedbo III. bazarja je bilo kar nekaj
dvomljivcev, ki so menili, da bazar enkrat mesečno
ni zanimiv!? Zgoraj opisani dogodki povedo čisto
drugačno zgodbo, namreč da je interesentov
veliko, dati jim moramo možnost nekega stalnega
kontinuiranega dogodka kot je bazar, da se lahko

STRIPOHOLIK

REPORTAŽA
na enem mestu družijo, izmenjajo in nakupijo
stripe ter popolnijo vrzeli v svojih zbirkah. To nam
je že tretjič uspelo in nam daje upanje za
prihodnje bazarje, ki jih tudi napovedujem ob tej
priložnosti.
Napoved za STRIP BAZAR-je do konca leta 2007:
21.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 22.9., 20.10,
17.11. in 22.12.

Bazar se odvija v centru Ljubljane v podhodu Ajdovščina
- Ajdovščina 4, pod bivšo poslovno stavbo Metalke,
sosednji lokal od Videoteke ALF

Kako postati član društva Stripoholik?

Licitacije

Verjamem, da tisti, ki je obiskal katerega od
preteklih bazarjev, ni odšel praznih rok domov in
je znatno popolnil svoje zbirke. Zato upam, da se
bomo kmalu videli še na vseh ostalih bazarjih in
skupaj popolnili manjkajoče nam stripe in se imeli
fino ob obilici stripov. Naj bo vsaka predzadnja
sobota v mesecu, sobota namenjena za obisk strip
bazarja v Ljubljani.

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_izja
va.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.

Lep pozdrav do naslednjič!
Preberite si tudi statut društva:
www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf
Tomdar
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Richard (Vance) Corben
Richard (Vance) Corben je zagotovo eden
najpomembnejših svetovnih avtorjev stripa.
Rodil se je oktobra 1940 v ZDA, država Missouri.
Stilistično je Corben eden najbolj unikatnih
avtorjev, ki ga ni mogoče primerjati prav z
nobenim
risarjem
v
svetu
stripa.
Objavljati je začel ob koncu šestdesetih let, v
"underground" revijah in publikacijah, ki imajo
dandanes visoko ceno prav zaradi njegovih
prispevkov (Skull, Fantagor, Death Rattle, Voice of
Comicdom,...). Najbolj znane objave so bile v
francoski reviji Metal Hurlant, ki je začela izhajati
aprila 1977. Tam je bil Corben, kot edini
neevropejec, eden od štirih stebrov revije. Ostali
trije mojstri so bili Druillet, Gillon in Moebius
(Giraud, drugače avtor popularnega Blueberryja).
V Metal Hurlantu (revija je predhodnik ameriške
revije Heavy Metal) je izšlo tudi prvo nadaljevanje
Dena, poznanega serijala, ki je dobesedno
preplavil svet in je bil objavljen tudi pri nas.
Kasneje so bili objavljeni še štirje deli, in nekakšno
kvazi nadaljevanje z naslovom Den Saga (v štirih
zvezkih). Francozi so takrat serializirali in nato
izdali v albumu tudi njegovo delo Rowlf. To je strip
album o volku s človeškimi čustvi. Strip je bil v
barvah ponatisnjen v Heavy Metalu. Francoski
album je črnobel, nekoliko večjega formata, z
mehkimi platnicami in predstavlja veliko rariteto
med zbiralci. Ki ima seveda tudi visoko ceno. V
ZDA pa je založba Catalan izdala omenjeni album v
barvah, v tretjem albumu njegovih izbranih del iz
"underground" revij. Corben je poznan tudi po
adaptaciji zgodbe Bloodstar Roberta Howarda, trdo
vezana izdaja (v črnobeli tehniki) je izšla pri
Morningstar press, potreboval pa sem skoraj deset
let, da sem se dokopal do nje. Tudi to delo
poznamo pri nas, v barvah, kakor tudi Mutant
World, vse to pa je izšlo v novosadski stripoteki.
Corben je kasneje narisal tudi nekakšno kvazi
nadaljevanje Son Of Mutant World, v petih
zvezkih, vendar sta bila samo prva dva v barvah.
To so bili časi, ko je ustanovil tvrdko Fantagor
press, in skušal kot samostojni podjetnik lansirati
svoje stripe. A kaj, ko je bil Corben vedno bolj
popularen v Evropi kot ZDA! Ko sem v ZDA pred
leti poslal album Son of Mutant World v nemščini
in italijanščini, in to v barvah, kritiki s katerimi
sodelujem, sploh niso prišli do besede.
Med njegovimi drugi deli, ki niso izšla pri nas, je
znan ZF strip Rip in Time, zgodbe Edgara Alana
Poea (Pacific comics in kasneje Catalan). Njegove
kratke zgodbe, ki so v glavnem izhajale v
Warrenovih časopisih Eerie in Creepy, so zbrane v
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dveh knjigah: Underground 1 in 2, in v posebni
trdovezani številki revije Heavy Metal. Broširana
izdaja ima skoraj 10 zgodb manj. Dolga leta je bil
njegov scenarist izvrstni Strnad. No, poznamo še
manj uspešen erotski strip Bodyssey, pa izjemno
delo The Boy and His Dog, po ZF zgodbi Harlana
Ellisona, ki je kasneje dobil še dve nadaljevanji
(Run, Spot, Run...) in seveda albumsko objavo.
Zgodba, po kateri so posneli tudi film, je
postavljena v daljno prihodnost, kjer mlad fant
kmalu ugotovi, da se lahko zanese samo na
svojega psa. Tako ne zaupa več niti svoji izbranki
in temačen konec, ki je šokiral američane, lahko
mogoče primerjamo z deli Wilsona Tuckerja.

Bloodstar

Izjemno zanimiv je ZF album Jeremy Brood ki pa
se žal prehitro konča. Kot da je imel Corben v
načrtu, da napiše daljšo zgodbo, pa je moral delo
prej prekiniti. Zanimiva pot astronavta na tuj svet,
kjer na planetu odkrije veličasten kip s svojo
podobo, ki so jo zgradili par stoletij prej, obenem
pa napovedali njegov prihod. Album je izšel v
Corbenovi
tvrdki
Fantagor
press.
Prava eksotika so New Tales of Arabian Nights, pa
izvrsten strip o superjunaku Hulku z naslovom
Banner, ki je bil lani objavljen tudi na Hrvaškem v
dveh zvezkih. Narisal je še Hellblazera, izjemen
morbiden kriminalističen strip, zgodbe groze z
naslovom Tales of the Black Diamond, risal je
novega Sandmana, eno zgodbo Teenage Mutant
Ninja Turtles, priredbo Hodgsonove klasične
grozljivke in še marsikaj.

RICHARD
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Kakorkoli že, Corben se skoraj vedno vrača v
horror in erotiko, njegovi izleti v znanstveno
fantastiko so redki. Njegovi liki so groteskni,
nekateri deli teles nenaravno povečani, njegove
ženske so vedno bujno prsate... Malo verjetno je,
da je Corben všeč bralcu že od vsega začetka,
ampak ko ga enkrat osvojiš in se nanj navadiš,
potem odkriješ, da mu ni para.

Richard Corben ex-YU stripografija
Eks almanah #402 (Maj 1, 1984)
Glupa priča (A Dumb Story)
Mladina #20 (May 20, 1987):
naslovna stran: Abominable Snowman
K.W. Jeter: Noči morloka, znaksagite #45 (amber
1997)
naslovna stran
Spunk#6 (Avg,1980)
naslovna stran: Den
Spunk #14 ( 1981)
Senka (Shadow)
Spunk #17 ( Oct., 1981)
Kukac (Bug)
Svet mutanata (Mutant World)

Den

Za tiste, ki nikoli niso brali njegovih stripov, naj
povem, da je sodeloval v filmu Heavy Metal, kjer
je tudi ena od zgodb o Denu, s katerim je zaslovel,
in da obstaja tudi risanka s tem naslovom.
Narisal je velko naslovnic za knjige, naslovnico za
vinilko od Meatloafa, pa koledarje, posterje... No,
sicer pa je napisana tudi svetovna stripografija
njegovih del, ki se še nenehno dopulnjuje. Avtorji
so Rick Obermeyer, Apelgren in moja malenkost.
To je dokaj obsežna zadeva, kakih 70 gosto
pisanih strani in če koga to zanima, ga bom napotil
na mesto, kjer lahko to pregleda. Za vse tiste, ki
so zadovoljni z objavami iz domačih logov, je
spodaj zbrana Corbenova ex-yu stripografija.
Kot zanimivost samo še to. Prva objava Corbena je
bila pri nas leta 1977 v Tribuni, zaslužna pa je tudi
Mladina, ki je objavila njegovo naslovnico leta
1987. To pa je bilo v Sloveniji vse.
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Spunk novosti
II, 22 (Maj 27, 1982)
II, 23 (Jun. 3, 1982)II, 24 (Jun. 10, 1982)
prav tako, Kako crtati strip (XI) Kolor 'a la Korben'
II, 25 (Jun. 17, 1982)II, 26 (Jun. 24, 1982)II, 27 (Jul. 1, 1982)II, 28 (Jul. 8, 1982)II, 29 (Jul. 15, 1982)prav tako, kritika
II, 30 (Jul. 22, 1982)II, 31 (Jul. 29, 1982)II, 32 (Aug. 5, 1982)II, 33 (Aug. 12, 1982)II, 35 (Aug. 19, 1982)II, 36 (Aug. 26, 1982)II, 37 (Sep. 9, 1982)po ena stran na številko, predčasno končano
Strip magazin #5 ( June, 1981)
Oprezno sa zmajevima (b&w) (Damsel In Dragon
Dress)
Strip magazin #15 ( April, 1982)
Prevarena djevojka (b&w) (A Woman Scorned)
Strip magazin #19 Avgust, 1982)
Hram (b&w) (The Temple)
Bladstar (clr) (Bloodstar)
Stripoteka
#679 (Dec. 1, 1981) 4pp
#680 (Dec. 8, 1981) 4pp
#681 (Dec. 15, 1981) 4pp
#682 (Dec. 22, 1981) 4pp
#683 (Dec. 29, 1981) 4pp
#684 (Jan. 5, 1982) 4pp
#685 (Jan. 12, 1982) 4pp
#686 (Jan. 19, 1982) 4pp
#687 (Jan. 26, 1982) 4pp
#688 (Feb. 2, 1982) 4pp
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#689 (Feb. 9, 1982) 4pp
#690 (Feb. 16, 1982) 4pp
#691 (Feb. 23, 1982) 4pp
#692 (Mar. 2, 1982) 4pp
#693 (Mar. 9, 1982) 4pp
#694 (Mar. 16, 1982) 4pp
naslovna stran: "Bloodstar"
#695 (Mar. 23, 1982) 4pp
#696 (Mar. 30, 1982) 4pp
#697 (Apr. 6, 1982) 4pp
#698 (Apr. 13, 1982) 4pp
#699 (Apr. 20, 1982) 4pp
#700 (Apr. 27, 1982) 4pp
#701 (Maj 4, 1982) 4pp

Den
Stripoteka
#880 (Nov. 4, 1986) 3pp
Kritika: Philip Jose Farmer: "Den,
Fantastično putovanje u svet
'Nikadviše'"
#881 (Nov. 11, 1986) 3pp
#882 (Dec. 2, 1986) 3pp
#883 (Dec. 16, 1986) 3pp
#884 (Jan. 6, 1987) 3pp
Kritika: Zoran Dukanovic:
‘O nagosti i o Denu’
#885 (Jan. 20, 1987) 3pp
#886 (Feb. 3, 1987) 3pp
#887 (Feb. 17, 1987) 3pp
#888 (Mar. 3, 1987) 3pp
#889 (Mar. 17, 1987) 3pp
#890 (Apr. 7, 1987) 3pp
#891 (Apr. 21, 1987) 3pp
#892 (Maj 5, 1987) 3pp
#893 (Maj 19, 1987) 3pp
#894 (Jun. 2, 1987) 3pp
#895 (Jun. 16, 1987) 3pp
#896 (Jul. 7, 1987) 3pp
#897 (Jul. 21, 1987) 3pp
#898 (Aug. 4, 1987) 3pp
#899 (Aug. 18, 1987) 3pp
#900 (Sep. 1, 1987) 3pp
#901 (Sep. 15, 1987) 3pp
#902 (Oct. 6, 1987) 3pp
#903 (Oct. 20, 1987) 3pp
#904 (Nov. 3, 1987) 3pp
#905 (Nov. 17, 1987) 3pp
#906 (Dec. 1, 1987) 3pp
#907 (Dec. 15, 1987) 3pp
#908 (Jan. 5, 1988) 3pp
#909 (Feb. 2, 1988) 3pp
#910 (Maj 2, 1988) 3pp
#911 (Jun. 5, 1989) 3pp
#912 (Jul. 4, 1989) 3pp

Stripoteka
#725 (Oct. 19, 1982) 2pp
#726 (Oct. 26, 1982) 4pp
#727 (Nov. 2, 1982) 2pp
Povratak na zemlju (Going Home)
Stripoteka
#727 (Nov. 2, 1982) 2pp
#728 (Nov. 9, 1982) 4pp
#729 (Nov. 16, 1982) 4pp
Aran i Edit (Space Jacked)
Stripoteka
#730 (Nov. 23, 1982) 4pp
#731 (Nov. 30, 1982) 4pp
Gavran (The Raven)
Svet mutanata (Mutant World)
Stripoteka
#759 (Jun. 14, 1983) 4pp
#760 (Jun. 21, 1983) 4pp
#761 (Jun. 28, 1983) 4pp
#762 (Jul. 5, 1983) 4pp
#763 (Jul. 12, 1983) 4pp
#764 (Jul. 19, 1983) 4pp
#765 (Jul. 26, 1983) 4pp
#766 (Aug. 2, 1983) 4pp
#767 (Aug. 9, 1983) 4pp
#768 (Aug. 16, 1983) 4pp
#769 (Aug. 23, 1983) 4pp
#770 (Aug. 30, 1983) 4pp
#771 (Sep. 6, 1983) 4pp
#772 (Sep. 13, 1983) 4pp
#773 (Sep. 20, 1983) 4pp
#774 (Sep. 27, 1983) 4pp

Stripoteka #873 ; Jul 15, 1986)
Ovalni portret ( The Oval Portrait)
Tribuna XXVII, #1 ( Sep., 1977)
Ko se sanje zaletijo( When Dreams Collide)
TOMAS Man ili Filip K. Dik
Kritika
Tvorac čudovišta( 8pp, b&w), Betmen: Crno i
bijelo

Stripoteka #797 ( Maj 3, 1984)
Poslednji slobodnjak (Twilight Of The Dogs)
Stripoteka #799 ( Mar. 20, 1984)
Dvoboj titana (Duel Of The Titans)
Stripoteka #862 (Yugoslavia; Sep. 3, 1985)
Bitka patuljaka (Dome Battle)
Stripoteka #865 ( Dec. 3, 1985)
Kritika: Zoran Dukanovic na‘Svet mutanata’

sigismundus
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Samo med letoma 1991 in 1993 izide 19
računalniških iger o Dylan Dogu. Ogromno jih izide
še kasneje in izhajajo še danes. Večina jih je zanič,
posebej tiste iz Simulmonda.

STOTINU MI VAMPIRA!
ali Zgodba o Dylanu Dogu (2. del)

In bila je luč
Prva številka Dylana Doga je krenila v minimalni
nakladi 20.000 izvodov. To je za založniško hišo
Bonelli meja rentabilnosti, z višjo naklado pa zaradi
specifičnosti stripa niso hoteli tvegati. Niso se
zmotili, kajti prva naklada je bila razprodana le dan
ali dva pred izidom druge številke. Ta trend se je
nadaljeval vse do številke 25, kjer pa prodaja
eksplodira. Od tu dalje naklada teče v vrtoglave
višine - tako je epizoda 43 krenila že s
fantastičnimi 185.000 izvodi. Dylan Dog postane
italijanski fenomen, ki ga spozna takorekoč
sleherno gospodinjstvo.
Vsebinski in prodajni zenit doseže med letoma
1991 in 1995. Takrat naklada posamezne nove
epizode znaša tudi po 500.000 izvodov. Skupaj s
ponatisi starejših številk se mesečno proda tudi po
milijon stripov Dylan Doga. S tem postane drugi
najbolj bran strip na svetu. Na prvem mestu je še
vedno francoski Asterix, čigar nova epizoda krene
v dveh milijonih izvodih.

Dylana berejo vsi – mladina, starina, intelektualci,
gospodinje, itd. Tudi Umberto Eco izjavi: “Dneve in
dneve lahko prebiram Biblijo, Homerja in Dylana
Doga, ne da bi mi postalo dolgčas.” Glede na to,
da Eco rad bere Biblijo, je vprašanje, koliko dober
je njegov okus za literaturo in s tem tudi njegov
izbor Dylan Doga – odvisno od vašega svetovnega
nazora. Ne glede na to, pa je njegova izjava
seveda mišljena kot velik kompliment.
Med tem časom Sclavi še vedno piše za druge
stripe – ustvari najboljšo in najdaljšo (550 strani)
epizodo Zagorja, katere nekateri prizori temeljijo
na Dorejevih biblijskih motivih. Končno odvrže vse
okove in se z užitkom predaja sklavizmu, ki iz te
epizode Zagorja v bralca buta neusmiljeno. To je
najbolj čudna Zagorjeva epizoda, a tako dobra, da
se je samo zaradi nje splačalo 27 let spremljati
Zagorjeve stripe. Zaradi te zgodbe Zagor pridobi
literarno vrednost. Edina zgodba, kjer Duh s sekiro
umre in Darkwood pogori do tal.
Motivi
Dylan Dog zgodbe preveva nekaj ponavljajočih se
motivov:
Če si sposodimo naslov pesmi Alojza
Gradnika, bi ta najbolje podal pomen enega
najbolj pogostih motivov v zgodbah o Dylan Dogu:
Eros-Tanatos.
Po
Sclavijevem
dualističnem
pogledu na svet, smrt označuje konec, ki je hkrati
nov začetek. Zanj je krog življenja odlično podan s
kačo, ki požira svoj lasten rep (konec = začetek),
ljudje pa iščemo sredino tega kroga – to je naš cilj
in večno iskanje smisla. V tem smislu ženska kot
bitje, ki rojeva novo življenje, predstavlja tudi
pogubo, smrt. Sclavi v svojih delih že kar
nesramno enači ljubezen s smrtjo, v smislu, da je
smrt edina prava ljubica (zgodba Totentanz, oz.
Slobodna Dalmacija 1: Ples smrti). Zanj je edina
prava ljubezen nesrečna ljubezen. Ljubezen, ki je
izživeta in brez hrepenenja, se sčasoma neizogibno
izrodi v grozo banalnosti in naveličanosti. Stripi o
Dylan Dogu so tako polni majhnih ali velikih
ljubezenskih zgodb, od katerih pa se le
redkokatera konča srečno. Ena izmed najlepših
nasploh je epizoda 73: Il lungo addio (Dolgo
poslavljanje), katere poanta je tipično sclavijevska:
žalostno je čudovito (in pa, da je v življenju
pomembno povedati drugemu, da ga ljubiš, sicer si
lahko zavoziš življenje).

Zgodba Goblin je izšla v nakladi 200.000 izvodov
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- Naslednji priljubljen motiv je poevski: iluzija
resničnosti – kaj je realno življenje in kaj le
sanjamo? Na ta motiv se ozko vežejo oniristične
epizode Dylana Doga. Toda kaj sploh onirizem je?
To je pojav budnega sanjanja, v katerem oseba
doživlja vizije, kot da so resnične, včasih v njih
celo sodeluje in se udejstvuje. Do tega pojava
pride ob oslabljeni budnosti in premaknjeni,
zmešani zavesti. Pogosto je posledica raznih
infekcij, visoke temperature, zastrupitve (tudi
alkoholne) ali močnih čustvenih pretresov.
Onirizem traja kratek čas, ponavadi ne dlje od
nekaj ur.
- Veliko zgodb pripoveduje o klasičnem lovu na
serijskega morilca.

Konec življenja
100. številka (Zgodba o Dylanu Dogu) velja za
uraden konec serijala in zaključek tetralogije,
katere prvi trije deli so epizode 1, 25 in 43. Dylan
dokonča maketo ladje, se zave svoje preteklosti in
razčisti svoj seksualno-freudovski odnos s svojo
materjo, Xabaras se zopet zlije z dobro stranjo
osebnosti iz česar nastane alkimist izpred 300 let,
ki seveda pobaše Morgano v svoje naročje, se
poslovi od sina, ter s svojo galejo odpluje v vesolje
(dobesedno). Dylan je tako razrešil še svoj najtežji
primer: lastno nočno moro, zato se na koncu
epizode poslovi z naslova Craven Road 7 in odide v
sončni zahod.

- Kot vsi stripi tudi Dylan Dog črpa iz popularnih
filmov in knjig. Toda za razliko od drugih stripov, ki
isto zgodbo povedo še enkrat, le s svojim junakom
v glavni vlogi, gre Dylan dlje. Nekako do treh
četrtin zgodba verno povzame vso zgodbo iz
izvornega materiala (Terminator, Odiseja 2001,
Stepford Wives, The Dead Zone, itd.), nato pa
sledi nadgradnja zgodbe. Spin ali twist, ki vso
prejšnjo zgodbo prikaže v drugačni luči oz. jo
postavi na glavo.
- Disfunkcionalnost birokracije in prihodnost, ki ne
funkcionira. V takšnih zgodbah se vidi velik vpliv
filmov Terryja Gilliama (Brazil, 12 opic, itd.), hkrati
pa je takšen do absurda zbirokratiziran svet
pravzaprav Sclavijeva vizija pekla.
- Eksistencialni strah, tesnoba obstajanja v
absurdnem svetu, ki nas obdaja. Te zgodbe
mnogokrat enostavno temeljijo na surrealnih
slikarskih delih znanih umetnikov, kot sta belgijski
slikar Rene Magritte (Golconda) ali Hieronymus
Bosch.
Jubilejna 100. številka v barvi

- Čeprav v stripih o Dylanu Dogu nastopa kopica
grdih pošasti, le-te niso ‘običajne’ pošasti, ki jih je
treba čimprej postreliti, temveč gre za
manifestirane travme in strahove človeške psihe, ki
so skrite globoko pod plastjo zavednega, a dovolj
močne, da butajo navzven: krivda, potlačeni
spomini, pohlep, pohota, napuh, ljubosumje, strah
pred smrtjo, strah pred življenjem, celo strah pred
obstajanjem, itd.
Čeprav stripe povečini berejo mladi moški, so ob
testiranju demografije presenečeno ugotovili, da je
kar polovica bralcev Dylana Doga v resnici bralk.
Kaj je na tem stripu tako zanimivega za ženske,
avtor tegale članka na žalost ni uspel izbrskati.
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Sclavi je s tem končal svoj serijal ter se v mislih
začel poslavljati od njega. Toda v tem krutem
kapitalističnem svetu avtorji nimajo avtorskih
pravic za svoja lastna dela. Sclavi tako ne
poseduje Dylana Doga, temveč ga ima v lasti
založnik. Ker se je v tem času strip prodajal za
med, bi bil neumen vsakdo, ki bi ubil kuro, ki mu
nese zlata jajca, zato je strip veselo izhajal še
naprej. Sclavi je v predgovoru 100. številke bralce
naprosil, naj se obnašajo, kot da ta epizoda ni
nikoli izšla. S tem je bila kontinuiteta serije
neprekinjena za kasnejše epizode.
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Življenje po življenju
Po letu 1995 pride do drastičnega upada kvalitete.
Sclavi piše vedno manj, nadomeščajo ga drugi, ki
jim ne uspe zaobjeti njegovega stila, ali pa se je
slednjemu izrabil lesk. Scenaristi se menjavajo, a
brez uspeha. Sclavi se uradno poslovi z epizodo
176: Il progetto. Že pred tem se pojavijo govorice
o njegovem alkoholizmu, psihiatriji, pisateljski
blokadi itd. Po intervjuju sodeč je vse to laž:
enostavno se mu ne da več pisat (česarkoli),
denarja za svoje skromno življenje pa ima dovolj.
Pritegne ga internet.
Nadomesti ga Claudio Chiaverotti, ki pa je grozen
– poetika njegovih zgodb je zgrešena, bistvo
zgodb pa so ena bolj čudna usmrtitev od druge. Še
hujši je njegov naslednik Pasquale Ruju, čigar
epizode so prava katastrofa. V njegovem času
kvaliteta tako pade, da strip berejo le še najbolj
zvesti bralci, ki ne pričakujejo več dobre zgodbe,
temveč so srečni že, če ima zgodba kolikor toliko
ne-slab začetek in so zadovoljni, če zgodba do
konca zvozi na valu povprečnosti. Ruju zelo
uspešno, iz zgodbe v zgodbo, vsakič znova definira
novo, nižje kvalitativno dno.

smrtjo). Harvey, umrla duša, baranta s Smrtjo: če
zmaga v igri šaha, bo lahko živel naprej, toda cena
je visoka: za vsako izgubljeno figuro mora določiti
kateri od njegovih najbližnjih sorodnikov ali
prijateljev mora umreti. Sprva se zdi, da je Harvey
sebična duša, ki bi za podaljšanje svojega življenja
brez pomislekov žrtvovala druge, toda na koncu je
Smrt tista, ki zabodeno pogleda, saj uvidi, da jo je
Harvey uporabil kot figuro na šahovnici.
Tudi Ruju se odkupi za kopico slabih zgodb in sicer
z epizodo 193: L’Eterna illusione (Večna iluzija).
Začne se kot klasičen lov na serijskega morilca,
toda izkaže se, da ta morilec ne mori, temveč je le
Smrt, ki tistim, ki zaradi nesrečne ljubezni umrejo
v sebi, odnese delček duše oz. srca.

Nevesta življenja po življenju
Sonce zopet posije, ko 26-letna fenica stripa pošlje
par svojih zgodb na založniško hišo Bonelli. Ker
odziva dolgo ni bilo, je punca na vse skupaj že
pozabila. Toda dve leti kasneje dobi vabilo za
obisk: njenih zgodb sicer ne bodo uporabili, a je v
njih dovolj potenciala, da ji dajo še eno šanso.
Paola Barbato, kot je dekletu ime, sicer poskoči od
veselja in takoj napiše še eno zgodbo. Toda po
izidu naleti na mrzel tuš, saj so bile kritike povečini
negativne. Kot preveč zagreta fenica, ki nima
izkušenj s stripi, je naredila dve napaki: v
razmeroma majhen prostor (96 strani) je stlačila
preveč vsebine naenkrat, ter zagrešila osnovne
napake pisanja za strip: opisovala je, kaj slika kaže
in kaj kdo na njej počne. Rezultat ni bil toliko strip
kot knjiga, saj so vse strani prepolne besedila. Ena
izmed sličic je recimo tako polna besedila, da so od
celotne risbe ostali le čevlji glavnega junaka.
Toda to so bile porodne težave. Paola jih je kmalu
z lahkoto presegla in se sčasoma povzpela na
mesto glavne scenaristke serijala. Njene zgodbe so
postajale vedno boljše in tako je ženski pogled na
gotski horror precej dobro osvežil sicer že precej
izžet, utrujen in bled serijal. Kvaliteta se sicer nikoli
ni vrnila na prejšnji nivo, a bralcev ob nakupu nove
zgodbe ni več tako strah, da bo zgodba zanič.
Napiše eno najboljših zgodb serijala, in sicer
številko 212: Necropolis. Za to zgodbo še Sclavi
reče, da si želi, da bi jo on napisal. Seveda brez
manjših sprememb ne gre: Dylan v njenih zgodbah
le še redkokdaj seksa.

Igra s smrtjo

Toda vsaka kura slepo zrno najde. Chiaverotti tu in
tam sproducira kakšno fenomenalno zgodbo,
recimo številko 66: La partita con la morte (Igra s
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Paola Barbato je še danes, po več kot šest letih,
glavna scenaristka serijala.
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Sinovi življenja po življenju
Leta 1999 v ZDA izide šest reprezentančno
izbranih “kao” najboljših epizod, leto kasneje še
sedma. Naslovnice nariše Mike Mignola, svetovno
znan po stripu Hellboy. Naslovnice so za spodaj
podpisano malenkost precej grde in so videti, kot
da jih je Mike na hitro načečkal v naglici.
Toda ker se v ZDA ni za igrati z avtorskimi
pravicami, so morali vnesti nekaj sprememb.
Gručo je vse preveč podoben Gruču Marxu, zato so
ga preimenovali v Felixa ter mu retuširali brke. Če
se blago izrazimo, zapišimo, da golobradi Felix
deluje na moč nenavadno.
Serija ni dovolj uspešna, da bi krenila mesečno, a
cilj izdajanja v ZDA ni uspeh na strip tržišču,
temveč le vzpostavitev baze na osnovi katere bi se
lahko strip začel ponujati Hollywoodu. In res,
pravice za snemanje filma odkupi Dimension
Studios, takrat zelo popularna produkcijska hiša
grozljivk (serija Krik). Napisanih je več kot ducat
scenarijev. V njih je lik Dylana popolnoma
neprepoznaven – spremenili so ga v depresivnega
film noir hard boiled pijanskega cinika, ki zelo rad
strelja in še raje pije. Na srečo do produkcije filma
nikoli ne pride.

naslovov: “Cemetery Man”, “Of Love, Of Death”
ter Demons 95 (kot še eden v popularni seriji
Demons)
Režiser Michele Soavi je ustvaril nekaj zelo lepih
posnetkov, film je zelo veren konceptu stripa, toda
izpadel je točno takšen, kot material na katerih
strip temelji: poceni in šlampasti horror, ki je
zaradi tega na trenutke smešen, ne pa grozljiv.
Verjetno to ni bil namen avtorjev, a se kljub temu
(ali pa ravno zaradi tega) zelo dobro prilega ideji
stripa, torej mu gre to šteti v plus.
Vrnitev življenja po življenju
Oktobra 2006 je bila 20. obletnica izhajanja tega
stripa. Paola Barbato je za to priložnost napisala
dvodelno zgodbo o Xabarasu, ki vsebinsko
nadaljuje 100. epizodo, torej tisto, ki za
kontinuiteto stripa naj ne bi obstajala oz. velja za
mrtvi rokav. Toda za največji bonbonček se je
izkazala napoved, da se k pisanju za strip vrača
sam veliki Sclavi, ki je za to priložnost obljubil tri
nove epizode. Prva od njih, Ucronia, požanje le
pozitivke kritike (z izjemo ene).

Ker v nekaj letih do filma ni prišlo, je avtorske
pravice pridobilo drugo podjetje, kjer se prične
šušljanje o računalniški risanki, a se ta do danes ni
opredmetila.
Maščevanje življenja po življenju
Zato pa niso mirovali Italijani. Leta 1994 so posneli
neuraden film po stripu: naslov je Dellamorte
Dellamore. Neuraden zato, ker se ne nanaša na
Dylan Doga, toda za glavno vlogo so pridobili
Rupert Everetta, zgodba pa temelji na Sclavijevem
istoimenskem romanu, ki ima zelo podobno
zgodbo kot posebna številka Dylan Doga št. 3.
Pravzaprav je Sclavi iz tega stripa zavrgel polovico
zgodbe, polovico pa uporabil za film. Lik Dylana je
prestavljen v lik grobarja z imenom Francesco
Dellamorte. Roman, po katerem je uradno posnet
film, je izšel v približno istem času kot ta posebna
številka stripa, oba pa si delita zelo podobno
zgodbo. Zaradi naštetih vzporednic je težko
zanikati, da NE gre za film po tem stripu, čeprav
uradno to ni film o Dylan Dogu.
Film so posneli tako z italijanskimi kot angleško
govorečimi igralci, zato obstaja sinhroniziran v oba
jezika. Poleg italijanskega ima več mednarodnih

- 11 -

Sestavljeni naslovnici dvojne številke, ki je izšla ob 20letnici Dylana Doga

Duhovi življenja po življenju
Na tleh bivše Juge strip izhaja redno ter
pravzaprav skoraj vzporedno z izdajami v Italiji.
Tako je do razpada Jugoslavije izšlo prvih 59
epizod, ki jih je založil Dnevnik. Po številki 53
distribucija v Slovenijo zaradi razpada skupne
države prične šepati oz. je ni, zaradi česar so
številke 53-59 danes pri nas zelo redke in kot take
vredne ogromne količine denarja (od 3000 do
4500 SIT na eno številko).

DYLAN

STRIPOHOLIK

DOG

Z razpadom Jugoslavije je razpadel tudi dodobra
razvejan trg stripov. Nekaj časa je na tem
področju vladalo mrtvilo, nakar leta 1992 prvo
otoplitev prinese lastovka iz hrvaške založniške
hiše Slobodna Dalmacija, ki za svoj pionirski strip
projekt izbere ravno Dylan Doga. Čeprav začnejo z
lastno numeracijo št. 1, pravzaprav izdajajo
zgodbe od številke 66 dalje, vendar zelo neredno:
iz neznanih razlogov preskočijo številke 69 ter vse
epizode med 75 in 89, nakar se le ujamejo in po
vrstnem redu izdajo zgodbe do številke 138.
Potem z izdajami stripov prenehajo. Na srečo
njihov kader odgovoren za stripe ustvari lastno
podjetje kjer nadaljujejo z objavljanjem – v
trenutku pisanja je izšla (po italijanski numeraciji)
številka 171. Ker je ritem izdajanja dvomesečen,
prihaja do vedno večjega razkoraka med
italijansko numeracijo in našo. Trenutno smo v
zaostanku 72 epizod oz. točno 6 let (če bi izhajali v
mesečnem ritmu).

zgodbe objavljene skupaj, za ceno dveh, v njih pa
ponavadi nastopajo novi scenaristi.
V Sloveniji se proda od 400 do 800 Dylanov
mesečno, s čimer je najbolj prodajan strip pri nas.
Svoje čase se je razmišljalo tudi o slovenski izdaji,
a ker je prodaja prenizka, da bi pokrila stroške
prevoda in še ene vzporedne linije tiskanja (kar, v
nasprotju z razširjenim mišljenjem, stane ogromno
denarja), so se hrvaški založniki za finančno
pomoč obrnili na naše Ministrstvo za kulturo, da bi
so-financirali projekt slovenskega Dylan Doga, a je
Ministrstvo menilo, da so s svojimi donacijami za
Stripburger opravili svojo dolžnost, kar se tiče
slovenske strip kulture. Tako bomo Dylana še
dolgo brali v hrvaščini in/ ali srbščini.

Manjkajoče številke so poskušali zapolniti drugi
založniki. Vaninni iz Srbije je izdal zgodbe od 61 do
65, ter 69 in 76, nakar je neslavno propadel.
Številke 77-82 je izdal prav tako srbski Abaton, ki
potem prav tako skrivnostno ponikne. Nasledil jih
je zopet srbski System Comics, ki so izdali številke
od 77 dalje.
S tem so pri nas uradno izšle vse epizode od 1 do
171, manjka le številka 60 (epizoda Frankenstein),
ki je izšla le neuradno, torej v piratski obliki.
Nekatere zgodbe so zaradi preobilice založnikov in
nepreglednostjo situacije objavljene dvakrat,
kmalu bodo verjetno tretjič.
Na naših kioskih se prodaja tudi ponatis od prve
zgodbe dalje – prepoznate jih po tem, da imajo na
naslovnici na desni zgornji strani napis Extra. Toda
zaradi težav pri avtorskih pravicah in kreganja
avtorjev določenih epizod Dylana Doga z
založnikom v Italiji, tu in tam kakšna epizoda
ponatisa izpade – številke 27, 30, 39 niso bile
nikoli ponatisnjene in zato imajo danes te
Dnevnikove številke visoko ceno. Namesto
manjkajočih epizod objavijo naključno novejšo
zgodbo, da obdržijo pravo numeracijo ostalih
epizod.
Poleg redne serije v Italiji seveda izhajajo še
posebne številke, pa Maxi številke, pa Gigant
številke, pa Superbook številke in še kaj – seveda
vsaka s svojimi novimi zgodbami. Od vseh teh
silnih vzporednih izdaj, se pri nas dokaj redno
objavljajo posebne številke (in jih je do sedaj
objavljenih kakšna polovica), po novem pa celo
Maxi številka (do sedaj samo ena) – to so tri nove
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1. številka Giganta srbskega založnika System

Dylanova naklada v Italiji trenutno znaša okoli
210.000 izvodov mesečno, s čimer je drugi najbolj
popularen strip (prvi je še vedno, oz. znova Tex, s
240.000 izvodi). Glede na to, da rob ukinitve znaša
20.000 izvodov ali manj, se za prihodnost stripa ni
za bati - kot kaže, bo izhajal v nedogled. Bolj se je
bati kvalitete zgodb, saj za Dylana niso nevarni
demoni iz pekla, temveč slabe zgodbe – te so
edina stvar, ki lahko Dylana dokončno ubijejo.

Xabaras

STRIPOHOLIK

VRAN

zabrisati
in
da
vsako
njeno
umetniško
poustvarjanje zahteva svojo dokončno ceno. In
tako se je cikel, ki se je začel s smrtjo, s smrtjo
tudi končal.

Vran
(doživetje smrti v stripu in filmu)
Ko je bil v sredo, 31. marca 1993, med snemanjem
filma Crow (Vran) ubit Brandon Lee, se je
zaključil tragičen ciklus, ki se je začel več kot
desetletje poprej. Film je zasnovan na
istoimenskem stripu scenarista in ilustratorja
Jamesa O'Barra, nastanek samega stripa pa
sega v začetek osemdesetih let. Botrovala mu je
globoka osebna tragedija, prometna nesreča, ki jo
je povzročil pijani voznik, in v kateri je izgubila
življenje O'Barrova zaročenka.

Brandon Lee v vlogi Vrana

Strip pravzaprav pomeni nekakšno katarzo,
notranje očiščenje umetnika, ki je izgubil vse, kar
je imel. To je eno najpretresljivejših umetniških
doživetij zadnjega desetletja, tragična pripoved o
izgubi ljubljene osebe. To je zgodba o bolečini
samote, o praznini, ki jo poznajo le tisti, ki so
izgubili vse. O'Barr se je zaradi nemoči, da bi
spremenil tok dogodkov, zatekel v umetnost, v
stripu izpovedal svojo dušo in skušal sestaviti
koščke svojega uničenega življenja. Tako je torej
nastala ena najiskrenejših striparskih izpovedi
zadnjega časa. In seveda, bilo je le še vprašanje,
kdaj bodo po tem kultnem stripu posneli tudi film.
Pri vsem se je precej težko prepričati, da se je
usoda le po naključju tako kruto poigrala tudi z
glavnim igralcem Brandonom Leejem, sinom
slavnega Bruce Leeja. Med snemanjem zadnjih
filmskih kadrov ga je namreč pokosila krogla. Kot
da je bilo usojeno, da tragedije, ki jo je O'Barr
podal s takšno umetniško silovitostjo, ni mogoče
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Pisalo se je leto 1981 in James O'Barr, ki je takrat
služil vojsko v mornarici, se je odločil svojo osebno
tragedijo prenesti na papir. Narisal je štirideset
strani črno-belega stripa o posilstvu in umoru
mladega para na avtocesti, ga poslal malodane
slehernu uredništvu v ZDA in čakal. O'Barr je v
strip, ki je bil sicer poln nasilja in akcije, vnesel
številne introspektivne prizore in jih narisal s
svinčnikom, tako da so odstopali od slik glavnega
toka pripovedi, ki jih je izrisal s tušem. Takrat prav
nobena založniška hiša ni pokazala nobenega
zanimanja za strip. Neki založnik mu je sicer
predlagal, naj iz stripa izloči sanjske, refleksivne
prizore, v katerih glavni junak razmišlja o ljubezni,
življenju in smrti, saj naj bi delovali preveč
depresivno, hkrati pa naj bi v strip vpeljal še več
dinamike in nasilja. O'Barr je to seveda zavrnil in
uredniku pojasnil, da stripa sploh ni razumel, nato
pa je striparsko pripoved odložil v predal, kjer je
ležala celih sedem let. Šele leta 1988, ko je Gary
Reed ustanovil malo založbo Caliber, je strip Vran
ugledal luč sveta. Izšel je v štiirih minialbumih, v
sorazmerno visoki nakladi 10.000 izvodov in je bil
celo večkrat ponatisnjen. V celoti gledano je
naklada narasla na 60.000 izvodov, kar enostavno
pomeni, da je Vran postal uspešnica. Leta 1993 je
založba Kitchen Sink Press objavila celoten ep v
eni sami, več kot 250 strani debeli knjigi.
Presunljiva, iskrena umetniška pripoved je našla
pot do bralcev in dandanes velja za pravi kultni
strip, ki poleg tega, da daje obilo umetniškega
užitka, korenito poglablja in spreminja ustaljena
dojemanja o ljubezni in smrti.
Nesmiselna in brutalna smrt dveh mladih ljudi, ki
sta se v ljubezni zapisala večnosti, ponazarja krik,
ki ga ni mogoče utišati. In mladenič, ki mu posilijo
in ubijejo zaročenko, ne najde miru niti v smrti. V
groteskni podobi klovna se vrne iz onostranstva in
ne odneha, dokler ne obračuna z vsemi storilci in
si znova ne povrne duševnega miru, tako da se
lahko ponovno vrne v večnost k svoji ljubljeni.
O'Barr je strip zasnoval izredno pretanjeno in
okusno. Likovnik se nenehno naslanja na polarnost
umetniškega videnja, tako v pripovedi kot risbi.
Razdvojenost
med
življenjem
in
smrtjo
simbolizirata bela in črna barva, resnobni klovn
ima na licu izrisan širok nasmeh, ki pa prej
spominja na razrezan obraz. O'Barr skozi vso
pripoved menjuje dva likovna izraza, saj prizore
nasilja upodablja s tušem, z močnimi kontrasti in
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VRAN
odločnimi, sunkovitimi, izrazitimi potezami. Prizori,
v katerih glavni junak podoživlja izgubljeno
ljubezen,
nevzdržno
samoto,
brezizhodnost
neuslišane duše, na katero človeka ne more
pripraviti nobena vera in nobeno prepričanje, je
likovnik narisal s svinčnikom, poteze so blage,
sivina in belina, ki napolnjujeta strani, pa dajeta
pridih vizije in sanj. V zbirki, ki jo je izdala založba
Kitchen Sink Press, je objavljenih tudi več barvnih,
oljnih slik, kjer se črnim, temačnim odtenkom
pridruži še barva krvi, ki skupaj z belino
klovnovega obraza deluje nenavadno groteskno.
Vsebinsko je delo razdeljeno na celo paleto
najglobjih človeških čustev in spoznanj: obupa in
strahu, ljubezni in sovraštva, življenja in smrti,
ironije in bolečine. Vsaka stopnja zaznavanja ima
svoje mesto v pripovedi, je v njej funkcionalno
umeščena, in tako se razpreda usoda mladeniča, ki
mu ni dano umreti, dokler ne najde harmonije s
svetom, iz katerega je bil nasilno iztrgan.

Naslovnica ene od številk stripa

Vran je vsekakor umetniško delo največjega
formata ter globoka izkušnja in doživetje za
slehernega posameznika. Ni torej čudno, da
malodane vsakogar, ki prebere strip, izkušnja
korenito spremeni in poglobi njegova dojemanja in
spoznanja o ljubezni, življenju in smrti. Je že tako,
da je v tem svetu tako malo resnične iskrenosti in
nesebičnih osebnih izpovedi, da večina intuitivno
spozna, kdaj naleti na delo, ki ne skopari z
življenjskimi resnicami.
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Verjetno je bilo neizogibno, da so po tem kultnem
delu posneli tudi film. V naslovni vlogi je nastopil
Brandon Lee, sin tragično preminulega Bruce
Leeja. Brandona je strip dobesedno prevzel in z
naravnost fanatično privrženostjo je prepričal
filmske delavce, da so ostali zvesti stripovski
predlogi. Njegova smrt v sklepnih filmskih prizorih,
ki jo je povzročil zablodeli izstrelek, je končala
ciklus življenja in smrti, ki se je začel pred skoraj
destletjem in pol prej. In če je res to, kar se da
prebrati med vrsticami, potem so sklepne prizore
filma posneli prav na kraju, kjer je O'Barrova
zaročenka izgubila življenje. Kot da se ni mogoče
izogniti temu, da največja umetniška dela
zahtevajo tudi največje žrtve. Strip Vran, ki ga je
O'Barr napisal v spomin preminulemu dekletu, je
tako posvečen Brandon Leeju, v svetu je postal
prava uspešnica in je tako v stripu kot filmu
generiral že več nadaljevanj.
Mitološki vran je eno večjih starodavnih božanstev
in strip nosi naslov prav po njem. Po nekaterih
verovanjih je vran največji od vseh prvobitnih
bogov, prinašalec sanj, ki je s civilizacijo oplajal že
starodavne, paleolitske kulture, na Kitajskem pa je
tudi najpomembnejši imperatorjev emblem in
simbol njegove moči in vitalnosti. In kot pravi
vran, lahko takrat, ko nas izda ves svet, v imenu
ljubezni zanika tudi samo smrt, ki nas je nasilno in
nepravično potegnila v svoje brezno. In vsi tisti, ki
živimo življenje, v katerem je veliko ljubezni,
katere pa mnogokrat sploh ne prepoznavamo, smo
ob branju stripa in gledanju filma lahko samo
globoko
presunjeni.
Ugledali
smo
delček
neskončnega obupa, delček osamljenosti, ki je
malodane zunaj našega zaznavnega sveta. In prav
gotovo je, da bomo znali svoje življenje po tem
umetniškem doživetju globje ceniti. To pa je tudi
največ, kar nam je likovnik James O'Barr s svojim
stripom sploh lahko dal.

sigismundus
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O risanju stripa
2. O SCENARIJU IN SKICIRANJU
O čem sploh pisati scenarij in kaj sploh
skicirati? Kaj je IDEJA za strip?
Ena možnost je, da se naslonimo na žanr,
ki v stripu že obstaja: avanturistični (detektivski,
meč in magija, znanstveno-fantastični, divji
zahod…) ali humoristični (ponavadi narisan
karikaturistično). Lahko se gibljemo v okviru že
obstoječih sklopov kot so ameriški super heroji,
japonska manga, klasični evropski strip (francosko
belgijska šola kot najmočnejša, karikaturistični in
realistični slogi). V teh okvirih imamo priljubljene
avtorje na katere bomo verjetno mislili, ko bomo
ustvarjali svoj strip. Zgodbe se ponavadi ukvarjajo
z dvobojem med dobrim in zlim, dobro po raznih
zapletih in težavah prevlada in na koncu je srečni
konec.
Druga možnost je, da imamo najprej
kratko osnovno misel, katero bi radi pokazali v
stripu. Recimo, da smo proti vojni in militarizmu.
Pomaga, če imamo do teme, ki jo želimo povedati
izdelan in premišljen nek odnos, bodisi
negativen ali pozitiven in, da imamo na voljo
določeno količino podatkov. Da o zadevi nekaj
vemo, smo prebrali, videli na ekranu ali še bolje,
izkusili sami. Če te nekaj zelo moti ali si nad
nečem navdušen, se bo izrazilo tudi v tvojem
izdelku = stripu. Več boš vložil in bolj se boš
potrudil, kot če bi ti bilo do tega kar rišeš precej
vseeno (profesionalci, ki so dosegli zahtevan
obrtniški nivo veliko rišejo stvari po naročilu za
katere jim pretežno »dol visi« prav po načelu: še
tole narišem pa grem in ali je že ura dve, da
neham. Da so dosegli obrtniški nivo, so vsekakor
vložili precej potrebnih ur dela in takrat jim pač ni
smelo »dol viset«. Kaj sploh je obrtniški nivo?
Obširna tema za kdaj drugič.).
Bodite odprti in radovedni. Ideje so
vsepovsod okrog nas, ni človeka, ki jih ne bi imel.
Je pa veliko ljudi, ki jih namerno čimprej pozabijo,
odmahnejo z roko in gredo dalje. Če to pogosto
počneš, ti prej ko slej uspe zatreti ta del sebe. Ko
vpijaš in obdeluješ ideje bodi kot otrok v
peskovniku. Igraj se z njimi, premetavaj jih levo in
desno, gor in dol. Če narišeš masovni pokol ali
razstreliš cel planet, še nisi morilec. Tvoja
domišljija je povsem nedolžna. Ni je traparije, ki ne
bi mogla biti ideja. Vir so lahko knjige, drugi ljudje
in pogovor z njimi, sprehod po gozdu, sanje,
karkoli.
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Nihče povsem točno ne ve, kaj najbolje
deluje in kaj ne v ljubi nam »umetnosti« (po eni
strani je dobro, če stvari niso striktno zamejene in
1+1=2 ter spet prekletstvo zaradi brezveznikov, ki
se fino vlačijo zaradi ohlapnih meja), zato je
najbolje, če se ukvarjamo s stvarmi, ki so nam
ljube. Da rišemo stripe, ki so nam pri srcu in v njih
vložimo svojo osebnost. Naša osebnost je
edinstvena, take kombinacije želja, okolja,
spominov in podatkov ni nikjer in več je vložimo v
svoje delo, bolj naš in samosvoj bo tudi strip.
Zdaj imamo osnovno idejo, s čim bi se radi
ukvarjali v stripu. Razdelati jo moramo in si
odgovoriti na vprašanja: kdo (osebe, ki nastopajo
v stripu), kaj (tok dogodkov, spremni tekst in
dialogi), kdaj (čas dogajanja), kje (okolje in
prostor, scenografija, kostumografija, vse v navezi
z kdaj) in kako (stripovski jezik, prelom strani,
kompozicija…). Scenarij in skice so nam v pomoč
pri teh vprašanjih.
Zame sta scenarij in skice precej
povezana. Obstajajo scenaristične metode za
pisanje scenarija, recimo dvokolonski scenarij v
katerem vsako stran in kader posebej oštevilčiš,
potem pa v levi stolpec (ali kolono) opisuješ
prostor in predmete, izraze in gibe junakov, vrsto
plana in kot kamere, v desni stolpec pa tekst, ki bo
napisan v kadru in kateri lik ga bo izgovarjal (ali
mislil) ali če bo morda spremni tekst. To se piše v
urejevalniku teksta in potem natisne na tiskalniku,
da je čitljivo. Tak način se mi zdi najbolj uporaben,
če sodelujeta scenarist in risar, če pa rišem po
svojem scenariju, si želim svoje misli čim hitreje
prenesti na papir.
Pri scenariju razmišljajte, kako bo tekel
čas. Enostaven linearen način vodenja zgodbe je,
da se dogajanje začne ob nekem času, teče naprej
in se konča pozneje. Strip vam omogoča, da s
časom delate, kar hočete. Na naslednjem kadru se
lahko vrnete pet let v junakovo preteklost ali pa
skočite v prihodnost. Ta orodja uporabljajte, da
poudarite tok zgodbe, ne zato, ker se vam zdi
lepo, da bi malo skočili pet let v preteklost. Tak
skok naj osvetli dogajanje ali junakov značaj v
sedanjosti. Pomislite, kako bi junak ravnal v
dogodkih, ki jih ne boste prikazali v stripu. Kaj bi
rekel, kako bi se obnašal. Na tak način lahko
junaku razvijete bolj kompleksno osebnost.
Kavboji, ki samo najhitreje streljajo, niso posebno
zanimivi. Kavboji, ki poleg tega radi jedo špagete
in veslajo v kanuju, so bolj zanimivi. Lahko tudi
vzporedno prikazujete dve ali več zgodb, ki se med
seboj prepletajo.
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S svinčnikom na hitro skiciram na a4 liste
papirja, kako bo izgledala bodoča stran stripa.
Svinčnik priporočam, ker se ga da hitro pobrisati in
kaj popraviti, skice pa tudi niso mišljene kot nekaj
posebej trajnega. Včasih rišem mikro strani
(thumbnaile), na katerih si lahko zamislim kako bo
izgledala osnovna postavitev. Za daljše zgodbe
uporabljam a4 brezčrtne šolske zvezke, da se mi
skice ne razsujejo naokrog in jih težje izgubim.
Vsekakor zamisli shranjujte na enem mestu.
Moje načelo je, da daljši kot bo strip, dlje
mi leži skiciran scenarij. Čez čas se lahko spomnim
kake spremembe v risbi ali samo premečem par
besed. Desetstranski ali daljši scenariji mi v
predalu ležijo od par mesecev do dve leti. Samo
kratke enostranske stripe včasih rišem takoj, ko
dobim idejo. Medtem, ko daljše zgodbe čakajo,
rišem krajše stripe ali že premišljene in odležane
stripe.
V skici-scenariju najprej premislim o
velikosti in številu kadrov, nato o velikosti likov in
kotih »kamere« na posameznih kadrih
(iste velikosti in pogledi so dolgočasni in
monotoni, kar včasih sicer želim doseči.
Več je »akcije«, bolj raznoliko naj bo.), o
smereh v katere so usmerjene narisane
gmote
(vertikalno
in
horizontalno,
diagonale. Vsaka poudarja nekaj in ni
dobro, če je na vsakem kadru vse
raznoliko. Recimo, na prvi sliki je figura
pod kotom 95° glede na podlago, na drugi
hiša na 122°, potem spet dve stvari
nagnjeni vsaka v tretjo in četrto smer…
Če imate na isti strani recimo dva
elementa usmerjena pod podobnim
kotom, to privleče pogled in poveča
urejenost.). Potem sem pozoren na večje
črnine in večje beline ali praznine (ki
delujejo kontrastno). Razmislim, kako
bodo razporejeni oblački in kako veliki naj
bodo glede na količino besedila. O svetlobi
in sencah, rišem puščice v katero stran je
usmerjen vir svetlobe. Kje bo prostor bolj
določen in kje bodo dovolj samo figure. O
globini pogleda v kadru ali ploščatosti le
tega, Vsekakor se ne ukvarjam povsem s
podrobnostmi (recimo, da priložim print iz
interneta s točno določenim avtom, na
scenariju-skici pa si zamislim kako velik
bo, v katero smer bo obrnjen, katero
stran bo imel zatemnjeno, luči in vrata kot
tudi obliko pa narišem hitro in površno.

likovnih

Pri skici razmišljajte o osnovnih
prvinah, priporočam da si
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preberete kako knjigo na to temo, risarski tečaji so
tudi lahko v veliko pomoč. Razmislite, kaj zares
rabite na posamezni sliki in, kaj bi se spremenilo,
če tistega ne bi bilo tam. Če bo jasnost pripovedi
ostala ista, element kar vržite ven. Bodite
racionalni: pri risanju drevesa samo občasno
potrebujete narisati vse veje in liste. V večini
primerov se raje posvetite gozdu.
Za ilustracijo je spodaj skica za kratek strip
Nedelja, objavljen na naslednji strani.

Macon

Prihodnjič: Na kaj biti pozoren pri risanju
stripa

STRIPOHOLIK

N E D E L J A (Matjaž Bertoncelj)
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80 let slovenskega stripa

(1960 – 1968)
V Dnevniku izhaja Jaka Sulc Milana Mavra

Letos slovenski strip praznuje 80-letnico. Pred 80
leti je izšel strip Bu-ci-bu Milka Bambiča. Kaj
vse se je dogajalo v teh 80 letih pa na kratko v
spodnji preglednici.

(1966-1973)
Izhaja strip revija Zvitorepec
(1977)

SLOVENSKI STRIP SKOZI ČAS
(1919)
Zametki stripa se kažejo v Črnovojniku Hinka
Smrekarja
(1927)
Milko Bambič za tržaški časopis Naš glas nariše
strip Bu-ci-bu
(1941)
Za Družinski tednik nariše Saša Dobrila Mačji
grad
(1951 – 1960)
V Pavlihi izhaja Gregor Tisiglavca Marjana
Amaliettija

Izide album Magna Purga Kostje Gatnika

(1952 – 1973)

(1978)
Klub devete umetnosti začne podeljevati
nagrado Andrija
(1981)
Izide prva slovenska teoretska knjiga o stripu
Zabavna periodika - Strip Cirila Galeta
(1983)

Miki Muster ustvari Zvitorepca, njegove
dogodivščine v Poletovih podobah in Povestih ter v
Tedenski tribuni riše vse do leta 1973
(1959-1991)
Začetek izhajanja stripa Kavboj Pipec in Rdeča
Pesa v Pionirskem listu (PIL), Božo Kos je risal ta
serijal 32 let
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Klub devete umetnosti v sodelovanju z zagrebškim
Vjesnikom začne izdajati revijo Naš strip

80 LET SLOVENSKEGA
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(1999)

(1984 – 1988)
Dogodivščine Zvitorepca Trdonje in
Lakotnika izidejo v 46 zvezkih in v 8 knjigah
(1987)
Ivo Štandeker začne v Mladini pisati o stripu.
Za Mladino začne ustvarjati več avtorjev (Tomaž
Lavrič, Zoran Smiljanič, Dušan Kastelic,
Gorazd Vahen, Gregor Mastnak)
(1987 - )

Tomažu Lavriču je v Franciji pri založbi Glenat
izdan album Bosanske basni (prvi album
slovenskega avtorja v tujini), isto leto prejme
nagradi Srebrni lev v Bruslju, Belgija in Grand
prix v Sierre, Švica za isti album ter nagrado
Zlata ptica ter Umetnina meseca za pasični
strip Diareja v Sloveniji
(2001)
Revija Stripburger prejme nagrado za najboljši
fanzin na festivalu v Angoulemeu
V Mladini kontinuirano izhaja strip rojevajo se
novi klasiki slovenskega stripa (Diareja,
Hardfuckers, Partizani, Rdeči alarm, ... )

(2005)
Ob 80-letnici Mikija Mustra se časopis Delo
odloči za ponovno izdajo njegovih del

(1988)
Umre Marjan Amalietti, vsi trije njegovi albumi
(5 očeva Neninog Deteta, Vesele Počitnice,
Pika Nogavička) izidejo šele po njegovi smrti

(2006)
Ustanovitev društva ljubiteljev stripov Stripoholik
(2006)

(1991)
Umre avtor prvega slovenskega stripa Milko
Bambič
(1992)
V Sarajevu je ubit Ivo Štandeker, umre tudi
Saša Dobrila
(1992)
Izide prva številka Stripburgerja
(1996)
Pregledna razstava slovenskega stripa v Celju
(nadaljevanje leta 2006) in ob teh priložnostih
izdana obširna kataloga slovenskega stripa
Izhajati začne revija Strip Bumerang
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Fibrine dobrote ob prihajajočem
prazniku dela
V tej številki sem se odločil, da vam na kratko
predstavim novosti, katere je najavila založniška
hiša Fibra iz Zagreba. Albumi naj bi svetlobo
dneva ugledali pred prvomajskimi prazniki. Par
besed o Fibri: najmlajša založniška na sosednjem
Hrvaškem, poznana po sloganu »Samo najbolji
stripovi«. Glede na to da se o okusih ne razpravlja
recimo le to, da ste ob omembi tega imena lahko
prepričani, da gre za tehnično odlične izdelke. Njen
urednik (in še mnogo drugega) si je v letošnjem
letu zadal izredno ambiciozen seznam napovedanih
izdaj. Pa o tem več drugič, raje poglejmo kaj je
pred vrati……
Crveni gospodar
Giovanni Battista Mori je najbolj osovražen človek
v Rimu. Bil bi povsem nepomembna figura, če v
njegovem življenju nebi obstajal trenutek, ko se na
njega gleda s strahom i spoštovanjem. To je
trenutek v katerem si ogrne rdeči plašč, ko mu
kapuca zakriva obraz in ko za vse postane "Crveni
Gospodar". Rimski rabelj. Vzdigne svojo sekiro,
množica zadržuje dih, glava se kotali v lokvi krvi...
Crveni gospodar je premierno delo slavnega
italijanskega umetnika Iva Milazza za zahtevno
francosko tržišče, nastalo po dolgoletnem delu za
italijansko hišo Bonelli. Po trenutnih planih naj bi
serijal imel skupaj 6 epizod (tj. tri zgodbe po dve
epizode), a glede na dobre reakcije publike in
kritikov, verjetno lahko pričakujemo še kakšno
novost mojstra chiaroscura iz Chiavarija. Fibra vam
predstavlja kompletno prvo zgodbo, ki je v Franciji
objavljena v dveh delih: "Anñeo s dvorca" i
"Družba milostive smrti".
• Strani: 96
• Scenarij: Francesco Artibani
• Risba: Ivo Milazzo
• Cena: 135 Kn
Metabaruni
Metabaron, največji in najslavnejši intergalaktični
bojevnik se je prvič pojavil v stripu Inkal katerega
je leta 1981. skupaj kreiral dvojec Alexandro
Jodorowsky ter Jean Giraud Moebius. Enajst
let kasneje Jodorowsky skupaj z Argentincem
Juanom Gimenezom začne pripovedovati bizarno
zgodbo o družinskem deblu Metabaronov, pri tem
pa nam iz generacije v generacijo odkrivati
preteklost ultimativnega bojevniškega klana.
Spektakularno naslikana in napisana, originalna
mešanica vesoljske opere in grških tragedij z liki
večjimi od življenja. Eden najfascinantnejših
stripov sedanjosti in obvezno čtivo za vse ljubitelje
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devete umetnosti! Saga o Metabaronih se v
originalu sestoji iz osmih albumov, pri Fibri so jo
razdelili v dve knjigi.
• Strani: 264 (integral 1), 250 (integral 2)
• Scenarij: Alexandro Jodorowsky
• Risba: Juan Gimenez
• Cena: 250 Kn (vsaka knjiga)
Svagdanja borba
Manu
Larcenet
je
eden
najvidnejših
predstavnikov novega vala francoskega stripa.
Svagdanja borba je njegovo najpomembnejše
delo, dobitnik nagrade Grand Prix v Angoulemu.
Zgodba o sodobnem človeku, mladem fotografu ki
je zapadel v življensko in ustvarjalno krizo…. Izhod
najde v selitvi v provinco, novi ljudje in okolica mu
dajo nove vzpodbude, no kmalu spozna da
življenje kljub temu ni tako enostavno…. Drama o
odraščanju, življenskih odločitvah medsebojnih
odnosih… Skratka slika sodobne Francije. Z eno
besedo: genijalno!
• Strani: 116
• Scenarij: Manu Larcenet
• Risba: Manu Larcenet
• Cena: 150 Kn

Predoglede opisanih stripov najdete na:
www.fibra.hr
Jang

STRIPOHOLIK

NAPOVEDNIK

Studio Risar

Rdečebradčeva mladost 1 - Bratje obale
48 strani, č/b, mehka vezava
Cena: 5 €
Datum izida: 24. 4. 2007

Poglejmo še novosti, ki se obetajo s strani
slovenskega založnika stripov Studio Risar.
Strip Bumerang 6
Datum izida: 24. 4. 2007.

Tožba izginule doline 1 - Sioban
58 strani v barvi, mehka vezava
Cena: 9 €
Datum izida: 24. 4. 2007

Jeremiah 27: Elsie in ulica
48 strani v barvi, trda vezava
Cena: 14,5 €
ŽE IZŠLO!
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STRIPOHOLIK

G A L E R I J A (Simon Sanda)
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STRIPOHOLIK

G A L E R I J A (Simon Sanda)
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STRIPOHOLIK

G A L E R I J A (Simon Sanda)
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STRIPOHOLIK

F E L I X (Tomaž Bobnar)
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STRIPOHOLIK

P U N C E (Goran Jakovac)
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STRIPOHOLIK

S A T A N I S T I (Goran Jakovac)
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BE R EM O S E S P ET Č E Z D VA ME S E C A V J U NIJ U 2 007 !

