Uvodnik
Kazalo
Dragi bralke in bralci,
V teh vročih poletnih mesecih vam za osvežitev
ponujamo osmo številko fanzina Stripoholik.
Zahvala gre vsem, ki so tako ali drugače prispevali
k vsebini fanzina.
Obiskali smo Mafest v Makarski, ogledate si
lahko kratko foto-reportažo iz tega festivala.
Prvi tekstovni prispevek je predstavitev kiberpanka
v stripu in filmu na Japonskem, izpod peresa
Petra Dobaja. Tanja Cvitko je napisala
recenzijo mange Akira. Poglobljeno recenzijo in
analizo stripa in filmske priredbe V for Vendetta
je spisal Matej Frece.
Matjaž Juričak je spet tu, tokrat s pasičnim
stripom Na kmetih. Avtor je že objavljal v
Večeru.
Strip Primož Trubar je izšel v zamejski reviji za
vzgojo in izobraževanje Škrat. Revija prihaja iz
Trsta, avtorja stripa sta zamejska slovenca ga.
Jelka Cvelbar, ki je napisala tekst in ilustrator in
slikar Milan Lavrenčič. Kopijo stripa hrani NUK v
Ljubljani. Tokrat objavljamo še drugi in zadnji del
stripa.
Ljubljanski stripovski bazar je v juliju in
avgustu »na dopustu«, vrača se spet v septembru
in sicer 20.9.2008.
Vabim vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi prispevki
(tako tekstovnimi kot slikovnimi) v fanzinu, naj se
oglasijo na e-mail naslov:
stripoholik@gmail.com.
Sporočite nam tudi vaš odziv na fanzin na forumu:
http://forum.striparna.com
Veseli bomo vsakega komentarja, bodisi kritika ali
pohvala.
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Mafest 2008 foto-reportaža
Če je kdo zamudil letošnji Mafest, vam ponujamo
kratko foto-reportažo iz tega dogodka.

Alfonso Font

Plakat za MaFest 2008 Alfonsa Fonta

Stripovska borza na prostem

Miodrag Ivanović Mikica razkazuje duhovit poster z
Bonellijevimi junaki, ki ga je narisal

Alfonso Font podpisuje in riše
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Od leve proti desni: Talaja, Sudžuka, Macan, Kerac,
Solanović in Perović
Stripovska borza na prostem

Darko Macan

Gianfranco Manfredi (avtor in glavni scenarist Magica
Venta) in Bruno Ramella (risar Nicka Raiderja in Magica
Venta) podpisujeta in rišeta

Bane Kerac riše Cat Claw

Bane Kerac daje risarske napotke Simonu Sandi

Tihomir Tikulin Tico
(fotografirala: Tomaž Bobnar in Matej Vajdič)
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Res pa je, da sta dve izmed plodnejših vej
japonske zabavne industrije - animirani filmi in
stripi - trkali na vrata kiberpanka (ali vdrli skozi
zadnji vhod). Naj torej dela teh dveh medijev
pričajo o kiberpanku v deželi vzhajajočega sonca.
In še enkrat za neposvečene: za japonske stripe se
je uveljavila beseda manga, za animirane filme in
serije pa anime.

Kiberpank na Japonskem
Začetki kiberpanka na Zahodu segajo v zgodnja
osemdeseta, čeprav se je večina njegovih
elementov, v takšni ali drugačni obliki, pojavila že
prej. Nov je bil le način na katerega so bili ti
elementi združeni v celoto. Enako je bilo v
japonskih animiranih filmih in v stripih - nekateri
elementi kiberpanka so bili prisotni že od samih
začetkov, takoj po drugi svetovni vojni. Vprašanje,
na katero bom skušal odgovoriti, se glasi: ali se
kdaj ti elementi združijo na način, da izdelek lahko
poimenujemo kiberpank?

Akira je prvo delo, za katero lahko rečemo, da je
blizu kiberpanku. Strip se je pojavil v japonskih
revijah leta 1982 in je očitno nastal neodvisno od
prvih
velikih
hitov
kiberpanka:
filma
Iztrebljevalec (1982) in romana Nevromant
(1984). Prav zaradi tega je njegova uvrstitev v
kiberpank težavna. Poudarek tukaj ni na razvoju
računalniške tehnologije, kot bi pričakovali, temveč
na parapsiholoških pojavih. Akira tako vsebinsko
ne spada h kiberpanku, zato pa mu je stilsko blizu.
Katsuhiro Otomo ima zelo filmski način risanja,
poleg tega pa za ozadja rad uporablja futuristične
megametropole, z veliko neonskimi lučmi in
električnimi kabli ter glavnimi liki iz nižjih
družbenih razredov. Strip je hitro postal hit in je
pomembno vplival na svoje naslednike. Po več kot
2000 stranih se je končal leta 1990, medtem je bil
leta 1988 posnet tudi animiran film.

Zadeva je vsekakor problematična. Kiberpank sodi
v kulturno območje Zahoda (Severne Amerike in
Evrope), z vso njegovo literarno in filmsko tradicijo
vred. Čeprav je Japonska visoko razvita tehnološka
država, je neke vrste posebnost - od ostale Azije jo
loči njena razvitost (in nenazadnje neporavnani
računi iz druge svetovne vojne), od Zahoda pa
njena geografska odmaknjenost, ter njena
'azijskost' (jezik, rasa, tradicija in običaji).

Akira (Katsuhiro Otomo)

Povrhu
je
Japonska
'duhovna
domovina'
kiberpanka. V osemdesetih je bila tehnološka
meka in kiberpank, kot smer, osredotočena na
bližnjo prihodnost, tega ni mogel ignorirati. Toda
vprašanje je, ali so se Japonci tega zavedali.
Japonska je v osemdesetih živela kiberpank; če že
ne vsa dežela, pa vsaj njena metropola. V članku
za revijo Wired (september 2001) William
Gibson pravi, da Japonska zadnjih 150 let živi v
konstantnem future shocku in priznava, da je bil
Tokio njegova trgovina rekvizitov, vse odkar je
začel pisati.

Ilustracija Masamune Shirowa

Nedvomno pa v kiberpank spadajo stripovska dela
Masamune Shirowa. Leta 1982 je
začel
objavljati svoje stripe, ki vsebujejo pravo mešanico
tehnologije in kriminala, postavljeno v bližnjo
prihodnost. Dominion in Appleseed sta dve
njegovih zgodnejših del (izšli med leti 1985 in
1989), njegovo najbolj prepoznavno delo pa je
Ghost in the Shell, ki je bilo (večkrat)
pretvorjeno v animirane filme in serije. Shirow se
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zelo zanima za razvoj tehnlogije, zato so njegovi
stripi polni opomb in primerjav med futuristično
tehnologijo in trenutnim stanjem. Bolj kot njegovi
stripi pa slavo pobirajo animacije, posnete na
podlagi njegovih del, katere nekateri smatrajo za
boljše, nekateri pa za slabše od originalov,
praviloma pa izgubijo komične elemente, prisotne
v stripih.

Enako velja tudi za animirani film Akira, ki se
pojavi v istem času (1988). Film je dosegel velik
uspeh, tako v svoji domovini kot v ZDA in Evropi.
Bliže kiberpanku je Dominion Tank Police (4delna video serija iz leta 1988), posneta po mangi
Masamune Shirowa.
Prva polovica devetdesetih ne prinese večjih razlik
na tem področju. Po kiberpanku posega manga
Battle Angel Alita, ki je izhajala med leti 1991 in
1995. Vendar je tuda ta problematična. Dogaja se
namreč daleč v prihodnosti, kjer so velike
metropole uničene in so jih zamenjale ruševine. Po
prvih dveh albumih je bil posnet tudi dvodelni
video anime leta 1993. Še en anime iz obdobja
'podaljšanih osemdesetih', ki je vreden omembe,
je video serija Armitage III iz leta 1995 (leta
2002 je bilo posneto tudi nadaljevanje Armitage
III: Dual Matrix). Kajpada klasificiran kot
klasičen
kiberpank:
kibernetika,
korupcija,
korporacije.
Armitage
je
bil
homage
Iztrebljevalcu, Nevromantu (Armitage je lik iz tega
romana), prav tako najdemo tudi reference na
razne druge klasike pop kulture (Peklenska
pomaranča). Hkrati je bil zadnji pomemben
dosežek tega obdobja, kajti še istega leta je v kina
prišel animirani film, posnet po mangi Masamune
Shirowa, ki je pomenil novi mejnik v zgodovini
japonske animacije.

Orion (Masamune Shirow)

Prvi anime, ki se je spustil v vode kiberpanka je bil
serijal Bubblegum Crisis. Obsega 8-delno video
serijo iz let 1987-1991, 3-delno video serijo iz leta
1991 in 26-delno TV serijo iz leta 1998. V zgodbi
lahko najdemo veliko, močno korporacijo, razvoj
umetne inteligence in kibernetike, vse skupaj
postavljeno v temačno, bližnjo prihodnost… ja, to
je še eden redkih izdelkov, ki jih lahko brez
zadržkov uvrstimov kiberpank.

Ghost in the Shell (prizor iz animeja)

Anime film Ghost in the Shell (1995) je bil
tehnično izpopolnjen kot še noben pred njim:
vključeval je računalniško animacijo in je
napovedal konec klasični metodi animacije (t.j.
risanje posameznih sličic). Film je za sabo potegnil
trend - v mnogih resnejših animejih, ki so se
pojavili v zadnjih desetih letih, je moč čutiti odmev
vprašanja, ki si ga postavlja ta film: kakšen vpliv
bo imel razvoj tehnologije na človeško družbo in
človeško telo? Vključil je tudi druge elemente
kiberpanka, zvesto po svoji stripovski predlogi:
kiberprostor prvič v animejih igra pomembno
vlogo, celotno dogajanje je postavljeno v neonsko

Kmalu za njim se pojavi več ZF animejev, ki
pridejo blizu kiberpanku. Patlabor, zgodba o
posebni policijski enoti, ki v boju proti kriminalu
prilotira velike robote, obsega 7-delno video serijo
(1988), 47-delno TV serijo (1989) ter tri filme
(1989, 1993, 2002). Serija je sicer postavljena v
bližnjo prihodnost, vendar manjka element
kibernetike, zato jo težko uvrstimo v kiberpank.
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metropolo Hong Konga, glavna junakinja pa je od
svojega organskega telesa obdržala le še svoje
možgane. Film je dosegel slavo širom sveta,
prikazali so ga celo na slovenski televiziji!

novih naslovov in industrijo stripov, ki je ponosna
na svojih več kot 30% vseh tiskanih publikacij na
Japonskem.

Blue Submarine No. 6 (video, 1998-2000) sledi
vzoru filma Ghost in the Shell. Slednji raziskuje
meje človeka in stroja, medtem pa je v Blue 6
razvoj šel v smeri genetskega inženiringa in
človeštvo mora dokazati, da je bolj humano od
inteligentne živali. Vendar bolj kot ne dokazuje
nasprotno. Serial Experiments Lain (TV, 1998)
in .hack//sign (TV, 2002) sta dva animeja, ki se
posvetita internetu, virtualnem- in kiber-prostoru.
Kreativna ekipe serije Lain pa je leta 2003 ustvarila
še TV serijo Texhnolyze.

Ghost in the Shell 2: Innocence
Eden (Hiroki Endo)

Vendar se Ghost in the Shell ni odrekel svojemu
prestolu kralja (pravzaprav kraljice) med kiberpank
animeji. V letih 2002 do 2005 sta nastali dve 26delni televizijski seriji z enakim naslovom, ter leta
2004 še film Ghost in the Shell 2: Innocence.
Medtem ko je film, tako kot prvi, zelo resen, sta TV
seriji prikazali junake tudi v malo drugačni, včasih
celo komični luči. Vendar je serija kljub temu ena
izmed mojstrovin medija, tako vizualno kot
vsebinsko.

Prvo vprašanje, ki se postavlja, je: zakaj je bilo v
osemdesetih
tako
malo
kiberpanka?
V
devetdesetih, ko kiberpank zamre na Zahodu, se
na Japonskem komaj prav začne. Eden izmed
motivov kiberpanka je izguba moči države na
račun velikih korporacij, stanje, ki je deloma
ustrezalo resničnosti osemdesetih - ZDA je res
izgubljala svojo moč, ampak na račun Japonske, ki
je bila takrat na svojem ekonomskem vrhuncu.
Mračna bližnja prihodnost s propadom moralnih
načel, je bila skoraj nepojmljiva za deželo
vzhajajoče ekonomske in tehnološke moči.
Zgodbe, ki so prikazovale kakšne bolj fatalne ali
disfunkcionalne družbe, pa so bile postaljene ali v
daljno (postapokaliptično) prihodnost (Battle Angel
Alita) ali pa na povsem druge svetove oz. v vesolje
(dela Reijija Matsumota). Vendar japonska
ekonomija ni vzdržala pritiska, tako leta 1990 pride
do borznega zloma. V parkih Tokija zrastejo
šotorska naselja brezdomcev in prihodnost ni več
tako svetla kot se je zdela v osemdesetih.

Tudi stripi medtem niso životarili. Leta 2001 je po
desetih letih nastajanja končno izšel Ghost in the
Shell 2, med leti 1998 in 2003 pa je tekel serijal
Blame!. Tudi Battle Angel Alita je dobila
nadaljevanje, ki se od svoje predhodnice za korak
približa kiberpanku. Leta 1998 začne ustvarjati tudi
Hiroki Endo, katerega Eden se sicer močno
naslanja na stil Akire, vendar je vsebina bliže
'pravemu' kiberpanku.
Marsikomu bi se znalo zazdeti, da je Japonska
pravo leglo kiberpanka. Vendar je teh nekaj
naštetih naslovov bore malo za industrijo
animiranih filmov, ki letno proizvede preko 200

Pogost žanr so bile tudi komedije, postavljene v
kiberpankovsko okolje (Dirty Pair), kasneje pa
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tudi svetovi, ki so združevali tehnološko razvitost in
elemente fantasyja (Dragon Ball, Nausicaa).
Pojavili so se tudi erotični animeji z ZF/kiberpank
ozadjem - npr. Kite in Mezzo - in celo niso
pretirano zanič.

sveta, kljub temu pa je ponavadi predstavljen zelo
skopo in nejasno. V vizualnih medijih, kot so stripi
in animiranih filmi, pa je kiberprostor potrebno
prikazati, kar zna risarjem povzročiti preglavice.
Kiberprostor pride do izraza le v nekaterih delih - v
inkarnacijah Ghost in the Shell serijala in serije
Lain je prikazan v smislu, kot si ga zamišlja
kiberpank, medtem ko se v .hack//Sign
ustvarjalci opirajo na internetne in RPG
računalniške igre. V drugih delih skorajda ni
prisoten.

Nausicaa (Hayao Miyazaki)

Protagonisti Zahodnega kiberpanka so večinoma
antijunaki, medtem ko so v japonskih zgodbah
povprečneži, nemalokrat so celo člani policije ali
vojske - v zgoraj naštetih delih v to kategorijo ne
spadajo le Akira, Alita, Lain in Texhnolyze.
Toda to vseeno ne pomeni, da so ubogljivi
državljani - praviloma postanejo žrtve takšnih ali
drugačnih političnih manipulacij in se morajo boriti
proti ljudem ali idejam, katerim so verjeli na
začetku zgodbe.
Tudi megakorporacije, ki so po kiberpankovskem
izročilu doma prav na Japonskem, se v mangah in
animejih ne pojavljajo zelo pogosto. Na njihovo
mesto stopijo koruptne oblasti, skrivni projekti,
militantne stranke ipd. To lahko bolje razumemo,
če pogledamo na zgodovinski razvoj Japonske,
države, ki je združena pod centralno oblastjo že od
konca 16. stoletja. Zadnjih 200 let na Zahodu
ljudstvo izbira zastopnike, ki (vsaj načeloma)
delujejo v njihovo korist, medtem ko japonskim
fevdalnim oblastnikom to ni prišlo na kraj pameti.
Povsem normalno je bilo svoje podanike izkoristiti,
kolikor se je dalo. Samovolja oblasti ter predvsem
vojaške politične igre so bile navsezadnje tiste, ki
so pripeljale Japonsko v 2. svetovno vojno.

Blame! (Tsotumu Nihei)

Za ljubitelje kiberpanka, ki še niso odkrili animejev
in mang, jim ta dva medija toplo priporočam.
Predvsem Ghost in the Shell je mojstrovina, ki z
dobrimi zgodbami prikaže mange in animeje v
najboljši luči. Kiberpank je kot žanr / gibanje /
literarna smer dosegel svoj vrhunec v ZDA v
osemdesetih in čeprav je imel nekaj ekskurzij na
vzhod, se tam ni mogel obdržati dosti dlje kot v
svoji domovini. Našteta dela so le kaplja celotne
produkcije animejev in mang na Japonskem, zato
ne moremo reči, da je kiberpank zelo prisoten. Je
pa res, da v zadnjih letih na Japonskem dosega
večje uspehe - tako komercialne kot kreativne kot kdajkoli prej.

Kiberprostor je v literaturi pogosto uporabljen
trik, ki omogoči pisatelju premostiti marsikatero
težavo. Bralcu da vedeti, da je to nekakšen
drugačen medij, kjer ne veljajo zakoni našega

Peter Dobaj
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #1)
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značaj kmalu začne drastično spreminjati. Izvemo,
da težka vojaška faca po imenu Colonel izvaja
skrivnostni vojaški projekt, v katerem osebkom
(otrokom) spodbuja nadnaravne parapsihološke
sposobnosti, želeč jih spremeniti v ljudi-orožja
(human weapons). Tetsuo je (brez lastnega
vedenja) postal eden od subjektov tega projekta.
Medtem ko se spreminja in dobiva nove
nadnaravne moči, odkrije lokacijo podzemne
zamrzovalne komore, kjer izvajalci projekta čuvajo
Akiro. Kaj ali kdo je Akira in zakaj ga tam držijo?
Česa se bojijo?

Akira
Japonski strip Akira je ustvaril Katsuhiro
Otomo, izhajal je mesečno od leta 1981 do 1993
v japonski reviji Young Magazine. Celotno mango,
ki obsega več kot 2000 strani, je v šestih knjigah
(volumes) objavila založba Kodansha. Leta 1988 je
bila prvič objavljena v ZDA (v pobarvani verziji),
pod okriljem Epic Comics. Leta 1995 so jo po 38-ih
objavljenih poglavjih ukinili. Novo verzijo je v
šestih knjigah leta 2000 objavil Dark Horse
Comics.

Naslovnica prve knjige

Tetsuo na prestolu

Tokio na prvih straneh mange uniči super-bomba
neznanega izvora. Devet ur zatem izbruhne 3.
svetovna vojna, v kateri je izničena večina
svetovnih prestolnic. Nekaj čez 30 let pozneje, v
strogi policijski državi, ki jo vodijo spletkarski
politiki, je zgrajen Neo-Tokio, v katerem se začne
odvijati zgodba. Neke noči mladenič Kaneda in
njegova motoristična banda naletijo na fantka z
zgubanim, starim obrazom in številko 26 na dlani.
Tetsuo, eden izmed motoristov, se zaleti vanj,
vendar fantek ostane čudežno nepoškodovan in
nepojasnjeno izpuhti v
zrak pred očmi
presenečene bande. Tetsua odpeljejo v bolnišnico,
kjer mu oskrbijo poškodbe, vendar se njegov

Akira je kultna postapokaliptična madmaxovska
manga za fante, z veliko "pucačine", eksplozijami
po večih straneh, motorji in brutalnim nasiljem,
začinjena s parapsihološkimi, nadnaravnimi, celo
halucinogenimi pojavi. Ženski liki so redki, torej
romantični elementi odpadejo - ženske v Akiri so
ali bojevnice ali priležnice. Risarski stil je - kar se
tiče obrazov - preprost, zato pa so prikazi mesta
(nebotičnikov, stolpnic ipd.), eksplozij in streljaških
obračunov
kinematografsko
izdelani
do
podrobnosti. Otomo je v nekem intervjuju
hudomušno dejal, da je mango ustvaril samo zato,
da bi lahko risal nebotičnike, ki se rušijo. Zgodba
je že od samega začetka polna akcije in enigem, ki
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nestrpnega bralca tako prevzamejo, da ne more
nehati brati, dokler ne izve razpleta galaktičnih
razsežnosti.

dogodkih lahko dobite za približno 1€ po številki,
oziroma 40€ za komplet.
Ob koncu še priporočilo: če vam je bila všeč Akira,
priporočam tudi mango Domu - A Child's Dream
istega avtorja.

Akira

Katsuhiro Otomo je režiral tudi anime priredbo,
ki je bila premierno prikazana 16. julija 1988 istega datuma, kot je v zgodbi uničen Tokio. Film
je bil v tistem času najdražji anime vseh časov in
je zaradi svojega mračnega kiberpankovskega
vzdušja, brutalne in eksplozivne akcije, napete
zgodbe (ki se sicer razlikuje od mange) in
izjemnega soundtracka med ljubitelji postal ravno
tako kulten kot manga. Trenutno je v načrtu tudi
dvodelni film, ki ga bo produciralo podjetje
Leonarda DiCapria. Prvi film bo menda prikazan v
poletju 2009, namesto Tokia pa bo uničen
Manhattan
(kaj
drugega
pričakovati
od
hollywoodske ekranizacije?).
Maja leta 2002 se je na veliko presenečenje in
veselje ljubiteljev na kioskih bivše Jugoslavije
pojavil prvi zveščič (B5 format, 60 strani) srbskega
prevoda
Akire
(Marketprint).
Še
bolj
presenetljivo in občudovanja vredno dejstvo je, da
je Akira izhajal v rednem mesečnem ritmu vse do
avgusta 2005. Komplet Akire v srbščini torej
sestavlja 40 številk, ki jih na bazarjih in stripovkih

Tanja Cvitko
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deprogramiran. V kolikor se film ne sklada z vzorci,
ki so nam jih in nam jih starši / šolski sistem /
država / mediji še vedno butajo v glavo, je lahko
ravno zaradi vnaprejšne programiranosti gledalca
popolnoma nerazumljen in zato nezaslužno
pozabljen. Z V for Vendetta se je zgodilo točno to gledal sem ga v skoraj prazni dvorani, kar pomeni,
da nadaljevanja ne bo.

V for Vendetta
ali B kot Butasti kritiki
O tem filmu in stripu je bilo za časa njegovega
teka po kinematografih prelitih dosti črnila, besnila
in skoraj tudi krvi. Gre za enega tistih filmov, ki
gledalce precej polazirajo. Ali vam je zelo všeč ali
pa vam je popolnoma zanič. Vmesne poti ni. Kadar
pride do takšnega pojava, je film vedno vreden
pozornosti – ponavadi se izkaže, da je precej
dobro zamaskiran biser, katerega se nekaterim
gledalcem pač ni dalo ali pa se niso znali dokopati
do njega. V for Vendetta na srečo ni izjema k
temu pravilu. A biser je bil očitno še preveč dobro
skrit, saj bistva niso dojeli niti tisti, od katerih bi
pričakovali, da vedo, o čem pišejo. Govorim
seveda o filmskih kritikih. Slabe kritike za ta film
pokažejo le, da dandanes lahko prav vsakdo piše
filmske kritike, ki mu jih potem objavijo v tiskanem
mediju. Hja, celo meni.

Plakat za film V for Vendetta (2)

In kakšne koncepte in vzorce moramo odvreči, če
hočemo ta film dojeti na »edini pravilen« način?
Pri istoimenskem stripu vnaprejšnje mentalno
slačenje ni potrebno, saj je dovolj dolg, da nas do
druge polovice kar sam preparira v njemu
primeren način razmišljanja. Ker film kot drugačen
medij nima tega luksuza časa, je pri gledalstvu pač
prišlo do razkola. Pa gremo kar po vrsti:
Pesmica "Remember, remember the fifth of
November" ni nastala za film. Stara je nekaj sto
let, kajti Guy Fawkes je zares obstajal in je zares
skušal razstreliti parlament leta 1605, a so ga
zares ujeli v kleti z bakljo v roki in obkroženega s
sodi smodnika in ga tudi zares obsodili na smrt in
obesili (kot je bilo prikazano v filmu), potem pa še
razčetverili. Neki šaljivec je podal misel, da "je bil
[Guy Fawkes] edini človek v zgodovini, ki je v
parlament vstopil z iskrenimi nameni."

Plakat za film V for Vendetta (1)

V for Vendetta je precej enoplasten film. Čeprav
gledalcu svojo enoplastnost bolj ali manj servira na
srebrnem pladnju, očitno to še ni dovolj za filmske
»znalce«. Enoplastni filmi namreč od gledalca
zahtevajo, da ga pride gledat resetiran oz.
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Od takrat naprej Angleži vedno "proslavljajo" 5.
november kot državni praznik. Ne da bi častili
Guya, ampak zato, da ne pozabijo, kakšna
"katastrofa" bi se kmalu zgodila, če vlada ne bi bila
dovolj pozorna. Na ta praznik otroci naredijo
človeško lutko Guya Fawkesa v naravni velikosti in
jo potem nosijo po mestu ter zanjo žicajo denar,
pri tem pa pojejo to pesmico "Remember,
remember the 5th of November". Na koncu
mimoidočim iztegnejo ročico in žicajo za svetle
kovance s prošnjo "A penny for a Guy?". Zvečer se
te lutke obredno zažgejo na kresu (ker Guy je pač
negativec), potem pa se zgodi še ognjemet (kar je
pomemben element tudi v filmu).

gledališča: torej komedijo in tragedijo. Tale maska
je pač tista z večnim nasmehom, ki ponazarja
komedijo. Kar da stripu in filmu precej zanimiv
spin in nekakšno poetično liriko vsemu rušenju, ki
je sredstvo za dosego anarhije, a ne kaosa.
Anarhija kot oblika družbe ni kaos, temveč
svoboda, da člani družbe spontano ustvarijo
takšno obliko organizacije, kot jim najbolj ustreza gre torej za nekakšno naravno oz. organsko samoorganizacijo, ki nastane spontano, v nasprotju z
idejo vsiljenega načina organizacije, kot je recimo
"širjenje demokracije" in podobno. Se pravi,
anarhija je le začetno in prehodno stanje družbe,
ki ima zaradi nje prav VSE možnosti razvoja v
nekaj drugega. Večina ljudi zaradi nepoznavanja
enači anarhijo s kaosom (tudi nekateri liki v filmu),
zato imajo anarhisti danes izrazito negativen
prizvok (recimo ko jih mečejo v isti koš s skini) in
to je tudi karta na katero je igral Moore pri pisanju
tega stripa.

Alan Moore (scenarist stripa)

Ta praznik na nek izkrivljen način moralno
legitimira idejo, da je oblast upravičena do
nadziranja svojega prebivalstva, saj se samo tako
lahko zaščiti integriteta države. To so na nek način
zametki totalitarizma, zato je Alan Moore tu našel
izhodišče za svoj strip. Ker je Alan anarhist po
duši, je z Guyem na nek način simpatiziral, zato je
svojemu stripovskemu junaku nadel njegovo
masko. Čeprav je ta maska v filmu vizualno zelo
privlačna, ni pravzaprav nič posebnega, saj se jo
vsako leto da kupit v vsaki trgovini v Veliki
Britaniji. Gre pač za masko, ki je zmodelirana po
izgledu Guya Fawkesa in jo otroci ponavadi
nalepijo na svoje lutke, skupaj s prisekanim
klobukom (ki ga junak prav tako nosi v stripu in
filmu). Hkrati maska hudo zelo spominja na eno
izmed obeh mask, ki ponazarjata bit (grškega)

Naslovnica stripa V for Vendetta

V je anarhist, za anarhijo pa vemo (oz. naj bi
gledalci in »kritiki« vedeli), da ima dva obraza: je
hkrati kreator in uničevalec. Uničevalec uničuje
države, načine vladanja in iz ruševin ustvari platno,
na katerem potem kreator zgradi boljši svet. Ko se
enkrat doseže stanje porušenosti, je njen vzrok
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brezpredmeten, prav tako moralna sodba.
Destruction is creation. V filmu V ni uničeval
zgradb, ampak je z njihovim rušenjem ustvarjal.
To se sklada z njegovo dušo umetnika in
stanovanjem polnim umetnin.

razbremeni dolžnosti odgovornega razmišljanja in
delovanja. Vsaka anarhija, svoboda, revolucija
pripelje do tega, da ljudje to breme preložijo na
nekoga drugega, mu zaupajo oblast. Zaupali smo
jo napačnemu, ker nas je na smrt prestrašil in se
nam ponudil kot odrešenik. Nič ni lažjega kot to,
da ti nekdo pove, kaj moraš početi v življenju in
česa ne, nakar ti to počneš in v zameno dobiš
udobno življenje v zlati kletki, za vso to pasivnost
pa ti celo servirajo utemeljitev, s katero se
opravičiš sam pred seboj. Recimo v religijah je to
"od nekdaj je tako bilo in zato mora biti še naprej,
in kdor ni z nami, je barbar, kajti le mi imamo
civilizacijske vrednote ki te definirajo kot človeka".
Bullshit. V je ljudstvo s tega stališča precej fajn
zajebal, ampak to je zanje pozitivno. Ljudje v filmu
niso delovali v smislu trenutne evforije, po kateri bi
jih svoboda in odgovornost kasneje sesula, temveč
je Sutlerjev totalitarni sistem prišel do te točke,
da se res ni dalo več zdržati. Vsak pameten
diktator ve, da morajo njegovi sužnji biti
zadovoljeni sužnji, če hoče, da se bo njegov
totalitarni sistem dolgo obdržal. Sutler se je
sprehajal na robu tega oz. je ljudi začel preveč
tlačiti, zato je bil V tu samo prvi vzgib, le prva
domina, ki je z eno potezo sprožila plaz (kar je bilo
v filmu dobesedno prikazano z .... dominami!). V
ni bil nikakršen vodja ovc.
Problem družbe v filmu in tudi mnogih družb
nasploh, je v tem, da nam pravila postavlja ne
večina, ampak glasna manjšina. Krivda večine je v
tem, da ostane tiho in V jih je le zbudil, kajti edino
on se je zavedal, da gre za VEČINO. Resda je
večina tiha, ampak tišina je precej krhka stvar - že
en sam glasnejši zvok, pa je ni več. In ko večina le
glasno zaorje, postane hrup neznosen. Glasnost
hrupa je pa spet relativna - najbolj je odvisen od
dolžine tišine, ki je bila pred hrupom. Dlje kot je
trajala, bolj glasen je hrup. In če tišina traja
predolgo, vlade vse prerade pozabijo, kakšnega
trušča so sposobne množice.

Kader iz stripa – V-jev nagovor Londonu

Eden izmed filmskih kritikov je na koncu svoje
kritike besno podal, da ga zelo moti, da »V ni
postal vodja, ki bi svoj narod vodil v demokracijo.«
Ta stavek kaže na vso pomanjkanje širine, ki si je
objavljeni kritik ne bi smel drzniti pokazati, kaj šele
se z njo hvaliti. Kaže tudi na njegovo
predprogramiranost na trenutno politično korektno
retoriko in nezmožnost videti onkraj nje.
Ne v filmu ne v stripu ni nikjer podano, da je V
kakršenkoli vodja. On je ljudem le podal platno,
kaj bodo z njim naredili, pa je njihova stvar. To je
eden izmed temeljnih konceptov anarhije. Bodo
naredili dobro? Se bodo z novo svobodo in močjo
obnašali slabo? Jo bodo (znova) izkrivili? Kdo ve?
Vse je možno. Glede na to, da v filmu nekdo
zlorabi masko za rop trgovine, bi rekli, da bolj
slabo kaže. Ampak vsaj priložnost imajo in to je
tisto, kar šteje. Nobenega vodje ni (saj gre vendar
za anarhijo). Zato na koncu filma ni klasične
odrešitve, ampak tisto česar se ljudje najbolj
bojijo: breme svobode, kajti svoboda na pleča
človeka prinaša odgovornost za lastna dejanja. To
je tudi razlog, da se ljudje pustijo zakleniti v
totalitarni sistem ali v religiozne dogme, saj jih

Evey je v stripu in v filmu le mediator zgoraj
opisane ideje, ki je za povprečnega konzumenta
precej težka oz. tuja za dojeti. Ker je Evey v
celotnem filmu še najbližje liku današnjega človeka
in njegovih miselnih okvirov, je zato njega naloga
v tej pripovedi ta, da se gledalec poistoveti z njo in
se skozi njene oči skupaj "uči" in na koncu naj bi
gledalec, tako kot Evey, pogruntal, za kaj gre. A
sodeč po časopisnih negativnih kritikah niti lik
Evey ni dosti pomagal...
Njen razvoj je v filmu res ekspresno podan, težko
pa bi rekel, da neprepričljivo. Pri tem je kamen
spotike njeno bivanje v zaporu, ki je bil videti kot
malce bolj robat youth hostel z strogo horo legalis.
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V je ni dal v zapor, ona je bila že ves čas v zaporu,
pravzaprav vse svoje življenje. V ji je le pokazal
rešetke in s to radikalno metodo dosegel, da se je
Evey pričela zavedati, kako smo vsi rojeni v zapor
družbe in smo v njem že tako dolgo in tako
navajeni nanj, da sploh ne vemo, da smo ujeti.
Nekateri ljudje se tega zavedo, in takrat poleg
rešetk zagledajo tudi vrata zapora, ki pa so ves čas
bila in so še odprta. Večina kljub temu raje ostane
na domačen terenu, torej v zaporu. V je dosegel,
da se je Evey začela zavedati in da je našla moč
stopiti skozi vrata zapora. Ko je s korakom iz
fizičnega »zapora« stopila tudi iz svojega
mentalnega zapora, smo lahko v lutkah stražarjev
videli le tisti znani rek, da je strah votel. Vidimo
tisto, kar naša podzavest hoče videti. Če hočemo
videti stražarje, ki nas omejujejo, jih bomo tudi
videli, pa čeprav so v resnici samo lutke. Sami sebi
smo najhujši sovražniki. Tako kot je treba
Kolumbovo jajce natreti da stoji, tako se tudi
tovrstne psihološke osvoboditve ne morejo zgoditi
s pomočjo vate in nežnih blazin in vodenja za
rokico. To je Evey slej ko prej ugotovila, zato je
V-ju odpustila, saj mu konec koncev ni bilo kaj
odpustiti.

stoji v dežju to izjemno lepo prikaže, skupaj z
glasbo.
Moore je anarhist, zato je tudi njegov junak in
končni "zmagovalec" anarhist. Ampak je antijunak.
Moore se ni šel nekih idealističnih črno-belih shem.
Na eni strani imamo zlobnozlobno vlado, in na
drugi strani vrlega in plemenitega osvoboditelja...
o, ne ne. To niso orki vs. vilinci, niso sithi vs. jediji.
To so partizani vs. domobranci vs. nacisti vs. fašisti
vs. komunisti vs... Vsi vemo kdo naj bi bil
pozitivec, vsi vemo da imajo vsi maslo na glavi, eni
več, eni manj...
Zakaj V na koncu filma ni sam potegnil ročice? Na
to vprašanje odgovori kar sam: ker bi bila to
diktatura njegove ideje, oksimoron. On hoče
anarhijo. Razsuti kocke, da se jih bo dalo postaviti
znova. Pozabljeni Vox populi. Ljudska izbira. Naj se
odločijo sami, on jih samo porine do roba. In Evey
je do tega trenutka eksekutor ljudske volje, Finch
tudi. Pa čeprav ji je V "opral možgane", ne, saj
tudi on ni brez napake! Tudi on je "samo človek".
Kar je v uvodu k stripu napisal njegov risar, David
Lloyd, vsekakor velja za strip, a malce
spremenjen stavek ravno tako velja za film:
"This movie is not for those that turn off the
news."

Prizor iz filma

(Ta odhod iz zapora v naših glavah je tudi glavna
tema filmov, kot so Vojna zvezd, Gospodar
prstanov, Matrica, a njihovo popularnost
zagotovo ne gre pripisati tej ideji, temveč temu, da
so ti filmi predvsem eye-candy. Ker V for
Vendetta ni eye-candy, je finančno pogorel,
čeprav ima enako idejo.)

V-jeva garderoba

Ko se je Evey pričela zavedati, kakšno breme je
svoboda, v kateri se je nenadoma znašla, jo je
pričela butati astma. To se je zgodilo zaradi strahu,
ki je logična reakcija na takšno spoznanje. Ko
začutiš, da rešetk ni več, te prične tiščati neznosna
svoboda in to je strašljivo, kajti svoboda je
strašljiva in strašna za nekoga, ki je bil celo
življenje v zaporu. Ko jo le uspeš sprejeti in
zaobjeti, je katarza nepopisna - scena, ko Evey

Matej Frece
(prvič objavljeno v glasilu Neskončnost #2)
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Kako postati član društva Stripoholik?
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in podpisano pristopno izjavo, ki jo dobite na
internetnem naslovu www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf pošljete na naslov društva:
Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana
Enoletno članarino 10 € lahko vplačate prek: NLB TRR: 02015-0255808121
Primer nakazila:
Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar
Zadeva/namen: Članarina 2008
Znesek: 10 €
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj našega društva ali se oglasite v naši striparni Stripoholik, kjer bomo uredili vse potrebno.
Preberite si tudi statut društva: www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf

