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POVZETEK
Strip je zelo obsežna in priljubljena oblika pripovedovanja zgodb. V diplomskem delu se bom
posvetila raziskovanju zgodovine stripa – komu je namenjen in kakšni so bili njegovi začetki.
Raziskala bom žanre stripa ter posebej komični in detektivski strip. Svoje delo bom umestila
v področje ilustracije. V analitično-raziskovalnem delu diplomskega dela bom poiskala
avtorje tega žanra in jih analizirala, kar mi bo pomagalo pri izvedbi lastnega avtorskega stripa.
Ciljna skupina pri mojem stripu bodo mladostniki. Posvetila se bom postopkom izdelave
stripa od načrtovanja do končnega izdelka v obliki makete. V praktičnem delu bo posebna
pozornost namenjena strukturiranju zgodbe ter zasnovi in ilustriranju glavnih junakov stripa.
Želim si ustvariti detektivski strip, ki bo imel komični pristop.
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ABSTRACT
Comic books are a very extensive and popular form of storytelling. In my thesis, I will focus
on researching the history of comics; to whom it is intended and what its beginnings were. I
will explore the genres of comics and especially humorous and detective comics. I will place
my work in the field of illustration. I will find and analyze the authors of this comic genre in
the analytical research part of the assignment, which will help me to create my own comic
book. The target audience in my comics will be adolescents and young adults. I will focus on
the process of making a comic book from the initial design to the final product, which will be
in the form of a maquette. In the practical part, special attention will be paid to the story
structure and the design and illustration of the main characters of the comic. I want to create a
detective comic book that will have a comedic approach.
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1 Uvod
V zgodnjih letih sem s stripom prvič prišla v stik ob branju Asterixa in Obelixa, vendar si k
stripu sama nisem upala pristopiti. Ob tem sem pridobila zanimanje za to obliko
pripovedovanja zgodb, zato sem si za diplomsko delo izbrala prav to temo. S projektom
Gospod Bernard želim doseči večje znanje o stripu in tem, kaj vse lahko doseže ta oblika.
Hočem se soočiti z novo obliko naracije zgodb in si s tem tudi postaviti izziv. Namen moje
izbire te teme je prav ta izziv, ki pride z obliko pripovedovanja v stripu. Zasnova glavnih
protagonistov je zame osebno najlažji del procesa, načrtovanje zgodbe in zgodboris pa sta
najtežja postopka. Strip je zelo obsežna in priljubljena oblika pripovedovanja zgodb. V
diplomskem delu se bom posvetila raziskovanju zgodovine stripa – komu je namenjen in
kakšni so bili njegovi začetki. Raziskala bom žanre stripa in posebej komični strip.
Diplomsko delo opisuje razvoj in potek dela, ki je pomemben za izdelavo stripa. Strip vsebuje
veliko znanja in raziskav iz različnih področij vizualnih komunikacij. Pomembno je znanje
likovne teorije, še posebej pa znanje kadriranja in uporabe perspektive, ki sta ena izmed
najpomembnejših dejavnikov pri izdelavi stripa. Svoje delo bom umestila v področje
ilustracije. V analitično-raziskovalnem delu naloge bom poiskala avtorje tega žanra in jih
analizirala, kar mi bo pomagalo pri izvedbi lastnega avtorskega stripa. Končni cilj mojega
diplomskega dela je izdelava stripa, ki bo vseboval okoli trideset barvnih strani sekvenčnih
ilustracij in bo prikazoval en del zgodbe z možnostjo nadaljevanja. Posvetila se bom
postopkom izdelave stripa od načrtovanja do končnega izdelka v obliki makete. V praktičnem
delu bo posebna pozornost namenjena strukturiranju zgodbe ter zasnovi in ilustriranju glavnih
junakov stripa. Želim si ustvariti detektivski strip, ki bo imel komični pristop.
Za mladostnike je razumevanje zgodbe lažje v obliki stripa, saj imajo pred sabo slikovno
gradivo in ne samo besedilo. Razne raziskave in mnenja kažejo, da najstniki po knjigah sežejo
vse redkeje, ker bi raje delali vse kaj drugega, zato se v današnjih časih strip še bolje
uveljavlja med njimi kot kadarkoli prej.1 Vendar pa to ne pomeni, da jim za knjige ni mar;
najstniki radi berejo različne žanrske serije, ne glede na obširnost zgodbe.2 Za pripovedovanje
1

Mina JEREB, Zakaj mladi (ne) berejo: »Za branje nimam časa«, Govori se, 6. 10. 2016, dostopno na
<https://govori.se/zanimivosti/zakaj-mladi-ne-berejo-za-branje-nimam-casa/> (6. 10. 2019).
2 Valentina PLAHUTA SIMČIČ, Bralna kultura med mladimi: ni najboljša, pa tudi najslabša ne, Delo, 1. 4. 2011, dostopno
na <https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/bralna-kultura-med-mladimi-ni-najboljsa-pa-tudi-najslabsa-ne.html> (1. 4.
2019).
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zgodb je strip zelo primeren, saj se lahko primerja s filmom, vendar pa se pri daljših in
obširnejših zgodbah pojavi problem, saj strip ne zmore prevelikih količin besedila. V stripu
sta besedilo in ilustracija soodvisna.
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2 Ilustracija
Ilustracija je vizualna komunikacija in predstavitev, ki je osnovana na podlagi raziskav in
podatkov.3 Ilustracija informira, razlaga, pojasnjuje, osvetljuje, vizualno predstavlja ali le
okrasi pisno besedilo, ki je lahko literarne ali komercialne narave. Kot taka je praksa
ilustracije vedno obstajala znotraj stičišča idej in informacij. Lahko je risba, slika ali
katerokoli drugo umetniško delo. Ilustracija in njeno besedilo sta soodvisna, saj mora njena
vsebina ustrezati vsebini besed, s katerimi je povezana.4
Premiki v praksi ilustracije v zadnjem desetletju so sprožili priložnost uresničitve ilustracije
kot fluidno silo v vizualni kulturi, ki neposredno vpliva na razumevanje idej, ki so temeljni
identifikatorji prakse ilustracije.5

2.1 Domišljijska ilustracija
Domišljijska ilustracija je pripovedni medij, v katerem slika in besedilo sodelujeta ter tako
pripovedujeta zgodbo. Obstaja v različnih oblikah in je namenjena odraslim ali otrokom.
Večinoma se uporablja v knjigah, revijah, časopisih, stripih, slikanicah in konceptni
ilustraciji.6
Fantazijski žanr pogosto vsebuje magijo in druge nadnaravne pojave, ki so prisotni znotraj
neke teme in nastavitve dogajanja v zgodbi. Prisotna so tudi magična in mitološka bitja, prav
tako pa so prisotne tudi različne človeške rase in druge vrste, kot so vile in palčki. V
fantazijskih knjigah so opisani svetovi večinoma postavljeni v srednji vek v smislu
tehnologije in kulture.

Clemente BOTELHO in Marco CIBOLA, Illusration's capacity – the illustrator's capability, The illustration conference,
dostopno na
<https://icon10.theillustrationconference.org/speaker/clemente-botelho/> (23. 3. 2020).
4 Illustration, Visual arts cork, encyclopedia of art, dostopno na <www.visual-arts-cork.com> (23. 3. 2020).
5 BOTELHO in CIBOLA, op. 3.
6 Stuart SILLARS, Visualisation in popular fiction 1860-1960, New York 1995, str. 1–5.
3
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Žanr fikcije je zelo razširjen in se še vedno razvija, saj se lahko meša z različnimi podzvrstmi
drugih žanrov. Zgradba in opis sveta morata biti v fikciji natančno definirana, saj gre za čuden
in nenavaden svet, s katerim bralec ni seznanjen.7

2.1.2 Sekvenčna ilustracija
Sekvenčne ilustracije so ilustracije, ki so razporejene v posebno določen vrstni red.8 Izraz
»sekvenčna umetnost« je leta 1985 ustvaril stripovski umetnik Will Eisner. Prvič je
sekvenčno umetnost omenil v svoji knjigi Comics & sequential art.9 Pri sekvenčni ilustraciji
je lahko stilizacija slik izjemno raznolika, vendar je v določeni meri še vedno vpeta v slikovno
resničnost. Čeprav so nekateri elementi v sliki karikirani, se še vedno gibajo v realnem
prostoru tridimenzionalnega sveta. Narava zaporedne umetnosti je povezana s serijo slik, ki si
sledijo v določenem zaporedju ena zraven druge, da tvorijo posredovano kontekstno
sporočilo. V tej vrsti ilustracije je veliko raznolikosti. Sekvenčno ilustracijo lahko prikažemo
tudi v tradicionalnem animiranem filmu, saj je osnovan na gibljivih slikah. Sekvenčnost lahko
zasledimo tudi na spletnih straneh, namenjenih za oglaševanje. Uporaba sekvenčne ilustracije
pa je najbolje znana po stripih in grafičnih romanih. Glede na kontekst lahko zaporedne slike
uporabljamo pri različnih namenih, kot so oglaševanje in promocija, informiranje in
izobraževanje, zabava, embalaža in uredniški komentarji ter humor, ki so razvidni na straneh
različnih revij in časopisov.
Čez zgodovino so se sekvenčne ilustracije začele pojavljati v obdobju paleolitika, in sicer v
obliki serije slik, narisanih na površine skal in jamskih zidov. Uvrščamo jih kot prvi primer
ilustracij nasploh. Te poslikave si lahko razlagamo informacijsko, saj nam posredujejo
informacije o habitatih, okolici, statusu, kakovosti življenja in lova na divjad. Egipčani so
nekoliko pozneje razvili hieroglife. Ta zaporedna vizualna oblika pripovedi združuje
kompleksno simboliko in slikovno podobo ter s tem tvori piktograme, ki pa veljajo kot ena
izmed prvih oblik pisne komunikacije. Tudi bayeuška tapiserija (Bayeux Tapestry) je zelo
pomembna zaradi slikovnega zaporedja. Pri sekvenčni ilustraciji je pomembno, da se tok slik
in narativni tempo povežeta tako vizualno kot tematsko. S tem zagotavljata pozornost in
7

Joanna PENN, Writing fantasy: a short guide to the genre, The creative Penn, 27. 6. 2013, dostopno na
<https://www.thecreativepenn.com/2013/06/27/writing-fantasy/> (23. 3. 2020).
8 Will EISNER, Graphic storytelling and visual narrative, New York 2008, str. 24.
9 Will EISNER, Comics and sequential art, New York 1985, str. 122.

14

razumevanje predpisanemu občinstvu. Ti predpisi so še posebej pomembni za zaporedne
slike, namenjene za statično reprodukcijo na strani ali panoju. Tempo lahko določi uspeh ali
neuspeh zaporedja slik, ki je pomemben dejavnik pri zagotavljanju uspešne sprejemljivosti za
bralca. Da bralec ali gledalec ostane pozoren na to, kar spremlja, mora biti tempo
zaporednosti vedno prisoten. Treba je vedeti, kdaj moramo kaj poudariti na hitrosti, dolžini
trajne ali metamorfozne vizualne sintakse, glede na dramo ali podrobnosti, kdaj je treba
hitrost scene zmanjšati ali nadaljevati z drugim scenarijem.10

2.1.3 Konceptna ilustracija
Namen konceptne ilustracije je, da vizualno predstavi obliko, idejo ali razpoloženje za
uporabo v filmih, animacijah, video igrah, stripih, preden nastane končni izdelek. Posreduje
celotno oblikovano vizijo, ki ne opredeli vsega natančno na začetku. Konceptna umetnost je
ključnega pomena za razlago te posamezne umetniške vizije in za izčiščenje vseh vizualnih
zank, ki bi lahko bile problematične. Namen konceptne ilustracije je zmanjšati napake ter
skrajšati čas in stroške. Za vsako končno sliko, ki jo vidimo v knjigah, obstaja več skic in
konceptov, ki so vplivali na končno podobo te slike.
Konceptna ilustracija in ilustracija nista ista stvar. Med njima je ena bistvena razlika: beseda
koncept. Namen konceptnega umetnika je, da hitro razišče in premisli ideje ter da jih čim
učinkoviteje razloži in sporoči. Vloga ilustratorja pa je ustvariti končno sliko. Konceptna
umetnost je del proizvodnega procesa in ni ilustracija, namenjena za promocijo, oglaševanje
in trženjsko uporabo.11

10

Alan MALE, Illustration – A theoretical & contextual perspective, New York 2007, str. 70–73.
Jason PICKTHALL, Just what is concept art?, Creative bloq, 6. 8. 2012, dostopno na
<https://www.creativebloq.com/career/what-concept-art-11121155> (23. 3. 2020).
11
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2.2 Umestitev lastnega projekta v področje ilustracije
Moj projekt spada v področje domišljijske ilustracije, natančneje med sekvenčno ilustracijo,
saj gre za zgodboris in strip. To vrsto ilustracije sem si izbrala zaradi lažjega pripovedovanja
zgodbe. Strip ne potrebuje veliko besedila, da nam poda neko informacijo, kljub temu pa
besedilo in ilustracija sodelujeta.
Zasnova likov spada v področje konceptne ilustracije.
Moj končni projekt bo v obliki revije, saj bo vseboval majhno število strani. Zgodba tega
stripa bo obsegala dvanajst strani in bo prikazala samo del zgodbe, ki prikaže in predstavi
njene glavne protagoniste. Zgodba bo imela možnost nadaljevanja.
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3 Strip
Strip je oblika zaporedne umetnosti, pogosto v obliki traku ali knjige, v kateri so slike in
besedilo urejeni tako, da povedo zgodbo.12
Strip uvrščamo med posebno obliko umetnosti, ker vsebuje edinstveno sintezo besed in slik.
V nasprotju s filmom se slike ne premikajo. Slike zapolnjujejo celotno stran – beremo jih kot
prozni roman, tudi če besedilo ni prisotno. Strip je kombinacija sekvenčnih ilustracij, zgodbe
in besedila, velikosti in oblik stripovskih okvirjev. Ti elementi delujejo skupaj in ustvarjajo
pripovedno izkušnjo, ki pa v celoti ustvari strip. Strip v večini ustvari posameznik in ne
skupina ljudi, kot pri animaciji, filmu in televiziji. Najpriljubljenejši stripi so tisti, ki jih je
ustvaril samo en avtor. Vendar pa obstaja tudi veliko drugih metod ustvarjanja stripov, ki pa
so kritizirane, saj so v ustvarjalni proces vključeni posamezniki, ki so zadolženi za scenarij
skript, skiciranje, linije, pisanje besedila v oblačkih, barvanje stripa in urejanje končnega
izdelka. Kljub kritiki pa so te metode ustvarjanja proizvedle veliko uspešnih in dobrih stripov.
Strip je kot pripovedni domišljijski žanr prisoten po vsem svetu. Od svojih začetkov se ni
skoraj nič spremenil. Strip predstavlja neko zgodbo, humorno ali satirično, skozi vrsto
zaporednih ilustracij. Predstavlja raznoliko vrsto pripovednega žanra, od gotske grozljivke,
pustolovščine, znanstvene fantastike, zgodovinske ali obdobne drame do skrivnosti, kriminala
in fantazije. Ciljno občinstvo stripa je prav tako raznoliko, berejo jih mladi in odrasli, zato je
različnih stilizacij zanje izredno veliko. Vključitev besedila v oblačke je grafični stil, ki ga
redko vidimo drugje znotraj domene vizualnega komuniciranja. To je posebna značilnost
stripa.13

12

Will EISNER, Graphic storytelling and visual narrative, New York 2008, str. 24.
Gary Spencer MILLIDGE, Comic book design – The essential guide to designing great comics and graphic novels, Lewes
2009, str. 8–9.
13
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3.1 Zgodovina stripa
Od začetka 19. stoletja so se ilustracije redno pojavljale v časopisih in revijah. Večinoma so
bile politične in humorne ter so služile kot izvor sodobnih risank in stripov. Prvi strip je bil
ustvarjen leta 1896 izpod peresa Richarda Feltona Outcaulta z naslovom At the circus in
hogans alley, vendar ga ne spremlja besedilo v oblačkih. Pozneje je avtor stripa začel v strip
vpisovati duhovito socialne in družbenokritične komentarje ter glavnemu liku oblekel rumeno
spalno srajco, po kateri je strip pozneje dobil ime Yellow kid.14
Rodolphe Töpffer univerzalno velja za prvega umetnika, ki je razvil stripovsko umetnost in
prvi strip, ki je imel več sekvenc.15 Bil je švicarski pisatelj, slikar, karikaturist in učitelj. Bil je
vešč risar in pisec, kar je pomembno vplivalo na poznejše avtorje, ter tudi utemeljitelj novega
medija, saj je zapisal, »da je slika brez teksta osiromašena, spoj obeh pa predstavlja iluzijo
novega doživljanja«.16
V Ameriki je eden izmed najpomembnejših ustvarjalcev stripa Frank Miller, saj je
preoblikoval Marvelovega junaka Daredevila in ustvaril njegovega nasprotnika Elektra.
Posodobil je tudi Batmana in druge serije, ki so prav tako uspešne kot njihov original.17

3.1.1 Zgodovina slovenskega stripa
V prvi generaciji slovenskega stripa lahko govorimo o avtorjih, ki so bili rojeni v prvi
polovici dvajsetega stoletja (1922–1925). Sem prištevamo Saša Dobrila, Marjana Amaliettija
in Mikija Mustra. Dobrilov prvi strip je Mačji grad. To je bil prvi strip z oblački kot
sestavnim delom zgodbe in spremnim besedilom znotraj slike. Narisan je v stiliziranem slogu
z rahlo karikiranimi liki s čisto linijo, ki je dopolnjena z rastrom. Strip je kadriran vertikalno
in je postavljen v dva stolpca. Arhitekt Marjan Amalietti je kot študent začel objavljati stripe
in karikature v satiričnem političnem tedniku Pavliha in Gregor Tisiglavca (1951–1960). Leta
1971 je v Zvitorepcu objavil adaptacijo pegaste razposajenke Pike Nogavičke avtorice Astrid
14

Iztok SITAR, Zgodovina slovenskega stripa: 1927–2017: devetdeset let stripa na Slovenskem, Ljubljana 2017, str. 7.
Rodolphe Töpffer, Lambiek: Lambiek comiclopedia, dostopno na
<https://www.lambiek.net/artists/t/topffer.htm> (22. 2. 2020).
16 SITAR 2017, op. 14, str. 8.
17 MILLIDGE 2009, op. 13, str. 10.
15
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Lindgren, v kateri je našel svoj prepoznavni stil in tudi ljubezen do risanja ženskih likov, kar
je prišlo do polnega izraza sedem let kasneje, ko je ilustriral Boccaccievega Dekamerona.
Zvitorepec Mikija Mustra je začel izhajati leta 1952 v stripovski reviji PPP (Poletove podobe
in povesti).18

3.2 Zvrsti stripa
Žanr je oblika umetniškega dela, še posebej filmskega, ki se navezuje na ustaljen, značilen
način obravnavanja določene vsebine.19 Razdelimo ga lahko na tri glavne vrste: literatura,
likovna umetnost in glasba. Ti žanri pa se delijo še na več drugih podzvrsti. Žanr literature
lahko razdelimo na tri podvrste: poezija, drama in proza. V drami najdemo podzvrsti tragedijo
in komedijo, ki se lahko razdelita še na mnogo drugih podzvrsti.20
Tako kot v vseh medijih, ko se nek osebni stil, format ali vrsta zgodbe uveljavi v stripu, ta
pogosto postane predmet posnemanja. Ko se to posnemanje razširi, dobimo »žanr«. Prav tako
kot vsi drugi žanri je komični žanr razdeljen na veliko podzvrsti. Splošno znanje komedije in
tragedije poznamo že tisočletja, bolj specifični žanri pa se lahko naenkrat pojavijo in izginejo.
Vsi žanri imajo svoj življenjski cikel, komični žanr pa je svojo priljubljenost ugledal med in
po vojni.21

18

SITAR 2017, op. 16, str. 12–19.
Žanr, Slovar slovenskega knjižnega jezika, spletna izdaja 2014, dostopno na
<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=%C5%BEanr&hs=1> (18. 3. 2020).
20 Kirsty LITTLEHALE, Literarni žanri, Storyboard that, dostopno na
<https://www.storyboardthat.com/sl/articles/e/literarno-zvrsti> (18. 3. 2020).
21 Scott McCLOUD, Understanding comics: The Invisible art, New York 1994, str. 224–225.
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3.2.1 Komični strip
Komedijo obravnavamo kot vrsto drame, ki se ukvarja s šaljivimi dogodki v vsakodnevnem
življenju. Definiramo jo kot igro s srečnim koncem. Najpomembnejša naloga tega žanra je, da
bralcu zagotovi zabavo.22
Komični stripi so pogosto narisani v preprostem stilu in imajo minimalistično upodobitev
lokacije. Risar lahko pri tem na primer grob upodobi samo z grobnim kamnom in takoj se
vidi, kje je lik.23 Kar zadeva razporeditve strani, imajo v večini komični stripi prisotno
»statično kamero«, ki pripomore pri moči humorja.24 Eden izmed znanih humornih stripov je
Mutt in Jeff, ki ga je ustvaril avtor Bud Fisher leta 1907. Strip govori o dveh protagonistih;
bolj pomemben, visok in krotek Augustus Mutt, svoj prosti čas preživlja v kazinu, čemur
njegova žena močno nasprotuje. Na začetku je strip opisoval življenje likov iz dneva v dan,
kjer je bil prisoten tudi šport. Pozneje, ko Mutt spozna pol manjšega zapornika Jeffnota, se je
strip preselil v žanr komedije.25 Fraza »Mutt ´n´ Jeff« se navezuje prav na ta strip, saj je
pogosto uporabljena v britanskem ritmičnem slengu Cockney. Fraza se prav tako lahko
navezuje na dobrega in slabega policista (Good Cop/Bad Cop). Oba pomena se navezujeta na
razliko v velikosti med protagonistoma Muttom in Jeffom.26

Slika 1: Charles Schulz, Peanuts, tuš, 1989

Dobro poznamo tudi stripe Peanuts, ki jih je leta 1947 pod imenom Li´l Folks ustvaril Charles
Schulz. Protagonisti v tem stripu so otroci, ki jih vodi glavni protagonist Charlie Brown. Na

22

Muhammad RAFIQ, What is a comedy? Types & characteristics of comedy, Owlcation, 20. 8. 2018, dostopno na
<https://owlcation.com/humanities/What-is-a-Comedy-Detailed-Analysis-Explanation> (23. 3. 2020).
23
MILLIDGE 2009, op. 13, str. 26.
24 Scott McCLOUD, Understanding comics: The invisible art, New York 1994, str. 54.
25 Comic Strip / Mutt and Jeff, Tv tropes, dostopno na <https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/ComicStrip/MuttAndJeff>
(18. 3. 2020).
26 Mutt and Jeff, Phrases, dostopno na <https://www.phrases.org.uk/meanings/252125.html> (18. 3. 2020).
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videz se strip Peanuts ni razlikoval od kratkih časopisnih stripov. Za strip je bil uporabljen
enostaven stil. Vseboval je štiri okvirčke, ki so se končali s šalo, večinoma na Charliejev
račun. Iz stripa Peanuts poznamo tudi psa Snoopyja, ki je večino časa preživljal v njegovem
izmišljenem svetu.27
Karikature so bile za razvoj komičnih stripov pomembne, saj so pripomogle h komičnemu
videzu stripa. Karikatura je popačena ilustracija, s katero prikazujemo neko osebo ali
dogodek, ki se ne ozira na pravilnost elementov ali anatomije obraza in telesa. Ilustrirane
karikature so večinoma groteskne in imajo nemogočo formo.28

3.2.2 Detektivski strip
Po letu 1950 so bili bralci vseh starosti razpoloženi za nekaj bolj temačnega. Naveličani so
bili superjunakov in založniki so jim z veseljem ustregli. Inspirirali so se iz romanov iz
tridesetih let. Sekvenčna umetnost se je že spuščala v vode
kriminalnega žanra – legendarni strip Chesterja Gouldna Dick
Tracy je bil prvič objavljen v časopisu Detroit leta 1931. Prvi
pravi kriminalni strip pa je bil strip Crime Does Not Pay iz leta
1942, ki govori o pravih policijskih primerih. Tema stripa se je
po velikem uspehu prodaje močno razširila. Drugi založniki so
po uspehu tega stripa hoteli zaslužiti na isti način, zato se je
kriminalni žanr razdelil na več podzvrsti in s tem omogočil
razvoj zvrsti za vsak okus. Stripi, ki so temeljili na zgodbah in
Slika 2: Lev Gleason
Publications, Crime Does Not
Pay, 1942

poročilih policijskih datotek, so bili v teh letih zelo priljubljeni.
Čeprav so bili ti stripi po naravi nasilni, ni bilo to v tistih časih
nič novega. Zgodbe so govorile predvsem o policistih in

roparjih. To se je vse spremenilo po izdaji stripa Crime Does Not Pay #24, ki prikazuje
moškega ob tiščanju ženskine glave v gorečo ponev. S tem izvodom so se začeli razvijati tudi
stripi o grozljivkah.29

27

Michael RAY, Peanuts: Comic strip by Schulz, Britannica, 2009, dostopno na
<https://www.britannica.com/topic/Peanuts> (20. 3. 2020).
28
Bohun LYNCH, A history of charicature, Archive, 1926, str. 1–2, dostopno na
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.179086/page/n21/mode/2up> (18. 2. 2020).
29 April SHELLINGS, The rise and spectecular fall of the midcentury crime comics, How crime comics biz censored itself
nearly to extinction, Crime reads, 2018, dostopno na <https://crimereads.com/the-rise-and-spectacular-fall-of-midcenturycrime-comics/> (20. 3. 2020).
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Prav tako hitro, kot je kriminalni stripovski žanr postal priljubljen, je njegova priljubljenost
hitro tudi izginila. Čeprav je leto 1948 zaznamoval velik uspeh stripa, je bilo to leto
zaznamovano tudi zaradi negativnega vpliva na razvoj severnoameriških stripov. Ljudje so
začeli nasprotovati kriminalnim stripom, saj so jih dojemali kot zahrbtno grožnjo moralnemu
razvoju otrok. Ljudje so bili zaskrbljeni zaradi morebitnih slabih učinkov medija. Takoj ko se
je vojna končala, je bilo nasprotovanje stripu zelo očitno. Novembra 1948 sta dva fanta, stara
11 in 13 let, ukradla puško in začela streljati v avto, v katerem sta smrtno ranila voznika.
Ljudje so bili prepričani, da so za to dejanje krivi kriminalni stripi, ki sta jih fanta pogosto
prebirala.30

30

John BELL in Michel VIAU, Crackdown on comics, 1947-1966, Collections canada, 2002, dostopno na
<https://web.archive.org/web/20160912115800/http://collectionscanada.gc.ca/comics/027002-8400-e.html> (18. 3. 2020).
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4 Primerjava detektivskih stripov in njihovih junakov
Primerjava se bo osredotočala na zgradbo detektivskih stripov in videz glavnih protagonistov,
kar bo pripomoglo k oblikovanju glavnih likov stripa Gospod Bernard.

3.1 Alack Sinner
Strip Alack Sinner velja za enega izmed priljubljenejših
detektivskih stripov. Napisala in ilustrirala sta ga avtorja
Carlos Sampayo in José Muñoz. Gre za eleganten in
impresionistični strip o newyorškem detektivu, nekdanjem
newyorškem policistu, rojenem v Argentini. Alack Sinner je
detektiv s hladnim, ciničnim obrazom, ki je prekrit z raznimi
ranami. Alack je mračen in obseden človek, ki čas preživlja v
lokalnem baru. Večinoma nosi dolg plašč, ki je značilen za
Slika 3: Carlos Sampayo in José
Muñoz, Alack Sinner: The Age Of
Innocence, naslovnica, tuš, 19771997

izmišljene detektive, skozi strip pa večinoma kadi cigarete, ki
še dodajo svoje k njegovemu zloveščemu videzu. Postopoma
se v stripu razkriva njegova boleča preteklost, ki ga še zmeraj
preganja v sedanjosti. Zgodba stripa je polna človeških
bolečin, ki si jih glavni junak poskuša opravičiti in se z njimi
sprijazniti.
To je v stripu prikazano ne samo čez besedilo, temveč tudi z
uporabljenim stilom, ki je prisoten čez ves strip. Strip vsebuje
veliko senc in temnin, kar nam vzbuja določeno razpoloženje

Slika 4: Carlos Sampayo in José Muñoz, Alack Sinner: The Age of Innocence, Viet Blues - page 23, izrez,
Tuš, 1977-1997
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in in še dodat no vpliva k Sinnerjevemu mračnemu videzu. Zgodba poteka v mitičnem New
Yorku, ki se nanaša bolj na zgled mesta v filmih in ne na resnično mesto, saj avtorja na
začetku dela na stripu nikoli nista obiskala New Yorka.31

Slika 5: Carlos Sampayo in José
Muñoz, Alack Sinner: The Age
of Innocence, Dark City - page
16, Tuš, 1977-1997

Slika 6: Carlos Sampayo in
José Muñoz, Alack Sinner: The
Age of Innocence, Talkin’ with
Joe - page 8, Tuš, 1977-1997

Slika 7: Carlos Sampayo in José
Muñoz, Alack Sinner: The Age of
Innocence, The Fillmore Case - page
1, Tuš, 1977-1997

Format stripa je 21,4 cm x 27,5 cm in ima 392 strani ter mehke platnice. V stripu lahko
najdemo enajst različnih zgodb. Strip Alack Sinner je zelo temačen in je popolno nasprotje
temu, kar hočemo doseči v stripu Gospod Bernard. Čeprav hočemo v končnem stripu
prikazati mračno stran kriminalca čez besedilo, smo si za primerjavo vseeno izbrali ta strip z
namenom, da prikažemo različne pristope prikazovanja detektivskih likov.

31

Kevin Burton SMITH, Alack Sinner, the thrilling detective, Thrilling detective, dostopno na
<http://www.thrillingdetective.com/sinner.html> (17. 4. 2019).

24

3.2 Sherlock Holmes
Sherlock Holmes velja za najbolj znanega literarnega detektiva na
svetu. Ustvaril ga je Arthur Conan Doyle leta 1887 in gre za
prvega svetovalnega detektiva, ki živi v Londonu na 221b Baker
Street. Holmesa njegov prijatelj Watson opisuje kot zelo
egoističnega in delu naklonjenega človeka, ki deluje kot
računalniški stroj. Obseden je z natančnostjo in potrebuje veliko
koncentracije, da reši določene primere. Večinoma je nemiren in
nestrpen, včasih tudi zelo radoveden, velikokrat pa tudi sebičen.
Slika 8: Založba Charlton,
Sherlock Holmes #1,
naslovnica, 1955

V novelah in stripih je pogosto upodobljen na stereotipičen način.
Oblečen je v dolg rjav plašč, na glavi pa ima kapo deerstalker, ki
je namenjena predvsem za lovce, vendar to kapo zaradi
priljubljenosti zdaj obravnavamo kot detektivsko. Njegov obraz je
večinoma brez ekspresije, saj je preveč zaposlen s
premišljevanjem, včasih pa tudi prikaže svojo kreativno stran.
Po osebnosti je rezerviran in samotar. Z izjemo prijatelja dr. Johna
Watsona mu londonska družba mu ne ustreza.32

Slika 9: Založba Charlton, Sherlock Holmes #1, stran 1-3, 1955

32

Sherlock Holmes, The Arthur Conan Doyle encyclopedia, Arthur Conan Doyle, dostopno na <https://www.arthur-conandoyle.com/index.php/Sherlock_Holmes> (22. 10. 2018).
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Originalno besedilo je dobilo veliko adaptacij, med drugim tudi stripe mnogo avtorjev.
Holmes se prav tako pojavlja v stripih, ki se ne navezujejo na njegovo zgodbo. V stripovskem
mediju se prvo pojavi v seriji stripov Hit Comics, ki spadajo pod DC Comics. V izvodu 29 se
pojavi v obliki duha, ki ga je na svet poklical Kid Eternity, saj ga potrebuje pri preiskavi.33
V nasprotju s stripom Alack Sinner je strip Sherlock Holmes barvit. Kljub temu so v stripu
prisotne črne sence, ki so značilne za ameriške stripe. Protagonist Sherlock je zelo
inteligenten, kar pa protagonistu avtorskega stripa Gospod Bernard ne ustreza. Dolg rjav
plašč se pojavlja v obeh stripih, zato bo v stripu Gospod Bernard ravno tako prisoten.

3.3 Tintinove dogodivščine
Tintin je junaški novinar, ki ga preiskave pogosto vodijo v
avanture in nevarnosti. Tintinove dogodivščine so bile prvič
objavljene v belgijskem časopisu Le Petit Vingtième, in sicer v
tedenskem dodatku za otroke iz 10. januarja 1929. Serijo stripov
je ustvaril belgijski umetnik Hergé (Georges Prosper Remi).
Tintin se pogosto znajde v nevarnih situacijah, vendar z majhnim
detektivskim delom vedno uspe najti pot iz njih.34 Pri avanturah
ga vedno spremlja njegov najboljši prijatelj pes Snowy. Avtor
Tintina je lika ustvaril z namenom, da predstavi samega sebe kot
Slika 10: Hergé, Tintinove
dogodivščine: Faraonove cigare,
naslovnica, 1934

popolnega heroja. Čeprav glavni junak ni stereotipen detektiv, še
vedno rešuje primere, pri tem pa mu pomaga njegov pes Snowy.
Hergé Tintina včasih predstavi v detektivskem plašču, kljub temu
pa vedno nosi majico nad srajco, navadne hlače in čevlje. Tintin
ima oster intelekt, je prijazen, pošten in sočuten. Vsako skrivnost
v avanturi mu uspe razrešiti. Bralec se lahko z likom hitro
poistoveti zaradi njegove nevtralne osebnosti.35

33

Jeff REID, DC Histories: Sherlock Holmes, ifanboy, 2013, dostopno na <https://ifanboy.com/articles/dc-histories-sherlockholmes/> (16.3.2020).
34 Tintin, Comic vine, dostopno na https://comicvine.gamespot.com/tintin/4005-17079/ (20. 3. 2020).
35 Scott McCLOUD, Understanding comics: The invisible art, New York 1994, str. 42–43.
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Slika 11: Hergé, Tintinove dogodivščine: Faraonove cigare, stran 1-3, Hegré, 1934

Strip Tintinove dogodivščine je zelo stiliziran, kar pripomore k prijaznemu videzu glavnih
protagonistov in bralcu zaradi živih barv poda navdih za pustolovščino. Avtorski strip Gospod
Bernard bo imel prisotno stilizacijo likov, vendar pa ne bo vseboval močne stilizacije, ki jo
uporablja Hegré.

3.4 Scooby-Doo
Scooby-Doo je ameriška animirana televizijska serija, ki sta jo
napisala Joe Ruby in Ken Spears. Scooby je bil prvotno zasnovan
za televizijsko serijo Mysteries Five pod imenom Too Much,
vendar serija ni bila nikoli objavljena. Kasneje se je scenarij
močno spremenil in nastala je znana serija Scooby-Doo, where
are you?. Scooby je pes, ki ima človeške lastnosti. Zelo rad ima
zabavne avanture, ampak je po naravi zelo strahopeten. Pogumen
je le, če je stisnjen v kot ali ko mu kdo ponudi hrano, še posebej
pa priboljške (Scooby snacks), ki mu dajo pogum.36
Slika 12: DC, Scooby-Doo
Where are you?: Devilish
Delights!, naslovnica, izvod
16, 2011

Čeprav je Scooby-Doo originalno televizijska serija, je dobil tudi
različne prilagoditve. Scooby se pojavlja v stripih, filmih, video
igrah in v mnogo drugih medijih.

36

Scooby-Doo, Comic vine, dostopno na <https://comicvine.gamespot.com/scooby-doo/4005-7786/> (23. 3. 2020).
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Slika 13: DC, Scooby-Doo Where are you?: Devilish Delights! The Curse of Tootincandy's Tomb, stran 1-3, izvod 16,
2011

Prav tako kot pri stripih Sherlocka Holmesa, obstaja tudi veliko različnih stripov o Scoobyju.
Stripi Scooby-Doo so zelo barviti. Strip, ki je tukaj obravnavan, vsebuje dinamično postavitev
kvadratov stripa, kar omogoča boljši prikaz akcije. Nekateri elementi v tem stripu se pojavijo
izven tipičnih stripovskih okvirjev, kar da stripu večjo živahnost in v nekaterih primerih
elementom tudi učinek, da se nam približujejo. Lahko bi rekli, da elementi izstopajo iz
okvirja. Čeprav je element v stripu dvodimenzionalen, prav zaradi izstopanja iz okvirja
delujejo tridimenzionalno. Ta način dinamike bo prisoten tudi v stripu Gospod Bernard.
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3.5 Blacksad
Serijo Blacksad sta ustvarila Juan Díaz Canales in Juanjo
Guarnido. Prvi izvod Somewhere Within The Shadows je leta
2000 izdal Dargaud.37 Serije stripa so konec petdesetih let
prejšnjega stoletja nastale v Ameriki. Naslikane so v podobi
stila »film noir«, ki je značilen za kriminalne drame s seksualno
motivacijo. Nastopajoči liki v tem stripu so antropomorfne
živali, katerih vrsta odraža njihovo osebnost in vrsto značaja ter
vlogo v zgodbi. V zgodbi so uporabljeni živalski stereotipi. V
Slika 14: Juan Díaz Canales in
Juanjo Guarnido, Blacksad:
Volume 1 - Somewhere Within the
Shadows, naslovnica, 2000

vlogi policistov so skoraj vse živali nemški ovčarji, krvosledci
in lisice, medtem ko so zločinci večinoma plazilci ali dvoživke.
Ženski liki so pogosto veliko bolj človeški in seksualni, medtem
ko so moški liki bolj živalski.38
John Blacksad je zasebni preiskovalec, ki se občasno loti tudi

Slika 15: Juan Díaz Canales in Juanjo Guarnido, Blacksad: Volume 1 - Somewhere Within the Shadows, stran 13, 2000

dela telesnega stražarja za bogate in zvezdnike. Ker je veteran druge svetovne vojne, je zelo
spreten s pištolo. Po videzu je Blacksad črn maček visoke postave. Njegovo krzno je
popolnoma črno, razen okoli ust, kjer je njegova dlaka bela. Večinoma nosi dolg rjav plašč, ki
je značilen za detektive. Po osebnosti je zelo pameten, duhovit in inteligenten. Včasih je lahko
malo odsoten, še posebej ko se znajde v skupnih pogovorih ali ko sreča novo osebo. Blacksad
je tudi ljubeč in še posebej prijazen do žensk.39
37

Blacksad, Comic vine, dostopno na <https://comicvine.gamespot.com/blacksad/4005-68036/> (23. 3. 2020).
Blacksad, Fandom, dostopno na <https://blaksad.fandom.com/wiki/Blacksad_(comic_series)> (23. 3. 2020).
39 John Blacksad, Fandom, dostopno na <https://blaksad.fandom.com/wiki/John_Blacksad> (17. 2. 2020).
38
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3.6 Sklep primerjave
Vsi predstavljeni stripi imajo en skupni imenovalec: vsi so detektivke, v katerih glavni lik
raziskuje primere in se podaja v avanture. Poleg tega, da imajo različne razporeditve na
straneh, imajo tudi raznolike protagoniste, ki imajo takšno zasnovo, da si jo gledalec z lahkoto
zapomni. Vsi imajo tudi raznolike stile, ki se prilagajajo glede na ciljno občinstvo in na njihov
žanr zgodbe. Zaradi komičnega pristopa so nekateri stripi močno stilizirani, kar bo razvidno
tudi v avtorskem stripu. Čeprav bo strip po videzu prijazen, bo zgodba bolj temačne narave,
kar bo razvidno skozi pripovedovanje. Glavni protagonisti v stripu Gospod Bernard bodo
človeški, v ozadju pa bodo nastopali tudi antropomorfni živalski liki, ki bodo nakazovali
izmišljen pravljični svet.
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5 Gospod Bernard
Strip Gospod Bernard je detektivski strip, ki zaradi likovnega stila in tehnike deluje komično,
čez zgodbo pa sporoča grozoto.

5.1 Ciljna skupina
Ciljna skupina predstavlja določeno občinstvo ali bralce raznih publikacij, oglasov ali drugih
sporočil. Pri trženju in oglaševanju je ciljno občinstvo potrošnikov znotraj določenega trga
opredeljeno kot prejemnik ali cilj določenega oglasa ali sporočila.40
Ciljna skupina za strip Gospod Bernard so tisti, ki se zanimajo za detektivke in komedijo.
Strip je primeren za osebe, stare 13–50 let, in ni primeren za osebe, mlajše od 13 let, saj kljub
prijaznemu videzu vsebuje kriminalna dejanja, streljanje, umore in namige uporabe raznih
substanc.
Izbor starostne skupine sem naredila glede na raziskavo, narejeno leta 2011, ki je določila
povprečno starostno skupino bralcev stripa na Facebooku.41 Avtor te raziskave je Brett
Schenker. Brett je do podatkov prišel tako, da je na Facebooku pregledal profile raznih ljudi,
ki imajo enak interes in hobi. Iz teh informacij je pridobil približne podatke.

5.2 Opis postopka izdelave stripa
Prvi korak pri izdelavi stripa je bila prvotna ideja zgodbe. Izpisana je bila skozi alineje in s
pomočjo diagrama scenarija. Drugi korak je bila zasnova glavnih protagonistov, ki je tudi
pripomogla k pisanju scenarija. Po zasnovi protagonistov je nastopil čas za razvoj njihovih
karakteristik in vlog v zgodbi. Sledilo je pisanje scenarija, ki je bilo zame najtežji del
postopka ustvarjanja stripa.

40

Philip KOTLER in Gary ARMSTRONG, Marketing: an introduction. New Jersey 2015, str. 62.
Brett SCHENKER, Who are the comic book fans on facebook?, Graphic policy, dostopno na
<https://graphicpolicy.com/2011/04/27/who-are-the-comic-fans-on-facebook/> (27. 4. 2019).
41
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5.2.1 Zasnova glavnih protagonistov
Za večino ustvarjalcev so protagonisti najpomembnejši element zgodbe v stripu. Brez njihove
prisotnosti se bralec ne more povezati z zgodbo, čeprav ima ta dober ali unikaten koncept. Za
večino avtorjev velja, da liki vlečejo zgodbo naprej ter ustvarjajo zaplete in razrešitve v
določeni zgodbi. Za zasnovo likov potrebujemo veliko znanja za vizualno oblikovanje. Pri
tem moramo imeti tudi talent za zasnovo osebnosti in življenja tega lika, da se lahko bralec z
njim poveže. Pozorni moramo biti tudi na zasnovo oblačil, ki pa imajo lahko velik vpliv, še
posebej pri superjunakih. Liki morajo biti zasnovani tako, da se med seboj razlikujejo in so od
drugih različni in prepoznavni.42 Lik je ta, ki določa dogodek. Lik je dejavnost, je to, kar
naredi, ne pa to, kar govori. Ker gre za pripovedovanje zgodbe v slikah, moramo pokazati,
kako lik deluje in kako reagira na določene dogodke, s katerimi se sooča. Glavni lik je treba
poznati, še preden se lotimo pisanja scenarija. Ko razvijamo lik, mu lahko določimo notranje
in zunanje življenje. Notranje čustveno življenje opisuje in oblikuje lik. Večinoma opisuje
življenje lika od rojstva do začetka zgodbe, kar nam omogoča razvoj osebnosti lika in nam
omogoča boljše spoznavanje njegove osebnosti. Zunanje fizično življenje razkriva lik. Določi
mu motiv in dejavnost, ki jo opravlja med potekom zgodbe.43
Poleg zasnove človeških likov so v stripu prisotni tudi antropomorfni liki, ki so bili v
fantastiki vedno priljubljeni. Lahko gre za humanoidne like, ki imajo živalske glave, ali pa za
živalske like, ki stojijo na dveh nogah in imajo še vedno živalska telesa.

Slika 16: Tjaša Arh, Primeri iz skicirke, 2019, barvni svinčniki in flomastri, 29,1 x 27 cm

42
43

MILLIDGE 2009, op. 13, str. 12.
Syd FIELD, Scenarij: temelji scenarističnega pisanja, Ljubljana 2015, str. 55–60.

32

Pošasti in fantazijski liki so zabavni za oblikovanje, prav tako kot robotski in zunajzemeljski
liki.44 Prvotna ideja je bila narediti zgodbo o detektivu pred upokojitvijo, ki ga spremlja
njegov pes. Zasnova se je začela pri glavnem protagonistu Željku Bernardu in njegovem psu,
saj sta nujno pomembna za potek zgodbe. Na začetku zasnove je bil Željko predstavljen z
brado in na invalidskem vozičku, kar pa ni nujno značilno za detektivske like, ki so večinoma
prikazani brez teh elementov. Drugi poskus snovanja glavnega protagonista že spominja na
končno izbrano zasnovo, vendar pa močna stilizacija še vedno ni prisotna. Prvotna zamisel
brade se je pri zasnovi Željka zopet pojavila v kasnejših ilustracijah. Za njegovega najboljšega
prijatelja je bil zasnovan škotski terier Beno, ki pomaga pri raziskavah in služi za mentalno
podporo.
Ko je bila zasnova glavnega protagonista dosežena, se je bilo treba lotiti zasnove drugih
protagonistov, ki v stripu nastopajo. Za Željkovo ženo je bil izbran stereotip ženske, ki zelo
rada kuha. Najraje peče kolače, za katere običajno nima vseh sestavin, zato tudi pogosto
eksperimentira. Bernardov sin Peter je bil zasnovan na način, da prikaže popolno nasprotje
Željkovi obliki telesa. Že od začetka je bilo zasnovano, da je Željko majhen in okrogel lik,
njegov sin pa je dvakrat višji. Kuža Beno je bil od samega začetka zasnovan kot škotski ovčar,
ki Željku pomaga pri raziskavah.

Slika 17: Tjaša Arh, Primeri iz skicirke, 2019, barvni svinčniki in digitalna tehnika, 29,1 x 27 cm

44

MILLIDGE 2009, op. 13, str. 17.
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5.2.2 Glavni protagonisti
ŽELJKO BERNARD
Željko je staromoden detektiv in glavni protagonist, ki je v svojem življenju rešil veliko
primerov. Zaradi bližajoče se upokojitve si Željko želi rešiti še zadnji primer, ki mu povzroča
stres čez celo kariero. Po osebnosti je zelo radoveden, egoističen in inteligenten. Zaradi
starosti je postal precej počasen in len. Rad ima svojo službo, še posebej pa zločince, ki jih ob
prijetju neprestano zmerja.
TEODORA TEJA BERNARD
Teodora je Željkova žena. Je prijazna in pozitivna duša, ki je nikoli nič ne skrbi, saj ve, da se
bo vse v redu izteklo. Svoj čas večinoma preživi v kuhinji, kjer peče kolače in poje pesmi.
Kuhanje je zanjo umetnost, zato velikokrat rada preizkuša nove recepte. Včasih si tudi
kakšnega izmisli. Vedno raje prvo poskrbi za druge kot zase.
PETER BERNARD
Peter je Željkov in Teodorin sin. Kot otrok je Peter vedno hotel biti policist, vendar ga Željko
nikoli ni spodbujal. Raje je videl, da postane slikar, saj je to »varna« zaposlitev. Zaradi tega se
je Peter odločil študirati slikarstvo, vendar si je kmalu premislil in na skrivaj odšel na
policijsko akademijo. Čeprav Peter obožuje umetnost, je odločen, da postane policist.
KUŽA BENO
Beno je trinajstletni škotski terier, ki Željku vedno stoji ob strani. Bena je Željko rešil iz
požara, v katerem je umrl njegov prvotni lastnik in Bernardov prijatelj. Je zelo pameten pes,
ki si vse upa, samo če je Željko v bližini. Le moči mu primanjkuje.
JEAN KOKOT
Jean je policist, ki je odločen doseči svoje cilje in postati najboljši izmed sodelavcev. Poleg
njegove službe ga zanima tudi moda. Ob vsaki priložnosti bo kritiziral oblačila, ki mu niso
všeč. V prostem času študira improvizacijo.
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MARJETKA ČEBELAR
Marjetka službo opravlja v klicnem centru policije in ureja dokumente. Odvisna je od kave,
saj brez nje ne funkcionira. Med delom rada tava po policijski postaji z računalnikom v roki in
vmes zaliva rože ali plete.
LANJA KRAVANJA
Lanja je direktorica policije, ki redno zaposluje Bernarda, saj je zelo uspešen pri reševanju
zapletenih in nerešenih primerov. Od zaposlenih pričakuje najboljše rezultate in jih zato tudi
pogosto preganja. Do Marjetke je najprijaznejša zaradi njunega prijateljstva, in ker je njeno
delo opravljeno točno in brez napak, čeprav je skoraj nikoli ne vidi na njenem delovnem
mestu.
JANEZ ŽOHAR
Janez Žohar je zločinec, ki mu je vse šlo narobe, preden je v službi dal odpoved. Vedno je
sanjaril o barki in razkošni hiši z velikim bazenom, vendar nobena služba toliko ne plača.
Zato se je odločil, da si bo te dobrote prilastil hitreje – ilegalno.
LISA MAČEK
Lisa Maček je zločinka. Nihče je ravno ne pozna, tudi Žohar ne. Zelo je skrivnostna in tiha
oseba ter ne mara konfrontacij in osebnih pogovorov. Zanimajo jo samo umori, za katere pa
potrebuje dodatno pomoč.

Slika 18: Tjaša Arh, Glavni protagonisti in zločinci, 2020, digitalna tehnika
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5.2.3 Scenarij
Ko so bili glavni protagonisti zasnovani, sem se lotila pisanja scenarija, ki se je pogosto čez
čas in korekture spreminjal. Scenarij je v prilogi 1. Preden se lotimo pisanja scenarija, je treba
poznati temo, o kateri pišemo. Temo lahko definiramo z dogajanjem in likom. Dogajanje
poskrbi za potek zgodbe, opisuje, kaj se v zgodbi dogaja, lik pa je sposoben opisovati, za koga
v zgodbi gre.
Scenarij je zgodba, povedana z dialogom in opisom dogajanja ter postavljena v okvir dramske
strukture. Scenarij ima osnovno literarno strukturo, ki s tem, da umesti vsak posamezen
element zgodbe, ustvari obliko scenarija. Vsem zgodbam so skupni začetek, srednji del in
zaključek, vendar ne nujno v tem vrstnem redu.45

5.2.4 Zasnova ilustracij
Zasnova lokacije v stripu je prav tako pomembna kot zasnova glavnih likov. Brez tega ne
vemo, kam uvrščati like zgodbe. Za lokacije lahko upodobimo popolnoma izmišljen svet ali
pa se navezujemo na lokacije v realnem svetu. Veliko avtorjev ustvari mapo lokacije, ki služi
za orientacijo v izmišljenem svetu. Tloris stanovanja, v katerem lik prebiva, lahko tudi
pomaga pri zasnovi kadra v stripu, saj pripomore pri umestitvi različnih sobnih elementov.46
Zgodba stripa se odvija v namišljenem glavnem mestu v izmišljenem svetu. Nekatere zgradbe
so osnovane na konceptu zgradb v našem svetu, druge so popolnoma izmišljene. Končni strip
je izveden v mešani tehniki. Izrisan je analogno na papir s tehničnim svinčnikom, ki je rdeče
in sive barve. Rdeča barva je uporabljena za prvo skico, ki je narisana na hiter, skicozen
način, siva barva pa je uporabljena za podrobnosti.

45
46

FIELD 2015, op. 43, str. 30–33.
MILLIDGE 2009, op. 13, str. 26.
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Vsaka stran je optično prebrana in digitalno pobarvana. Zasnova stripa se je začela s hitrim
skiciranjem prizorov na papir formata A5 (148 mm × 210 mm). Po konzultacijah z
mentorjema in mnogo popravkih sem strip začela skicirati na format A6 (105 mm x 148 mm)
zaradi še hitrejšega skiciranja popravkov in ureditve strani za knjižni blok.

Slika 19: Tjaša Arh, Postopek izrisa strani stripa, 2020, barvni svinčniki, 29,1 x 27 cm

V programu Adobe InDesign sem določila razmerja v izbranem končnem formatu A4 (210
mm × 297 mm) in na strani postavila mrežo 8 × 6, ki je pripomogla pri postavitvi stripovskih
okvirjev.
Na končni format A4 sem začela risati postavitev mreže z rdečim svinčnikom. Po zasnovi
mreže sem kvadrate stripa odebelila s sivim tehničnim svinčnikom. Zasnova ilustracij v stripu
je potekala na enak način. Prvo sem na rahlo z rdečim svinčnikom skicirala postavitev
protagonistov v posameznih okvirjih, potem pa z rdečim svinčnikom vse natančno izrisala.

Slika 20: Tjaša Arh, Skica strani in digitalno obdelana stran, 2020,
barvni svinčniki, 29,1 x 27 cm
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Da bi bili posamezni deli skice bolj izpostavljeni in jasni, sem čez rdeč svinčnik dodala še
navaden tehnični svinčnik. Ta tehnika omogoča večjo dinamičnost ilustracij in doda
ilustracijam teksturo, ki je pri linijski risbi sicer ne bi imela. Digitalne barve skiciranim
ilustracijam omogočajo še dodaten čist videz ter ilustraciji vdahnejo živahnost in življenje.
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6 Oblikovanje
Po ogledu različnih stripov je razvidno, da jih večina uporablja standardni format A4.
Ta format bom uporabila tudi sama. Za stripovske oblačke je uporabljena pisava Titillium
Web.

6.1 Oblikovanje naslovnice
Naslovnica stripa Gospod Bernard je izdelana v digitalni tehniki. Na naslovnici sta prikazana
glavni protagonist Željko Bernard in njegov pes Beno. V ospredju so poleg psa prikazani tudi
elementi, ki se pojavijo skozi zgodbo. Naslovnica se od notranjih strani razlikuje po
oblikovanju in tehniki. Za naslovnico je uporabljena slikarska tehnika, ki omogoča
elementom v ilustraciji dobiti tridimenzionalni videz. V ilustraciji Bernarda je ponekod še
vedno vidna skica svinčnika. Na zadnji naslovnici so prisotni glavni protagonisti, ki se
pojavijo čez strip. Zasnovani so na drugačen način od naslovnice in se bolj ujemajo z
ilustracijami na notranjih straneh, čeprav ni prisotnega svinčnika. Za razliko od ilustracije na
naslovnici protagonisti delujejo ploskovito. Za tipografski del je bila izbrana pisava MV Boli,
ki je dodatno prilagojena. Zaradi duhovitega in prijaznega videza se pisava ujema z
ilustracijo, ki je iste narave. Naslovnica večinoma vsebuje naturalne barve. Za naslov je
uporabljena močna oranžna barva, ki potencialnemu bralcu omogoča hitro ugledati naslov
stripa. Tople barve so prisotne tudi pri drugih elementih, ki jih hladna zelena barva v ozadju
porine v ospredje.

Slika 21: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen
požar, naslovnica z mrežami, 2020, digitalna tehnika,
29,7 x 21 cm
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6.2 Specifikacija končnega izdelka
̶

Končni izdelek bo v obliki makete formata A4 (21 cm × 29,7 cm).
̶

Naslovnica bo tiskana na papir MONDI, Color Copy 200g/m2.
̶

Notranjost bo natisnjena na papirju MONDI, Color Copy 160 g/m2.
̶

Izdelek je natisnjen digitalno v CMYK (4/4 na naslovnici in 4/4 v notranjosti).
̶

Strip bo vezan kot zvezek z žico.
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7 Likovna analiza končnega izdelka
7.1 Naslovnica
Ko pogledamo naslovnice stripov, je glavni protagonist na njih skoraj vedno prisoten. To nam
takoj pove, o kom zgodba govori in kateri lik spremljamo čez zgodbo. Naslovnica stripa mora
vsebovati vsebino, saj brez nje strip za bralca ni privlačen. Najpomembnejši del naslovnice je,
da privabi ciljno občinstvo k nakupu. Pomembno pa je tudi, da ilustracija in tipografski
elementi na naslovnici in notranjih straneh spadajo skupaj.47
V prvem planu vidimo psa Bena, ki veselo gleda proti Bernardu. Zraven njega so v škatli
različni predmeti, ki se pojavijo v stripu. Ti predmeti so: UV-svetilka, zviti papirji, različne
knjige, ravnilo, analogni telefon in delci sestavljanke, ki prikažejo del Bernardove osebnosti
in njegovo staromodnost. V drugem planu se pojavi Bernard, ki gleda naravnost v bralca in se
prijazno smehlja. Z obrazno mimiko ponazarja samozavest, medtem ko s prekrižanimi rokami
ponazarja nelagodje.

Slika 22: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar,
naslovnica, 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 21 cm

Elementi na naslovnici so postavljeni v trikotni kompoziciji na sredino strani, pri tem pa je
glavni protagonist Željko Bernard na naslovnici največji element, kar mu doda pomembnost.
Drugi elementi so razmeroma enake velikosti. Medialna ravnina razdeli prostor na naslovnici
na levo in desno stran. Gledalec se z levo stranjo poistoveti, kar mu daje vpliv, da so elementi
47

Prav tam, str. 134.
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na levi strani pomembnejši od elementov na desni strani, saj gledalec ne glede na kulturo prvo
pogleda na levo stran. To nam pove, da je kuža Beno v stripu pomembnejši kot košara raznih
stvari, ki se pojavljajo čez strip. Barve v ozadju naslovnice so nevtralne. V ilustraciji je
prisoten toplo-hladen kontrast. Uporabljam tudi modulacijo, saj so prisotne barve na svetlobi
toplejše od barv, ki so v senci.

7.2 Strani stripa
Strani so postavljene v mrežo, ki pripomore pri načrtovanju
posameznih strani stripa. Ko v zgodbi hočemo prikazati počasen
ritem, moramo to dogajanje nakazati tako, da umirimo potek
posameznih okvirčkov na strani. Ko je prisotno počasno
dogajanje, je na strani prisotnih manj okvirčkov. Ko se dogajanje
v zgodbi pospeši, pa jih je na strani prisotnih več. Najboljši stripi
imajo enostavno mrežo okvirjev. Če so okvirji preveč razmetani
in se med seboj prekrivajo, otežujejo branje in lahko povzročijo
za bralca veliko zmedo.48 Prva stran stripa se od ostalih razlikuje,
Slika 23: Tjaša Arh, Gospod
Bernard: Podtaknjen požar, stran
1, 2020

saj prikazuje Bernardove sanje pred začetkom dogajanja zgodbe.
Prisotnost sanj nakazuje zamegljen bel rob, ki se pojavlja na celi

strani. Prvi kvadrat prikazuje gorečo hišo, ki jo gasijo gasilci. Ob straneh se pojavita dva
gasilska avtomobila, s katerima poskušajo gasilci pogasiti požar. V drugem kvadratu vidimo
ogenj, ki prihaja izven okvirja in se preliva v prvi okvir stripa. S tem pokaže, da se je požar še
bolj razširil v primerjavi s prvim okvirjem. V tretjem okvirju sta prisotna dva lika: Željko
Bernard in neznani lik. Ta neznani lik je obrnjen stran od bralca, proti Bernardu, s čimer
pokaže glavnega protagonista tega stripa.
Na strani so prisotne predvsem tople barve, saj ponazarjajo intenzivnost ognja. Uporabljen je
tudi rumeno-oranžen – modro-vijoličen komplementarni kontrast, ki v pravem sorazmerju
količin daje ilustracijam trden in statičen učinek.49

48
49

Prav tam, str. 38.
Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2000, str. 40.
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Cilj vsakega okvirja v stripu je, da z bralcem hitro komunicira. Oblikovalec stripa je zadolžen
za kompozicijo, ki je enostavna in učinkovita, saj tako na najhitrejši način sporoči
informacijo, ki je potrebna za branje stripa. Ko je element postavljen na sredino okvirja,
deluje dramatično, ko je ta sredinska postavitev preveč uporabljena, pa lahko deluje zelo
dolgočasno. Variacija v kompoziciji pripomore k boljšemu ritmu zgodbe in bralcu vzbuja
interes po nadaljnjem branju.
Pri večini okvirjev v stripu je za kompozicijo uporabljeno pravilo tretjin, ki ga lahko
razdelimo na devet različnih delov. Postavitev elementov znotraj te kompozicije teoretično
omogoča prijetno in uravnoteženo kompozicijo.50

50

MILLIDGE 2009, op. 13, str. 46.
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8 Zaključek
Če s stripom nismo seznanjeni, je začetek zasnove dobrega stripa precej težak. Na koncu
diplomske naloge so bili vsi nameni in cilji v uvodu doseženi. Dobro je narediti več raziskav
na temo, ki smo jo izbrali. Zasnova glavnih protagonistov za strip še vedno velja kot najlažji
del projekta. Nova oblika naracije zgodb je pripomogla k mojemu boljšemu poznavanju teme
ter k večjemu navdihu za ustvarjanje osebnih projektov in novih serij stripa. Raziskava
stripovskih žanrov in primerjava stripov med seboj sta mi bili v pomoč pri izbiri tehnike in
videzu končnega stripa. Od izbranih stripov se strip Gospod Bernard kar precej razlikuje,
vendar pa ima po razporeditvi strani kar precej podobnosti s stripom Scooby-Doo, pri katerem
elementi skačejo iz okvirja. To skakanje iz okvirjev tudi mojemu stripu omogoča večjo
dinamiko in hitrejši potek zgodbe, medtem pa tudi oživi like, ki so v stripu prisotni. Da nam
tudi občutek, da so nekateri elementi veliko bliže od ostalih.
Zgodboris in scenarij sta pri zasnovi stripa najpomembnejša elementa, saj brez njiju zgodba
ne bi pravilno delovala. Strip Gospod Bernard vsebuje dvanajst strani zgodbe, ki ima možnost
nadaljevanja v naslednjem delu. Gre za detektivski strip, ki je na videz komičen in prijazen,
ob branju pa postane strašen in poln zločina. Na koncu projekta je znanje o stripu precej
večje, enako pa bi lahko trdila o zaupanju vase. Moje zanimanje za strip je na koncu projekta
še večje, kar mi daje motivacijo za nadaljevanje stripa Gospod Bernard in osebnega stripa, ki
ga še pišem.
Vse v uvodu zastavljene teze so bile potrjene. Strip prevelikih količin besedila ne zmore, saj
je besedilni oblaček del slikovne kompozicije. Prevelik besedilni oblaček lahko ilustracijo
povozi, kar lahko uniči kompozicijo in ritem stripa. Prevelika količina besedila bi lahko bila
razrešena z večjim številom okvirjev, vendar pa bi to uničilo ritem, saj bi strip postal
dolgočasen zaradi omejenega variiranja ilustracij z dialogom, ko protagonisti stojijo na enem
mestu.
Strip bo med mladino v Sloveniji in po celem svetu še vedno močno priljubljen, saj ta vrsta
pripovedovanja zgodb omogoča bralcu navdih, ustvarjalcem stripa pa veliko svobodo
pripovedovanja zgodb. Po besedah Scotta McClouda v stripu ni pravil – pravi način pisanja
stripa ne obstaja. To, kar naredi strip dober, pa je čisto druga zgodba, saj je vseeno pomembno
znanje stripovskih načel.
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10 Velike reprodukcije umetniških del avtorja naloge

Slika 24: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, naslovnica, 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm

Slika 25: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, notranjost ovitka, 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm
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Slika 26: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, prva notranja stran, 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm

Slika 27: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, stran notranjosti (3), 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm
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Slika 27: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, strani notranjosti (4, 5, 6, 7) , 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm
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Slika 29: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, stran notranjosti (8, 9, 10, 11), 2020, digitalna tehnika,
29,7 x 42 cm
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Slika 30: Tjaša Arh, Gospod Bernard: Podtaknjen požar, stran notranjosti (12, 13, 14), 2020, digitalna tehnika, 29,7 x 42 cm
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Priloge
Priloga 1
GOSPOD BERNARD: PODTAKNJEN POŽAR (SCENARIJ)
Avtorica: Tjaša Arh
Prikaz prizora, ki je leta nazaj začel nočno moro. Stanovanje gori, dim je gost in črn, vsak kotiček je
zapolnjen s pepelom. Stanovanje je obdano z lesenim pohištvom, v kotu je prestrašen mladenič, ki ga
Željko Bernard poskuša rešiti.

ŽELJKO BERNARD (v sanjah)
»Daj mi roko!«

MLADENIČ
»Ne dosežem!«

ŽELJKO BERNARD (hitro se prebudi)
»Ojoj, že spet te sanje. Naveličan sem že tega sranja…«

Željko je zaprt v svoji pisarni, ki je polna raznovrstnih knjig, dokumentov in časopisov. Ura kaže 6.40.
Lista po dokazih in dokumentih. Pri sebi na deski ima zdaj že mrzlo kavo. Za njim na omari je radio, ki
tiho poroča novice. Njegov pes Beno pridno počiva poleg deske.

»Kdaj bom imel čas za počitek? Ta primer se vleče že leta!«

Naenkrat zazvoni analogni telefon. Bernard se ustraši in polije kavo.

»Ti šment! Prekleti telefon! Prosim? Bernard tukaj.«

Polita kava začne kapljati na psa.

LANJA KRAVANJA (kriči iz telefona)
»Željko! Kje imaš službeni telefon?! Že osemkrat sem te klicala pa se nisi oglasil!«
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ŽELJKO BERNARD (s prosto roko prekriva slušalko)
»S-se opravičujem, gospa Kravanja, službenega telefona ne znam uporabljati, zato je vedno
ugasnjen...«

LANJA KRAVANJA
»V redu, nima veze. V stanovanjskem objektu zraven bolnišnice gori! Nujno te rabijo na
prizorišču!«

ŽELJKO BERNARD (presenečeno)
»Že spet?! Takoj pridem!«

Bernard vstane z deske in si obleče hlače, nato pokliče psa.

»Pridi, Beno, potrebujejo naju!«

Bernard in Beno hitro odhitita do veže, kjer ju sreča Željkova žena.

TEODORA TEJA BERNARD (stoji pred kuhinjskimi vrati, v roki ima pladenj s kolači)
»Dobro jutro! Pripravila sem vama kolače. Hitro jih pojejta, preden bodo mrzli!«

ŽELJKO BERNARD (oblači si jakno)
»Ne morem zdaj jesti, draga. Daj jih v vrečko. Vzela jih bova za na pot!«

TEODORA TEJA BERNARD (razpoloženje se ji spremeni)
»Spet tisti primer?«

Željko odkima. Teodora hitro strese dva kolača v vrečko, enega za Željka in enega za Bena. Vrečko
vrže proti Željku, ki je že izven stanovanja. Željko in Beno odhitita iz stanovanja na dvorišče, kjer je
parkiran zarjavel starinski avto. Željko hitro spozna, da nekaj ni prav.

ŽELJKO BERNARD (jezen)
»Hjooooj! Že spet ta mularija! Kolikokrat so mi že gume predrli?! Hja, nimam druge kot da
jih zamenjam.«
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Bernard stopi do avta in odpre prtljažnik.

»Šment, samo eno rezervno gumo imam… Kaj pa naj zdaj? Mudi se mi!«

Bernard zasliši Bena lajati izza vogala.

»Zakaj lajaš, Beno? Spet duhove vidiš? Kaj je?«
»Kolo?«

Ugotovi, da laja na staro rjaveče kolo, ki mu manjka sprednja guma, ter dobi zanimivo idejo.

»Pa Beno! Ti si pravi genij!«
»No, pa poglejmo…«

Bernard iz avtomobila vzame rezervno gumo in jo pričvrsti na staro kolo. Z novim vozilom odideta
proti požaru.

(Prebivalca)
»Bernard!«

Ko prideta na cilj, se Željko prehitro ustavi in ga vrže s kolesa.

ŽELJKO BERNARD
»O joj!«

K njemu stopi policist Kokot.

JEAN KOKOT (priteče do Bernarda)
»Ha! Željko! Si v redu?«

ŽELJKO BERNARD
»Uff, recimo…«
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JEAN KOKOT (zazre se v prevozno sredstvo)
»Kaj za vraga pa je to?«

ŽELJKO BERNARD (osramočen)
»Amm, moj… najboljši prijatelj?«

JEAN KOKOT (pokaže na kolo)
»Ne pes, kaj je TO?«

ŽELJKO BERNARD
»Amm, dolga zgodba… oziroma, prav kratka!«

JEAN KOKOT
»Aha.«

Jean, Željko in Beno odhitijo proti stanovanjskemu objektu. Med tekom se jim pridruži še Željkov sin.

PETER BERNARD
»Oče! Živijo!«

ŽELJKO BERNARD (presenečen)
»Sin! Kaj delaš tukaj?!«

JEAN KOKOT
»Hej, pomiri se! Vajenec je pod mojim nadzorom.«

ŽELJKO BERNARD
»Kaj?! Vajenec?! Uuuu Peter! Rekel sem ti, da si najdi drugo kariero! Ta je preveč nevarna in
nočem, da se ti kaj hujšega zgodi!«

PETER BERNARD
»Ne skrbi oče, znam skrbeti zase.«
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ŽELJKO BERNARD
»Ne, ne znaš! Če bi znal skrbeti zase si ne bi poškodoval hrbta od risanja.«

PETER BERNARD
»Whatever.«

Željko, Jean, Peter in Beno stopijo proti stanovanjskemu vhodu. Gasilci odnesejo truplo iz stanovanja.
Iz trupla se kadi.

(Iz policijskega radia)
»Policist Kokot, požar je uspešno pogašen!«

JEAN KOKOT
»Mislim, da lahko vstopimo v stanovanje.«

ŽELJKO BERNARD
»O, pa res. Adijo fanta, delo me čaka!«

Bernard odhiti in prispe v stanovanje. Pes Beno že pridno v miru preiskuje.

ŽELJKO BERNARD (gleda naokoli)
»Hmm, kje naj sploh začnem?«

Peter in Jean vstopita v stanovanje naenkrat in se zatakneta ob vrata.

JEAN KOKOT (jezno)
»Hej, kaj delaš?!«

PETER BERNARD
»Sorry.«

ŽELJKO BERNARD
»Kaj delata vidva tukaj? To je moj primer!«
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JEAN KOKOT IN PETER BERNARD
»Tvoj primer? Midva imava tudi delo tukaj!«

PETER BERNARD
»Luža?!«

ŽELJKO BERNARD
»Tsk…«
(v mislih)
»Dokler nisem sam ne morem pregledati vsega stanovanja! Ugotoviti moram, če gre za
požar osumljenca, ki ga iščem ali ne. Samo še en delček potrebujem, da razvozlam kdo je
krivec za umor sina Teodorine prijateljice. Če policija najde ta dokaz, preden ga najdem jaz,
sem lahko ob delo!«

Beno pridno voha tla in najde napol zakurjeno nogavico. Prinese jo Petru.

PETER BERNARD (čepi na tleh in gleda nogavico)
»Nogavica? Hej, Kokot! Je to dokaz?«

JEAN KOKOT
»Nogavica? Je na njej kakšen madež?«

Peter dvigne nogavico s tal, da jo lahko bolje pregleda.

PETER BERNARD
»Amm… No da vidim.«

Jean udari Petra po roki tako močno, da Peter nogavico hitro spusti.

JEAN KOKOT
»Ne dotikaj se dokazov brez rokavic!«

PETER BERNARD
»Avč! Sorry.«
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Ko sta Jean in Peter preveč zaposlena, Željko na skrivaj iz žepa vzame svojo beležko.

ŽELJKO BERNARD (v mislih)
»Strela, kje bi se lahko nahajal še zadnji delček? Če bom začel iskati podrobneje, bo Kokot
zagotovo mislil, da sem sumljiv. Moral bom priti nazaj ponoči.«

JEAN KOKOT
»Hej, Željko! Si kaj našel?«

ŽELJKO BERNARD
»Hmm… Ja in ne. Očitno je, da se je požar začel pri kaminu, ki pa brez pomoči ojačevalcev ne
more narediti take škode.«

JEAN KOKOT
»Teh požarov je čez leta več. Misliš, da gre za skupino požigalcev?«

ŽELJKO BERNARD
»Možno, vendar ne za vse. Za nekatere primere je očitno, da so se začeli po nesreči, drugi pa
so bili podtaknjeni.«

JEAN KOKOT
»No ja, ti si ekspert za to.«

ŽELJKO BERNARD
»Samo še nekaj slik naredim pa sem tu za danes končal.«

JEAN KOKOT (z nasmehom)
»V redu.«

Nekaj ur pozneje, Bernard sedi za svojo mizo in pregleduje na novo razvite fotografije. Več ur
podrobno pregleduje slike in si zapisuje ugotovitve. Na eni izmed fotografij ga nekaj zmoti.

»Aha, kaj pa je to?«
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S povečevalnim steklom ugotovi, da je na sliki prisoten svetleč bel madež, ki odstopa od pepela,
vendar je slika preveč slaba, da bi natančno videl kaj bi to lahko bilo. Hitro se obleče in odide proti
kraju zločina.

»Pridi, Beno!«

Željko in Beno prideta na cilj s kolesom in tiho vstopita.

(V mislih)
»Upam, da je vse še zmeraj tukaj.«
»Šment, če posvetim s svetilko, me lahko kdo opazi. Previden moram biti.«

Bernard začne v temi iskati mesto fotografije. Ko mesto najde, prične brskati po pepelu.

»Le kje se skrivaš!?«

Nevedno Bernardu, neznana oseba z nasprotnega objekta z daljnogledom opazuje kraj zločina.

JANEZ ŽOHAR (tiho sam pri sebi)
»Ha ha ha, Bernard … Pozdravljen!«

Bernard končno najde svetleči predmet. Gre za kovinski kvadratni delček sestavljanke. Iz žepa
povleče še ostale delčke.

ŽELJKO BERNARD (na glas)
»Končno!«
(V mislih)
»Hudič! Tiho Željko!
(Navdušeno v mislih)
»Vse delce sestavljanke imam! Kaj pa zdaj, kako naj jih sestavim? Vsi so isti!«

Zadnji delček sestavljanke obrne. Na zadnji strani je z belim kemikom napisano »Gledaš me, vendar
nisem viden.«
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»Gledaš me, vendar nisem viden? Kaj to pomeni?«

Beno začne praskati po Bernardovem žepu.

»Kaj je, Beno?«

Željko seže v žep in izvleče svetilko.
»Moja UV-svetilka! Priden kuža. Kaj pa naj z njo?«

Beno vzame delec sestavljanke in jo položi pred svetilko. Bernard z UV-svetilko posveti na delček in
najde majhne pikice na vseh straneh.

»Aha! Že vidim!«

S svetilko posveti tudi na ostale dele in najde isto. Sestavljanko začne reševati na tleh pogorelega
stanovanja. Čez nekaj minut jo sestavi.

»Evo, dokončano! Kaj pa zdaj? Pred sabo vidim samo številke. Hmm, 1, 2 … 24, 25. Bi lahko
to bila abeceda?«

Bernard iz žepa izvleče beležko in začne prerisovati sestavljanko. Medtem številke spreminja v črke.
V beležko nariše sestavljanko, kjer so namesto številk zdaj črke.

»Aha, že vidim! To je kot tista igra za iskanje besed. Zakaj se storilec z mano igra igrice?«
»No, pa poglejmo. Vidim … pisker?«

Bernard obkroži besedo.

»Hmm, filogeneza, balansa, bukve, tekst, energija, časnik.«
»Ali je tim tudi rešitev? Mislim, da je. Nobene druge rešitve ne najdem.«
(Vidno zmeden)
»Kaj pa zdaj? Te besede mi nič ne pomenijo.«
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Benu je dolgčas in se začne igrati s svetilko. Z repom po nesreči premakne sestavljanko na tleh in
razmeče delce.

(Jezno zašepeta)
»Kaj delaš, Beno?! Poreden kuža!«

Beno s prižgano UV-svetilko posveti na razmetane delce sestavljanke.

»Kaj pa je to? Čakaj, Beno! Daj mi svetilko!«

Bernard posveti na razmetano sestavljanko in ugotovi, da je nekaj zapisano na drugi strani.

(V mislih)
»Zanimivo, še nekaj za razvozlat. Le kaj mi hoče osumljenec povedati? Me vleče za
nos?!«

Zopet reši sestavljanko, na kateri je zdaj napisano 'MEN', 'SO', 'KE' in 'PO'.

»Men, so, ke in po. Sopomenke? No, pa poglejmo še enkrat. Sopomenka besede pisker je
… lonec. Evolucija, ravnotežje, knjige, besedilo, elektrika, časopis… in tim je ekipa. Je to
pravilno? Joj, preveč zaspan sem za to. Te besede mi še vedno nič ne pomenijo.«

Bernard besede zapiše v beležko. Nekaj časa gleda zapisane besede in premišljuje.

»Hmm, kaj se pa zgodi, če se osredotočim samo na začetne črke? L, E, R, K, B, E, Č, E. Samo
premetati jih moram. Upam, da mi to pove kaj pomembnega.«

Bernard v beležko zapisuje črke v drugačnem vrstnem redu dokler ne najde prave besede.

»B, E, L, E, Č, R, K, E. Bele črke? Ja, to mora biti to! Moram spet uporabiti UV-svetilko?«
»Še dobro, da sem jo prinesel. Kdorkoli je nepridiprav, je čisto obseden.«

Bernard preišče vse stanovanje. Skoraj obupa, potem pa najde majhen bel madež, ki kuka izven
tapete. Tapeto strga in posveti na steno. Na steni je zapisano naslednje:
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HA HA HA! Končno, po vseh teh letih, si zbral vse delce in rešil sestavljanko. Ali še zmeraj stojijo
zgradbe, ki sem jih požgal? Mogoče je tudi na tistih stenah nekaj pisalo. Mogoče z bolj… rdečo barvo.
No ja, mogoče pa tudi ne. To je moj zadnji požig. Končno sem se maščeval prascem, ki so mi kradli
izpod nosa!!!
Zraven besedila je bil slabo in hitro narisan portret osumljenca.

ŽELJKO BERNARD (šokiran)
»Opravka imam s psihopatom!«

Medtem, Jean in Peter sedita v zamaskiranem policijskem avtu na stranski ulici in opazujeta okolico
stanovanja. Peter že trdno spi na sovoznikovem sedežu, Jean pa gleda skozi okno z daljnogledom.
V nasprotnem objektu se zasliši strel.

JEAN KOKOT
»Peter! Peter, zbudi se! Si slišal strel?! Glej, tam je ena zamaskirana oseba!«

PETER BERNARD (se prebuja)
»Kaj, kaj…? Kje? Strel?!«

JEAN KOKOT
»Glej, še ena!«

Jean po telefonu hitro pokliče Željka. Bernardu se uspe oglasiti na službeni telefon.

»Gospod Bernard! Se opravičujem, ker vas prebujam, ampak dve zamaskirani osebi sta
izstopili iz sosednje zgradbe. Izgledata zelo sumljivo in slišal sem strel! Pridite, hitro!«

ŽELJKO BERNARD (prek telefona)
»V redu, takoj bom tam! Previdno!«

JEAN KOKOT
»Pridi, greva!«

Jean in Peter se tiho odpravita proti osumljencema. Jean ju opazuje izza vogala. Moški ima v roki
pištolo, ki jo spravi v žep. Osumljenca nevedno tečeta proti njemu.
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JEAN KOKOT (na glas)
»Stojta, roke gor!«

Osumljenca se ustavita, ženska da roke v zrak, moški pa stoji pri miru in da roke v žep.

PETER BERNARD
»Takoj izvleči roke iz žepov, če ne bom streljal!«

Po nekaj sekundah zlobnega spogledovanja, moški počasi izvleče roke iz žepa in se preda.

JEAN KOKOT
»Roke na steno!«

Moški stopi k steni. Policista pospravita pištoli in preiščeta osumljenca.

PETER BERNARD
»Hej, kam je pa ženska šla?!«

JEAN KOKOT
»Šit, izmuznila se nama je! Krij me, dokler ga ne vklenem!«
»Čakaj, kje pa so moje lisice?!«

PETER BERNARD
»Mojih tudi ni!«

Moški osumljenec izkoristi to priložnost in odrine Jeana. Hitro zbeži proti koncu ulice. Jean in Peter
stečeta za njim, pridruži se jima tudi Beno.

PETER BERNARD
»Beno! Hitro, zagrabi ga!«

Na koncu ulice zamaskiranega moškega pričaka ženska z motorjem. Moški se hitro usede na zadnji
sedež motorja, ampak je prepozno. Beno ga zagrabi za bundo in povleče z motorja takoj, ko ta
odpelje.
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JANEZ ŽOHAR
»Gah, blesav pes!«

Jean in Peter končno pritečeta do osumljenca, Željko pa je tik za njima.

JEAN KOKOT (s sproženim električnim paralizatorjem v roki)
»Stoj! Zdaj je pa dovolj!«

PETER BERNARD
»Še dobro, da je Beno tu. Tvoj strel je katastrofalen.«

ŽELJKO BERNARD (priteče)
»Kaj se pa to pravi?! Kdo je ta moški?«

JEAN KOKOT
»En izmed zamaskiranih oseb o katerih sem ti govoril.«

Jean od Bena vzame lisice in jih priklene na osumljenca ter mu sname masko.

»Kaj delate tukaj, gospod?«

JANEZ ŽOHAR
»Tsk… Samo prišel sem iz mojega stanovanja in že ste me napadli in aretirali.«

PETER BERNARD
»Gospod, iz stanovanja ste prišli zamaskirani s pištolo. Seveda vas bomo aretirali.«

JEAN BERNARD
»Za zdaj vas peljemo na zaslišanje. Vse nam lahko pojasnite, ko vas pripeljemo na policijsko
postajo.«

Moški zagleda Željka in se mu samozadovoljno nasmehne. Željko to opazi, vendar se mu ne zdi nič
neobičajnega. Na policijski postaji jih pred vrati pričaka Marjetka, ki je na pavzi. Lepo jih pozdravi.
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MARJETKA ČEBELAR (s kavo in prenosnim računalnikom v roki)
»Živijo! Ste spet nekoga ujeli?«

PETER BERNARD
»Seveda smo! Zato smo pa tukaj!«

Vsi vstopijo v postajo, kjer jih pričaka direktorica.

LANJA KRAVANJA
»Gospod Bernard! Mi imate kaj novega za sporočiti?«

ŽELJKO BERNARD
»Požar je bil podtaknjen. Najverjetneje se je začel pri kaminu.«

LANJA KRAVANJA
»Koga pa imate v priporu?«

ŽELJKO BERNARD
»Ne vemo še. Iz stanovanjskega objekta je prišel zamaskiran s pištolo v roki. Peljemo ga na
zaslišanje.«

Z osumljencem vstopijo v sobo za zaslišanje.

JEAN KOKOT
»Usedite se za mizo, gospod. Nekaj vprašanj imamo za vas.«

Željko se usede v kot in opazuje zaslišanje. Iz žepa vzame svojo beležko in jo začne listati. Pri branju
beležke se zamoti. Zagleda se v njegovo prerisano skico osumljenca, ki je bila naslikana na steni. Skico
primerja z osumljencem. Iz beležke vzame sliko besedila in skico portreta, ter ju primerja z
osumljencem pred njim. Željko se zazre v sliko s kraja zločina in opazi, da se razpoka v steni, ki potuje
čez portret, ujema z obrazom osumljenca.

ŽELJKO BERNARD (pri sebi)
»Ne … nemogoče. Ali?«
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JEAN KOKOT
»V redu, gospod Žohar, končali smo. Lahko greste.«

JANEZ ŽOHAR (počasi vstaja od mize)
»Heh!«

ŽELJKO BERNARD (na glas z resnim tonom)
»Preden odidete gospod Žohar, bi se rad pogovoril z vami.«

Jean in Peter se zaskrbljeno pogledata.

JEAN KOKOT
(Petru) »Uhh … Kava?«

Bernard potrpežljivo počaka, da Peter in Jean odideta iz sobe. Medtem se Žohar zopet usede za mizo.

ŽELJKO BERNARD
»Končno vas imam v priporu, gospod Žohar!«

JANEZ ŽOHAR
»Ne vem, o čem govorite, gospod.«

Željko na mizo strese slike, delce sestavljanke in skico portreta. Žohar prekriža roke in noge.

JANEZ ŽOHAR (z nasmehom in zaprtimi očmi)
»Hmm.«
(Odpre oči)
»Ni mi žal za požare. Niti za umore ne.«

Bernard hitro vstane in z roko udari po mizi.

ŽELJKO BERNARD
»Ti prekleti hudič! Zakaj si to storil?!«
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JANEZ ŽOHAR (resno)
»Vse moje žrtve so kradle moj kokain in ga preprodajale. Moral sem se jih znebiti. Bolje oni
kot pa jaz.«

ŽELJKO BERNARD (usede se nazaj na stol, ves razočaran)
»Aha, kokain … Zakaj ste prišli iz stanovanja s pištolo?«

JANEZ ŽOHAR (s prekrižanimi prsti pod brado)
»Bi res radi vedeli?«

ŽELJKO BERNARD
»Strel!«

V stanovanje (iz katerega je prišel Žohar) prispe policija. Na sedežni sedi mrtev moški.
Bernard namigne policistu izven sobe zaslišanja, naj vstopi.

(Umirjeno)
»Glede na to, da ste mi vse tako hitro povedali, mi ne ostaja nobena druga možnost kot
da vas takoj vržem v zapor. Timotej, odpelji ga.«

Ko ga policist odpelje, Bernard iz denarnice vzame sliko prijateljevega sina.

(Žalostno pri sebi)
»Zakaj, Tilen? Imel sem te kot za sina. Zakaj si se spustil v te vode? Lahko bi

mi povedal.«

Pred policijsko postajo Bernard na glas izdihne. Iz žepa končno vzame vrečko s kolači in enega ponudi
Benu.

»Haaa … Evo, Beno, eden zame in eden zate.«

Beno kolač takoj poje, Bernard pa v kolač ugrizne in se začudi.

»Hmm, zakaj daje Teodora salamo v kolače?«
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Beno se zaheheta.

KONEC

