Šest razred / strip / tretji teden /
Ta teden boš delal strip. Motiv stripa je poljuben star junak (Martin
Krpan, Peter Klepec, Kekec, Kralj Matjaž, ind.), ki se bori s sodobnimi
nevšečnostmi ali nevarnostmi (prazna baterija na pametnem telefonu, prepoved
pitja sladkih pijač in uživanja v sladkarijah, pospravljanje sobe, majhni
virusi, računalniški virusi...). Uporabi domišlijo in uživaj! Zapomi si,
papir vse prenese.
Za boljšo likovno podobo stripa sledi navodilom, kako teh vsaj šest slik
pravilno narisati na A4 list.
Preden začneš, še nekaj informaci o tem, kaj strip sploh je:
Zgodovina:
- Izvira iz 18.st iz Japonske.
- V Evropi se pojavi v 19.st, vendar je večjo prepoznavnost dobil v začetku
20.st, ko se je množično začel pojavljati v časopisih.
- Prvi strip naj bi bil Rumeni deček, Yellow kid, avtorja Richarda Outcoulta
v ameriškem časopisu World leta 1895.
- Prvi slovenski strip je Bu-Ci-Bu Milenka Bambiča iz tržaškega časopisa
Edinosts iz leta 1927.
Značilnosti:
- Bralec/gledalec zgodbo sprejema z branjem besedila in gledanjem slik
istočasno.
- Besedilo je skupaj s slikami v okvirih, ki si sledijo v vodoravnih
pasovih.
- Zunanji videz junakov (obleke, barva las, velikost...) se skozi zgodbo
ne spreminja, razen če sprememba izhaja iz zgodbe (Superman).
Zanimivosti:
- Flim Superman in risanka Smrkci sta nastala po istoimenskih stripih.
- Za snemanje filmov velikokrat narišejo strip, ki je sestavni del scenarija.
- Popularnost stripov se hitro stopnuje. Odgovor na to je tudi Cankar v
stripu.
- Cene nekaterih prelomnih izdaj stripov lahko danes dosežejo astronomske
vsote, tudi preko milijon evrov.
Pred risanjem, še dva kratka posnetka, kako strip nastane in na kaj je
treba paziti.
https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0
https://www.youtube.com/watch?v=4cSGOb1U1LY

Na začetku si naredi nekaj skic oseb v tojem stripu in napiši besedilo.
potem pa lepo po vrsti...

1.

Okoli vseh robov A4 lista s svinčnikom nežno nariši črto, ki je 15mm
oddaljena od robov lista, saj boš vse črte, ki so s svinčnikom kasneje
porediral.

2.

Narisanega pravokotnika razdeli na šest enakih delov. Med njimi naj bo
1cm rzmika, tako kot kaže fotografija. Bodi natančen in riši nežno.

3.

S prosto roko in črnim flomastorm ali črno barvico, obrobi naslale

pravokotnike. Po tem porediraj svinčnik.

4.

Na nek drug papir na hitro skiciraj posamezne pravokotnike (kadre),
na hitro nariši risbe in napiši besedilo.

5.

Prva slika je naslovnica, na šesti pa mora nekje pisati konec. Če ti je
izdelovanje stripov všeč, lahko naslovnico narediš na svojem listu, število
kadrov (pravokotnikov kamor rišeš in pišeš) pa lahko povečaš iz šest na
največ 24 (štiri liste). Lahko narišeš barven (pobarvan z barvicami ali
flomasti ali črno-bel, pobarvan s črno bravico ali s črnim flumastrom).
Veliko ustvarjalnih trenutkov!

6.

Če imaš kakršno koli vprašanje, piši. Strip pošli, če imaš seveda to
možnost, na moj e-mail do ponedeljka, 6.4.2020.
Jure Zorič

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strip
https://prezi.com/m6pk3yhuet7d/znacilnosti-stripa/
https://www.moskisvet.com/top_10/deset-najdrazjih-stripov.html
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