
Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani iz kiparstva. Tako kot za kiparstvo je treba 
imeti občutek za tretjo dimenzijo, podobno kot za risani film, ki ga je oboževal. 
Miki Muster: “Kiparstvo je bolj risarsko kot slikarstvo. In tako sem študiral in čakal na priložnost, da bi 
lahko začel delati tisto, kar sem si želel že kot otrok – risani film.”

Počlovečil je predmete in živali. Vsakemu človeškemu karakterju je našel ustrezno žival in ga 
predstavljal preko nje. S tem pa je tudi brisal prehudo mejo prezirajočega odnosa do živali. Zaradi 
stripovskih zgodb o Zvitorepcu, Trdonji, Lakotniku…, Cikcaka je osrednji predstavnik tudi slovenskega 
stripa in stripovskega filma. Javni pogovor z Miki Musterjem TV IDEJA: Pri nas je bil strip dolgo časa 
prepovedan, tako tudi  Zvitorepec... Danes če je nekdo sposoben, ne dobi službe in mora iti prek meje. Zunaj so me 
sprejeli z odprtimi rokami. Ko sem zunaj uspel so bili vsi navdušeni, ko sem prišel domov. Sedemnajst let sem bil v 
tujini in tako so razbili družino. Nisem odpustil tega da so me kaznovali ker sem bil preveč priden. Sedaj so isti, ki 
so me onemogočali priznali, da je moje delo dosega svetovne dimenzije. V Nemčiji sem istočasno delal na petih 
področjih naenkrat. Vsak teden sem naredil enega ali dva kratka risana filma… sodeloval sem tudi pri parih 
celovečernih filmih. Za filme sem moral narisati 360.000 slik. V ustvarjalnem filmu imaš scenarij, sinopsis, režija, 
snemanje, montaža, zvočna glasbena oprema, kopiranje. Jaz sem delal vse to sam…„ 
Muster je bil kot mladenič izjemno dober plavalec, pa tudi kot senior je bil leta 2000 - 2003 svetovni prvak v 
maratonskem… plavanju.

Vir: 1., 2., 3., 4., 5., RTVS https://youtu.be/nFDXUXe5zzI

Leta 1973 se je odselil v Nemčijo, tam je 17 let ustvarjal za 
Bavaria Film. V Slovenijo se je, s slavo iz tujine, vrnil leta 
1990. Nagrade režima je začel dobivati šele po letu 2000, 
npr. Prešernovo nagrado dobi v starosti 90 let leta 2015. 

M.M.: "V mojih zgodbah in risbah ni 
prelivanja krvi. Sem in tja pade kakšna 

buška, ne gre pa za nobeno grobo nasilje. 
V 40 knjigah o Zvitorepcu ni nikoli 

nikomur tekla kri. Pa tudi estetsko je bilo."

http://www.muster.si/

Ko je sredi 70. let srečal Guillerma Mordilla, humorista in karikaturista, je nastala serija 400 risanih 
filmov, v skupni dolžini 400 minut. Ta serija je imela izreden uspeh in so jo vrteli po vsem svetu.

https://youtu.be/nFDXUXe5zzI
http://nova24tv.si/slovenija/ljudje/poslovil-se-je-miki-muster-a-njegovi-slikanice-in-stripi-bodo-ziveli-vecno/
https://reporter.si/clanek/magazin/umrl-je-legendarni-miki-muster-637337
http://www.times.si/slovenija/12-zanimivosti-o-miki-mustru-ki-jih-ne-poznate--2930c63e4607033d91ca3c5bab71d9020f013da4.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/poslovil-se-je-miki-muster-48974.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miki_Muster
https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/umrl-je-miki-muster-pionir-slovenskega-stripa/454282
https://youtu.be/nFDXUXe5zzI
http://www.muster.si/


Miki Muster

BORUT PAHOR: „Oprostite ali tile delijo 
tudi obleke iz kolekcije Armani?“

Vir: SiolNET

V mladosti je bil pevec narodno-zabavne glasbe. In to celo prvi.
"Pel sem z Veselimi berači in velikim dijaškim orkestrom. S tem 
sem se pravzaprav preživljal. Nastopali smo vsako soboto in 
nedeljo. Organiziral sem različne športne prireditve, treniral sem 
plavalce. V Murski Soboti sem bil 'tata mata', vsi so me poznali."

Njegovo ime omenja tudi francoska enciklopedija seksa
"Bil sem eden od prvih, ki je risal ženske 'oben ohne', 
zgoraj brez. To sem uporabil kar v nekaj zgodbah. Kot kipar 
sem verjel, da če bom to naredil estetsko, ne bo nikogar 
motilo, in ga tudi ni. Tudi otroci se niso pohujšali zaradi 
tega. So pa ženske običajno imele prsi pokrite z lasmi."

http://www.times.si/slovenija/12-zanimivosti-o-miki-mustru-ki-jih-ne-poznate--2930c63e4607033d91ca3c5bab71d9020f013da4.html


Miki Muster: "Menim, da je naloga karikaturista, 
da opozarja na napake, ki jih delajo politiki. 
Ne sme kritizirati politika kot osebo ali smešiti 
njega, ampak njegova dejanja. Če kaj narobe naredi 
ali kakšno bedasto zine, ga karikaturist opozarja." 
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PROJEKT PAJK?
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