Uspešni
antagonist
Kako se izogniti ustvarjanju klišejskega
antagonista

Zbral, uredil, dopolnil in spravil v celoto:

Bojan Ekselenski

Temni
gospodar
Zlobko
Téménko
&
Kako uničiti
svet

»Moram uničiti svet!« je zakričal temni gospodar Zlobko
Téménko.
»Zakaj« je vprašal pomočnik.
»Ker ga je treba zažgati in izničiti!« je s pestjo silovito
udaril po mizi. Pomočnika je zanimalo:
»Moj mogočni gospodar, skrbi me za vaše veličastje! Kaj se
bo zgodilo vaši mogočnosti, ko bo konec sveta?«

»Kaj se bo meni zgodilo?« je med razmišljanjem znova
pobožal brado.
Tukaj načrt propade.

Nauk?
Pomembno pravilo: Temni gospodar bo
zagotovo uničen, ko bo uničil vesolje,
katerega del je.

Motiv za končanje
sveta


Zlobnež mora imeti motiv za
uničenje sveta.



Motiv naj ne bo banalen.



Pojdimo v čas ranega otroštva
našega zlobneža Zlobka
Téménka.

Motiv 1: Moral je pojesti
grah


Zlobkov oče Nadzlobko Téménko je nadvse zloben, saj svojega
sina sili jesti grah.



»Tako Zlobko, pojesti moraš vse, kar je na krožniku, tudi ves
grah!



Ne pozabi, ko poješ ves grah, te bom peljal v nakupovalno
središče in ti kupil novo računalniško igro.



Če pa bo na krožniku ostal samo en grahek, pa boš moral
poribati vseh dvesto metrov hodnika do Blaža Blagodetnika.«

Kako se maščevati
grahu?


Zlobnež Zlobko Téménko je sumničavo pogledal
grah.



Oče je od njega vedno zahteval, da ga mora do
konca pojesti.



Vedno! Če ga ni pojedel, je moral celo nedeljo
ribati tla.



Zato se je treba maščevati!



Cel svet je potrebno zažgati!



Ko bo uničil svet in celotno vesolje, bo uničen
tudi ves grah!



Nihče ga ne bo mogel več siliti jesti te presnete
zelenjave.

Klub anonimnih zlob

Nosijo črne maske,

Želijo uničiti svet, oziroma še
bolje, kar celo vesolje,

Hočejo priklicati ali povabiti
močno temno entiteto z malo
upanja, da jo nadzorujejo. Ta
entiteta je podobna dobremu,
pravzaprav je njen antipod (saj še
pomnite iz Vojne zvezd: »Sithi in
Jediji so si podobni skoraj v vsem
... «)

Delujejo kot slamnati mož za
nazorni prikaz protagonistove
moralne kode, njegove dobrote,

Njihov edini namen je ustvarjanje
preprek protagonistu, da se
zgodba ne zaključi že v prvem
odstavku.

Ne kažejo čustev, običajnih za
normalno in duševno
uravnovešeno človeško bitje (ali
kot drugo bitje, ki v bistvu deluje
kot človek),

Prostovoljno so se pridružili temni
strani, čeprav imajo popolnoma
enake možnosti pridružiti se svetli
strani,

Temni strani se je pridružil, ker
tam brez kazni kršijo pravila.

Antagonist &
protagonist


Antagonist je preprosto oseba/skupina/sila,
ki v zgodbi deluje v nasprotju z napori
protagonista.



Temni gospodar je karikatura zla, saj
protagonist potrebuje antagonista nekako
tako, kot potrebuje dobro obleko, saj mora
izgledati elegantno v družbi mnogih sorodnih
literarnih likov.



Zlobnež s svojo zlobo pokaže dobroto
protagonista.



So to lastnosti vašega antagonista?



Čestitam vam na ustvarjanju bolečega
klišeja, ki nima niti za plesniv grah!

Vračanje k motivu


Torej, nagnjeni ste k temu, da želi
vaš zlobnež uničiti vse, kar obstaja.



Brez verodostojnega motiva in
razumevanja posledic se bo vaš prof.
Hudobni Zlobnik počutil, kot bi ga
postavili za zibajočo mizo brez
stabilnih nog.



Zagotovo veste, da nihče ne želi
sedeti za to mizo, saj zaradi skrbi, da
se vse podre, ne morete udobno jesti,
čeprav so pred vami silne dobrote.

Kviz o namenu
Zlobnika Nadgrdavža
1.

Zakaj želi uničiti cesarstvo, življenja ali
recimo celoten obstoj?

2.

Kako se bo spremenilo njegovo življenje, ko
bo dosegel ta cilj?

3.

Lahko svoj cilj doseže z drugo verjetno in ne
nujno zlobno metodo?

4.

Želi Temni gospodar živeti po dosegu svojega
cilja? Če ne, zakaj?

5.

Zakaj ima Temni lord pristaše, ki mu sledijo?
Kaj bodo s tem pridobili? Če sledilci običajno
trpijo ali umrejo ob muhah Temnem
gospodarja, zakaj se ga držijo?

6.

Če napišete zgodbo z gledišča Temnega
gospodarja, lahko spišete kaj verjetnega, da
ostane zvest svojemu Temnemu načrtu?

Ste rešili kviz? In?


Na koncu analizirajte motive in akcije
Temnega gospodarja iz vseh zornih
kotov.



V vlogi stvarnika prof. Zlobnika bodite
resni in dosledni.



Predvsem do sebe!



Spustite svojega Zlobnikarja skozi
vatle logike, predvsem logike svojega
literarnega sveta!

Zaključek


Zakaj je vaš Zlobnik nesramen
proti vsem, razen proti svojemu
cilju ne?



Zakaj Temni gospod ne pozna
drugega smeha, kot je zlobno
režanje?



Zakaj ne joče, ljubi ali noče
normalnih družbenih odnosov?



Zakaj se ne loči od svoje maske?

Finalna beseda


Se avtorji bojimo, da bi bralstvo v
primeru humanizacije Temne gospe
spomnili, da je lahko zlo za vsakim
prijaznim smehljajem?



Kaj pa, če ne zaupamo bralcem, da bi
znali ustrezno razvrstiti literarne
vloge glede na dejanja in ne na
podlagi znanih fizičnih značilnosti?

Povzetek


Antagonist mora imeni
verodostojen namen



Uničenje vesolja ni na seznamu
resnih ciljev.



Antagonistu dajte karizmo in
logični motiv.



Rogovje, zobovje, kremplji in
dermatološke težave niso znak
verodostojnosti.



Antagonist ni zato, da ima
protagonist kaj početi.

HVALA ZA VAŠO
POZORNOST


Spremljajte tudi spletno stran CLD.si



Oglejte si še druga izobraževanja
Celjskega literarnega društva

