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Povzetek
V diplomski nalogi bom preučil strip kot področje ilustracije, njegove zametke in zgodovino.
Raziskal bom sodobne interpretacije klasičnega leposlovja in pristop k posodobitvi, ki ga je
izbral avtor. Opisal in analiziral bom svoj pristop do pesmi Franceta Prešerna, Povodni mož,
predstavil postopek ustvarjanja stripa, kreiranja protagonistov in posodobitve ter interpretacije
pesemske oblike v stripovski dialog.
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Abstract
In my diploma thesis I will be researching comic book as a field of illustration, its origins and
its history. I will be researching contemporary interpretations of classical literature and the
approach authors took to update it. I will describe and analyze my approach to France
Prešeren’s poem The Water Man, present the procedure of creating a comic book, designing
the main characters and updating and interpreting poetry form to comic book dialog.
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1. Uvod
V diplomski nalogi bom raziskoval razvoj stripa skozi zgodovino, njegov likovni jezik in
kako se je le-ta razvijal. Opisal bom njegove sestavne dele in proces dela za nastanek stripa.
V drugem sklopu diplomske naloge se bom osredotočil na analizo avtorskega stripa Povodni
mož. Najprej bom analiziral pesem Povodni mož Franceta Prešerna, na katero se strip
navezuje in ga interpretira. Primerjal bom več različic interpretiranja klasične književnosti v
knjižni obliki in raziskoval, kako so posodobljene, kakšen jezik je v delih uporabljen in kako
vizualna podoba služi kot nadomestilo za vezno besedilo in narativni vodnik. Raziskal bom,
kako je izvorno besedilo predelano in povzeto v dialogu za obliko stripa.
V avtorskem delu naloge, analizi stripa Povodni mož, bom analiziral ekološki aspekt vsebine
in raziskoval ločevanje odpadkov na področju Slovenije in kako se Slovenija proti temu bori.
Opisal bom, kako sem povzel vsebino Prešernovega Povodnega moža in jo posodobil za
sodobno publiko s sodobnim, aktualnim sporočilom. Predstavil bom, kako sem oblikoval
karakterje, katere lastnosti sem prevzel iz Prešernove pesmi in katere lastnosti sem dodal sam.
V nadaljevanju bom predstavil likovno analizo ustvarjanja stripa.
Namen diplomske naloge je približati klasično besedilo sodobni, bolj k vizualnemu naravnani
publiki in osnovni naraciji dodati sodobne zaplete in aktualne teme.
Končni izdelek bo avtorski strip, ki se navezuje na pesem Franceta Prešerna, Povodni mož, ki
kot osrednji zaplet vključuje ekologijo, natančneje, onesnaževanje voda.
Za tezo sem si postavil vprašanje ali je smiselno posodabljat klasične teme in jih predstavit
naslednjim generacijam v njim bolj poznanem jeziku in podobi.
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2. Ilustracija
Ilustracija je oblika umetnosti, kjer ilustrator preko pikturalne reprezentacije z osebnim
izrazom posreduje idejo.1 Običajno je ilustracija povezana s besedilom, se na njega nanaša, ga
vizualno predstavlja ali gradi na njem. Z besedami je lahko ideja predstavljena le do neke
mere, ta opis pa dopolni ilustracija. V zgodovini se s terminom srečujemo pogosto, vendar
lahko o terminu ilustracija, ki je povezan s tiskom, govorimo od 15. stoletja naprej.
Tradicionalno ilustracija pomeni sliko, ki jo je mogoče reproducirati, medtem ko so ročno
narejene slike ustvarjene le enkrat in s tem tudi poslikave knjig definirane kot iluminacije.
V današnjem času se še vedno oziramo na zgoraj omenjeno interpretacijo termina, ki pa se je
z novimi mediji, kot je fotografija, že dokaj spremenila. Sodobna ilustracija se lahko v svetu,
kjer stvarnost prikazuje fotografija, izraža abstraktno. Prikazuje ideje, napise z besedo v
povsem novi luči. S tehničnega vidika izraža osebnost avtorja, njegovo izdelano potezo,
osebno doživljanje in senzibilnost. Če je včasih ilustracija s prikazovanjem osvetljevala teme
in jih je dobesedno prikazovala, jih sodobna ilustracija s kopreno umakne iz dejanskega sveta
in se dotika čustev in občutkov.2
Ilustracija se je skozi zgodovino dotikala različnih tem, bila uporabljena v različnih kontekstih
in prikazovala najrazličnejša stališča. Skozi umetnostnozgodovinski pogled se je razpela
preko mnogo področij; tako v založništvu in oblikovanju kot tudi v tehnologiji in znanosti.
Zaradi lažje definicije in razumevanja lahko v osnovi področje ilustracije razdelimo na dve
veji in sicer na stvarno in nestvarno ilustracijo. 3

2.1

Domišljijska ilustracija

Domišljijsko ilustracijo najlažje ločimo od stvarne po tem, da vključuje osebni prikaz avtorja,
njegove občutke in misli o temi, ki jo ilustrira. Za razliko od stvarne se domišljijska ilustracija
ne oklepa realnosti oziroma stvarnega sveta, ki je okoli nas, temveč temelji na osebni izpovedi
avtorja.

1

Lawrence ZEEGEN, The fundamentals of illustration, Lozana 2005, str. 12.
Claudia MAREIS, Illustration — an attempt at an up-to-date definition, v: Illusive: contemporary illustration
and its context (ur. Robert KLANTEN, Hendrik HELLIGE), Berlin, 2006, str. 4–5.
3
Alan MALE, Illustration: a theoretical and contextual perspective, Lausanne 2007, str. 85.
2
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Domišljijsko oziroma nestvarno ilustracijo pa lahko še razširimo na redakcijsko ali uredniško
ilustracijo, oglaševalsko in komentatorsko ilustracijo ter identitetno in pripovedno ilustracijo.4

2.2

Strip

Forma stripa predstavlja montažo besede in slike. S povezovanjem obeh medijev zbudi v
bralcu tako besedna kot vizualna interpretativna znanja.5 Strip lahko od tipične ilustracije
ločimo po tem, da za pripovedovanje uporablja več narativno povezanih slikovnih podob, ki
skupaj predstavijo določeno akcijo ali stanje, kar imenujemo sekvenčna umetnost (ang.
sequantial art).6
V osnovnem pomenu lahko strip hitro povežemo z animacijo in filmom, le da je ta tesno
povezana s časovnico, na katero so slikovne podobe postavljene, medtem ko v stripu
časovnica ni tako pomembna, temveč je pomembno, kako si podobe sledijo ena za drugo. Pri
projekciji filma je vsaka zaporedna sličica, imenovana tudi okvir (ang. frame), postavljena na
enako mesto kot prejšnja in naslednja, torej na ekran, na katerem se podobe predvajajo. V
stripu pa je za to bolj pomembno zaporedje in sosledje za narativno pravilen prikaz časa v
dogajanju.7
Čeprav oblika stripa, ki jo poznamo danes, datira v začetek 20. stoletja, Will Eisner in Scott
McCloud zgodovino stripov postavljata v prazgodovino. Tiskana oblika stripa, s katero smo
seznanjeni, je začela izhajati v časopisih kot kratka serija humornih in satiričnih ilustracij, ki
so kritično prikazovale aktualno dogajanje v tistem času. Zaradi izredne popularnosti in
povpraševanja, so tako imenovani comic strip-i začeli izhajati kot samostojne publikacije.
Medij sekvenčnega pripovedovanja pa lahko najdemo v skoraj vsaki dobi zgodovine.
Zametke stripa oziroma sekvenčnih pripovedi, ki za pripovedovanje uporabljajo ikone in
simbole, srečujemo vse od predkolumbijskih manuskriptov, hieroglifov, pa vse do stenskih
poslikav v paleolitiku.8
Strip zavzema zelo raznoliko publiko, saj lahko podaja zelo različne teme. Od stripov za
otroke, pa do dolgih grafičnih novel, namenjenih odrasli publiki. Tako kot zavzema zelo širok
okvir publike, zavzema tudi široko paleto različnih stilov. Od hiperrealističnih, v detajle

4

MALE 2007, op. 3, str. 118–182.
Will EISNER, Comics and sequential art, Tamarac 200019, str. 10.
6
Scott McCLOUD, Understanding comics, New York 2007, str. 9.
7
Prav tam, str. 7.
8
Prav tam, str. 10–23.
5
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dodelanih stripov, pa do popolnoma stiliziranih, že skoraj simbolnih vizualnih predstav v
obliki stripa.
Običajno se stripi nadaljujejo in izhajajo redno (tedensko, mesečno), veliko pa je tudi
samostojnih stripov in grafičnih novel, ki stojijo kot celovita književna forma ali oblika
spletnega stripa. 9

9

MALE 2007, op. 3, str. 158, 159.
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3. Analiza sodobnih interpretacij klasičnih besedil
3.1

Analiza stripa Moj lajf: po motivih povesti Moje življenje
Ivana Cankarja

Strip Moj lajf: po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja je nastal leta 2017 v projektu
Cankar v stripu, ki ga je leta 2015 zasnoval dr. Uroš Grilc preko zavoda Škrateljc. Namen je
bil predstaviti Cankarja na povsem nov način, ki je primeren mladi, sodobni publiki.
Pesimizem, dolgovezenje in suhoparnost so zamenjale živo obarvane, duhovite interpretacije
Cankarjevih del. Grilc je omenil, da je Cankarjeva literatura precej aktualna in navdihujoča, a
da pisatelj nima pravega mesta v narodni zavesti.10 Naj bo to zaradi obveze, ki jo Slovenec
čuti do poznavanja njegovih del, ali zaradi pesimističnega načina pisanja, njegova dela vseeno
opisujejo socialno krivičen čas, ki je bil tako v njegovih letih, kot je tudi zdaj. Andrej Rozman
– Roza rad poudari, da je dolgo bežal pred Cankarjem in njegovimi deli. Precej ga je zmotil
pesimizem in dela mu nikdar niso bila všeč, strinja pa se, da ga je pomembno prevetriti in ga
predstaviti na svež, nov način.11

Slika 1: Naslovnica stripa.

10

Gregor BUTALA, Cankar v stripu: Pasja pravica in trudni angeli, Dnevnik, 14. 12. 2017, dostopno na
<https://www.dnevnik.si/1042794654> (30. 3. 2020).
11
G. K., Tri stripovske interpretacije Cankarjevega življenja književniku v poklon: projekt Cankar v stripu, RTV
Slovenija, 17. 11. 2017, dostopno na <https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/tri-stripovske-interpretacijecankarjevega-zivljenja-knjizevniku-v-poklon/438173> (30. 3. 2020).
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Boštjan Gorenc – Pižama, ki je besedno prepisal Cankarjevo črtico Moje življenje, meni da če
v besedilu nastopajo otroci, še ne pomeni, da je besedilo namenjeno otrokom, saj gre v osnovi
za psihološko težke črtice. Še Cankar sam je v njih raziskoval svoj odnos z materjo in sestro,
posebej v črtici Pehar suhih hrušk, ki si ga je avtor vzel za osrednji del stripa. Posodobitve
dela se je lotil na svojstven način z vključevanjem mnogih anahronizmov, ki povezujejo
sodobno pop kulturo s tradicionalnim, skoraj arhaičnim Cankarjem in njegovim življenjem.
Interpretacije se je lotil ne kot pisatelj, temveč kot krotilec besed. Sicer težko najde povezave
med Cankarjem in samim sabo, ampak sta otroška muhavost in predrznost tisti, ki smo ju kot
otroci imeli vsi, ali pa ju še imamo na takšen ali drugačen način.
Pri taki vrsti povzemanja je pomembna predvsem raziskava in veliko branja, iskanje osebnega
glasu in veliko pisanja, da se najde prava oblika jezika, ki je pravšnja za take vrste delo.12
V začetku se loti gole zgodbe in razvrsti sosledje dogodkov, v katere že začne vključevati
parodične elemente in si zamisli vizualno strukturo strani. Z izpisanim tekstom in grobo
orisano postavitvijo zgodbe nato sodeluje z ilustratorjem in prepusti, da se zgodba vizualno
kot tudi besedno izboljša in nadgradi.13
Tanja Komadina, slovenska ilustratorka in avtorica vizualne podobe stripa Moj lajf: po
motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja opiše ustvarjanje stripa kot zelo kolaborativen
proces. Z Boštjanom Gorencem sta se odločila za dokaj žive barve kot kontrast ubožnemu,
revnemu življenju Ivana Cankarja. Digitalne tehnike ustvarjanja ilustracij se je lotila ravno
zaradi izredno kolaborativne naloge med njo in Gorencem. Meni, da čeprav običajno dela
analogno, ročno, je računalnik vseeno medij, ki ponuja možnost hitrih popravkov, ki so v taki
vrsti sodelovanja gotovo prisotni. Najprej začne s hitrimi risbami prizorov in kadrov, ki jih
običajno večkrat postavi, da na koncu pride do najbolj logične, lažje razumljive kompozicije,
pri kateri tečejo sličice kot film, brez ustavljanja.
Sam postopek stvaritve tega stripa je potekal najprej s pisanjem scenarija, ki je bil pripravljen
predhodno s sodelovanjem med avtorjema. Drastičnih sprememb v besedilu med ilustriranjem
ni bilo, saj ima Gorenc vseeno že toliko kilometrine, da zna besedilo pripraviti za obliko
stripa. V procesu ilustriranja pa je pustil vseeno veliko prostora za Komadino ustvarjanje. V
začetnem koraku je pripravila več kadrov, kot jih je v končni obliki stripa in vmes izbirala
12

Tadeja BIZILJ, Cankar v strupu, Kulturomat, RTV Slovenija, 18. 11. 2017, dostopno na
<https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturomat/174503148> (30. 3. 2020).
13
Patrik Komljenović, Pogovor s Boštjanom Gorencem in Tanjo Komadino, Ljubljana, 7. 4. 2020 , str. 1.
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med njimi glede na dinamiko in čas samega prizora, ki ga je upodabljala. Pri ustvarjanju stripa
je zelo pomembna komunikacija med avtorjema, čeprav imata vsak svoj del, je strip tisti, ki
oba dela združi v eno celotno obliko. Ilustratorka je s stripom kot medijem že dobro
seznanjena in meni, da je zanimiv in hkrati zahteven, saj terja veliko predpriprave in veliko
dela za končni izdelek, ki pa je na koncu prava nagrada. Zelo pomembno je pozornost
nameniti postavitvi strani, kje se konča, kako se nadaljuje na naslednji strani, kako se dvojna
stran zlije med sabo. Pomembna je strategija in pozornost na to, kaj še pride, kaj je že bilo, da
delo deluje celostno in da je zgodba nadgrajena in poglobljena še z vizualnim medijem.14
Knjiga je velikosti 17 x 24 cm in vsebuje 106 strani, od tega je 81 narisanih. Na naslovnici je
prikazan majhen Ivan Cankar, okoli njegove glave kot razigrane misli potujejo objekti, ki
spomnijo na črtice in povesti Moje življenje. Podoba stoji pred svetlo zelenim ozadjem, na
katerega pada senca, ki pa je drugačna od podobe otroškega Cankarja. V silhueti so na vsaki
strani glave veliki brki, ki so Cankarjev simbol in prikazujejo, v koga bo otrok, poln vragolij,
odrastel. Naslovnica je nastala zadnja, saj ilustratorka meni, da mora biti to odločitev glede na
končano celoto. V ilustracijo na naslovnici je vključila senco odraslega Cankarja pisatelja, ki
v senci opazuje, se spominja dogodkov iz otroštva in piše o njih.15
Posamezne črtice so jezikovno napisane v dokaj avtentičnem, arhaičnem jeziku, takšnem, kot
ga je pri pisanju uporabljal Cankar. Začetki črtic sledijo naraciji Cankarjevih zapisov, a se v
zgodbi zgodi preskok ali zaplet, ki vključi različne anahronizme in podobe iz sodobne pop
kulture, ki nadgradi sam pomen zgodbe, obogati naracijo in celotno zgodbo približa sodobni
publiki, ki ji je namenjena. Ilustratorka je k popularnim likom, kot so Hulk in protagonisti
Harryja Potterja (slika 2), pristopila zelo kreativno in jih stilizirala ter priredila, da so se
ujemali z liki iz zgodbe, a vseeno ohranila njihove ikonične elemente, zaradi česar bralcu
ostanejo prepoznavni. Izziv ji je bil tudi združiti različna poglavja, kot so strip sam, uvod s
predstavitvijo likov in na koncu še slovarček v poenoteno likovno podobo, ki se povezuje in
ostane bralcu zanimiva.

14

DOMAZEL. SI, Cankar v stripu Odprtje razstave Galerija Domžale, YouTube, 14. 12. 2017, dostopno na
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=2288&v=apVhgVZqgnw&feature=emb_logo> (30. 3. 2020).
15
Patrik Komljenović, Pogovor s Boštjanom Gorencem in Tanjo Komadino, Ljubljana, 7. 4. 2020, str. 3.
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Slika 2: Interpretacija znanih likov iz pop kulture.

Zelo pomemben del v samem stripu pa je prizor, v katerega vstopita narisana oba avtorja in
pomagata k razrešitvi, oziroma pripomoreta k odrešenju, ki ga v izvirniku protagonisti niso
našli. Boštjanu Gorencu se je zaključek Peharja suhih hrušk zdel preveč morbiden in potrt za
otroke, zato je sklenil, da ga bosta z ilustratorko Tanjo osvetlila in likom ponudila možnost
nadgradnje njihovih vzorcev.16

16

Prav tam, str. 1.
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4. Analiza Prešernovega Povodnega moža
4.1

Nastanek pesmi

Povodni mož spada med Prešernove zgodnje pesmi, torej v njegovo mladostno obdobje, ki
traja do leta 1827.17 Pesem je nastala okoli leta 1825 in bila objavljena v Kranjski čbelici I
leta 1830. Pesem je prva balada, ki jo je France Prešeren napisal. Po prevodu Lenore avtorja
Gottfrieda Augusta Bürgerja je Prešeren po podobnem modelu napisal svojo balado Povodni
mož.18 Balada je srednje dolga lirsko-epska pesniška oblika, ki vsebuje nenavaden, presunljiv
dogodek. Zapisana je v vezani besedi in ima vsebinsko notranjo zgradbo dramskega
trikotnika. Ponavadi so balade dramatično napete in postopno vzbujajo temačno vzdušje, ki
opozarja na nesrečen konec.19
France Prešeren je snov za svojo balado črpal iz Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske in
baladi pripel podnaslov »balada iz Valvasorja«. 20

4.2

Vsebina

Vsebino za svojo balado je vzel iz 11. in 15. knjige Die Ehre dess Herzogthums Crain, kjer
Valvasor piše o »povodnem možu« ali »strahu«, ki prebiva v Ljubljanici in straši ribiče in
čolnarje, k temu pa dodal pripoved, ki jo tudi datira s prvo nedeljo junija 1547 in določi
prostor, Stari trg v Ljubljani.
France Prešeren je vzel temo Valvasorjevega fabulativnega okvirja, ampak popolnoma
odstranil moralističen nauk, ki ga je ob koncu zapisa podal avtor Slave Vojvodine Kranjske:
»Mlademu svetu pa je služil ta grozni primer kot strašilni nauk, naj se ogiblje razuzdanosti in
goje vzdržnost.« Urška, ki je bila v originalu Zalika, je predstavljala dekle, ki je Prešernova
čustva zavrnilo. Kasneje je ime spremenil v Urška, Zaliko pa ohranil v obliki Uršika zala.
Zgodba pesmi govori o lepi Ljubljančanki Urški, ki je predstavljena kot razuzdanka, ženski
ideal, ki si jo želi vsak moški. Na nedeljskem plesu dolgo odlaša ples z različnimi snubci, a na
koncu ozre zanimivega mladeniča, ki jo prosi za ples. Med plesom se ozračje začne
spreminjat in v tem delu zaslutimo temačnost baladnega pisanja. Jasno nedeljsko nebo
zastrejo temni oblaki in zapiha hud veter. Urška in mladenič še kar plešeta, čeprav so glasbila
17

Janko KOS, Učbenik literarne zgodovine in teorije, Maribor 19995, str. 92.
Boris PETERNU, France Prešeren in njegovo pesniško delo I, Ljubljana 1976, str. 77.
19
KOS 19995, op. 15, str. 58–59.
20
PETERNU 1976, op. 18, str. 77.
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zaradi neurja utihnila. Vrtita se hitreje in hitreje, dokler ne dosežeta brega in izgineta v vrtincu
Ljubljanice. 21

4.3

Zgradba

Pesnitev sestoji iz 14 kitic po šest verzov, torej iz 84 verzov. Kitice so vsebinsko združene v
sklope (3 : 3 : 3 : 1 : 3 : 1). Tudi notranja sestava kitic odraža arhitektonski red, saj z zadnjima
verzoma obnovi vsebino prejšnjih štirih verzov in poda nastavek za nadaljevanje vsebine.
Pesniška oblika vsebuje tudi zapleten kitični ritem amfibraški dvanajsterec, ki sestoji iz 4
stopic amfibraha (U-U U-U U-U U-U).22

21
22

Prav tam, str. 77.
Prav tam, str. 82.
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5. Strip Povodni mož: po motivih Povodnega moža
Franceta Prešerna
5.1

Ciljna skupina

Ciljna skupina je specifična skupina ljudi, ki jo z določeno vsebino želimo pritegniti in ji
nenazadnje predstaviti in prodati svoje produkte. Po definiciji ciljne skupine družijo podobne
karakteristike in podobni ali enaki interesi.
Za začetek je dobro opredeliti skupino v širšem aspektu, kot je starostna omejitev ali
partnerska zveza, a za definiranje ožjega kroga skupine je potrebno kriterije še poglobiti in
definirati poklic, izobrazbo, zanimanja, geografsko lego in za specifične vsebine tudi spol.
Bolj kot je ciljna skupina definirana, lažje je vsebino prilagajati in iskati načine, kako jo
skupini približati in jo predstaviti na način, ki bo najbolj efektiven in primeren glede na
demografijo skupine. Pri tem pa je vseeno potrebno, da je vsebina dostopna tudi tistim,
katerim nenazadnje ni specifično namenjena, ampak je razumljiva in zanimiva tudi zanje. “Ni
namenjeno vsem, a kupijo lahko vsi.”
Za določitev ciljne skupine je v začetku najbolje raziskovati, komu so podobni izdelki
namenjeni, kako jih podobni ponudniki predstavljajo in promovirajo.23
Strip je književna zvrst, ki se v širšem pomenu besede dotika mlajše publike, ki ji želim
predstaviti problematiko onesnaževanja narave in pomembnost ozaveščanja ločevanja
odpadkov in spoštovanja naravne dediščine. Menim, da so v prednosti mladi, ožje dijaki in
študenti, ki so s samo temo pesmi, ki je v stripu obravnavana, že seznanjeni, a ji ta nov medij
dodaja sodoben pogled ter vključuje še dodatno naracijo, ki je aktualna in pomembna. Knjiga
kot prodajni objekt v širši obravnavi ni ena izmed najbolj prodajanih artiklov, v prvi vrsti
zaradi cene, ki jo založniki ponujajo ter zato, ker knjiga že sama po sebi deluje skoraj preveč
uradno in zategnjeno za publiko, ki raje lista po revijah rumenega tiska in nenazadnje brska
po medmrežju. Oblika revije oziroma še bolj definirana oblika zina, je za ciljno publiko bolj
primerna, dostopna in uporabna.
Stripa samega ne bi neposredno namenil osnovnošolski publiki, ki se s Prešernom in
njegovim delom šele srečuje in spoznava kvalitete in obliko obravnavane pesmi, ampak
23

Christina NEWBERRY, How to define your target market: a guide to audience research, Hootsuit, dostopno
na <https://blog.hootsuite.com/target-market/> (30. 3. 2020).
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menim, da je kot dodatno gradivo, ki v prvi vrsti ozavešča o pereči temi. Daje pa tudi
pozornost klasični slovenski književnosti in kulturni dediščini in je zaradi tega dobra
nadgradnja vsebinske teme zgodbe.
Glede na vsebino, ki jo ima strip, pa je širše gledano namenjen tudi odrasli publiki, ki se je
tema na mesto suhoparnih novic o onesnaževanju in ločevanju odpadkov dotakne na
priljudno-grotesken in nenazadnje nostalgičen način.

5.2

Posodobitev naracije zgodbe in vpeljave ekološkega zapleta

France Prešeren je Povodnega moža napisal v prvi polovici 19. stoletja, okoli leta 1825,
Valvasorjev zapis pa izhaja iz 16. stoletja. Dogajalni čas Prešernove pesnitve ni določen in
noben od motivov v pesmi ne specificira ali je Prešeren časovno pesem prestavil v svojo
sedanjost 19. stoletja ali je dogajalni čas ostal 16. stoletje, kot ga omenja Valvasor.
Ključnega pomena se mi je zdelo, da narativno dogajanje pripeljem v sodobni čas, zaradi
aktualnega zapleta, ki je vpeljan v interpretacijo. Valvasorjev zapis svari mlade pare, naj se
ogibajo razuzdanosti, kar opisuje družbene norme tedanjega časa. V svoji interpretacije sem
poleg tega, kar za današnjo širšo družbo ni problematičen motiv, želel vpeljati tudi nekaj bolj
aktualnega.
Ekologija je v Sloveniji zelo razvita. Po podatkih Euronews imamo v Sloveniji, specifično v
Ljubljani, edinstven regijski center za ravnanje z odpadki RCERO, ki letno ravna z 170. 000
tonami odpadkov iz ene tretjine Slovenije. Od tega je 98 % odpadkov recikliranih v nove
izdelke, kompost ali kurivo/gorivo.24
Navkljub takšnim odstotkom in inovacijam, pa je mnogo slovenskih gozdov, rek in ostalih
naravnih površin precej onesnaženih, k čemur pa inovacije ne pripomorejo, saj to ni stvar
ravnanja z odpadki, ki so že prineseni v zato namenjene ustanove, temveč stvar odlaganja
odpadkov, ki pa je v rokah ljudi, državljanov Slovenije. Čeprav je ločevanje odpadkov način
življenja, ki se je pričel v začetku 21. stoletja, je po dvajsetih letih to še vedno problematična
in pereča tematika. Osebno mi je prav zanimivo, ko se ob zgodnjih jutranjih urah peš
odpravljam domov z zabave in hodim mimo popularnih turističnih znamenitosti, ki so takrat
obdana z odvrženimi plastenkami in steklenicami, številnimi embalaži hitre hrane in
prigrizkov. Malce pozneje, ko sonce že vzhaja, za čiščenje poskrbi javno podjetje VOKA
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Aurora VELEZ, How the most modern waste treatment centre changed Slovenia, Euronews., 24. 9. 2018,
dostopno na < https://www.euronews.com/2018/06/20/how-the-most-modern-waste-treatment-centre-changedslovenia> , (10.4.2020).
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SNAGA, ki prebivalcem mesta, posebej pa turistom, pričara čarobnost in ličnost Ljubljane kot
mesta. Osebno se trudim za čistejši jutri vsak dan in namen te interpretacije stripa je, da na to
opozorim tudi ostale, ki morda na to ne pomislijo, ko spotoma odvržejo račun ali prazno
pločevinko piva.

5.3

Interpretiranje in povzemanje besedila za sodobno publiko

Prešeren je Povodnega moža napisal v lirični obliki, torej v verzih. Strip je oblika pripovedi,
ki združuje sliko in besedilo v eno. To pomeni, da je večina dogajanja predstavljena vizualno,
besedilo pa je strnjeno v obliko dvogovora ali dialoga ali kot opis dogajanja v pasici ob sliki.25
Pesniško obliko sem tako skoraj zanemaril in prilagodil naracijo sodobni publiki z uporabo
slenga v dvogovoru. Glede na to, da se obračam specifično na Prešernovo interpretacijo
zgodbe, ki jo je opisal Janez Vajkard Valvasor, se mi je zdelo pomembno, da ga ohranim vsaj
v neki obliki. Odločil sem se, da povodnega moža umaknem čim dlje od sodobnega sveta in
poudarim njegovo arhaičnost, njegovo večnost in klasičnost, zato sem mu dal Prešernov glas,
v smislu, da so njegovi stavki v verzih in da so ti verzi preoblikovani Prešernovi verzi ali
verzi v isti štiri zložni stopici – amfibrahi, v kateri je napisan Povodni mož.
V interpretiranju zgodbe se mi je zdelo pomembno, da ohranjam sproščeno vzdušje med
karakterji in dialog gradim na temah, ki vseeno podpirajo naracijo zgodbe in so aktualne v
pogovorih med najstniki.

5.4

Posodobitev protagonistov zgodbe

5.4.1 Povodni mož
Naši predniki so si različne naravne pojave razlagali s pomočjo verovanja v različne bogove
in nadnaravna bitja, eden izmed njih je tudi povodni mož. Kljub prihodu krščanske vere in
izkoreninjenju božanstev in verjetij Slovanov, so zgodbe o nadnaravnih bitjih v mislih naših
prednikov ostale kar dolgo. Voda je ena izmed naravnih bogastev, ki je ljudi vedno fascinirala
ter jih tudi strašila. Plavanje je bila le prioriteta bogatih in vitezov, zato so se kmetje ponavadi
bali divjih rek, a ker je voda pomembna življenjska potreba, so jo ljudje tudi častili. Različne
vrtince, poplave, utopitve, nevihte, burje in pomanjkanje rib so pripisali kar gospodarju voda,
demonski sili, ki je ugrabljala otroke in mlada dekleta – povodnemu možu. Po Sloveniji naj bi
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Will EISNER, Comics and sequential art by Will Eisner, Tamarac 200019, str. 124–127.
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prebivali kar v vsaki reki, jezeru, izviru, studencu, vodnjaku, potoku, v mokri jami, močvirju
in mlaki. Predniki so jih poznali pod imeni povodnjak, jezernik, muk, gestrin, salemsonar,
teterman, motovilec, zelenec, zeleni mož ipd. Ljubljanski povodni mož, o katerem beremo že
v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, naj bi imel svoj kristalni grad pod Šentjakobskim
mostom. Tam so bili vidni ostanki lesenega mostu za cesto, ki je vodila iz Emone proti jugu.
Še ko so regulirali strugo Ljubljanice leta 1826, so ljudje množično obiskali krnico, da bi
videli ostanke podvodnega gradu.26

Slika 3: Šentjakobski most in začetek Gallusovega nabrežja, po letu 1900.

Slika 4: Ilustracija gradu povodnega moža, Ančka Gošnik Godec.

Povodni mož bi naj bil po pričanju naših prednikov, mnogih legendah in zgodbah, velik,
zelen, kosmat in luskast. Vizualno so ga upodabljali z ribjim repom, kraki namesto okončin,
ljudska domišljija pa ga je upodabljala oblečenega v zeleno suknjo in pisane hlače, z rdečo
čepico in srebrnimi ali celo steklenimi čevlji. Imel naj bi več podob, ljudem se je najpogosteje
prikazal v podobi berača, lepega mladeniča ali malega fanta. Imel pa naj bi tudi divjo podobo,
ki naj bi prinesla strah do kosti, če bi jo videli. Opisi povodnih mož po navadi spominjajo na
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Povodni mož, dokumentarna oddaja, RTV Slovenija, 9. 2. 2010, dostopno na
<https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/59829625> (20. 3. 2020).
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Pozejdona ali Neptuna, ki je bog morja in vode, živel pa naj bi v dvorcu pod Egejskim
morjem.27

Slika 5: Upodobitev povodnega moža, Jože Karlovšek, 1955

Svojo interpretacijo lika sem povzel po značilnostih, ki jih imajo slovenske rečne ribe, kot so
ščuka, krap, postrv, smuč in som. Za navdih mi je bila ilustracija povodnega moža iz zbirke
Pravljice, ki jo je upodobila Ančka Gošnik Godec, ki se je sicer dokaj držala ljudske
interpretacije lika z luskasto kožo, velikim rdečim nosom in rečnimi rastlinami za lase.
Povodnega moža sem upodobil kot veliko postavno podobo, ki je po silhueti človeška, a
sestavljena iz različnih delov rib, ki koherentno zgradijo antropomorfnega ribjega človeka.

Slika 6: Patrik Komljenović, Konceptna ilustracija povodnega moža, digitalna tehnika, 297 × 420mm, 2020.
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23
V stripu se najprej pojavi njegova roka, ki mora kot prvo nakazilo o karakterju povedati že
veliko o njem, zato sem jo želel vizualno izpopolniti, da je takoj jasno, da roka ni človeška,
ampak pripada nečemu drugemu, nečemu nadnaravnemu. Poleg tega, da je dlan zelene barve,
sem del dlani pokril s trikotno plavutjo, ki je podobna ostri plavuti krapa, na členke so
prisesane rečne školjke male brezzobke, ki so dokaj pogosta in razširjena vrsta rečnih školjk v
slovenskih vodah. Običajno jih najdemo v tekočih vodah kot so Drava, Krka, Ščavnica.28
Izbral sem to vrsto, saj je dokaj vseslovenska, kar se navezuje na to, da legende o povodnih
možeh izvirajo iz vseh koncev Slovenije.

Slika 7: Patrik Komljenović, Koncepta skica dlani povodnega moža, 2020, barvni svinčnik, različne velikosti, osebni arhiv.

Zaradi onesnaženosti rek sem povodnemu možu dodal škrge tudi na prstih in sicer ob
sredinskih členkih, ki ob plavanju prvi dosežejo tekočo vodo in jo tako filtrirajo. Med prsti je
plavalna kožica, podobna žabji, ki pomaga pri hitrejšemu plavanju v tekoči reki. Povodni mož
ima temne, skoraj črne nohte, saj so porasli v algami in mahom. Nima razloga, da bi jih
očistil, saj se temni boljše kamuflirajo s kamenjem in algami na dnu reke.
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Slika 8: Patrik Komljenović, Skica oblikovanje povodnega moža, 2020, barvni svinčnik, 210 × 279 mm, osebni arhiv.

Z zelenkaste glave mu rastejo najrazličnejše rečne rastline, ki mu segajo vse do prsi, če so
daljše, hitro skliče rečne postrvi, da mu uredijo pričesko. Na vsaki strani obraza mu štrli velik
uhelj s tremi ukrivljenimi robovi, ki pripomorejo k temu, da se čez brazde pretoči voda in v
uho pride le zvok. Nad sinje modrimi očmi so tri veke, ki oko varujejo pred derečimi tokovi.
Ima zelo šilast, dolg nos, iz katerega se na vsaki strani vije brčica, podobna takšni, kot jo ima
som, le da je daljša in mu v slabovidnosti pomaga pri usmerjanju. Njegova usta spominjajo na
ribji gobec, zgornja ustnica močno sloni čez spodnjo in tako preprečuje, da bi odvečna voda
vdrla v ustno votlino. Iz ključnic štrli ovalna plavut, ki kot ovratnik uokvirja glavo povodnega
moža. Luske na prsih sestavljajo podoben vzorec, ki ga ima smuč. Okoli prsnega koša so
globoke brazde, škrge, s katerimi povodni mož diha. Predel trebuha pa je svetlo rumen in se
sveti nekoliko srebrno. Na hrbtu je plavut, ki pomaga pri plavanju, podobne, a malo manjše so
tudi od komolcih in ob golenu. Stopala povodnega moža so velika in sluzasta, med dolgimi
prsti pa je plavalna kožica.
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Slika 9: Patrik Komljenović, Zgradba telesa povodnega moža, 2020, digitalna tehnika, 210 × 297 mm, osebni arhiv.

Slika 10: Patrik Komljenović, Oblikovanje podobe povodnega moža, 2020, digitalna tehnika, 1140 × 260 mm, osebni arhiv.
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Slika 11: : Patrik Komljenović, Oblikovanje podobe Mladeniča, 2020, digitalna tehnika, 1140 × 260 mm, osebni arhiv.

Slika 12: Patrik Komljenović, Končni izgled povodnega moža, 2020, digitalna tehnika, 210 × 297mm, osebni arhiv.
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5.4.2 Urška Šefer
Urška je tipična študentka. Stara je 20 let in je drugorojeni otrok družine Šefer, ampak to ne
pomeni, da ni najboljši otrok. Svojega starejšega brata je najbrž premagala že takoj, ko se je
rodila in mu to jasno pove skoraj vsak dan. Razvajenka ima dolge, valovite rjave lase, ki jih še
dolgo ne bo ostrigla, vse, kar si uredi skoraj vsak dan, je njen frufru – da ne bo slučajno kdo
mislil, da je neurejena.

Slika 13: Patrik Komljenović, Koncepta skica za oblikovanje Urške Šefer, barvni svinčniki, različne velikosti, 2020, osebni
arhiv.

Slika 14: Patrik Komljenović, Konceptna skica za oblikovanje Urške Šefer 2, barvni svinčnik, 210 × 297 mm, 2020, osebni
arhiv.

Ne išče zveze, kot to jasno pove njen Tinder profil. Išče tiste posebne prijatelje ali pa take, o
katerih ne potrebuje preveliko informacij, le določene, ki morajo biti po njenih standardih.
Svojega sanjskega moškega bi opisala kot visokega, višjega od nje, tudi kadar obuje visoke
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pete, bolj sramežljivega, da ne meče sence nanjo, izrednih potez, ki zadržijo pogled in
izklesane postave z rednim članstvom v fitnesu. Seveda pa ne smemo pozabiti dobrega izbora
fotografij na Instagramu, to ji zelo veliko pomeni.
Gospodična Šefer se že nekaj let trudi za močne, goste obrvi, s katerimi je zelo ekspresivna in
s katerimi je izpopolnila svoj uporniški izraz. Da uravnoteži svoje bujne obrvi, si močno
obrobi oči, da dobi mačji pogled, s katerim lahko očara vsake moške oči.

Slika 15: Patrik Komljenović, Oblikovanje podobe Urške Šefer, digitalna tehnika, , 1140 × 260 mm, 2020, osebni arhiv.

Instagram modelka in influencerka, kot pravi njen opis na Instagram profilu, se oblači v
temne, nevtralne barve, a k temu zmeraj doda kak modni dodatek kot so njeni najljubši rdeči
uhani, prstani in zapestnice. Ko gre »na lov« s svojo najboljšo prijateljico Julijo, si obleče
najljubše sive, oprijete kavbojke, črn nedrček ter prosojno majico, da je še vedno ohrani svoje
dostojanstvo. V zadnjih letih je vzljubila pivo, tako da če jo želite najti v gosti gneči, iščite
rdečo pločevinko v roki, polni prstanov, pa boste gotovo našli Urško.

Slika 16: Patrik Komljenović, Končni izgled Urške Šefer, digitalna tehnika, 210 × 297 mm 2020, osebni arhiv.
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5.4.3 Julija Primic
Julija je z Urško prijateljica že od vrtca. Večinoma skupaj počneta vse. Julija je zelo
uporniška, lase si barva modro in je že kar nekaj časa strastna kadilka. S tem se sicer ne hvali,
a med pogovorom bo gotovo skadila več kot eno cigareto. Kljub svojemu uporništvu stoji
trdno na svojih nogah. Med faksom dela kot natakarica in plačuje vse stroške stanovanja, v
katerem je prej živela njena babica.

Slika 17: Patrik Komljenović, Konceptna skica za oblikovanja Julije Primic, barvni svinčnik, 210× 297 mm, 2020, osebni
arhiv.

Na zunaj se rada pokaže kot močna in skoraj nedostopna, a v resnici je dobra oseba. Že
mnogokrat je spravila Urško iz situacij, ki niso primerne za omembo, to pa nakazuje, da je
dobra, predvsem pa zvesta prijateljica.

Slika 18: Patrik Komljenović, Konceptna skica za oblikovanje Julije Primic 2, barvni svinčnik, 210 × 297 mm, 2020, osebni
arhiv.
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K naraciji sem jo dodal kot opomin na serijo muz in neuslišanih ljubezni, ki jih je imel France
Prešeren, predvsem pa zato, da lahko v začetku spoznamo Urško kot karakter in da se lahko s
kom pogovarja. Julija deluje kot nasprotni del Urške, ki jo dopolnjuje, kara jo, ko z ograje
Tromostovja zbije skoraj polno pločevinko piva, v klubu pa jo reši pred moškimi, ki preveč
hočejo od nje. Pomembna stran, ki jo izpostavim v zadnjem delu stripa pa je tudi ta, da Julija
lahko prepusti Urško popolnemu neznancu, čeprav izpostavi, da bo dosegljiva, se ne javi svoji
najboljši prijateljici in je na koncu, ko najde Urškin telefon, zgrožena, da je svojo najljubšo
osebo razočarala.
Kot protiutež Urški, sem Juliji pripisal krajšo pričesko, ki pa je vseeno ostra kot njen stil.
Medtem ko ima Urška oblečen le nedrček in prosojno majico, je Julija bolj konservativna.
Nosi usnjeno jakno, pod katero je modra majica, da pa celoten izgled ni premočen, sem to
uravnotežil s kratkim modrim krilom, ki pokaže njeno mehkejšo plat, ki je skrbna in sočutna.

Slika 19: Patrik Komljenović, Končni izgled Julije Primic, digitalna tehnika, 210 × 297 mm 2020, osebni arhiv.
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5.5

Dogajalni prostor

Pripoved, ki jo je Janez Vajkard Valvasor priložil k opisu področja Ljubljane, izhaja iz
mnogoterih pripovedk širšega slovenskega prostora, ki je blizu kakršnemu koli vodnemu
predelu. Ta variacija zgodbe pa se je ohranila in iz te je izhajal tudi Prešeren. Kot tudi poudari
v sami pesnitvi, je dogajalni prostor Ljubljana, natančneje Stari trg. Svojo interpretacijo sem
pomaknil malce višje, na Prešernov trg, kjer je posredno v samo interpretacijo vključen tudi
Prešeren sam in na Tromostovje za začetek. Osrednji dogodek, kjer Urška sreča povodnega
moža, sem postavil v popularni Ljubljanski klub Cirkus, ki je idealen za vizualno
interpretacijo pijanosti, izgubljanju v barvah in publiki.

Slika 20: Patrik Komljenović, Strani iz stripa z dogajalnim prostorom, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, 2020, osebni
arhiv.

Slika 21: Patrik Komljenović, Stran iz stripa – klub Cirkus, digitalna tehnika, 170 × 240 mm, 2020, osebni arhiv.
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6. Opis postopka izdelave
Po analizi Prešernovega Povodnega moža sem začel z osnovnim orisom karakterjev:
povodnega moža in Urške. Sprva sta oba odslikavala čas, v katerem sta bila ustvarjena, a
sčasoma sem se začel spraševati, če je sama naracija prevzetnosti tista, ki jo želim ponovno
predstaviti ciljni publiki ali je zgodba sama povod do kritičnega razmišljanja današnje družbe.

Slika 22: Patrik Komljenović, Prva konceptna ilustracija za izdelavo stripa, digitalna tehnika, 210 × 297 mm, 2019, osebni
arhiv.

Ekologija me že od nekdaj zanima in čeprav je Slovenija skoraj na vrhu ekološke lestvice
držav, so naši gozdovi in reke, jezera še vedno polni odpadkov. Čeprav so smetišča bolj
prazna in skrbno ločujemo odpadke, še vedno odstotek teh konča v naravi in s tem ogroža
rastlinstvo in živali v tem življenjskem prostoru.
Opažam, da se mladina še vedno ne zaveda, kako pomemben delež ohranjanja planeta je
ločevanje odpadkov in čeprav je to v naših življenjih že od rojstva, so ulice v Ljubljani ob
zgodnih jutranjih urah polne steklenic, plastenk, Mcdonald's embalaže, pločevink ipd. In
vsaka hoja domov iz zabave je bila povod za narativni lok, ki sem ga vpeljal v eno izmed
najbolj klasičnih mitov naše kulture.
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Slika 23: Patrik Komljenović, Idejna skica: Povodni mož v reki smeti, barvni svinčnik, 210 × 297 mm, 2020, osebni arhiv.

Zgodboris se je sestavljal skozi celoten proces ustvarjanja stripa. Po idejnih skicah
karakterjev, ki so bili prestavljeni iz originalnega časovnega obdobja v sedanjost, sem napisal
sinopsis, ki še ni vključeval direktnih dialogov med karakterji, temveč je bil zgolj širši opis
dogajanja, dogajalnega prostora in oseb, ki se tam pojavijo.
Med pisanjem sinopsisa sem razvijal zgodboris, torej skice postavitev strani, kako bi razdelil
zgodbo po kadrih in podal naracijo.

Slika 24: Patrik Komljenović, Zgodboris, barvni svinčniki, 210 × 297 mm, 2020, osebni arhiv.
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V samem procesu sem naletel na to, da sem določene prizore razčlenil preveč podrobno in
pripoved ni več tekla in se je zatikala. Skozi več različnih postavitev strani sem nato prišel do
končne postavitve, ki sem jo digitalno povečal in podrobneje izrisal. Po postavitvi strani sem
preoblikoval vezno besedilo v dvogovor med karakterji. Za obliko neposrednega sporočanja
med karakterji sem izbral tipični ljubljanski sleng. »Sleng je neformalna varianta občevalnega
jezika, ki jo označuje poseben slovar, sestoječ bodisi iz novih izrazov ali pa iz starih z novim
ali drugače zaobrnjenim pomenom. Za sleng je tipična ekspresivnost ali celo afektacija.
Poraja ga predvsem hotenje, povedati kaj na nov, ne nujno dober, a presenetljiv način.«29 To
strip definira kot leposlovje in delno zakrije njegovo pomembno poučno tematiko in ga naredi
atraktivnega za sodobno mlajšo publiko in za starejše, ki so s temo že seznanjeni in zanje
predstavlja nov pogled na to tematiko. Nato je sledila določitev barvne palete glede na stran,
ki je tekla sosledno z razvijanjem zgodbe in poudarjala narativne vrhe.

29

Velimir GJURIN, Interesne govorice sleng, žargon, argo, Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in
literarne vede XXII/1, 1974, str. 65.
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7. Izdelava končnega izdelka
7.1

Izbira tehnike

Strip je bil narejen v digitalni obliki s pomočjo programa Photoshop, ki omogoča hitro
postavitev strani in ponuja možnost plastenja, kar omogoča fleksibilnost pri ustvarjanju.
Digitalna risba omogoča tudi hitre popravke in spremembe, ki so pri takem projektu zaradi
pomembnosti konsistence med stranmi in razvijanju zgodbenega loka, gotovo prisotni.

7.2

Format

Strip je medij, ki je večinoma namenjen mlajši publiki. Kot bolj neformalna oblika fiktivne
književnosti se še vedno najpogosteje izdaja v mehki izdaji, ki je cenejša in zato dostopnejša.
Formati stripov so si zelo različni. Od klasičnih razvpitih stripovskih založnikov kot so DC
Comics in Marvel, ki uporabljajo format 25,7 cm x 16,8 cm z 20–22 stranmi, do stripov v trdi
vezavi velikosti A4 formata in vseh, ki so vmes.
Za svoj format sem izbral velikost 17 cm x 24 cm, saj menim, da je format primeren za
branje, ni prevelik in ne premajhen, primeren je za prenosljivost in dovolj velik, da je opazen.
Format dopušča, da so na posamezni strani tako manjši detajli, ki so opazni, kot tudi
kompozicijsko možnost razdelitve na tri ali več kadrov za razvijanje zgodbe. Sam format je
pokončen in dopušča nizanje horizontalnih kompozicijskih kadrov, ki so za strip značilni, kot
tudi vertikalnih in celostranskih kadrov, med katerimi variiram skozi pripoved.

7.2.1 Postavitev strani
Stran sem uredil s poenostavljeno mrežo in določil rob 1 cm. Takšna postavitev daje stripu
konsistentno vizualno podobo. Za razvijanje zgodbe pa sem vmes vključeval tudi celostranske
strani, ki predstavljajo dinamiko v celotnem stripu in ga ne zamejijo v strogo določeno okvirje
in mrežo.
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Slika 25: Patrik Komljenović. Postavitev strani, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.

7.3

Izbor tipografije

Za strip sem izbral pisavo Wilder, ki je brez serifna condensed črkovna vrsta, ki je bila
ustvarjena s pridihom ročnega pisanja. Karakteristika fonta se ujema z mladostniškim stilom,
v katerem je strip ustvarjen in nazorno in berljivo upodobi črkovni del stripa. V stripu sta
uporabljena navadni in krepki rez. Na časopisni strani sem izbral črkovno vrsto Georgia,
zaradi njene klasičnosti in berljivosti.

7.4

Dodelava

Strip je natisnjen v barvnem digitalnem tisku, saj gre za nizko nakladno tiskovino. Izdelan bo
v mehki šivani vezavi, ki je trpežna in cenovno dostopna.

37

8. Likovna analiza stripa Povodni mož: po motivih
Povodnega moža Franceta Prešerna
Strip Povodi mož: po motivih Povodnega moža Franceta Prešerna je ustvarjen v barvni
digitalni tehniki. V stripu se v osnovi združujeta dva komplementarna barvna kontrasta in
sicer modro-oranžen barvni kontrast in zeleno-rdeč barvni kontrast. Glede na to, da gre za
komplementarne barve, med seboj predstavljajo močno barvno nasprotje, je v stripu
izpostavljen kontrast barvne kvalitete, kjer ima največjo barvnost, oziroma kakovost barve
tisti element, ki je za naracijo pomemben in ga barva z večjo pestrostjo bolj izpostavi. S
temnimi barvami in nočnim dogajanjem sem želel izpostaviti temačnosti in mističnosti
balade, v kateri je izvirnik napisan. Že na prvi strani srečamo glavno protagonistko Urško, ki
je v nasprotju s hladnim temnim, modrim ozadjem, v toplih rjavkasto-oranžastih odtenkih, na
sebi pa ima detajle, ki so v živo oranžnordeči in izstopajo od hladnejšega, manj pestrega
ozadja.30

Slika 26: Patrik Komljenović, Prva stran končnega stripa Povodni mož, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.

V nadaljevanju se barvni komplementarni kontrast poveča, ko se naracijsko srečamo s prvim
zapletom. S prej modre podlage sedaj rdeča pločevinka pade v zelenkasto vodo. Čeprav na
straneh ni izpostavljeno idealno razmerje med rdečo in zeleno, torej 50:5031, sta še vedno

30
31

Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 38–44.
Johannes ITTEN, The elements of color, New York 1970, str. 49–50.
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toliko različni med seboj, da kontrast služi kot kontrast med človeškim svetom in nadnaravno
silo, ki jo predstavlja povodni mož.

Slika 27: Patrik Komljenović, Pojava komplementarnega kontrasta v stripu, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020,
osebni arhiv.

Iz temno modrih iz mističnih zelenih se v sredini stripa srečamo z živimi barvami luči in bolj
fragmentirano kompozicijo slikovnih polij na strani. Osnovna stran stripa je razdeljena na
tretjine, specifično v osredjem delu stripa pa se te tretjine še razpolovijo in prikažejo
kaotičnost dogajanja v nočnem klubu in strnjene spomine v opitem stanju, ki jih, čeprav iz
tretjeosebnega opazovanja, doživljamo skozi občutke protagonistke Urške.

Slika 28: Patrik Komljenović, Členjenje slikovnih polj v stripu, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.
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V stripu se menja tudi členjenje strani na tretjine in izpostava dogodkov v obliki celostranske
ilustracije, ki celotno postavitev stripa umiri. Med samimi slikovnimi polji so beli robovi, ki
določajo kadre dogajanja. Strani so orisane s črno linijo. Za sporočanje so uporabljeni besedni
oblački, ki v stripu ostajajo bele barve za lažjo berljivost. V stripu lahko ločimo dve obliki teh
oblačkov; eni so zaokroženi in pripadajo človeškim karakterjem oziroma vizualizirajo
dvogovor med ljudmi, medtem ko bolj ostri oblački ločijo povodnega moža, kot nadnaravno
bitje, od običajnih ljudi.

Slika 29: Patrik Komljenović, Besedni oblački povodnega moža v stripu, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.

Kot kontrast pripovedovanju je v stripu izpostavljen tudi svetlo-temni kontrast, ki določene
strani loči od ostalih. Celostranske ilustracije, ki so zelo temne, skoraj črne, predstavljajo
obliko izgubljenosti in neskončnosti, ki sem jo želel narativno poudariti posebej v trenutku
izgube zavesti, kjer se Urškino telo izgublja razsežnosti pogleda, ki ji ga daje povodni mož.
Podoben kader se ponovi še enkrat in sicer ko vidimo Urško in povodnega moža, ki se
utapljata v Ljubljanici in ko z besedami »Al Uršika tebe ne bo videt več!« povodni mož
zapečati Urškino usodo.
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Slika 30: Patrik Komljenović, 1. primer uporabe temnega ozadja, digitalna tehnika, , (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.

Slika 31: Patrik Komljenović, 2. primer uporabe temnega ozadja, digitalna tehnika, 170 × 240 mm, 2020.

Na koncu stripa se struktura kompozicije strani in pripovedovanja spremeni. Novico o
Urškinem izginotju izve bralec posredno, preko časopisnega članka. Kompozicijsko sta obe
strani zelo polni, kar odraža pestrost novic, s katerimi smo vsakodnevno bombardirani.
Čeprav se struktura spremeni, še vedno ostaja v obliki stripovskih slikovnih polj, kar
predstavlja zanimivo povezavo med medijem časopisa in medijem stripa.
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Slika 32: Patrik Komljenović, Časopisna kompozicija v stripu, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, 2020.
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9. Zaključek
Strip združuje prvine ilustracije in literarnega besedila. Je medij, ki ne predstavlja težavne
literarne zvrsti in lahko preko svoje privlačnosti poda mnogo različnih tem in problemov na
lahkoten in privlačen način.
Teme in avtorji, s katerimi smo seznanjeni preko učnega sistema, nam lahko v spominu
ostanejo kot zagrenjeni, dolgočasni in nezanimivi. Njihova dela, ki so izdana v zelo klasičnih
knjižnih izdajah, ne privabljajo očesa, temveč ga bolj kot ne odganjajo in postavijo steno
odpora. Teme, ki jih pomembni avtorji predstavljajo preko svojih del, čeprav napisanih v
določenem času in v določenem modelu sporočanja, še vedno ostajajo pomembne in bolj ali
ne aktualne ali pa zaradi svoje oblike ali sporočila igrajo pomembno vlogo v književnosti.
Menim, da se v sodobnem času, predvsem v obliki šolanja prepogosto oprijemamo strogega
strukturalnega učnega sistema, ki pa kljubuje aktualni družbi. Namesto širjenja interesa za
bogato književno zgodovino Slovencev, jo preko suhoparnih opisov in nepravilnih pristopov
do književnih vrsti zatiramo.
Projekt Cankar v stripu je ena izmed prvih kapljic v morje, ki ponuja povsem drugačno
podajanje informacij in razumevanja težke in zapletene književne snovi.
S svojo raziskavo in stripom želim pomagati prižgati luč tej novi, sodobni obliki podajanja
klasičnih in pomembnih informacij preko različnih vizualnih medijev – v tem primeru v obliki
stripa.
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Slika 33: Patrik Komljenović, naslovnica stripa, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.

Slika 34: Patrik Komljenović, notranja naslovnica stripa, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.
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Slika 41: Patrik Komljenović, strani 12–13, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.

Slika 42: Patrik Komljenović, strani 14–15, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.
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Slika 43: Patrik Komljenović, strani 16–17, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.

Slika 44: Patrik Komljenović, strani 18–19, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.
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Slika 45: Patrik Komljenović, strani 20–21, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.

Slika 46: Patrik Komljenović, strani 22–23, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.
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Slika 47: Patrik Komljenović, strani 24–25, 2020, digitalna tehnika, (2 ×) 170 × 240 mm, osebni arhiv.
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Priloge 1

Sinopsis Povodni mož – strip
1. del
Petkov večer, center Ljubljane, lipe zelene se svetlikajo ob svetlobi luči, medtem ko se dan
poslavlja od noči.
Na Tromostvoju vidimo Urško in njeno prijateljico Julijo, nagibata se na Plečnikovo ograjo,
spilata tea na vse tipe, ki jih želita srečati na partiju v Cirkusu. Ob veselem kramljanju in
svajpanju na Tinderju pijeta pivo in Julija kadi. Bb vnetem pogovoru se zgodi, da Urška po
pomoti s komolcem izbije pločevinko piva z ograje in ta pade v dokaj mirno Ljubljanico pod
njima. Ah, nič hudega, itak imata cel sikspek, lol.
Pločevinka pade na gladino in preostanek piva se izlije v mirno reko. Plavajoča pločevinka se
ob nenadnih valovih zamaje in nad gladino reke se za trenutek prikaže dlan, hmmm skoraj
človeška, skoraj prešerna, ampak zelena, če bi jo slučajno kdo opazil, na primer kak zadet par,
ki se kot horni psi zalizuje ob reki, bi morda, seveda med temu primernimi dimi, rekel:
“Emmmm, model, nwm lol, mogoč taka luskasta, plesnive barve pa dolgi nohti, sam sej veš,
mal sem ga zadehal, pa se ne spomnim preveč, hahah.” Ampak itak je ni noben opazil.
Urška in Julija sta zatopljeni v online flirtanje z vsemi elektrotehniki, pa fiziki, vmes še kak
matematik, glavno, da je hot, pa itak absi, pa da zna kaj več rečt, kot pa da se hoče sam lizat,
sej veš kako to gre. Črnolasih lejm pravnikov ziher ne maramo, samo tolko, pa še neke verze
v opisu, fuj, svajp left. No, skratka, med tem pomembnim petkovim opravilom se zgodi, da
njuno zatopljenost zmoti zvok pločevinke, ki je ravnokar priletela preko njunih glav na tla in
se odbila od tlakovcev. Emmm, halo?! Komu tu ni kaj jasno, punci sta tiho, luštni sta,
nikomur nič nočeta. Obrneta se in nikogar ni blizu, celo grlo-na-grlo par je izginil. Hmmm ...
kaj za vraga je to? Ahh, who cares, pust tm, itak bojo zjutri spucal da bo Kitajcem mesto všeč,
vsaj za neki Zoki skrbi. Innn sledi svajpanjeee in pitje in mamo se fajn in ura je 23:30. Tko
zdj cure, čeknimo trola app, da bomo v Cirkusu, k bojo vsi ta glavni bojsi tm, okej? Okej! Čez
15 minut torej, kul. Treba je še spit preostanek sikspeka, pol pa gremo. Julija ma čigumije, da
ne bosta lih po pivu smrdeli, kul, se bomo lahk lizali pa fore. Zadnja pločevinka za na pot in
gremo.
Zdj je že fun pa to, tri piva, tak da gremo mimo Prešerna pa rečemo kak verzič iz Povodnega
moža, ker sta lih Urška in Julija, haha. In Urška zaluča pločevinko čez ramo, zadane bogega

Franceta v čelo in piksna se odbije naravnost v Ljubljanico. Curi sta že pri pošti in čakata
trolo.
2. del
Zdaj se z gladine spet dvigne ta čudna roka, ki je prej skoraj nismo opazili. Ampak zdaj jo in
zraven nje priplava še trava, fuj, dj no, spucite to Ljubljanico, sej ne za nas, za Kitajce, k
mon?!
Sam ej, to ni trava, to je glava! Ufff, ko neka riba, velike oči, ribje žnable. Okej, ne glej me,
ribji človek, sj si kul, sry. No, to je Povodni mož, strah ljublanski, zelenec, muk, aja sry to je
tvoj bratranec, sry. No, dans ma pa res poln kurac (oziroma kar pač majo ribe) teh glupih
študentk, ki kar mečejo vse: piksne, čike, fajerje, ja pr mejdun modrčke, a res? Dol v reko.
Ampak dans je pa bla ta piksna sry preveč, dovolj, adijo, bye, konc! Veš tisto, ko je polna
luna, pa greš na balkon, vdihneš poletni zrak, ki se je končno malo shladi in bereš Prešernove
Poezije. Ja okej pač nisi tak, mr. Povodni mož pa je, sam on gre na gladino, ne na balkon in
gleda zvezdo danico. In pol ti začne soseda od zgori težit, da daš tega faking Kanyeta na tiho,
ker bi ona spala. Petek je, pust me na miru! Ja, tut Povodnega moža pust na miru, pa še
nepremičnino mu mažejo, špukajo vanjo, keš mu mečejo, čeprav vsakič pove, da ma preveč
zlata, ker mu mama cel cajt nek keš pošilja, kot da ni samostojen. Glej, ko se je Hribar vrgel v
Ljubljanico je mel polne žepe. Just saying. Ampak ja, jezen je. Ker se to kar dogaja in dogaja:
isti curi, isto pivo, ista ura. Mater se gonijo te študentke. Ampak danes bo temu konec.
Povodni mož se odloči, da skliče vse valove iz vseh rek in vseslovenski Val 202, da mu
pošumijo o tem Tinderju in o čem horničke vzdihujejo ob rekah: visok mora bit, joooj pa tista
slika, ko jo je dal na Insta, ko se mu absi vidijo. Faaakk, pa dolge lase si pušča, pa na blond se
je pobarval, tak prav bele lese ma! Mmmm ... pa si vidla ta jawline, jaz si bom devičnost
vrezala na tem. Ejjjj, pa včeraj mi je, preden sem šla spat, poslal sliko izpod tuša in njegov ...
Okej, we get it! Dovolj! Zdaj ma vizijo, lahko greste nazaj v Savinjo pa Dravo, je dobil dovolj
informacij.
Polna luna sveti v Ljubljanico, ki se blešči kot zrcalo, zrcalo, ki zdaj kaže podobo popolnega
tipa, ki ga Slovenke hočejo. Povodni mož se potopi v podobo, ki se zdaj zrcali od njega.
Stopi iz Ljubljanice, otrese svoje zlate lase in se skoraj vreže na svoji čeljusti. Sinje modre oči
se svetlikajo v polnolunski noči. Bela srajca, ravnoprav odpeta, da se vidi, da je pri proteini.si
in da redno hodi v Fitinn. Njegov ekstra seksi obraz je dokaj jezen, se razume, ampak to ga
nardi še bolj ready za Instagram influencerja. Pločevinko, ki je pristala v reki, vrže v zabojnik
za embalažo. Ko pogleda Prešerna, mu ta pomežikne in požegna, da je ta pravi žrebec.

3. del
UUUU parteyyyy. Urška pri enem, Julija z drugim. Ta da za rundo, drugi še za eno, ko
postaneta bedna, poiščimo nove. Skoraj kot po spisku gre, twerka pri enem, bodyrolla na
drugem, ta dobi en kiss, drugi en focen, ker jo preveč šlata. Muska je dobra, bit ju vrti in vsi ju
followajo na gramu. Okej malo pavze, vroče jima je, ker lej, al si čisto noter, al pa luziraš v
kotu, sry tak se ne dobi pozornosti, ampak malo pavze pa paše, pa še natakarje je treba
prečekirat. Lih jima natakar časti rum kolo, ko DJ dropne bit in v klub stopi, oooo fakkk,
curiiii, itak da takega tipa ni na Tinderju, zihr je kak model, k je mal prišu mamo pozdravit z
Milana. Ej, čaki, proti njima hodi, ampak sej veš: stone cold, ker onidve sta kul. Bo Urška?
Bo Julija? Bolj je blizu, bolj ga čakata in izbereee ...
Aja do šanka je prišel. Hmmm okej, hard to get tipi pa fore ... Natakar mu da pivo, on mu
plača s ful čistimi kovanci, kot da bi jih glancal doma, ampak lej, itak je korona tu, tak da to
verjetno dela folk. Vzame piksno, jo odpre, skoraj začne pit, pa stegne svojo fajn nabito roko
proti Urški: “Al htela bi z mano plesati?” Urška in Julija se spogledata. Urška zoža oči in se
našobi: “Ej, sry, kva? Mal je glasno!” Pogleda jo globoko s svojimi sinjimi očmi: “Kjer
Donava bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote zaslišal sem davi ...” Julija ujame Urškin
pogled: “Kua ti je reku?” Julija se pritoži: “Ejjj, ne vem, ne slišm, mogoče je Štajerc.”
Mladenič ji prišepne: “Že, Uršika zala! pred tabo sem zdaj, že, Uršika zala! pripravljen na
raj!" Urška prišepne Juliji: “Ejj! Ve moje ime, zihr je s Tinderja!” Julija se strinja in jo potisne
v njega. “Hehe, sry dons še kr nisem nč plesala, vsi so tok zategnjeni, dj prov rabim enga
tazga dedca, k zna prijet. Dej greva!” Urška zvleče lepotca na sredo kluba, kot da bi bil
plesalec, mu reče kakih šestkrat, ko plešeta. Sprašuje ga za Instagram, pa ji ne odgovori, le še
bolj jo zavrti. Boljši je bit, hitreje plešeta, en po drugem, drug ob drugem, folk jima ploska in
podpira, ampak Urška se kar utaplja v njegovih očeh, tako se utaplja, da se ji začne vrteti, vse
se vrti, njegov obraz se izgubi.
Zunaj smo, vetrček piha in toplo ji je, saj tip jo objema. Julija na čiku, ne da se ji čakat, ker
ve, da jo noter čaka en tapravi za dons. Lepotec ji reče, da bo poskrbel za njo in da sta na vezi:
“Pošljem ti po Voda fonu.”
Urška pride k sebi.

4. del
Mladeničeva roka stiska pijano Urško k sebi, ta počasi odpre oči iz kome in se zdrzne kot da
bi videla neko čudno bitje iz Črne lagune, ko si pomane oči pa ugotovi, da zre v neskončno
modrino oči prelepega tipa. Hmmm, mogoče je pa s pravne, al pa kak filozof. Sam fakkk, od
kje ma take kodre? Še njej se ne da tko ful rihtat ... al pa če je to kr naravno, ma dej ...
“Al hotla bi na sprehod iti?” jo vpraša z žametnim glasom. Urška skloni glavo, jo podpolca z
obema rokama in se debelo zazre v tla, da bi se končno nehala premikat. “Emmm, mislim,
densala itk ne bom več dons, kje je pa Džuli? Si jo vidu?” Mladenič stegne svojo veliko dlan
in s prstom dvigne Urškino brado, da ujame njen pogled. Vrtenje tal se ustavi in spet se
izgublja v sinjem pogledu.
“Ne boj se ti Urška, v rokah si dobrih,
stopiva po cesti do te rečne struge,
že mesec se sveti, pozabi na druge.”
Urška se pobere, sprejme roko mladeniča. Ah joj, še skoraj polne pločevinke piva pa že ne bo
pustila kar tam. Hitro se obrne in jo pobere. “Ej, s kot pa si ti, gospodin savršeni? Še nikol te
nism vidla.” Mladenič gleda vztrajno naprej, ko dokaj hitro hodita mimo Žmauca: “Ven prav
dosti ne hodim, ker delo imam.” “Ej, s kot pa si, da tko mal smešno govoriš? Sj ne da bi se
norčevala, sam tko vprašam, hehe.” Mladenič pospeši korak, Urška ga težko dohaja. “Kam pa
tko hitro laufaš? Počak mal, da zadiham.” Urška ga povleče za močno roko. Ne uspe ji ga
ustaviti, a ko jo mladenič povleče naprej, Urška plane pred njega, iz roke pa ji zleti pločevinka
piva in nekaj kapljic pade mladeniču na roko. Mladenič se hitro ustavi. Zgleda ful nervozen,
hmm ... verjetno je nova srajca, vsaj zgleda tak nek hipsterki luk. Pograbi pločevinko s tal in
jo močno stisne, da se pivo zlije po njegovi roki. “Faakk, ej, sori, te bom z rokavom
pobrisala.” Ko si Urška povleče rokav čez dlan opazi, da se tipova roka spreminja. Postaja
zelena, zgleda groba in gladka. “Čak, a je s tabo vse v redu?!” “Ni treba pomoči, le hitro mi
stopi!” Mokro roko zamahne zase in jo obriše ob hlače, zgleda kot da se nič ni zgodilo. Ej, a ji
je kdo dal kaj v pijačo, pa fak no, itak ji zmeri matr teži, naj ne pusti random tipom kupvat
pijače, fak, kaj če jo bo posilil pa pustil nekje. “A dej, mal se ustavi, ne morm več hodt.”
Zastoka zmatrana Urška. Celo noč že pleše, itak da ne more zdaj laufat za nekom, ki govori
ko da bi pesem pisal, plus kaj če je zdrogirana? Fak Džuli bo treba poklicat. Z roko seže v

zadnji žep v kavbojkah in povleče ven telefon. OO neee, fak, ne javi seee. Sms: “Dj, modelka,
pokliči me, kr je vse mal čudn!” Tip še kr hrumi naprej po Križevniški do plaže. “Dj, a lohk
mal počakaš, da frendico pokličem?” Model je že čist razpizden in v levi roki splošči
pločevinko piva, medtem ko odgovarja Urški: “Le urno, le urno obrni peté, le urno, le urno,
ker pozno je že!"
Prideta do prve lipe, kjer se tip ustavi. Urška sopiha in ga gleda. Tip ji v roke porine
zmečkano pločevinko piva. “Ja kva nej zdej s tem?” Zmečkano pločevinko vrže na tla.
Lepotec pobesni. Jasno polno luno zaobidejo temni oblaki, začne strašno grmeti, veter močno
zapiha in razmrši lepe rumene kodre mladeniča. Urška je brez besed, sapa ji zastane.
Mladenič dvigne svoje velike roke proti nebu in vlije se dež. Ko kapljice zadenejo ob telo
mladeniča, operejo zrcalno podobo in pred Urško zdaj stoji strah Ljubljane – povodni mož.
“Ne maram, zavpijem, prevzeten tvoj stas,
dovolj imam tega, poslušaj moj glas!
So brž pridrvili potoki nesnažni,
zaslišim v dvorcu steklenem gromenje,
zaslišim odpadkov človeških vršenje,
zaslišim vreč plastičnih hrum in šumenje,
ljudje prav vsi naj se mene boje,
oh, Uršika zala, zdaj tebi gorje.
Poberi zdaj Urška! In hitro mi stopi,
poberi smeti v tej reki gromenja,
poberi s potokov ti mojih šumenja,
poberi nesnago človeško vršenja,
le urno poberi to piksno na tleh,
le urno konča naj pravilno v smeteh!
Tako je! hitreje se bova sukala,
in dalje in dalje po strugi spustila,
ljudem boš v glavo to misel zabila,
smeti in nesnago na bregu pustila.
Vrtinec odplaknil smeti bo dereč,

al Uršika tebe ne bo videt več!”
Zjutraj je cel Prešerc poln smeti. Kitajcem ni nič jasno, Slovencem ni nič jasno, Zokiju ni nič
jasno. Julija kliče Urško, ker se ji že celo jutro ne javi. Ob Ljubljanici sliši zvonjenje telefona.
Ej Urškin je, pa cel je mokr, fakk, a ga je zgubila? Kaj? Klicala jo je? Smse ji je pisala? Ja
Julija ni nič od tega dobila. Hmmm, a ma kaj v galeriji? OOO, neee, kaj d fakk je to?
SLOVENSKE NOVICE: Srhljivo: Fotografija povodnega moža? Smeti na bregu Ljubljanice?
Kje je Urška Šeferjeva?

Priloge 2

Pogovor s Boštjanom Gorencem in Tanjo Komadino. 7. 4. 2020
V intervjuju sem se pogovarjal s piscem Boštjanom Gorencem – Pižamo in ilustratorko Tanjo
Komadino
1. Boštjan, glede nato, da ste izkušeni v pisanju stripov me zanima, kako začnete
sam proces? Sam adaptiram zgodbo Povodnega moža in jo postavljam v sodobni
čas, s sodobnimi najstniki, povodni mož pa je aluzija na klasičnost, na Prešerna. Si
je težko predstavljat, kako bo končen izdelek izgledal ali si lahko načeloma že
sami približno vizualizirate, kako bo stran stala?
Prva stvar, ki jo zasnujem, je gola zgodba. Torej približen potek dogodkov od začetka do
konca, kjer si že očrtam tudi določene parodične elemente, ki jih želim podati v vizualnem
delu naracije. Pri pisanju scenarija pa običajno že razporedim zgodbo tudi vizualno. Pri
Mojem lajfu je bil potek pisanja scenarija takšen, da sem Tanji napisal, kako si predstavljam
sosledje kadrov in ji tudi začrtal osnovno postavitev, ki sva jo nato skozi dialog spreminjala in
dopolnjevala, saj je ona kot avtorica vizualne podobe stripa znala presoditi, kdaj bi lahko kak
prizor izpeljala bolje od osnutka.
2.
Tanja, v intervjujih sem prebral in slišal, da sta ponavadi postopka pisanja in
risanja načeloma ločena. Kakšna priprava scenarija vam bolj ugaja? V mojem primeru
opravljam sam oboje, tekst in sliko in sam kdaj opazim, da se v kakšni situaciji boljše
znajdem v besedi, v drugi pa si prizor bolj vizualno predstavljam. Vsebuje besedilo, ki ga
dobite od pisca, običajno že didaskalije z opisi prostora, scene itd., ali ste raje prosti v
sami vizualizaciji?
Z Boštjanom sva bila povabljena k projektu in sva se takrat šele spoznala. Zato je bilo fino, da
sva se na začetku nekajkrat dobila in se pogovarjala o zasnovi. Preden je začel pisati scenarij,
sva se tudi dogovorila kakšen način sodelovanja bi nama obema najbolj ustrezal. Scenarij je
tako pripravil že kadriran (s spremnim besedilom in dialogi in nekaj opisi prehodov med
kadri) in pri nekaterih poglavjih je priložil tudi foto reference. Dogovorila sva se, da lahko
kadre prilagodim, če se mi bo likovno zdelo bolje. Imela sem tudi vso svobodo narisati
prostore in like kot sem si želela. Tak način dela mi najbolj ustreza. Delne omejitve se mi
zdijo najbolj ustvarjalne. Za nekaj fotografij sem ga dodatno še prosila med delom (npr. točno
določene ministrantske obleke iz točno določenega leta). Ko je napisal poglavje mi ga je
poslal v branje. Nato sva se slišala in ga skupaj preletela. Ko sem poglavje narisala in
pobarvala, sem mu ga poslala v pogled. Kdaj sva se dogovorila, da še kaj likovno spremenim,
kdaj pa je sam popravil ali dopisala besedilo v oblačkih.
-V vsakem primeru se mi zdi dobro imeti še enega ali dva bralca skic, preden se lotiš končne
izvedbe tabel. Na splošno se mi zdi, da so sodelovanje pri nas še vedno izjema (razen že
znanih uigranih tandemov, kot sta tudi Boštjan in Matej de Cecco), ker ni toliko priložnosti in
ni veliko tistih, ki se odločijo pisati za ali risati strip in se zato učimo predvsem sproti in z
veliko risanja in tudi branja stripov. Vse je odvisno od tega, kako se med seboj dogovoriš. Pri
stripu veliko več sodeluješ kot npr. pri ilustrirani knjigi, kjer se največkrat srečaš šele ob
predstavitvi knjige.

3.
Boštjan, kako se je interpretiranje Cankarja razlikovalo od originalnih zgodb, ki
jih pišete? Črtice same se na začetku dokaj držijo Cankarjeve naracije, v katero pa
vpeljete mnogo anahronizmov, idej iz sodobne pop kulture. V mojem primeru se mi je
zdelo, da če želim izpostaviti problem mladinske apatičnosti do onesnaževanja narave (v tem
primeru reke), moram v naracijo vključiti ta problem in zaplet, ohraniti pa sosledje
dogodkov. Koliko ste si dovolili biti inovativni in koliko vas je Cankar vlekel nazaj?
Sam se nisem pustil kaj prida ovirati pri vpletanju anahroističnih in parodičnih elementov.
Konec koncev je bil takšen tudi osnovni koncept stripovske predelave Mojega življenja.
Vsako iztočnico, ki mi jo je Cankarjevo besedilo ponudilo, sem z veseljem izkoristil. Seveda
pa sem se vseeno trudil ohranjati sporočilo izvirnih zgodb. Parodije in anahronizmi so tako v
službi nadgrajevanja izvirnega besedila, ne pa rušenja klasičnega dela slovenske literature.
Vsekakor vidim kar nekaj možnosti, kako onesnaženost rek vpeljati v Prešernovega
Povodnega moža, konec koncev je stripovska zgodovina polna pošasti, ki so mutirale zaradi
onesnaženja.
4.
Tanja, v besedilo se pojavlja veliko anahronizmov, sodobnih likov iz pop kulture.
Kakšen je bil proces adaptacije tako znanih franšiz kot so Harry Potter, Hulk, itd., da so
se vseeno zlili z vizualno naracijo in vašim risarskim stilom?
Vse adaptacije likov sem poskušala v risbi poenostaviti na način, kot so stilizirani ostali liki
(mati, Ivan, Lina ...), ker nisem želela, da bi izstopali tudi po likovni plati. Iz samega scenarija
je namreč popolnoma jasno, za katere osebe gre in jih bralci zato prepoznajo.
Moj lajf ima kar nekaj poglavij, v uvodu tudi predstavitev likov, pa uvod v poglavje in
Podobe iz sanj. Na koncu je bil dodan tudi slovar. Želim reči, da je vsebinski del sestavljena
iz več delov. Vse to je za bralca zanimivo, a ocenila sem, da je v tem primeru dobro, da zato
likovno vse poenotim in povežem.
5.
Boštjan in Tanja, v stripu nastopata tudi vidva kot lika, od kod ta ideja in kdo si
jo je izmislil in kako to, da sta na takšen način posegla v črtico?
Boštjan: Ta ideja je bila moja. Zdelo se mi je, da je zaključek Peharja suhih hrušk preveč
temačen in potrt za otroke v prvi triadi, kjer običajno berejo to delo, in sem sklenil, da bova
skušala s Tanjo kot avtorja stripa osvetliti njihovo napačno ravnanje ter jim ponuditi možnost
nadgradnje njihovih vzorcev.
6.
Tanja, kdaj je nastala naslovnica stripa? Je bilo to na koncu, ko je bilo vse
postavljeno, ali je ideja za vrteče misli o črticah in senco z brki prišla že na začetku?
Naslovnico vedno narišem na koncu. Si pa tekom dela zapisujem in skiciram ideje, ki bi mi
prišle prav pri končni odločitvi. Zgodi se, da dobiš idejo že med prvim branjem besedila,
vendar te to ne sme omejevati, ne sme te zavesti, da bi npr. vsebino prilagajal naslovnici,
razen če bi za to imel nek razlog, koncept. Pomembno je, da na koncu razmisliš kaj je dobro
za celoto.

V tem primeru sem počakala, da sva zaključila delo, saj je strip nastajal zelo hitro, po delih in
sproti. Zdelo se mi je pomembno, da so na naslovnici namigi iz črtic in Ivan kot šolar, ker ga
imamo iz šolskih dni v spominu kot odraslega z brki. Ideja z brki je nastala čisto na koncu, tik
preden sem oddala naslovnico v oblikovanje. Zdelo se mi je, da bi bilo zanimivo, če bi bil še
nek detajl, ki ni nujno, da ga takoj opaziš in je povezan z odraslim Ivano. Odrasel Ivan v senci
je tudi kot tisti, ki opazuje in piše o svojem življenju.

Zahvala
Ob zaključku diplomskega dela bi se najprej rad zahvalil svoji mentorici doc. Suzani Bricelj
za vso strokovno pomoč in nasvete, ki mi jih je dajala ob nastajanju stripa, saj brez le-teh
izdelek ne bi zgledal tako kot izgleda sedaj.
Posebna zahvala gre tudi dragi prijateljici Vanesi, ki me je rešila iz verznih in ritmičnih
zapletov, ki so se pojavljali od ustvarjanju besedila v verzih in Uršiki zali, ki je bila navdih za
vizualno podobo Urške in je popravila vse moje jezikovne spodrsljaje. Omenil pa bi rad še
moje drage Krte, ki so nadobudno spremljali moje dele in me pri tem vedno podpirali.
Za konec pa gre velika zahvala ljubljanskemu povodnemu možu, ki mi vsake toliko pomaha
iz Ljubljanice ali pa vame vrže kakšno pločevinko. Ta strip je samo zate!

