Uvodnik
Dragi stripoholiki!
Vztrajamo tudi v teh poletnih mesecih in pred vami
je tretja številka našega fanzina. Potrudili se bomo,
da bi obdržali dvomesečni ritem izhajanja,
razmišljamo, da bi v prihodnosti pripravili tudi
kakšno tematsko številko.
Obiskali smo festival stripa v prelepi Makarski.
Mafest, kot so ga poimenovali organizatorji, se je
odvil drugo leto zapored, glavni gost je bil Alfredo
Castelli. Več si preberite v reportaži tega dogodka,
ki jo je pripravil Xabaras.
80-letnico stripa v Sloveniji smo omenili že v
prejšni številki. Ob tej priložnosti so bili slovenski
dnevi knjige v Celju posvečeni ravno temu jubileju.
Sodelovalo je tudi naše društvo.
Nostalgičen pogled na stripovski univerzum Mikija
Mustra je predstavil Žiga Leskovšek.
Ob 100-letnici rojstva enega od najbolj vplivnih
avtorjev v zgodovini stripa Georgesa Remija Hergea, je tu članek o življenju in delu tega
avtorja. Njegov najbolj znani strip Tintin izhaja tudi
v slovenščini.
Tu je tudi redna rubrika Recenzije. Predstavljeni
sta ameriška serija Nightmares & Fairy Tales,
avtorice Serene Valentino in trilogija The Contract
With God, Willa Eisnerja.
Kritično pero je uporabil Macon, ki vzdržuje tudi
redno rubriko O risanju stripa, zrisal pa je tudi
tokratno naslovnico fanzina.
Slikovni del fanzina se širi iz številke v številke. S
svojimi slikami in stripi se je tokrat predstavilo kar
šest avtorjev.
Na koncu 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
Uživajte ob branju!

Tomaž Bobnar
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resignirano tavale po Makarski (prepričan sem, da
bo njihove fante tole tridnevno razkošje precej
drago stalo, vsaj tri mesece pomivanja posode ali
kaj takega…).

MAFEST 2007
(kratka inu poučna reportaža iz
nekajdnevne Meke stripov)
Čeprav se je letos jel zgoditi šele drugi strip
festival v Makarski in je tako v primerjavi s CRŠjem pravzaprav malček, se ga je iz nekega težko
določljivega razloga že prijela aura tradicionalnosti.
To seveda ne mislimo kot zapovedano rekla-kazala
govorico, temveč gre za občutek, ki preveva
vsakega obiskovalca, najprej ob pogledu na
program, toliko bolj pa na dejanskem mestu
zločina, torej v Art Caffeju v Makarski. Jasno kot
voda naših rek je, da se na tovrsten dogodek
odpravi vsak deklariran ali pa vsaj globoko v srcu
resničen ljubitelj stripa, kolikor mu to seveda
dopuščata med seboj ponavadi vedno se
izključujoči stvari: čas in denar.

reenakcija uradne razglednice in posterja Mafesta 2007
s strani Xabarasa, Simaa in Karmen ☺

Sprva navidez siromašen program se je takoj na
licu mesta izkazal za popolnoma smiselno potezo s
strani organizatorjev. Boleče lepa Makarska leži ob
morju in vse skupaj preveč kliče k pohodom v
naravo in v ledeno mrzlo majsko adrijansko
slanico, v kateri nam je neumnim Slovencem kot
edinim, ki so se dejansko šli kopat v morje, jajca
najprej skrčilo na velikost fižolčka, potem graha,
potem leče, da bi jih na koncu telo kot zadnjo
varovalno potezo pred uničenjem genetskega
materiala enostavno posrkalo nekam globoko v
svoje toplo drobovje.
A osredotočimo se raje na stripe. Ker imajo že
ptički na vejah čisto hrapava grla od dretja o tem,
da se je na letošnjem Mafestu opredmetil Alfredo
Castelli, avtor na moč popularnega stripa Martin
Mystere, se bom raje posvetil kar subjektivnim
pogledom na tega zanimivega človeka. Jasno je,
da me kot fana strašno zanima od kod mu ideje in
navdih za pisanje, a mu ravno tega in podobnih
vprašanj nisem mogel postaviti, ker so v svoji
naravi preveč banalna. Tako luciden, zabaven in
deloma piker kot je Alfredo, bi na takšno neumno
vprašanje verjetno odgovoril v enako neumni meri,
namreč, da je njegova skrivnost v tem, da vsako
jutro natančno ob 04.34 namoči noge v lavor slane
vode zagrete na točno 34.6 stopinj, se obrne proti
sever-severozahodu in zapisuje ideje, ki jih prinaša
frekvenčni pretok subatomskih delcev iz tiste smeri
in da bi to lahko počel prav vsakdo, če bi se tega
prej spomnil.

Priznam, da sem ob pogledu na program sprva kar
malce zabodeno pogledal, saj sem, dodobra
razvajen od razkošnih ZF konvencij tipa IskraKon,
SFeraKon in Konfuzije, pričakoval več programa,
več dogodkov, več vsebine, skratka več vsega (pa
čeprav naj bi menda šlo za 80% porast programa
v primerjavi z deviškim Mafestom lansko leto).
Če navržem hitro opombo: na zgoraj omenjene ZF
festivale sem se odpravil v prepričanju, da bom
srečeval večinoma mlajši moški spol, t.i. vase
zaprte geeke in nerde in piflarje, a sem bil ob
spoznanju, da ZF in predvsem fantasy rado
konzumira ogromno število zelo lepih deklet,
prijetno presečen. Prepričan, da bo tako tudi v
Makarski, sem kar malce kislo povesil ramena ob
spoznanju, da je na strip festival prišla le ena
resnična fenica stripa, ostale tri obiskovalke pa so
vdano spremljale svoje nore fante in kar malce
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Alfredo Castelli na tiskovni konferenci

Skratka, od samega strahospoštovanja sem raje
držal jezik za zobmi in Alfreda skeniral kot kak
Cylon. Znova se je potrdilo pravilo, ki pravi, da so
znani ustvarjalci (da ne rečem umetniki) v živo
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bodisi popolnoma normalne, vsakdanje osebe, ali
pa so še bolj nori in ekscentrični kot njihova dela.
Castelli seveda na srečo spada v prvo kategorijo,
zato sem kar malce zacvetel, ko sem opazil, da
lista po prvi številki Stripoholika, ki ga je kasneje
tudi spravil v svojo torbo. »Tako zelo rad berem,
da tudi publikacije v jeziku, ki ga ne razumem, rad
prelistam,« mi je še navrgel in že ga ni bilo več.
Mu je pa pred tem veliko boljša vprašanja zastavil
Max Modic (»Ali bo Java kdaj spregovoril?«
»Martin je trenutno star 65 let, kaj bo z njim čez
recimo pet ali deset let, ko bo pa res prestar za
svoje podvige?«), a mojega skromnega mnenja o
aktualnosti Maxovih vprašanj organizatorji žal niso
delili, saj ga kmalu niso več pustili do besede, tako
da je po nekaj neuspelih poskusih mahanja z
rokami Max enostavno odšel. Škoda. Še krajša
opomba: upam, da prevajalka, ki je prevajala iz
italijanščine v hrvaščino, ne prevaja stripov, kajti
potem bi, sodeč po njenem simultanem
prevajanju, stripi imeli večinoma prazne oblačke,
kar je opazil tudi Castelli sam in nekajkrat raje
spregovoril kar v angleščini.
Seveda je bil uraden program le del dogajanja.
Znani Miodrag Ivanović - Mikica, sicer bolj znan po
svojih … eee … razvpitih … ja, razvpitih …
naslovnicah za ZS in LMS ter risanju Velikega
Bleka, se je izkazal za izjemno odprto, toplo in
prijazno osebo, katere hiperaktivnost pri risanju je
bila za nadebudne risarje nalezljiva bolj kot virus
herpesa.

papirja tudi v bolj neuradnih urah in lokacijah.
Tako zelo neuradnih, da so pritegnile pozornost
naključnih angleških turistov v gostilni iz katere so
nas na moč strpno a vztrajno preganjali, saj so jo
zaprli že pred pol ure. A kaj bi to! Samo ti crtaj,
Mikica, samo ti crtaj…
Iz Slovenije so prišle, tako na prvi pogled, tri
skupine. Stripoholiki smo bili separatistično
razdeljeni na mariborske in ljubljanske delegate,
tretjo poslansko skupino (oz. prvo, da ne bo kdo
užaljen) pa so sestavljali Buch, Iztok Sitar, Modic
in še kdo, čigar imena se ne spomnim, naj mi
oprostijo. Da je ob večerih steklo na milijarde piv
verjetno ni potrebno posebej poudarjati. Spali smo
samo luzerji, ki potrebujemo svoj obvezen lepotilni
spanec, ostali okoreli kriminalci pa so seveda
žingali do jutranjih ur, brez dvoma iščoč inspiracije
za svoja bodoča dela.
Precej nezasluženo je v manjši senci ostal Lucio
Fillipuci, trenutno glavni risar Martina Mysterea.
Njegova risba je videti prav kameleonska: kadar
riše Martina, odlično oponaša Alessandrinijev stil,
toda ko se loti Texa, stil risanja tako spremeni, da
je težko verjeti, da to riše isti človek. Za mnoge je
sicer menjavanje med slogi, ki niso tvoji, znak
pomanjkanja talenta, a sam se ne morem znebiti
občutka, da tudi oponašanje drugih terja ogromno
dela, volje in talenta, zaradi česar je Lucio vsaj v
mojih skromnih očeh obveljal za velikega mojstra.
Vsekakor ne gre pozabiti, da so bili prisotni tudi
domači avtorji. Prgič & Mladenšek sta predstavila
svoj že razprodan strip Teorija Zavjere, Macan je
besno risal in podpisoval izdaje svoje založbe, v
risarskem jam-sessionu pa so sodelovale zverine in
pol-bogovi kot so Sudžuka, Ribić, Solanović,
Mikica, itd., med obiskovalci pa je za dan ali dva
zaokrožil tudi Ervin Rustemagić, eden izmed botrov
festivala.

Simao z originalno tablo Mikice in Mikica

Njegova roka, ki se premika tako hitro, da ji
normalno zdravo človeško oko že ne more slediti
več, se ni premikala samo v soboto ob polnoči, ko
je na 1 x 2 m velik pano narisal strip v katerem
Martin pretepe vse ostale Bonellijeve junake (ja,
tudi Zagorja in Texa! - slednjemu ga na zadnji
sličici potegne odtrgana glava Kapetana Mikija),
temveč je rapidno brzela po neskončnih količinah
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Borza stripov - v ospredju stojnica Libellusa
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Poleg risarjev in piscev so Mafest napolnili seveda
tudi založniki, saj vsak resen založnik, ki da kaj
nase, enostavno MORA priti v Makarsko, drugače
ga enostavno ni. Po pričakovanjih so Libellusove
izdaje v hitrem posnetku letele s prodajnih polic
hitreje kot dietni izdelki v ZDA, na novinarski
konferenci založnikov je bil Bernard (Ludens &
Strip
Agent
&
Bookglobe)
pričakovano
redkobeseden (izvedeli smo le, da Maxmagnus
starta enkrat junija, o Družini od vješala se
zaenkrat
ne
razmišlja),
Markos
(Fibra)
gostobeseden, vsi ostali pa nekje vmes.

V času slovenskih dnevov knjige je bil torek 24.
april posvečen 80. obletnici prvega slovenskega
stripa, ki ga je leta 1927 narisal tržaški slikar Milko
Bambič za otroški kotiček tržaške mesečne revije
Naš glas. Strip z naslovom Zamorček Bucibu je
pripovedoval o črnskem kralju, ki je s svojo lažimodrostjo uničil ves svoj črni rod. Ker so oblasti v
kralju prepoznale Mussolinija, je moral Bambič
1928. leta čez mejo v Jugoslavijo.

Cbarks si je na licitacijah prisvojil originalno sliko
Mladena Melanška

stojnica društva Stripoholik pred šotorom, kjer so
so odvijali Dnevi slovenske knjige v Celju

Moje srčece trepeta od obupa, saj se zaveda, da je
v članku nemogoče zaobjeti vse dogodke, misli in
vtise, ki jih je doživelo v Makarski in bo zaradi tega
morda kakšno drugo stripovsko srčece kar malo
užaljeno, a tu se ne more nič. Za popolno pokritje
dogodkov, ki mu je bilo priča bi potreboval cel
izvod Stripoholika (kaj šele za dogodke, ki jim ni
prisostvoval!), a mu tega na srečo ne bo potrebno
pisati, saj te možnosti nima, pa tudi, pssssst!, je
preveč leno za kaj takega. Zato bodi dovolj
sklepna misel:

Na tej prireditvi je sodelovalo tudi naše društvo, ki
se je predstavilo predvsem z bogato ponudbo
starih stripov iz časa nekdanje skupne države. Več
podrobnosti o našem delovanju pa so obiskovalci
lahko našli v 2. številki društvenega fanzina,
katerega smo delili udeležencem te manifestacije.

Ob razpadu skupne države in posledičnim
grozotam teh ohladitvi odnosov med nekoč
bratskimi in edinskimi narodi lahko mirne duše
zaključimo, da je skupna strip zgodovina še vedno
izjemno živa in še danes velja za lepilo, ki presega
ozke narodnostne okvirje in ki istomisleče vleče
skupaj, ne glede na to ali raje sežejo po Bonelliju
ali butičnem Alanu Mooru. Važno je le, da se strip
rado bere.
Skratka, kdor bere stripe, zlo ne misli.

80 let slovenskega stripa
(Celje, 24. 4. 2007)

Pozno popoldne se je dogajanje preselilo v
knjigarno in antikvariat Antika, kjer je Iztok Sitar v
pogovoru z Sandijem Buchom predstavil svoj
obsežen članek o zgodovini stripa na slovenskem,
prav tako pa je predstavil in opisal različne
generacije stripovskih ustvarjalcev. Potem je
sledila predstavitev revij Strip Bumerang (Vojko
Volavšek) ter Stripburger (Katerina Mirović).
Druženje stripofilov se je nadaljevalo v kavarni art
kina Metropol, kjer je bila dana pobuda, da bi 26.
april (dan ko se je rodil Milko Bambič) praznovali
kot dan slovenskega stripa.

M.S

Xabaras
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Čarobni svetovi Mikija Mustra
ali O človeku, ki je izgubil dušo
To je zgodba o človeku, ki je izgubil dušo. No,
morda pa tudi ne. Morda je to samo uvod v
zgodbo o človeku, ki ni izgubil duše. Čudna so pota
pisane besede. Nenavadne so pravljice, ki jih piše
tisti, ki se igra z besedami. Besede. Te zapisane
misli, ki so močnejše od vseh vojska na svetu.
Besede, ki bodo ostale še dolgo potem, ko se bo
za človeštvom izgubila sleherna sled v vesoljstvu
stvari. Besede, ki bodo samo čakale na nekoga, da
jih bo zopet zapisal. To naj bi bila torej zgodba o
človeku. In seveda njegovi duši. O tem ali jo je
izgubil ali ne, pa boste morali presoditi sami.

Zgodilo se je v daljni preteklosti človeštva.
Nekateri tistemu obdobju pravijo tudi prihodnost.
Moški, o katerem govorimo, je nekega dne
ugotovil, da mu nekaj manjka. Nekje v sebi je
začutil hudo neugodno praznino. Začel se je
zavedati, da nima nobenega odnosa do sveta okoli
sebe. Da mu je vseeno, kaj se dogaja z ljudmi. Kot
da je izgubil del samega sebe. Kar nekaj časa je
trajalo, da se je domislil, da nima več svoje duše.
Da jo je očitno nekje pozabil. Založil. Kar je bila
hudo neugodna zadeva. In ker tisti, ki se igra z
besedami, pripoveduje nenavadne pravljice,
zgodbe v katerih je vse mogoče, potem povejmo,
da se je možakar odločil poiskati svojo dušo. In ker
je bilo v tem svetu preteklosti, ali pa je bila morda
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to prihodnost, pač vse mogoče, je odšel naravnost
v agencijo za iskanje duš. Uslužbenci so bili z njim
na moč prijazni. Najprej so ga poslušali, potem
pregledali, napravili rentgenske in kaj vem še
kakšne posnetke in mu dali izvid. Na katerem je
pisala točna geografska lokacija duše v njegovem
telesu. Zemljepisna dolžina in širina. No, telesna
dolžina in širina. Točna geografska lokacija duše v
njegovem telesu. Možakar je bil z uslugo agencije
za iskanje duš na moč zadovoljen. Zdaj je namreč
točno vedel, kje mora iskati. Seveda pa je bila še
ena težava. Navidez skoraj nepremostljiva. Kako
do tja? Kako do svoje duše? No, s takimi
malenkostmi vas res ne mislim obremenjevati. Saj
živimo v prosvetljeni dobi. Saj je skoraj vseeno,
kakšno pot si je izbral naš nesrečnik. Ali se je dal
pomanjšati in vbrizgati v svoje telo? Ali je vstopil v
astralne svetove? Ali si je pomagal z navidezno
resničnostjo? Virtualnostjo, kot temu pravijo po
domače. Bistveno je samo to, da se je možakar
znašel v svojem telesu in da je imel v rokah karto,
na kateri je bila označena točna geografska
lokacije njegove duše. No, seveda je imel tudi
kompas, da ne bi slučajno zašel. In kot vsi
popotniki je imel tudi malico in čutarico vode. In
tako se je odpravil po gričih in dolinah svojega
telesa. Najprej je hodil po cestah, nato po
makadamu, dokler se ni znašel na vaških poteh. Pa
naprej po gozdnih stezicah, čez mostove in brvi. V
divjino. Kjer so skale zamenjale rastje in kjer so se
izgubili sledovi sleherne obljudenosti. Popotnik je
pogumno prečil reke in hudournike, se vzpenjal po
ostrih skalah in povzpel na osamljenega,
zasneženega vršaca, kjer si je spočil oči na
nepregledni snežni belini. In nato še naprej, spust
po ledeniku in nato pa po prodnatih plazovih v
dolino. In hodil in hodil je še naprej. Dokler ni
prišel na sam rob velikanske puščave. Še enkrat je
pogledal karto, se orientiral s kompasom in videl,
da je na pravi poti. In tako pogumno stopil naprej
v peščeni pekel. In hodil in hodil. Že zdavnaj mu je
zmanjkalo hrane, imel je le še nekaj kapljic vode.
In kmalu ni mogel več naprej. Vlekel se je po vseh
štirih in preklinjal samega sebe, ker se je dal
zapeljati. Samemu sebi, seveda. Saj je bil on tisti,
ki je hotel vse to. Z zadnjimi močmi je še enkrat
preveril, kje se pravzaprav nahaja in ugotovil, da
je le nekaj metrov stran od kraja, kje bi morala biti
njegova duša. Kot v transu je prelezel tistih nekaj
metrov in zmedeno gledal naokrog. In prešinilo ga
je, da je njegova duša morda zakopana in začel je
kopati. Meter, dva metra peska je izkopal. Ko je
končno naletel na nekaj trdega. Lesenega,
obdanega s kovinskim ogrodjem. Na staro skrinjo.
Tisti, ki se igra z besedami bi verjetno rekel, da je
možakar odkril gusarski zaklad. Samo povejte mi,
kaj naj bi gusarski zaklad počel sredi puščave?
Njemu pač ni mogoče vsega verjeti, saj je on eden
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tistih, ki sanjajo z odprtimi očmi. Pri takih pa
človek nikoli ne ve, kje se končuje stvarnost in
začenjajo sanje. No, naj bo tako ali drugače,
možakar je izvlekel skrinjo in jo dolgo časa gledal.
Skrinja je bila zaklenjena s tremi velikimi
ključavnicami in je ni mogel odpreti. Ko se
naenkrat spomni, da ima okoli vratu ključek. Ki ga
je nosil že od otroštva kot drag spominek. In glej,
čudež. Ključek je odprl prav vse tri ključavnice,
tako da je lahko odprl skrinjo. Kjer je bila seveda
njegova duša.

Rekli smo že, da je bil pisatelj in da je imel rad
stripe. Nič čudnega, saj je v skrinji našel notes, v
katerega je lepil sličice iz stripov. Komaj se je
naučil brati, ko je na počitnicah pri babici odkril
stare izvode Tedenske tribune.

Moški je dolgo časa buljil v predmete, ki so bili v
skrinji. Njegove stare, polomljene igračke, dnevnik,
ki ga je pisal kot mlad fant, njegov plišasti
medvedek, ki je izgubil tačko, slika njegove prve
ljubezni, ki pa je ni nikoli izpovedal. Oh, pa
ljubezenska pisma njegovega prvega dekleta, pa
izrezki starih časopisov, pa sličice, ki so bile v
čokoladkah in politankah in albumi, v katere jih je
lepil. In še in še. Moški je skrbno pregledoval vse
te malenkosti, ki so ga tvorile in naredile kot
mladega fanta in kasneje moža, skrbno je
sestavljal vse te delčke svoje duše, in z njimi polnil
praznino v svojem telesu. In nenadoma je začutil,
da je ponovno cel. Da ni več prazen. Da ima zopet
svojo dušo. Zavriskal je, se dvignil in se s
prešernim nasmehom na licu mirno odpravil po
poti nazaj, od koder je prišel.
To je torej zgodba o človeku, ki je iskal svojo
dušo. Povedal pa sem že, da je to morda le uvod v
zgodbo človeka, ki ni izgubil svoje duše. Kako to?
Mar je mogoče je, da je ta moški, kljub temu, da
je pozabil na vse te malenkosti, ki so ga
opredeljevale kot otroka in označile kot moža, živel
življenje, ki mu ga je zapisala usoda. Naj povem,
da je bil ta možakar pisatelj in prevajalec, da je
oboževal knjige, stripe in filme. In da se je zapisal
znanstveni fantastiki. In ko je tako strumno
marširal domov, je v svojem spominu če vedno
premleval predmete, ki jih je našel v skrinji. V
mislih mu je lebdela slika dekleta, ki jo je nekoč
izrezal iz časopisa. Bila mu je seveda neznansko
všeč. Ob tej sliki je večkrat premišljal o tisti pravi
ljubezni. Saj veste, o tisti edini, tisti, ki ti je
usojena. Tisti, ki je samo ena na svetu. Ali pa na
vseh svetovih. Takrat je še sanjaril, da ga nekje
čaka. In upal. Sedaj, ko je bil starejši pa je vedel,
da ni tako. Vedel je, da smo izgubljeni tako v
prostoru kot času, tako da je na svoja vrata nalepil
napis:
»moja prava ljubezen je umrla pred tristo leti
moj pravi prijatelj pa se še ni rodil«
Verzi japonskega pesnika pač, napisani pred
dobrim stoletjem, ki pa so še kako dobro odražali
stanje njegove duše.
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Notri pa je bila prava čarovnija. Strip Zvitorepec.
Črni kavboj je bil to. Narisal pa ga je Miki Muster.
Samo eno nadaljevanje je našel. Šestnajst slikic. Ni
in ni se jih mogel nagledati. Pri babici je preiskal
vso podstreho, tudi priročno skladišče, v starem
kujavniku pa je našel še nekaj nadaljevanj zgodbe
Čudežni otok. Suho zlato, vam povem. Strip je
razrezal na slikice, jih nalepil v notes in občudoval.
Dan za dnem. Ko se je vrnil domov, je mamo
preprosil, da so se naročili na Tedensko tribuno.
Mislim, da je bila sreda, ko je tisti časopis priromal
v domači nabiralnik. Notri pa so bile zgodbe
Gusarji, pa Veliki detektiv, pa Na Luno, pa V srcu
Afrike. In prav takrat, ko so trije junaki,
Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik zašli v globine
afriške džungle, je strip nehal izhajati. V časopisu
je pisalo, da so se junaki izgubili in da jih iščejo.
Kakšne travme je doživljal mladenič. Saj ni mogel
vedeti, da so bili takratni časi stripu nenaklonjeni
in da je uredništvo zaradi pisem bralcev in kritike
začasno ustavilo objavo stripa. No, pa se je kljub
temu vse uredilo. Strip se je nadaljeval, in
pojavljale so se vedno nove zgodbe. Takrat je že
začel hoditi v mestno knjižnico. In po čistem
naključju na polici odkril Zvitorepčev strip V
vesolje. Bil je izrezan iz časopisa in zvezan v

MIKI

STRIPOHOLIK

MUSTER

drobno knjižico. Izposodil si jo je in užival v tujih
svetovih, ki so jih njegovi junaki obiskali z letečimi
cigarami. Doma so uvideli fantovo veliko
privrženost stripu in sliki in mu kupili žepno izdajo
Mustrovega stripa V afriki, pa še nekaj slikanic.
Žepno izdajo Lupinice, in podolgovate izdaje
slikanic Za očetom, Poslednji mohikanec in
Medvedek Neewa. Fantič je v svoji domišljiji
ustvaril cel svet Mustrovih podob. Stripov in
slikanic. Enkrat takrat so izhajali Gusarji, strip s
krvoločnim Jožo Gulikožo. Takrat je fante spravljal
že vse Mustrove stripe, jih izrezoval in dajal vezat
v bližnjo knjigoveznico. Sem pa tja je manjkalo
kakšno nadaljevanje, kar ga je silno žalostilo. Bil
pa je še premlad, da bi znal poiskati tisto, kar mu
je manjkalo. Kar je izgubil. Ni namreč še izvedel,
da je vse tisto, kar se izgubi, mogoče najti. Ni še
vedel, da obstaja emporijum izgubljenih sanj, kjer
je mogoče najti prav vse. Od izgubljenih ključev,
do izgubljenih let. Od izgubljene ljubezni do
spoštovanja
ljubljene
osebe.
In
seveda
manjkajočih nadaljevanj Mustrovega Zvitorepca.
Leta so minevala, časopisno podjetje Delo je
začelo izdajati tednik Zvitorepec, ki je izhajal
sedem let. Fante je medtem odrastel v mladeniča,
naredil gimnazijo in šel študirat v Ljubljano. Kjer je
nekega dne v univerzitetni knjižnici, v čitalniškem
oddelku, naročil vse stare časopise z Mustrovimi
stripi. Vse stare izvode Tedenske tribune in še tiste
dva/tri letnike PPP. Poletnih podob in povesti, če
se ne motim. In prebral še tiste najbolj zgodne
štorije, o katerih se mu prej ni niti sanjalo. O časih,
ko je Zvitorepec še kradel kure ciganom, pa ko sta
se Trdonja in Zvitorepec zoperstavila hudobnemu
Grabežu. Recimo, da je bil to Lakotnikov sorodnik.
Ali pa morda predhodnik. In ko je našel še izdajo
Medvedka Neewa, kjer je bil ponatisnjen še ta
strip, je bilo njegovo zadovoljstvo popolno. Ne
morem vam povedati, kakšno veselje je doživel, ko
so začeli objavljati Mustrove stripovske zgodbe v
knjižicah. In kakšno razočaranje, ko je ugotovil, da
nekaterih naslovnic sploh ni narisal Miki Muster,
čeprav je bil podpisan. Recimo naslovnica za
zgodbo Na luno. In da celo nekaterih stripov ni
narisal on. Ampak, da jih je nekdo neuko, slabo
prerisal. Recimo Gladiator. In kako se je razveselil,
ko je videl, da je Muster ponovno narisal zgodbo
Grajski duhovi. Eno prvih zgodb, ki jih je prebral.
Čarobni svetovi Mikija Mustra. No, ves čas pa je
tega mladeniča, ki je medtem postal že mož,
preganjala neka misel. Da obstaja zgodba o
Zvitorepcu, Trdonji in Lakotniku, ki je še ni prebral.
Ki je izšla v številkah Tedenske tribune, ki so šle
nekako mimo njega. Kot v zoni somraka. Kjer je
vse mogoče. In lahko mi verjamete, da je še sedaj
prepričan, da je tako. Pa še nekaj se mu je
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prikradlo v misli. Bolje rečeno v sanje. Sanje, ki mu
jih je prinesel peščeni mož. Tisti, ki sanja tuje
sanje. Mladenič, ki nekako ni več ločil stvarnosti in
sanj, in je slepo verjel peščenemu možu, je
postajal vse bolj prepričan, da obstajajo tudi
risanke z njegovimi tremi junaki. In lahko mi
verjamete, da še dandanes mislil tako.

Prej smo rekli, da je to zgodba o človeku, ki je
izgubil svojo dušo. Ali pa morda tudi ne. Dejstvo
je, da je ta možakar posvetil življenju stripu in
znanstveni fantastiki. Je zbiratelj, poznavalec,
esejist in kritik. Skratka zbiratelj v vseh pomenih te
besede. Zbira stripe, jih bere in o njih piše.
Zvitorepčeve prigode v vesolju in na luni pa so ga
navdahnile, da se je zapisal tudi znanstveni
fantastiki, kjer že več desetletij prevaja in piše
eseje, literarne portrete in recenzije. Torej bi
morda le lahko rekli, da moški kljub vsemu ni
izgubil svoje duše. Samo malce je pozabil, kje je.
Da pa je ohranil vso ljubezen do lepih stvari, ki so
mu tvorile otroštvo. Predvsem pa stripovske
junake Mikija Mustra.

Žiga Leskovšek
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Georges Remi - Herge
(22. 5. 1907 - 3. 3. 1983)
Obstaja mnogo dobrih stripov in mnogo dobrih
avtorjev. Status klasika pa dosežejo le redki, pa še
o tem so mnenja pogosto deljena. Zares redki pa
so stripi, ki jih praktično vsi ljubitelji in strokovnjaki
priznavajo za klasike. In eden takih je prav gotovo
Tintin, katerega avtor Herge bi pred kratkim, če bi
še živel, praznoval 100. rojstni dan.

Georges Remi se je rodil 22. maja 1907 v mestu
Etterbeek v Belgiji. V mladosti je bil član
skavtskega gibanja in članstvo v gibanju je imelo
nanj in na njegovo delo velik vpliv. V časopisu Le
boy scout-belge je leta 1923 tudi objavil svoje prve
ilustracije. Že naslednje leto se je začel podpisovati
kot Herge (po začetnih priimka in imena RG). Za
časopis Le boy scout-belge je najprej ustvaril svoj
prvi strip Totor. Strip je bil dobro sprejet in urednik
desno usmerjenega časopisa Le Vingtième Siècle
je Hergu ponudil službo, saj so ravno takrat začeli
izdajati še verzijo časopisa za otroke Le Petit
Vingtième. Herge je ponudbo sprejel in tako se je
10. januarja 1929 pojavil njegov novi strip danes
svetovno znani Tintin. Večino svojega življenja je
nato posvetil Tintinu, kljub temu, da je kasneje
naredil še nekaj drugih del kot na primer strip
Quick et Flupke leta 1930. Leta 1932 se oženi z
Germaine Kieckens. Istega leta spozna tudi
kitajskega študenta Chang Chong-Jena, ki ga
prepriča v pomembnost dobrega načrtovanja
scenarija. Herge začne svoje delo jemati veliko bolj
resno, več časa posveti načrtovanju in zgradbi
stripa, bolj se poveča tematiki, ki jo ima namen
obravnavati.
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V predvojnih letih ustvari kar nekaj Tintinovih
epizod takrat še v črno beli tehniki. Po nemški
okupaciji Belgije nadaljuje z delom za časopis Le
Soir, ki je bil pod nemškim uredništvom, zaradi
česar ima po vojni velike težave. Obtožen je bil
sodelovanja z okupatorjem in v svoji domovini
nezaželen.

Ključni preobrat se zgodi 26. septembra 1946.
Raymond Leblanc ustanovi stripovski tednik Tintin,
ki doseže veliko popularnost. Herge je eden
glavnih in najbolj priljubljenih avtorjev. Piše in riše
nove epizode Tintina, prav tako pa na novo
preuredi stare epizode, ki svet ugledajo v barvni
verziji. Pri delu mu pomagajo tudi številni asistenti.
1950 ustanovi Studio Herge. Epizode Tintina so
vedno bolj popularne, veliko bolj se posveča
detajlom, zato se od takrat nove epizode vse
redkejše. Veljajo pa zato epizode iz tega časa za
njegova najboljša dela. Še posebej bi izpostavil
epizodo Tintin v Tibetu iz leta 1958, ki velja za
njegovo najboljše delo. Leta 1960 se loči od žene,
veliko potuje po svetu in spoznava moderno
umetnost. V tem času pa zapada tudi v vse bolj
očitno osebno krizo. Vse bolj očitni so znaki
depresije, ustvarja vedno manj. Njegov zadnji
dokončani album Tintin et les picaros velja za
občutno slabšega od ostalih. Leta 1977 se še
enkrat poroči s Fanny Vlammynck, s katero je imel
že dolgo razmerje. Za svoje delo dobiva številna
priznanja, med drugim tudi nagrado na festivalu v
Angoulemu. Leta 1980 mu odkrijejo levkemijo.
Nekaj let se bori se z boleznijo, vendar boj počasi
začne izgubljati. Georges Remi je umrl 3. marca
1983. Njegova smrt je bila medijsko odmeven
dogodek, o katerem so poročali časopisi po vsem
svetu.
Kot zanimivost povejmo še, da je belgijsko
združenje astronomov leta 1982 odkriti planetoid
med Marsom in Jupitrom poimenovalo Herge.
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STRIPA - TINTIN
malo zmeden.
Haddocka.

Tintin
Avtorjev najbolj znani strip že dolga leta
razveseljuje otroke in odrasle po vsem svetu. Gre
za prvega pravega klasika evropskega stripa,
avtorjevo čisto linijo pa je posnemalo mnogo
drugih ustvarjalcev.

Kar

seveda

ujezi

Kapitana

Tu pa sta seveda še detektiva Petek in Svetek, ki
ju Tintin redno srečuje in ki se na vsako nalogo
temeljito pripravita, vendar vedno pozabita na
kakšno malenkost. Trudita se biti neopazna,
vendar jima to vedno znova spodleti. Gre za zelo
prepoznavni osebi v seriji, ki sta se pojavili tudi v
drugih stripih drugih avtorjev. Albert Uderzo je
njun lik narisal v stripu Asterix v Belgiji, pojavita pa
se tudi v eni epizodi stripa Martin Mystere.
Sploh zgodnje epizode Tintina so bile deležne tudi
mnogih kritik saj so avtorji mnogi očitali rasitične,
nacionalistične in celo fašistične ideje. Te kritike so
nekolike pretirane, je pa dejstvo, da je Tintin v
zgodnjih epizodah bil stereotip mladega katolika in
da je bil namenjen desno usmerjenim bralcem. No
z leti se je njegov karakter razvil, njegove ideje pa
so postale vedno bolj napredne.

Tintin je večno mladi časnikar, ki se nenehno
zapleta v probleme, vendar pa jih s svojo
iznajdljivostjo vedno znova reši. Njegova pot se
pogosto sreča s potjo gangsterjev, tihotapcev ali
roparjev, ki mu redno strežejo po življenju, na
koncu pa se sami opečejo. V svojih dogodivščinah
je prepotoval skoraj ves svet, pot ga je zanesla
celo na mesec. Že od začetka ga spremlja
štirinožni prijatelj Švrk. Gre za psička, ki je
predstavljen z mnogimi človeškimi lastnostmi.
Tako je recimo pogostokrat v stripovskem oblačku
predstavljeno njegovo lastno razmišljanje, ki je
pogosto prav bistro in ga redno rešuje iz težav. V
težavah pa je neprestano, saj ga radovednost
vedno znova žene v to, da vtakne svoj nos tja,
kamor ga ne bi smel.
Na začetku sta Tintin in Švrk po svetu hodila sama.
Sčaoma pa sta srečala veliko zanimivih likov in
nekateri od teh likov so postali njuni redni
spremljevalci. Največje bogastvo Tintina je prav v
velikem številu zanimivih likov, ki junaku delajo
družbo.
Tintinu se je v epizodi Zlati rakci pridružil kapitan
Haddock. Gre za kapitana, potomca gusarjev.
Nekoč je imel težave z alkoholom, zdaj pa je
ozdravljen. No ja, skoraj ozdravljen, včasih ima še
vedno s sabo kakšno stekleničko, brez pijače pa ni
mogel iti niti na Luno. Vedno nerga in preklinja,
kljub temu je, ko ga Tintin potrebuje vedno ob
strani.
Drugi zanimiv lik je raztreseni in malo naglušni
profesor
Sončnica.
Gre
za
sposobnega
znanstvenika, ki zna biti v navadnem življenju
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Tintin je danes pri 78 letih še vedno mlad in bo tak
očitno ostal vedno. Tak je všeč njegovim bralcem
in takšnega bodo brali še naprej. Tudi v
slovenskem jeziku, po zaslugi založbe Učila, ki je
izdala že 16 njegovih epizod.

Bob Rock

STRIPOHOLIK
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Serena Valentino:
Nightmares & Fairy Tales - Once
Upon a Time…

Hkrati pa izve, da je njena kolegica z dolgima
podočnikoma mrtva in ne more biti morilka. Tako
se realnost, blaznost in domišljija zlijejo v
groteskno zmes grozljivosti, pri kateri ne veš, kaj
je res in kaj ni, Annabelle pa to le nemo spremlja.

Nekoč, davno že tega... Tako se ponavadi začno
pravljice, kajne? Nato sledi opis prelepega
kraljestva, prelepe, nadvse prijazne in nedolžne
princeske ter junaškega kraljeviča, ki bo rešil svet.
Nadvse pravljično in nerealno. Toda, četudi se
Nightmares & Fairy Tales začne s temi pravljičnimi
besedičenji, se nadaljuje v čisto drugačnem stilu.
Najprej spoznajmo princesko. Njeno ime je
Annabelle, ima lepe dolge lase, velike nedolžne
oči, nosi lepo oblekico in je - punčka iz cunj, ki
samo nemo opazuje svoje lastnice in njihovo
življenje. Seveda bi se rada z njimi pogovarjala,
jim svetovala ali pomagala, toda lastnice je ne
slišijo. Mala punčka iz cunj, ki ne ve iz kje izhaja,
ne ve, če je ona kriva za vse pošastne zadeve, ki
se godijo okoli nje. Tako se tiho seli od lastnice do
lastnice in upa, da jo bodo nekoč slišale. Strip je
razdeljen na pet poglavij oz. zgodb. V njih se
razpletajo različne usode, skupna pa jim je
Annabelle.

Serena nas nato popelje v bližnjo preteklost, kjer
srečamo Dominique kot zelo mlado dekle, ki je v
samostanu ravnokar rodila otroka. Nune otročiča
prevzamejo in ji zagotovijo, da nanj že čaka krasna
nova družina in da bo tako najbolje za vse. Toda
nuna otroka ne odnese k novi družini. Z
dojenčkom v naročju odide na podstrešje, kjer ga
odloži v lesen predal in odide. Potiho pa je nuni
sledilo drugo noseče dekle, približa se predalu in
ga odpre. Dojenček je izginil, ostala je le krvava
sled. Dekle steče k Dominique, toda njeno izpoved
presliši nuna in jo odvleče s seboj na podstrešje.

Morgan je prijazna, tiha deklina, kateri njena
prijateljica Dominique trdi, da je vampirka in jo
vabi v svojo družbo. Morgan jo zavrne, toda okoli
nje začnejo v grozljivih situacijah umirati ljudje.
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"Annabelle speaks. Before others found me, there
was Snow", tako se začne naslednja povest. Vsi
poznamo zgodbo o Sneguljčici, toda Annabelle je
bila tam in zaupa nam, kako se je zgodba res
odvijala. Izvemo, da ni zunanja lepota tista, ki je
pomembna, ampak kaj imamo v sebi. Zato se je
mačeha polastila srca od male, lepe Sneguljčice,
kajti le srce nedolžne, prijazne deklice ji bo
poravnalo vse gube, ki ji kazijo grd obraz. Toda
dekletce hoče svoje srce nazaj.

STRIPOHOLIK

RECENZIJE
Gwen je majhna punčka, ki se je pravkar vselila v
novo hišo, ki dekletcu deluje grozljivo. Takrat ji
starejša soseda podari Annabelle, češ, da jo bo
čuvala. Dekletce ima nepotrpežljivo mati in
hladnega očeta, ki jo takoj pošlje v svojo novo
sobo. Toda soba ima temno skrivnost, v njeni
omari živijo pošasti, ki jih vidi le ona. In tako skozi
zgodbo začenjamo razmišljati, kdo so prave
pošasti v tej hiši, kajti kruta starša znata biti še
bolj strašljiva kot v temnih kotih se skrivajoče
pošasti.
Če imamo tukaj pravljice in princeske zagotovo ne
sme manjkati Pepelka, ki pa zopet ni predstavljena
tako, kot jo poznamo. Mačeha zna priklicati
demone, ki ji pomagajo pri njenih načrtih in princ
ni tako dobrohoten kot v poznani pravljici. Poleg
tega se izkaže, da niti dobre vile ne potrebujemo,
kajti Annabelle zna tudi pomagati, četudi na svoj
način.
In tako pridemo do konca zgodbe. Serena je s
svojimi zgodbami prikazala kruto realnost, pred
katerimi si ljudje radi zatiskajo oči in je nočejo
priznavati. Z izmišljenimi svetovi je razgalila
človeško krutost, ambicioznost in hladnost, na
drugi strani pa nam ponuja Annabelle kot punčko
iz cunj, malo dekletce, ki ne pozna svoje usode. Le
ta jo premetava od ljudi do ljudi z tragičnimi
življenji, za katere se Annabelle niti ne zaveda, da
je morda ona edini sončni žarek v njihovem že
tako obupanem svetu. Ilustrator Foo Swee Chin
oz. FSc kot ga večkrat zasledimo, pa je z
svinčnikom še dodatno podkrepil že tako temačne
zgodbe. Mehke, okrogle linije se prekrivajo z
ostrimi, ravnimi linijami ter preproste obrazne
poteze močno izražajo čustva likov. Kot ste najbrž
ugotovili do sedaj, to ni pravljica za otroke,
namenjena je odraslim, da razumemo njen pomen.
Kajti na koncu ostane le Annabelle in njene velike
oči ter grenak priokus, da pošasti v omarah le niso
tako grozne, kakor zna biti grozljiv človek in tukaj
se pojavi vprašanje, kako lahko mi pomagamo,
bomo samo nemo strmeli ali bomo poizkušali
zakričati kot mala Annabelle.

Will Eisner:
The Contract with God Trilogy
(A Contract with God, A Life Force,
Dropsie Anevue)
Will Eisner, rojen v New Yorku leta 1917, umrl leta
2005, avtor trilogije The Contract with God in
uradno prve grafične novele, je zase nekoč dejal,
da se vidi kot grafična priča, ki poroča o življenju,
smrti, zlomljenih srcih in nikoli končani borbi za
prevlado in preživetje.
Trilogija The Contract with God je nekaj manj kot
500 strani obsežna zbirka sestavljena iz treh zgoraj
omenjenih naslovov. Pravzaprav je kar težko začeti
pisati o tako obsežnem in pomembnem delu,
katero leži pred menoj na mizi. Ameriški ''strip
strokovnjaki'' so opredelili to delo kot glavni steber
ameriškega stripa sploh. Po prebrani knjigi sem
dobil tudi sam občutek, da če hoče kdo spoznat
ameriški strip, Ameriko in tamkajšnjo kulturo, je to
delo kot ustvarjeno zanj. Tukaj se je pravzaprav
vse začelo. Will Eisner, zelo tankočutno prikazuje
in pripoveduje bralcu, kako so lahko vsakdanje
stvari čudovite, kako se lahko vse v trenutku
obrne, pokuka pa tudi v globlja hrepenenja
vsakdanjega človeka in seveda pokaže tudi
njegovo temnejšo stran.

Taiyo - Branka Resnik

Kot sem že nekaj časa nazaj, v enem izmed mojih
postov omenil ''canon'', torej nekakšen top, v
katerega so uvrščena samo najboljša ''smetana od
smetane - obvezno čtivo'' ameriška dela, sem že
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takrat povedal da je bilo to delo skoraj v celoti
sprejeto med elito.
Po informativnem uvodu, ki je sestavljen le iz
besed, začne Will Eisner počasi a odločno. V prvi
zgodbi iz sklopa prve tretjine knjige nam pove
zgodbo o Židu Frimmeu Hershu, kateri je pred
veliko leti sklenil pogodbo z bogom in se s tem
hotel zavarovati za vse večne čase, če bo le
medtem bil ponižen, dober, skratka ''človek v božji
službi''. Seveda ne bom na dolgo in široko govoril o
vsebini, naj le omenim da je zame zgodba zajela
eno glavno misel, da se življenja samega ne da
nadzorovati, da dogovori za prihodnost ne
''garantirajo'', da se bo vse odvijalo točno po njih…
In da človek pravzaprav lahko ostane sam, ko
najmanj pričakuje.
Tu bi še rad omenil, da se je prva zgodbica A
Contract With God poleg četrte zgodbice prvega
sklopa, prebila v ''canon'' prav zaradi univerzalne
ideje in veliko interpretacij, s katerimi se bralec
lahko prepozna in identificira z glavnim junakom.
V drugi zgodbici spoznamo hišnika, ki si vsakdanji
kruh služi z vzdrževanjem stanovanjskega bloka, v
katerem živi srednji sloj družbene lestvice. Zame
osebno je bila zgodba zanimiva iz tega stališča, da
se bralec lahko postavi na to ali ono stran, torej
sam izbere kdo je žrtev in kdo zlobnež. Res je v
njej avtor napravil eno veliko napako, zaradi
katere zgodba sama ni med njegovimi najboljšimi,
vendar ne bi zdaj o tem, raje se bom osredotočal
na dobre strani tega čudovitega dela.
V tretji zgodbici, ki nosi naslov The Street Singer,
nam Will pokaže vso lepoto ulic Newyorškega
Bronxa in v njih ljudi s pevskim talentom, ki se ne
bojijo pokazat, da bi le zaslužili kak dolar, kot tudi
po drugi strani ljudi, ki imajo talent, a si ne drznejo
stopiti na plano, zato raje obesijo vso težo na
nekoga drugega. Nauk te zgodbe, vsaj zame je bil,
da ko se ponudi priložnost, o kateri si že dolgo
sanjal, se ne obiraj in stori vse, da jo trdno primeš
in ne izpustiš.
Četrta zgodba, ki je pravzaprav že sama po sebi
klasična grafična novela, postavi mestne junake,
nižji sloj iz Bronxa, v drugačne situacije, ko se
poleti odpravijo na daljši dopust na deželo, ki iz
njih izvablja drugačna čustva, kot mestni asfalt.
Starejši ljudje se predajajo raznim družabnim
dogodkom, medtem ko mlajši sanjarijo in
doživljajo prve seksualne izkušnje, spet drugi ne
morejo pozabiti življenja v mestu in tudi čas na
deželi porabijo za preverjanje vseh možnosti, ki so
jim ponujene, le da se vrnejo v mesto bolj
preskrbljeni, finančno, moralno ali čustveno.

Drugi del knjige obsega grafično novelo A Life
Force, ki nas popelje skozi veliko depresijo, ki je
vladala v ZDA v zgodnjih tridesetih letih, po zlomu
borze. Avtor človeka, v tem težkem obdobju, ko je
primanjkovalo vsega, popolnoma nemetaforično
poveže s ščurkom. V nekem prizoru naš junak leži
na tleh, kot bi ga družba pometla izpred svojega
praga, nevede in ravno v tem trenutku iz nekega
stanovanja nad njim gospodinja med čiščenjem
pomete ščurka, ki pade zraven njega, tako da se
srečata iz oči v oči. Bralec je v tem trenutku
postavljen v situacijo, ko se zamisli v čem se
človekovo življenje, stalna borba za preživetje in
bitje, razlikuje od ščurkovega, kateremu je vse to
vsakodnevno bojevanje povsem naravno ali pa se
je s tem pač sprijaznil. Zgodba sama je obogatena
s članki iz tega slikovitega obdobja, ki je rodilo
vrsto novih subkultur (džankiji, gangsterji, ulična
prostitucija, mladostniški kriminal…).
Tretji in zadnji del knjige, Dropsie Avenue, je po
mnenju marsikoga (moje internetno branje
blogov) najboljše v trilogiji. Zgodba v kateri
pravzaprav ni glavnega človeškega ali živalskega
junaka. Ne, to častno mesto si je vzela kar
soseska, po kateri je zgodba poimenovana. Njen
hiter, energičen in radoživ razvoj ali evolucija, če
hočete, se začne na čudoviti strani, ki spada med
klasične strani v stripovski zgodovini, ko stari in
prvotni lastniki domačije na Dropsie Avenue
umrejo v požaru, in je ta in potem naslednji panel,
na katerem so že novi prišleki, ločen samo z
ognjem, s silhueto ognja, kar da strani res močen
emocionalen pridih. Bralec dobi občutek, da se
zgodi res nekaj močnega in pomembnega in to
samo na eni strani in skoraj brez besed. Mati vseh
junakov, soseska, ki se stalno spreminja, nam
postreže z zgodbami vsakdanjih ljudi, ki pridejo in
ostanejo ali odidejo, se zaljubijo ali umrejo. Vsa ta
pestrost, ki se non stop dogaja, vse kupčevanje z
nepremičninami, ki je precej podrobno prikazano,
vsa jeza in žalost v zgodbi… S tem nam avtor hoče
le povedati, kako se življenje okoli nas spreminja,
pa vendar ostaja isto. Junaki so ravno zadovoljni z
bivanjem v soseski, a kaj kmalu se vanjo priseli
nekdo, ki zaneti nov ogenj, nekaj ljudi se odseli,
stanovanja zgubljajo vredost, družbeni nivo ljudi v
soseski se zniža, naraste kriminal, potem se vse
spet izboljšuje in tako naprej... No, obljubil sem
mnenje, nisem hotel kvariti vzdušja ob branju,
zato niti nisem dosti povedal… Zaključil bi z mislijo,
ki jo je nekoč rekel Talib Kwali (New Yorški
rapper), po kateri je pravzaprav poimenoval svoj
zadnji album: ''Life is beautiful… life is a struggle…
life is… beautiful struggle.'' Ko sem prebral celoten
strip, se mi je zdela ta misel kar na mestu.
Uroš ''Mulder'' Murovec
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LAŽ imenovana STRIPBURGER
Nazadnje sem bil v Celju ob osemdesetletnici
slovenskega stripa, poslušal iste besedne zveze in
stavke, ki jih poslušam že dlje od deset let, in bi
rad komentiral par stavčičev, ki jih Stripburgerji
ponavljajo do onemoglosti že celo večnost.
1. Stripburger je revija za avtorski strip.
Avtorsko, avtorstvo, avtor, kako plemenito se to
sliši. To je sigurno pravo nasprotje od žanrskega,
komercialnega in naročenega. Beseda ima v sebi
prizvok boljšega, samosvojega, posebnega,
izvirnega. Stripburger je prišel in nam dal nekaj
več, kot je bil pri nas strip do sedaj: kavboji in
indijanci, zabava za otroke in otročaje, s
Stripburgerjem nam je strip končno odrasel in
postal umetnost.

Ko sem prijel v roke njegovo 44. številko, sem se
na prvi pogled odločil, da je ne bom kupil in tudi
naslednjih ne (že leta ne kupujem zame zmedenih
posebnih izdaj, do sedaj sem kupoval redne
številke zaradi želje po stiku s stripom in kaki
informaciji). Odbila me je naslovnica: nekakšen
silno intenziven debeloglavec, kakršni se v
Stripburgerju množično pojavljajo od vsega
začetka. Stripburger izhaja iz alternativnega stripa
iz ZDA in Zahodne Evrope osemdesetih in
devetdesetih, vala, ki izgleda že precej opešan in
brez zaleta. Najprej je bil v šestdesetih in prvi
polovici sedemdesetih underground, ki je parodiral
tedanjo družbo, po nekajletnem zatišju pa se je v
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osemdesetih pojavil alternativni strip, ki se je
likovno precej naslonil na pridobitve likovnega
modernizma 20. stoletja, tematsko pa se je bolj
posvetil osebno izpovednim temam.
Stripburger v glavnem ponavlja in prežvekuje ene
in iste teme. Lepo pokriva svetobolje, travme in
»trpljenje« od bližnje okolice in krutega človeštva
ne dovolj razumljenih večnih otrok, razne posiljene
in patetične »čudnosti« in »bizarnosti«. V bistvu
precej ozek in omejen del kakršnegakoli avtorstva,
zame je to poseben žanr, kot so recimo žanr
kavboji in indijanci. Kot par tujih vzorov bi navedel
del ponudbe ameriške revije Raw iz osemdesetih,
stripovskih založb L'Association, Fantagraphics in
D&Q kot bolj pomembne. Del ponudbe teh založb
zato, ker je pri njih veliko avtorjev izrazitih
stripovskih pripovedovalcev zgodb, takih pa pri
Stripburgerju ni.
Večina stripov je iz tujih logov, moteče je, da je del
teh stripov tudi v domeni »alternative« (kjer veljajo
rahlo drugačna merila kot v klasičnem stripu)
začetniških in neizdelanih. Začetniška dela bi bilo
treba objavljati mladim domačim silam, ki nimajo
kje videti svojih del natiskanih, da bi dobili nekaj
zagona in z risanjem nadaljevali. Ampak
fascinacija nad tem, kar pride iz razvitega Zahoda,
je na Stripburgerju zelo močna, Stripburgerji (ljudje
iz krožka) vso svojo kredibilnost vlečejo iz Zahoda.
Sveta mantra »Na Zahodu smo priznani, doma
nas ne razumejo.« O tem več naprej.
Avtorska ekipa Stripburgerja je šibka. Za razliko od
vseh primerljivih tujih alternativnih stripovskih
skupin tukaj niti vlečejo pisarniški (kruho)borci,
lastna produkcija je na stranskem tiru. Kar je
avtorjev, večina riše malo in občasno, strogo
namensko v stilu »zakaj bi pa risal, če ne vem, kje
mi bodo to objavili«. Kar narišejo, jim pretežno
objavi Stripburger. Zares zelo »avtorsko«. V
uredništvo in v revijo se rado sprejema domače
študente likovne akademije (še ena fascinacija
Stripburgerjev), ki v par letih zmorejo par
stripovskih fragmentov in potem gredo počet kaj
drugega. Seveda so deležni vse mogoče
»avtorske« hvale in priznanja silnega talenta, to je
potrebno
za
vzdrževanje
videza
in
(samo)pomembnosti Stripburgerja. Zraven mladih
obstaja še trdo jedro »nedotakljivih« in
»prvoborcev«, ki iz sinekure vlečejo največ
materialnih koristi. Ko v tekstu pišem Stripburgerji,
najprej in predvsem mislim na spletkarsko kliko, ne
na mlade, ki imajo povsem normalno pravico, da
svoja dela vidijo objavljena. Premalo jih sme
objaviti. Mladi pridejo in odidejo, trdo jedro klike se
Stripburgerja oklepa z zobmi. Nikjer ne bo bolje.
2. Stripburger je revija. Stripburger je tiskan v
1000 izvodih, ima barvne platnice, redna številka
je formata a4 in 96 strani, posebne imajo lahko do
200-300 strani in so različnih formatov in oblik. Na
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leto izideta dve redni številki in ena izredna.
Izgleda kot revija.
Stripburger je fanzin, ker morajo avtorji biti fani,
srečni in navdušeni nad objavo v relevantni
tiskovini, priznani na Zahodu in zato ne dobijo
plačila. Plačilo že leta dobivajo pisarniški delavci,
dolga leta sta bila to dva, kakšno je trenutno
razmerje moči, ne vem. Stripburger je imel že pred
letom 2000, ko sem bil še tam, dovolj sredstev za
minimalno plačilo avtorjem vsebine.
Stripburger je divje privatizirana firma, kjer se je
»privatizacija« končala do 2000. leta. Požrla sta ga
in svojim omejenim predstavam in napihnjenim
egom prilagodila in podredila dva pisarniška
(kruho)borca. Skozi vodenje računalniških evidenc,
pisemske korespondence in pisanje prošenj (v
glavnem copy & paste) za sofinanciranje na
kulturne inštitucije sta postala nezamenljiva in
nenadomestljiva. Določanje vsebine revije in
uredniške politike je prišlo skupaj s tem. Občasno
honorarno zaposlena sta potrebovala stabilnejši vir
za preživljanje in ko enkrat dopolniš okrog trideset
let, se pač vprašaš, kam materialno greš.
Stripburger je idealna kulturna sinekura,
kakršnih je v Sloveniji kar nekaj (recimo razni
lokalni muzeji in galerije in pa recimo Sklad za
ljubiteljske kulturne dejavnosti), idealna zato, ker
ne odgovarjaš za nič, razen za svoje dobro
počutje. Ne pišeš strokovnih tekstov, proizvajaš
neke dogodke in delaš opravila, ki jih lahko vsakdo
funkcionalno pismen, tvoje početje je v glavnem
odmaknjeno od oči večine in strokovnega dela
javnosti (v slovenskem stripu tega in kontinuitete
kritike ni, obstajajo le poskusi in pr), kvaliteta je pa
v kulturi itak meglen in težko določljiv pojem.
Posebej v čudovitih post-postmodernih časih, ko
resnice ni več, obstaja samo več pogledov na isto
zadevo, prevlada pa tisti, ki je bolj opazen in
glasen. Nekaj je biti kustos v Moderni galeriji v
Ljubljani, nekaj pa recimo kustos v muzeju v
mestecu s par tisoč ljudmi kjerkoli v Sloveniji.
Teksti v Stripburgerju so skoraj povsem pavšalni,
naštevajo faktografije in povzemajo zunanje
vsebine,
nihče
ni
sposoben
filozofskega
premisleka in podrobnejšega navajanja raznih
vplivov in vzorov.
Stripburger je družinska potovalna agencija.
Organizira izlete na tuje stripovske festivale in
ogled tamkajšnjih znamenitosti za posvečen
krožek in prijatelje. Stroške plačujejo slovenske
kulturne inštitucije. Avtorji iz tega ne dobijo
nobenih angažmajev, kvečjemu kako občasno tujo
fanzinsko objavo. Stripburger dobi »ključne« in
»odmevne« predstavitve ali razstave. Japajade.
Sam tega nisem povsem razumel, občasno sem
se z besedami postavil po robu kaki najočitnejši
samopašnosti. 2000. leta sem bil grobo odstranjen
z uredništva zaradi incidenta v klubu v Kopru. Od
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takrat nisem smel v reviji/fanzinu, kateri sem
namenil stotine ur prostovoljnega dela (za razliko
od drugih tedanjih avtorjev do prihoda Mateja
Kocjana-Kocota) objaviti niti strani ali sodelovati na
skupinskih razstavah. Ko je recimo prvi
kruhoborec zapravil sto tisoč tedanjih tolarjev na
mesec za telefonsko klicarjenje prijateljice v tujino,
je bilo vse v redu. Ko je »skrivnostno« izginilo tisoč
dolarjev iz blagajniške škatle v zaklenjenem
predalu in v spet zaklenjenem sosednjem prostoru,
je bilo tudi vse v redu. To sta samo dva taka
primera.
3.
Stripburger
edini
prejema
državno
subvencijo za strip, ker je dober.
Stripburger je bil od začetkov financiran s strani
Sorosove fundacije, ki se je pred par leti umaknila
iz Slovenije, ker smo postali dovolj bogati, da lahko
svojo kulturo financiramo sami. Do takrat je
Stripburger nabral dovolj izdaj in medijskih
odmevov, da se je zazdel relevanten za
financiranje Ministrstvu za Kulturo RS, ki mu
edinemu namenja subvencijo za strip. Že Soros je
Stripburgerju letno namenjal par milijonov tedanjih
SIT, potem je bila tukaj tudi prodaja in dodatna
zaprošena in dobljena sredstva za udeležbe na
tujih festivalih. Ob stroških tiska samo 3 izdaj letno,
plačevanju telefona in malega prostora za
uredništvo, mi je jasno, da je bilo sredstev za
minimalno plačilo avtorjem dovolj (ker sem sam
tiskal, so mi cene tiska in predpriprave jasne, tudi
ostali stroški). Tudi 10 ali 15 evrov neto za stran
stripa je bolje kot nič. Od takrat so se finančne
razmere samo izboljšale.
Stripburger je edini leta sistematično prosil za
finančne dotacije, seveda v imenu vsega
slovenskega
stripa
in
razvoja
le
tega,
»kvalitetnega« koraka naprej v mediju, kot
organizator skupinskih razstav, dajalec informacij o
tujem dogajanju in predstavljalec slovenskega
stripa tujini. Odstotek objavljenih slovenskih strani
je v Stripburgerju smešen, recimo št. 40 ima od 85
strani stripov kar 7 strani od 3 slovenskih
striparjev. 3 so brez teksta, 4 pa v hrvaškem
(srbskem?) jeziku, tako, da je izdaja praktično brez
strani stripa v slovenskem jeziku.
Ministrstvo za kulturo izgleda domneva, da podpira
slovenski strip s tem, da financira izključno
Stripburger. Le ta ne predstavlja drugega kot
stripovsko skupino s svojo usmeritvijo, ki se
predstavlja v širšem kontekstu kot je res, ker ji to
najbolj koristi. Upam, da bo Ministrstvo v prihodnje
stripovski kolač delilo na več strani, prvi, ki si to
zasluži, je revija Strip Bumerang. V Sloveniji
komercialnega stripa ni, zato ni treba razpredati,
da naj si Strip Bumerang s svojo priljudnejšo
usmeritvijo vsa sredstva zasluži kar na trgu.
Stripburger edini prejema državno subvencijo za
strip, ker je.
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4. Stripburger je prejel mednarodne nagrade –
t.j. eno mednarodno nagrado. Alph Art za
najboljši fanzin leta 2001 v Angoulemeu v Franciji,
na največjem evropskem festivalu za strip.
Govor o tej silno važni nagradi se razpreda vsa ta
leta. To je edina kolektivna nagrada v slovenskem
stripu, bi pa opisal kontekst in konkurenco za to
nagrado. Kot član Stripburgerjevega uredništva
sem bil na festivalu v letih 1999 in 2000, zato je to
iz prve roke. Založbe so svoje izdaje in avtorje
predstavljale v velikih razstavnih šotorih, v več
galerijah in razstavnih prostorih v bližini teh
šotorov pa so potekale spremljevalne prireditve.
Fanzini, med njimi Stripburger, so se predstavljali v
zadnjem, najmanjšem prostoru enega od šotorov.
Stojnice so bile mizice, za katerimi sta komaj
sedela dva posameznika (seveda plačljive kot vse
stojnice), do tega najbolj odmaknjenega dela
večina obiskovalcev tudi ni zašla, vendar je bilo
tistih, ki so ga našli na festivalu z desettisočimi
obiskovalcev več kot dovolj. Festival je skoraj
povsem frankofonski, Stripburger je bil edina
fanzinska publikacija v angleškem jeziku. Vseh
predstavljalcev v tem delu je bilo kakih dvajset, od
tega približno tretjina s fotokopiranimi izdajami in
so že iz produkcijskih razlogov izpadli iz
konkurence za nagrado. Lep del ostalih je bil na
festivalu prisoten že leta in je to nagrado že dobil.
Takrat (l. 2000) sem ocenil, da bo Stripburger to
nagrado dobil po inerciji najkasneje v 2-3 letih.
Stripburger je Zahodu v veliki meri prodajal okolje
iz katerega izhaja: bivšo Jugoslavijo in kar celo
bivšo
socialistično
Vzhodno
Evropo.
V
devetdesetih je marsikoga na Zahodu zanimalo,
kakšni so ljudje izza strašne »železne« zavese, še
bolj pa jih je zanimalo, kdo prihaja iz »divjaške«
bivše Jugoslavije, kjer se kar naprej nekaj pobijajo.
Iz tega marsikatera udeležba na festivalih, ne
zaradi silno prepričljive kvalitete. Na Zahodu so si
želeli gledati pozitivno, pomagati in spodbuditi
nekoga, ki se je ponudil kot sogovornik. Žal mi je,
da bolj sistematičnega pristopa do samopromocije
niso vložile recimo alternativne strip revije/fanzini
kot srbska Striper in Grafička zavjera iz
devetdesetih, od mlajših še aktivni hrvaški
Komikaze, v alternativni stripovski govorici in
avtorstvu vsi veliko močnejši od Stripburgerja.
Člani njegove klike svojih naporov niso vlagali v
avtorstvo, ampak v medijsko pojavljanje in
spletanje mreže kontaktov, iz katere so prišle
udeležbe na dogodkih.
»Na Zahodu smo priznani, doma nas ne
razumejo.«. Po eni strani so menda silno uspešni,
pomembni in zaslužni v čisto »umetniškem«
smislu, po drugi spet niso uspešni, ker ne prodajo
dovolj, ker stripovska publika večinoma želi bolj
klasičen in zabaven strip.

5. Stripburger je izdal 45 številk. Številka je v
resnici za 5 manjša. Kot številke 11, 12, 15, 22, 23
so bili vodeni moji albumi izdani v letih 1996-1999:
Barbar Macon (1996), Biblijske in ostale kratke
zgodbe (1996), Eppur si muove (1997), Barbar
Macon 2 (1999), Kratke zgodbe 2 (1999). Skupaj
420 strani stripa, kar je količinsko (in delovno)
veliko več, kot bodo Stripburgerjevi avtorji v
povprečju zmogli do konca svoje stripovske poti.
Stripburger jih ni izdal, izdal sem jih sam. Vse
stroške sem plačal sam, Stripburger mi ni pomagal
pri predstavitvi (v glavo zmetane udeležbe na tujih
festivalih sem si v moji naivni glavi zaslužil s
prostovoljnim delom, recenzij pa itak nisem bil
vreden) ali prodaji. Za razstave sem se dogovarjal
sam.
Leta 2000 sem moral neprodane izvode zložiti v
prtljažnik avtomobila in iti, da se na uredništvo ne
bi nikdar več vrnil.
Stripburger se ne more ponašati z izdajami, katerih
ni izdal, so mu bile poklonjene, jih je zavrgel in so
tam najbolj zamolčana skrivnost. Ko bo nekdo par
let risal recimo 80 strani stripa, ga na koncu na
svoje stroške izdal, predstavljal in se dogovarjal,
prenašal po prodajnih mestih in tako naprej, bo
razumel, kakšni so v tem osebni vložki. Stripburger
bo izdal 46. številko, ko jih bo najprej pet izdal z
oznakami A, B, C, Č in D (da ne bi bil problem z
luknjastim oštevilčenjem).

Zame je Stripburger stripovski fanzin usmerjen v
del alternativnega stripa, kjer je na prvem mestu
osebno okoriščanje in preživljanje v imenu stripa
za ozko skupinico »slovenceljskih« posameznikov.
Kakršnokoli veselje po ustvarjanju ali iskrena želja
po ukvarjanju s stripom je tam na kakem šestem
mestu. Poza in čvek govoričita drugače, ker to
daje »kredibilnost« in kulturni denar. Inštitucija pač
Macon

Na Zahodu so skromni, doma pozirajo.
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O RISANJU STRIPA

Izrazita taka avtorja pri nas sta Lavrič in Kociper.
Lavrič je mojstrski risar figure, Kociper pa veliko
motovili in dela kupe napak. Risar Spaghetti
Brothers v Stripbumerangu (Domingo Mandrafina)
tudi največ riše figuro in predvsem veliko obrazov.

O risanju stripa
3. NA KAJ BITI POZOREN PRI RISANJU
STRIPA

Tole bo bolj en tak pol tekst. Mislil sem, da
potrebujem dodaten tekst pred naslednjim, kako
objaviti strip, kjer lahko napišem roman zaradi
bogatih izkušenj. Potem sem dojel, da so teme o
katerih bi rad pisal pretežno likovne in so zajete v
raznih likovnih priročnikih.
Najprej sem razmišljal, da bi pod eno točko recimo
pisal, kar sem prebral nekje na netu: da dinamično
figuro dobimo z močnim negativnim prostorom in
prekrivanjem (poiščite si temo negativni prostor ali
negative space pri risanju, zelo zanimivo). Ali pa
recimo, kaj se dogaja na sredini kadra, na robovih,
kaj pomeni usmeritev levo ali desno, diagonala v
levo gor ali v desno dol in sem spet pri likovnih
terminih. Res si preberite kaj o splošnih vizualnih
zakonitostih. Močno priporočam knjigo:
Rudolf Arnheim: Art and visual preception:
a psychology of the creative eye.
1. Obraz in roke sta najpomembnejša dela figure
(realistične ali karikaturistične), ki jo rišemo. Z
njima izrazimo vso paleto čustev figure. Nešolani
risarji se znajo(mo) podzavestno izogibati risanju
rok, ki so težavnejše in jih v stripu tlačimo nekam
za ali pod rob. Sam sem rabil leta, preden sem se
tega zavedel, ker mi ni nihče povedal. Torej: rišite
roke, kot rišete obraze in se jim ne izogibajte. Z
vajo bo prišla tudi veščina.
2. Naštel bi stripovske risarske elemente, katere si
zapomnite kot pomembne in na katere bodite
pozorni, ko rišete. O vsakem posebej obstajajo
debele knjige.
- Figura. Obstaja ogromno avtorjev, ki figuro
rinejo čez vse drugo in neuki priznavajo vešče
obrtniško znanje realistične človeške figure kot
največje risarsko znanje. Izgleda, da se to vleče
od Renesanse in Leonarda naprej in ves
modernizem 20. stoletja tega pogleda ni
spremenil. Študij na ljubljanski likovni akademiji
recimo študente sili v najprej dveletno risanje in
slikanje samo figure (gole ali oblečene). Vse
njihovo likovno znanje izhaja iz figure. Sam takega
pristopa ne razumem povsem, zaradi mene bi se
lahko že prvi dan učili nanašanja barv. Tuje
akademije imajo tudi drugačne programe.
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- Svetloba in senca. Viri in jakost svetlobe, smeri
padanja le te, njen odboj. Posledica je črnobeli
kontrast na risbi.
- Kompozicija stripovske strani. Smeri,
koncentracije in veličine likovnih gmot. Delovanje
sredine in robov kvadratov na percepcijo bralca.
Dinamika podob. Pogledi kot pri filmskem
kadriranju. Učinkovitost podajanja zgodbe.
- Prostor in perspektiva. V vsaj delu kadrov na
eni stripovski strani morate bralcu omogočiti
pogled v globino, samo neke face in figure brez
ozadij in globine je dolgčas. Žabja in ptičja
perspektiva. Eno točkovna, dvo točkovna, tri
točkovna prespektiva.
- Drugo kot hiše, avtomobili in narava. Oblačila in
mali predmeti. Foto material za referenco. Internet
kot odlično pomagalo. Šolani risarji so toliko risali
figuro, da jo v glavnem rišejo iz glave. Da pa
narišejo avto določenega tipa, morajo kam
pogledati.
V bistvu je renesančni model trpanje človeške
figure čez vse dokaj moteč. Strip lahko rišeš tudi
samo z drevesi ali avtomobili. Ali pa ne dovoliš
prevladovanje figure in rišeš ostale elemente
enakovredne figuri in v enakovredni količini.
Šrafure in teksture.
- Črta. Risbo določa črta (sliko določajo barvne
ploskve). Črta je živa, se širi in oža, elementi
spredaj so ponavadi poudarjeni, stran elementov,
na katero ne pada svetloba tudi. Črta je lahko
trdna in gladka, ostra in nazobčana, živčna in
prekinjena.
Ne nujno v istem vrstnem redu in sprašujem se,
kaj sem spregledal.

Macon

Prihodnjič: Kako objaviti strip
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G A L E R I J A (Sebastijan Adlešič)
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G A L E R I J A (Sebastijan Adlešič)
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G A L E R I J A (Karmen Šket)
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F A L L E N A N G E L (Goran Jakovac)
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U M E T N O S T (1) (Goran Jakovac)
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U M E T N O S T (2) (Goran Jakovac)
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Z B I R A T E L J (Matej Frece & Simon Sanda)
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KRATKI

STRIPI

(Dare Tomić & Simon Sanda)

STRIPOHOLIK

Kako postati član društva Stripoholik?
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in podpisano
pristopno izjavo, ki jo dobite na: www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf pošljete na naslov
društva: Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana.
Enoletno članarino 10 € lahko vplačate prek:
NLB TRR: 02015-0255808121
Primer nakazila:
Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar
Zadeva/namen: Članarina 2007
Znesek: 10 €
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj našega društva ali se oglasite v naši striparni Stripoholik, kjer
bomo uredili vse potrebno.
Preberite si tudi statut društva: www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf
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NASLEDNJA ŠTEVILKA STR IPO HOLIKA IZIDE V AVGUSTU 2007!

