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• Strip se pojavi, ko se pojavi tisk.

• Prvi strip The Yellow Kid (Rumeni deček), s katerim se 
začenja doba stripa, je ustvaril R. F. Outcoult.

• Prvič je izšel leta 1897 v časopisu The New York Journal. 

Slika 1: Rumeni deček, dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/p
hotos/e5d2fb46-4b9f-4a86-85f4-
e8ce4aacf194



• Rumeni deček je nastal, da bi zabaval, in zaslovel, ker so se 
priseljenci z vsega sveta z njim tolažili in učili prvih besed 
angleškega jezika. Vedno isti glavni junak rumeni deček je 
govoril s svojo srajčko, na njej nosil sporočila. Strip je 
opisoval težave vsakdanjih ljudi, ti so se z njim hitro 
poistovetili. Bil je zabaven in je izhajal v poceni časopisu, 
zato so si ga ljudje lahko privoščili.  



• Prvi evropski strip je Tintin. 

• Leta 1930 ga je ustvaril Belgijec Hergé.

Slika 2: Niz Tintinov, dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/photos
/53a75288-2475-4854-8eec-
d678616305e6



• Stripi so, kot običajne zgodbe, zelo raznovrstni. Poznamo 
otroške stripe (Pika Nogavička, Mumin …), zgodovinske
(Maus, Naš Maister…), ljubezenske (Odeje …), seveda tudi 
tiste s superjunaki (Spiderman, Batman …) itd. 

Slika 3: Primer stripa s superjunaki,  
dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/photos
/a2fad977-9a08-434c-9b86-3d14d5a2f13b



• Strip je zgodba v slikah. 

• Ker so sličice postavljene v zaporedje, so nekateri strip 
poimenovali umetnost zaporedja.

• Njegova značilnost, zlasti klasičnega stripa, so okvirčki. 

• Lastnost stripa je tudi besedilo v oblačkih. 

• Eden najbolj slavnih slovenskih ustvarjalcev stripov je Miki 
Muster s svojimi liki Zvitorepcem, Lakotnikom, Trdonjo. 



• Likovni stili oz. slogi upodabljanja stripov so različni: 

• realističen (natančen prikaz lepote in celovitosti vidnega 
sveta);

• karikiran (poenostavljen prikaz);

• simboliziran (upodabljanje zgodbe s pomočjo simbolov); 

• realistična ozadja (bralcu omogočijo, da pod masko 
junaka varno vstopi v čutno bogat svet). 



Za nastanek stripa potrebujemo:

1. zgodbo;

2. scenarij (načrt)
osnutek (storyboard); število oseb; lastnosti, izgled junakov; 
dogajanje (prostor, kje, kako);

3. odločitev za velikost, obliko, število sličic. 



V šestih korakih to pomeni: 

1. zamisel/namen (vsebina stvaritve); 

2. oblika, ki jo bo zamisel zavzela; 

3. jezik (slogi, kretnje, žanri);

4. zgradba (kaj vključiti, kaj izpustiti);

5. obrt (stvaritev, nove rešitve); 

6. površina (dodelava, končni izdelek). 



• S časovnimi okvirji 
zajamemo glavne trenutke 
zgodbe, ki sporočajo ključne 
stvari.  

• V govornih oblačkih junaki 
komunicirajo z nami, drugimi 
junaki ali s samim seboj.

• Uporabljamo besede, ki 
nosijo koristne podatke in 
dobro delujejo v kombinaciji 
s sliko. 



• S kombinacijo besede in slike dosegamo učinke, ki jih vsaka 
posebej ne moreta doseči. 

• Besedilo pripovedovalca je navadno postavljeno izven oblačkov.

• Med okvirji lahko dogajanje prehaja iz trenutka v trenutek, od 
dejanja k dejanju, od osebe k osebi, iz prizora v prizor …



• Okvirji so lahko različnih oblik. Sodobni striparji nadgrajujejo 
klasični strip. Okvirja, omejenega s črto, lahko sploh ni. Z 
izbiro oblike prav tako sporočamo zgodbo, dogajanje in 
ustvarjamo vzdušje. 



• Z uprizoritvijo 
oddaljenega kadra 
striparji dopuščajo 
vpogled v širše okolje 
dogajanja. 

• S približevanjem 
kadra smo bolj 
izpostavljeni 
podrobnostim, 
čustvom, obrazni 
mimiki itd. 



• Tudi s stvaritvijo in 
poimenovanjem stripovskih 
junakov sporočamo njihove takšne 
in drugačne lastnosti ter na ta 
način bogatimo strip.
Spomnite se na Mikija Mustra in 
njegovega Lakotnika (lačni volk), 
Zvitorepca (premeteni lisjak), 
Trdonje (želva s trdim oklepom). 



• Pomembni pri 
izražanju vzdušja, 
čustev sta tudi 
obrazna mimika in 
govorica telesa 
nastopajočih. 



• V določenih okvirjih 
se lahko pojavijo 
samo simboli, ki 
ponazorijo določen 
trenutek. Ali 
grafično 
izpostavljena 
beseda, ki opozori 
na nenaden zvok, 
ropot, eksplozijo, 
krik in podobno. 



• Z uporabo 
različnih črt, 
vzorcev, likovnih 
elementov
izražamo npr. 
zmedenost, 
nered, izrazito 
vremensko 
dogajanje, čustva, 
misli in tako dalje. 



• Sličica ali ozadje 
lahko sporočata le 
misel, predstavo, 
stanje, v katerem 
se je oseba znašla 
oz. bi v njem želela 
biti.  



• Črte, njihova moč, 
postavitev, 
usmeritev, oblika, že 
same po sebi 
ustvarjajo vzdušje. 

• Krive črte so 
običajno nežne, 
delujejo milejše. 

• Ostre, nazobčane 
linije so grobe. 

• Črtkane delujejo 
nejasno.



• Po oblikovanem scenariju 
naredimo skico, osnutek –
jo dopolnjujemo, razvijamo. 



• Ko menimo, da smo 
osnutek do konca izpilili, 
nastane končni izdelek. 

• Odločimo se za uporabo 
barv ali pustimo črno-
belo risbo.

• Pri tisku večjih naklad 
stripov barva pomeni 
večje stroške. 



• Stripe naši učenci radi berete. Police, na katerih stojijo so zelo 
oblegane. Pogosto tudi kar izpraznjene. 

• V knjižnici hranimo veliko stripov. Omenimo samo nekatere: 
DAVIS, Jim: Garfield; 
DE CECCO, Matej: Šnofijeva druščina; 
GOSCINNY, René: Asterix; 
GOSCINNY, René: Lucky Luke; 
HERGÉ: Tintin; 
MANČEK, Marjan: Modri medvedek;
MUSTER, Miki: Dogodivščine Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje;
PILKEY, Dav: Pasji mož;
PILKEY, Dav: Kapitan Gatnik; 
WATTERSON, Bill: Calvin in Hobes. 



Uživajte v branju stripov še naprej. 
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