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When asked about his favorite medium, McKean responds, “I like the differences. I like the change. I couldn’t 
do the same thing day in day out. “

Gustokoen duen media zein den galdetzen diotenean, Mckean-ek zera erantzuten du: “Ezberdintasunak gus-
toko ditut, aldaketa. Ezingo nuke gauza berbera gau eta egun egiten jarraitu. “

Dave McKean: Dark Digital Art
interview by Jenni Miller, from MacDirectory.com , 2004



Artistaren irudia askotan lotu da ezengokortasun moduko batekin. Esan liteke mundua bitan banatuko bagenu: alde batetik 
objetiboki eta arrazoiaz mugitzen diren pertsonak eta bestetik sentimenduz eta espritualtasunez begiratzen dutenak, jendearen 
zati haundi batek artistaren irudia KAOS multzoan sartuko luke LOGOS-enean baino. Hori, dena den, guztiz kategorikoa dela 
badakigu, izan ere, aristaren irudia asko aldatu da azken mendean, globalizazioa, komunikabideak, teknologia berrien biderkat-
zea... honek denak artista (eta beste edozein pertsona ere) izate askoz polifazetikoagoa bilakatu du, bere interesa eta bere lana 
abiada batean munduaren punta batetik bestera bidaltzeko gai den izakia. LOGOS eta KAOS moduko kategoriak txiki geratzen 
zaizkio, eta gose da. 
 Posibilitateen biderkatzeak ordea arazo larri bat ekartzen du: aukeraketa eta fokalizazioa zailtzen ditu. Eskuz egindako 
eskultura, margoa, marrazkia, argazkigintza, zinea... eta zergatik ez, elektronika, botanika, aeronautika, kazetaritza edo mu-
sika. Lan gehiegi da pertsona bakarrarentzat, agian birentzat ere.  Aukera zabal batek zailegi egiten du aukeraketa. 
 Pixkana pertsona horietako bakoitzak bere aukerak egiten ditu. Batzuk hartu, besteak utzi. Bere nortasuna perfilatuz. 
Konbinaketa hauek indibiduo bakar eta ezberdinak sortzen ditu. 
 Alkimia da.

 Baina (zorionez edo zoritxarrez) inork ez darama alkimistaren titulua. Gaur egun beste perfil batzu ezagutzen ditugu. 
Agian berdinak dira, baina beste izen batekin. Batek daki. Dave Mckean marrazkilaria da, eta margolaria, eta diseinatzailea, 
eta argazkilaria, eta zinemagilea, eta idazlea, eta musikoa, eta aita, eta senarra, eta bizarduna, beste askoren artean. Nola 
kokatu bada? Titulo horietako edozein da alkimistaren tituluak zentzu batean edo bestean. Guk bere alderdi grafikoari gainbegi-
rada bat emango diogu.





 Dave Mckean ezaguna da zati handi batean Neil Gaiman idazle ospetsuarekin egindako elkarlanengatik. Vio-
lent Cases deritzona da elkarrekin egindako lehen lan nagusia. Komiki formatua du itxuran baina segituan ikusi ahal da 
askoz gehiago dagoela hor tartean. Umetako gogoetak, memoriaren gezurrak eta aldaketak eta biolentzia ditu ildot-
zat, baina memoria horren trikimailuen antzera, komikia bera deskonpostatu egiten da behin eta berriz, orrialde osoko 
marrazi asko, non ezin jakin ziurtasunez nora begiratu aurrena, argazki zaharrak, fotokopiak... grafia ezberdinak, 
apurtuak eta difusoak agertzen dira, zehaztugabeak, aldakorrak. Kaos itxuran, baina itxuran bakarrik, Neil Gaimanek 
idatzitako argumentuak zorrotz josirik. Zatika deskonpensatu egiten den argumentu bat baita ere: denboran atzera eta 
aurrera, iragana aldatuz oraina biderkatzeko. Gogoratzen duguna egia al da? Ala guk sortutako irudikapen bat beste-
rik ez?  Joko honetan aurkitzen dira Gaiman eta Mckean lan honetan.

KONPOSAKETA ELEKTRIKOA 
eta VIOLENT CASES

Marrazkian oinarritutako liburua bada ere,   
eta konposaketa komikiarena, egitura oso 
ezohikoa erabiltzen du istorioak aurrera egin 
ahala. Gainera, material ezberdinen kollage 
moduko horrek konposaketa ordena nahas-
ten du, mahai ganean botatako dokumentu 
zahar pilo baten antzera. Eta hori gutxi balitz, 
marrazkiak berak ere binetatik salto egiten 
du tximparta batek bezala, desoreka horretan 
lotura ezberdinak sortuz.
 Testuak, bestalde, hari argumental gi-
san zeharkatzen ditu horrialdeak, bere espazio 
eta denbora propioan, narratzaile ahotsaren 
gisan; baina aldi berean historia inguratuz, ke 
negar bat balitz bezala. 
 Aitonak kontatutako historioen airea 
hartzen du, memoria joku bat, non behin eta 
berriro entzutean, desberdin ikusten den dena.



Mr. Punch, edo titulo guztiarekin hobe “The Tragic Comedy or The Comic Tragedy of 
Mr.Punch” da Neil Gaiman eta Dave Mckeanek egindako elkarlanen artean ospetsuena. 
Ilustrazioaren mundutik zein komikiaren mundutik miretsia, eta ez da ez bata ez bestea. Mr 
Punch ek elementu askotatik xurgatzen du bere nortasuna, marrazkia, antzerkia, argazkia, 
testua... baina osotasunean begiratuta askoz gehiago da. Elementu horietako bakoitzaren 
alderdi honenak xurgatzen joaten da liburuan zehar, eta aldi berean medio bakoitzaren ga-
beziak betetzen doa gainerakoekin, dena aberastasun grafiko izugarriz, baina zentzu handiz 
konposatuz eta erritmoari tinko eutsiz. Lan honetan ere zentzu autobiografiko handia dago, 
nahiz eta ez den modu zuzen batean, honela eremu grafikoak historioaren eszenario ezberdi-
nak markatzen ditu: txotxongilo saioa, istorio nagusia, memoria... bakoitzaren nortasuna eta 
izaera ezberdina bilakatuz. 
 Elementu bakoitza: argazkiak, marrazkiak, eta baita testuak eta tipografiak ere 
Mckeanek aukeratuak dira. Gainera, pasarte askotan teknikak nahastu egiten dira: argazkia-
ren gainea marraztu, collage-ak testuarekin jokatuz... medioak ez ditu diskriminatzen, euren 
arteko erlazioak bilatu baino. Konbinaketa horietan aurkitzen da Dave Mckean-en benetako 
interesa. Izan ere askotan ikusi ditugu medio ezberdinekin lan egiten duen jendea, baina ez 
medio horien nahasketek sortutako plusbaliak eta abantaila grafikoak erabiltzen dituena. 
Zentzu horretan Mr.Punch lan aparta da.
 Dentsitate handiko irudiak sortzen ditu, Violent Cases -en aparteko erritmoa eta abia-
dura bazegoen, lan honetan aipagarria da Mckean-ek sortzen duen giroa. Kolere beldurga-
rriak, argi bereziez argiztatutako espazioak, objetu oxidatuak... liburuan zehar giro arraro 
bat da nagusi, Mr. Punch pertsonaia beraren buru zoroan bageude bezala. 
 Guztiak oreka arraro bat ematen dio liburu osoari. Aldaketak eta erritmoak tentsio-
natua, baina konstantea, eta neurriduna. 

OREKAREN TENTSIOA eta Mr.Punch





PH: “Estiloen aniztasuna sentimendu ezberdinak eta istorioaren zati ezberdinak batzeko esfortzu bat al da?
DM:  Bai, baina hori baino gehiago ere da. Urtetan aritu naiz horrelako materialerekin jolasean, eta oso pozik sentitzen naiz orain 

nagoen bezala. Lehen nuen pentsatzeko era honelako zerbait zen: ‘Oh hemendik apur bat probatzea gustuko dut, eta hortik beste 
apur bat, eta handik ere.’ besterik gabe probatzearren. Eta irudiak sortzeko modu ezberdin pilo probatu izanaz, gustoko dudanarekin 
pozik nago, eta nire “zera” dirudi orain, beste inorena baino. Beraz, eszenak kontatu nahi duenaren beharrak asetzea. Bi oinarrizko 
gauzak -Violent Cases tik hona- argazkiko irudiak versus marraztutako irudiak. Eta ‘versus’ diot argazkigintzak duen egia esateko 

joerak sortzen duen ikusmina dela eta (noski, hau honela ez dela jakinda ere, eta agian hain zuzen honela ez delako) eta marrazkiak 
duen errealitate adaptatuaren, ez sinesgarriaren, itxura direla eta. (jakina, askotan askoz ere zintzoagoa bada ere). Mr.Punch guztian 

zehar, hain zuzen, honekin jokatzen da nahita, hortaz, “benetazkoak” diren uneak marraztuak dira, eta pertsonaia guztiak txotxon-
giloak dirudite. Aldi berean, txotxongilo show guztia argazkitua da, eta tartean agertzen diren marrazki itxurako historio arraroak 

sepia koloreko argazkiak dira, non maskara handiekin jantzitako jendeak zelaietan zehar korrika egiten duen. Beraz, jendeak irudie-
kiko dituen ikusminekin jokatzeaz gain, emozionalki egoki sentitzen nituen eszenak sortu nahi nituen.

PH:  Was the diversity of his styles here a conscious effort to convey different feelings to different aspects of the story?
DM:  “Yes, but I think it’s more now that... I’ve been playing with all this kind of stuff for years, and I just feel very happy with what 
Im like now,” Dave explains. “Whereas I think before, it was a lot more, ‘Oh, I fancy trying a bit of that and a bit of that and a bit of 
that’ — just to try it. And having tried a lot of different kinds of ways of making imagery, I’m happy with what I like, and it feels like 
my kind of thing now, rather than somebody else’s. So, it’s just... what the scene needs to be told in its best way. I mean, the two main 
things have always been — from Violent Cases to now — photographic imagery versus drawn imagery. I say ‘versus’ because it’s all 
about the expectations of photography being truthful — when of course it’s not, and it’s that much more insidious because it’s not — 
and drawing as being ‘adapted’ reality, not being truthful. Whereas very often they are — very often they’re much more honest.  That 
is playing all the way through Mr. Punch, deliberately — so that all the supposed ‘real’ events are drawn, and all the characters look 
a bit like puppets. And all the puppet show stuff is photographed, and all the strange stories in the middle that look like drawings are 
sepia-tone photographs of people running around fields in big masks. So, I just want to play off people’s expectations of images, as 

well as just what feels emotionally right for the scene.”
Feature Focus on Mr. Punch

by Peter Hogan, from Previews, 1994

 Errealitatea eta fikzioarekiko harreman berezia dute bai Gaiman zein Mckeanek, euren elkarlanetan bereziki ikus daiteke hau. Ez bakarrik Mr. Punch bezalako lan 
pisutsu batean, baita beste lan txikiagoetan ere. Esaterako ipuin motzetan. (The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish (1998) edo The Wolves in the Walls (2003) -orain 
gutxi euskarara itzuli dena-). Nahiz eta umeentzako zuzenduak izan, edo again hori dela eta, ipuin hauek oso joko bereziak dutuzte errealitatea eta fantasiarekin. Mr. Punchen 
bezala ume baten begiradak errealitatea bera eraldatzen du, eta benetakoa dena eta ametsa irudietan nahasten ditu.



“For Mr. Punch, McKean has come up with a dazzling array of technique and style, using 
photography, drawing, and painting — and creating his own three-dimensional model 

puppets. At first, I found all this versatility intrusive and irritating, but within a few pages, 
the art had sucked me in completely and I was simply lost in the story.”

“Mr. Punch libururako, Mckeanek teknika eta estilo ezberdin mordoa erabili du, hauen 
artean argazkigintza, marrazketa, margoa, baina baita hiru dimentsiozko panpinen erake-
ta ere. Hasiera batean, aldakortasun hau guztiz desatsegina topatu nuen, baina horrialde 
batzu geroago, irudiek guztiz xurgatu ninduten, eta istorioan erabat barneraturik aurkitu 

nuen nire burua.”

Feature Focus on Mr. Punch
by Peter Hogan, from Previews, 1994

Jende askok esan ohi du konposaketa digital komplexu 
horiek erabiltzean, irudia gehiegi konplikatzen duela Mckea-
nek, eta horrek desatsegin egiten duela. 
 Argi dago konplexutasun maila altuko lana dela, 
agian ez edozein begirako egina. Nik neuk beti topatu izan 
dut magnetismo ikaragarri bat irudi hauekiko, begiratzen 
dudan bakoitzean, hipnotizaturik bezala burua galtzen 
dudanaren setsazioa izan dut. Gainera berriro begiratzean 
aurkikuntza berriak egin izan ditut, zehetasun txikiak edota 
arrasto izkutuak. Mckeanek asko jokatzen du “ez erakus-
tearen” jolas horretan; informazioa distorsionatzean eta 
egiak erdizka esatean itxuraz baino askoz gauza gehiago 
esaten baita askotan.



BAKARKA: CAGES
Cages aipatu nahi dut Mckean en zine proiektuekin hasi aurretik. Cages 
Mckeanen bakarkako proiektu garrantzitsuena da. Komiki beltzaren ge-
neroan kokatu dezakegu, eta bere beste lanekin alderatuz, askoz simple-
agoa dirudi. Garrantzitsua dela uste dut, izan ere oso liburu mardula da 
eta, benetako proiektu handi bat. Honi, liburu osoa berak bakarrik egin 
duela batuz, berebiziko garrantzia ematen diot. 
10-15 urteko aldea dago Cages nobela grafikotik Mirrormask filmerarte, 
dena den erlazio handia ikusten dut horrelako proiektu mardulak bere 
zuzendaritzapean ipintzen dituenean, zinemagintzarako ere organiza-
zio eta produkzio maila handia behar baita. Txuri beltzean, baina bere 
berezko marrazteko estilo horrekin edozein komikazalerentzat aproposa 
den obra da Cages. Dena den, esan dudan bezala, Mirrormask filmea ez 
da 2005 arte argitaratuko.



“Editing is always a wondrous experience, an alche-
mical experience.  But on this film, working with 
an editor really for the first time, and noticing his 

approach, continually ‘on the story’, was a big les-
son. Any block of dialogue in the script longer than 
three lines looked suspiciously like fat needing to be 
trimmed. We cut our penultimate edit, which didn’t 
have any scenes or large chunks to shed, down by 
ten minutes just by trimming frames, and the odd 

shot. I have no idea where all that fat came from, but 
it really helped. “

“Editatzea beti da esperientzia liluragarri bat, es-
perientzia alkimiko bat. Baina filme honetan, lehen 
aldiz editore batekin elkarrekin lan egiteak, eta bere 
istorioarekiko gerturaketa jarraitzea benetako lezioa 
izan zen. Hiru esaldi baino gehiagoko elkarrizketa 

blokeek itxura lodiegia zuten, moztu beharra ikusten 
nuen. Azken zatia mozteko, honek ez baitzuen moztu 

ahal zen eszenarik, zati txikiak zurituz, 10 minutu 
murriztu genuen. Ez dakit nondik atera zen sobera-

kin guzti hori, baina benetan lagundu zuen.”

Dave Mckean, Mirrormask Press Release. 2005

MUNDU 
BAT eta
MIRRORMASK



C: Zer esan dezakezu zure prozesu kreatiboari buruz?  Zerk erabakitzen du zein medio erabili: argazkigintza tin-
taren gainetik, margoa hiru dimentsiozko obren gainetik...? 

DM: Momentuan darbiltenaren nahasketa bat izan ohi da. Argazkigintza, ordenagailuz egindako gauzak, hiru 
dimentsiozkoak... Zerbait hartzean buru belarri sartzen naiz, eta gidoiak eskatzen duenarekiko lan egiten dut. As-
kotan, gauzak ez datoz bat momentuan egiten hari naizenarekin, eta irtenbide propio bat eskatzen dute. Gehienek 
ordea bai, beraz, zatika jarduten saiatzen naiz. Sandman-en portada pilo bat hartu, CD pilo baten edota liburu 
askoren beste hainbat portadekin alderatu eta antzeko susmoa hartzerik dago, horretan sartuta egon naizelako 
une hartan. Aukerak dira, hala ere, edonork horietako bat besterik ez ikustea, honela medio batetik bestera sal-
toka nabilela pentsaraziz. Esaterako, lan eskas piloa atertzen da tintekin lanean hari naizenean. Ezkutatu egiten 

da beste media ezberdinetan zehar,

C: What can you tell me about your creative process? What goes into deciding which medium to use: photography 
over pen & ink; painting over three-dimensional pieces?

DM: It’s a mix between just what I’m into at the time; I just go through phases of liking heavily three-dimensional 
stuff, photographs, fan-out work, computer generated stuff, or whatever, and then what the script demands. Some 
things just cannot be slotted into what I happen to be doing at the time and demand their own solutions. Most of 
it can, I just tend to go in phases. You’ll get a bunch of Sandman covers and a bunch of CD covers and a bunch 

of book covers, a bit of this and a bit of that and they’ll all have a similar feel to them, because that was just what 
I happened to be into at the time. Chances are, people will only see one of those things and it looks like I keep 
jumping around all the time. Actually, an awful lot of work gets done while I’m in the pen and ink stage. It gets 

dissipated out across a lot of different media.

The Chiaroscuro in an Artisan’s Eye
excerpts from an interview by Carnell, from Carpe Noctem vol. II issue 4, 1995

 Mirrormask ikusi egin behar da. Mckeanek betidanik gusstoko izan zuen zinea, eta zinearekin lan egiteko gogoa ere. Emaitza noski aparte-
koa da. Ipuin baten antzera kontatua, baina marrazkilariaren maginario guztia sartuz eta mugimenduan. Efektu digitala ez da makillajea, aldiz itxu-
ra trakets eta anti-efektista da askotan. Bere ilustrazioetan bezala, ezin da esan ziur benetakoa zer den eta zer den irreala. Gazte baten bi munduak 
ageri dira, eta biak nahasturik: argia eta iluna. Eta ezin jakin ispiluaren zein aldetan gauden kokaaturik. Beste aldean gure isladak akabatu egin 
nahi gaitu bere esku maltzurrekin baina bere eskuak gure eskuak dira. 
 Mirrormask ez da ohiko zinea, bertan ez dago hollywood, baina Mckeanek ispilua gurutzatzea lortzen du eta historio fantastiko bat erreali-
tate bilakatzen du.



 Orotarik egiteko gai den artista da Mckean, baina are gehiago ere, jaten duen guztitik ikasten du, eta ez 
du gauza berriak probatzeko inungo arazorik. Polibalentzia horrek, gauza ezberdin mordoa sortzera bultzatu dute, 
umeentzako liburutatik, pelikuletara, baina hare gehiago, bere denetik egiteko gaitasun horrek ez ditu bere esfort-
zuak sakabanatu. Honela bere interesak eta ideiak jorratzeko formula eta metodologia berriak bilatu eta aurkitu 
dituelarik. Batzutan batzutatik bakarrik xurgatuko du, bestetan denetik nahastuko du, baina nola edo hala sorkunt-
za horien konbinazio horietatik ideia, kontzeptu eta material berriak topatuko ditu, erumu berriak deskubritu edo 
gauzak kontatzeko formula berrietaz jabetu. 
 Mckean es da grafismo edo teknika batekin konformatu, bere egiteko (ikusteko eta marrazteko) era garatu 
du, baina behin da berriz erabili ordez, eremu eta lurralde berrietan mugitu da non berezkoak zituen sustrai horiek 
material berria xurgatu duten. 
 
 Asetzen zailak izaten dira artistak, inkorformistak, askotan etiketa hori daramate behintzat. Goizean lo 
eginen dute, ametsgaiztoak dituzte. Oso ametsgaizto arraroak dira, ipotxak gela gorrietan dantzan, balea elektro-
niko erraldoiak, koloretako lauki formako suzko izakiak...  Eguerdian, jaiki ostean, arrazoiaren munduan eraikitzen 
dute. Trastez beteta dagoen taller txiki eta zikin batean. Bertan pieza piloa dute, batzuk aurkituak besteak sortuak. 
Artistek bi esku dituzte eta horietaz baliatzen dira sortzeko. Arratsaldean: KAOS. Eraikitako guztia apurtu, dese-
gin, suntsitu. Egindako ezerk ez du eta balio. Gainera gauzak apurtzeak berotu egiten du. Ez du legerik, ez ditu 
bere arau propioak ere errespetatzen. Dena apurtu eta erre du, eta amaitzean, hondakinak, errautsak gorde ditu. 
Gauean dena hartu eta laborategira eraman ditu hondakinak. Bertan lotara joan eta ametsetan alkimia egiteko, eta 
ametsak ere eskuekin moldatuko ditu.  



 Dokumentazio guztia Dave Mckean beraren web orritik atera da.
 http://www.mckean-art.co.uk/

- Inigo Benito Molinero - 2011 -


