משפחת סופר-על (ארה"ב) ,סרט שהופק ע"י "פיקסאר",
הוקרן בהקרנת בכורה ב 27-באוקטובר  ,2004מה שזיכה את
החברה במה שהיו אז ההכנסות הכי גבוהות שלה בסופ"ש
הקרנות בכורה .חמש שנים מאוחר יותר" ,בום! סטודיו'ס"
החלו להוציא מיני-סדרה של חוברת קומיקס המבוססת על
הסרט .סרט המשך לסרט המקורי עתיד לצאת ביוני .2018

2004
משפחת סופר-על

The Incredible

( Hulk #180אוקטובר
 ,)1974גויס כאחד
מהצעירים המחוננים
של פרופסור אקס
בחוברת Giant-Size
 X-Men #1מ.1975-

הקנדי בעל הטפרים,
שהבליח לראשונה
ברצועה האחרונה של

1974
וולברין

of Secrets

סדרת הטלוויזיה המצליחה מ 1993-הביאה
להופעתן של מספר חוברות קומיקס של פאוור
ריינג’רס שיצאו לאור ע”י “המילטון” מנובמבר
 .1994לאחר מכן“ ,מארוול קומיקס” הוציאו שתי
סדרות משלהם .במרץ “ ,2016בום! סטודיו’ס”
הוציאו חוברת קומיקס מחודשת שהתייחסה
לסדרה המקורית.

1993
מייטי מורפין פאוור ריינג’רס

( #92יולי )1971
בטרם קיבלה קומיקס
משלה בשנה
שלאחר מכן.

הדמות המטרידה של
 ,DCשנוצרה ע”י לן וויין
(כותב) ובני רייטסון
(אמנות) ,נראתה
לראשונה
בחוברת House

1971
יצור הביצה

ההפקה המשותפת
הראשונה של סטן לי וג’ק
קירביThe Fantastic ,
 ,Four #1הופיעה על
המדפים בנובמבר .1961
ארבעת המופלאים היו
קבוצת-העל הראשונה
של “מארוול” והם תרמו
לעלייתה המטאורית של
החברה בשנות ה.60-

1961
ארבעת המופלאים

כשעל הכריכה התאריך מרץ
 .1941סימן ההיכר של הקפטן
– המגן העגול (למעלה) –
החליף את הגרסה המשולשת
מגיליון .#2

,Captain America #1

הגיבור עטור הכוכבים שנוצר
ע”י האמנים ג’ו סיימון וג’ק
קירבי הופיע לראשונה
בחוברת הקומיקס

1991
דדפול

גיבור-העל הדמוני של
מייק מיגנולה הופיע
לראשונה – בצורת
אב-טיפוס – על כריכת
הפנזין האיטלקי Dime
( Press #4מרץ )1993
לפני שהגיח כדמות
מבוססת ומפותחת
בחוברת San Diego
Comic-Con Comics
( #2אוגוסט .)1993

1993
מייטי מורפין פאוור
ריינג’רס

 The X-Men #1יצא
לאור ב 10-בספטמבר
 ,1963אך שוכני בית
הספר של פרופסור אקס
לצעירים מחוננים היו
אמורים להיקרא במקור
“המוטאנטים” .המוציא לאור
של “מארוול” ,מרטין גודמן,
חשב שהשם עשוי להיות
תמוה בעיניי הקוראים ,ולכן
סטן לי שינה אותו.

Tales of Suspense

שכיר החרב נראה לראשונה
בחוברת New Mutants
( #98פברואר .)1991
דדפול ,שהתחיל כנבל,
הפך לאנטי-גיבור שנוי
במחלוקת ,וב 1993-זכה
למיני-סדרה משלו בשם
 .The Circle Chaseהסרט
דדפול משנת ( 2016ארה”ב)
הוא הסרט הכי מרוויח
(ברוטו) בסיווג צפייה .R

2004–1974

( #15אוגוסט  ,)1962בעוד
שהחוברת The Amazing
 Spider-Manהופיעה במרץ
 .1963הדמות נרקמה ע”י סטן
לי והאמן סטיב דיטקו.

Amazing Fantasy

טווה הקורים
האייקוני של “מארוול”
הופיע לראשונה בחוברת

1962
ספיידר-מן

74–1962

במאי “ ,1984הגיבורים הירוקים עם השריון”
מיכלאנג’לו ,ליאונרדו ,דונטלו ורפאל קיבלו קומיקס
משלהם שפורסם ע”י “מיראג’ סטודיו’ס” .לאחר
מכן הגיעה סדרת אנימציה טלוויזיונית בשנת .1987
בתחילה ,נוצרה הרביעייה (ע”י קווין איסטמן ופיטר
לרד) כסאטירה של ארבעה כוכבי קומיקס באותה
תקופה :רונין ,צרברוס ,דרדוויל והמוטאנטים החדשים.

1984
צבי הנינג’ה

62–1941

הגיבורה האמזונית של
 DCקומיקס פרצה
לסצנה בחוברת All Star
( Comics #8התאריך
על הכריכה הוא דצמבר
 ,)1941על אף שהיא לא
קיבלה חוברת קומיקס
משלה עד לקיץ .1942

1941
וונדר וומן

(על הכריכה מצוין
התאריך ינואר .)1940
בתחילה ,האלטר-אגו שלו
היה ג’יי גאריק ,אך הדמות
עברה מספר גלגולים.

Flash Comics #1

“המאיץ האדום” ,שנוצר
ע”י האמן הארי לאמפרט
והכותב גארדנר פוקס,
הופיע במקור בחוברת

1940
פלאש

41–1940

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

( #39מרץ )1963
הייתה החוברת שבה
הופיע לראשונה
האלטר-אגו בעל כוחות-
העל של טוני סטארק .ששת
הסרטים נכון להיום בכיכובו
של רוברט דאוני ג’וניור
(ארה”ב) כאיש בחליפת
הברזל ,הפכו אותו לשחקן
גיבור-על הכי מצליח.

1963
אקס-מן

1963
איירון מן

ההצלחה של סופרמן
עוררה ב DC-את
ההשראה לרקום עמיתה
נקבה – כלומר בת דודתו ,קארה
זור-אל .היא נוצרה ע”י אוטו
בינדר (כותב) ואל פלאסטינו
(אמנות) והופיעה לראשונה
בחוברת Action comics
 #252במאי .1959

1959
סופרגירל

שתי דמויות קומיקס טוענות
לתואר גיבורת-העל הראשונה.
פנטומה הייתה גיבורת-
העל הראשונה בעלת כוחות
על-אנושיים שהופיעה בדפוס,
בחוברת Jungle Comics #2
(פברואר  .)1940ואמנם ,גיבורת-
העל הראשונה שעטתה מסכה
וחליפה (ושנולדה באופן “טבעי”)
הייתה האישה באדום ,שנוצרה ע”י
ריצ’ארד יוז וג’ורג’ מאנדל עבור
החוברת Thrilling Comics
( #2מרץ .)1940

1940
פנטומה  /האישה באדום

1938
סופרמן
“איש הפלדה” הופיע
לראשונה בקומיקס בעל
הערך הכי גבוהAction ,
 .Comics #1סופרמן היה גיבור-
העל הראשון בעל כוחות-על :יכולות
לא-מהעולם-הזה שאפשרו לו לרוץ
מהר יותר מרכבת אקספרס ולזנק
מעל בניינים גבוהים בקפיצה אחת.
במהדורות מאוחרות יותר ,הוא הפגין
ראיית  ,X-Rayחוזק-על ויכולת לעוף.

קבוצת-העל הזו של כוכבי  ,DCהידועה גם בשם “ליגת הצדק של
אמריקה” ( ,)JLA, Justice League of Americaהופיעה לראשונה
באוקטובר-נובמבר  .1960על אף שבאטמן וסופרמן היו חלק מהקבוצה,
הם הופיעו בהרפתקאותיה לעתים רחוקות ,בעוד שהצייד ממאדים
(למטה ,מימין) סיים את תפקידו ההתחלתי בליגת הצדק ב.1968-
החמישייה שלמטה הופיעה על כריכת המהדורה הראשונה שלהם.

1960
ליגת הצדק

קבוצת גיבורי-העל הראשונה ,הJustice( JSA-
 ,)Society of Americaנראו בתחילה על הכריכה
של ( All Star Comics #3מהדורת חורף .)41-1940
החברים המייסדים ,שנראים משמאל לימין למעלה,
היו :אטום ,דוקטור פייט ,גרין לנטרן ,הוקמן ,הברק,
סאנדמן ,איש השעה והספקטר.

1940
חברת הצדק של אמריקה

“הצלבן בגלימה” ,פרי יצירתם של
האמן בוב קיין והכותב ביל פינגר
(שניהם מארה”ב) ,הופיע לראשונה
בחוברת הקומיקס Detective Comics
 .#27הטיוטות הראשונות של קיין עבור
התלבושת של באטמן כללו טוניקה אדומה
מבריקה ,כנפיים ומסכה שחורת עיניים.
פינגר הציע מספר הצעות מפתח על מנת
להפוך את התלבושת למאיימת יותר.

1941
קפטן אמריקה

ישנם מספר קפטני-מארוול ביקום מארוול,
אך זה שנראה כאן הופיע לראשונה בחוברת
( Whiz Comics #2על הכריכה מצוין התאריך
פברואר  )1940וכיום הוא בבעלות  .DCהוא
היה כה פופולרי בשנות ה 40-עד שהמכירות
של חוברות הקומיקס שלו העפילו על אלו
של סופרמן .הוא ידוע גם כ”-שאזאם” ,על שם
הקריאה שהופכת את הילד בילי בטסון לקפטן
מארוול הגדול.

1939
קפטן מארוול

1939
באטמן

קרינת גמא הפכה
את דוקטור רוברט
ברוס באנר לענק
ירוק משתולל ,ולאחת
מהדמויות הנצחיות של
“מארוול” .החוברת The
 Incredible Hulkיצאה
לראשונה במאי .1962

1962
הענק הירוק

 #73מנובמבר .1941
הוא הפך להיות אחד
ממייסדי ליגת הצדק של
אמריקה.

More Fun Comics

הפלא המימי של  DCנוצר
ע”י פול נוריס ומורט ווייזינגר
והופיע לראשונה בחוברת

1941
אקווה מן

הופעת הבכורה של כוכב
השביט הייתה בינואר 1940
בחוברת Pep Comics
 .#1בגיליון  ,#17הוא הפך
לגיבור-העל הראשון שמת,
אף על פי שהדמות חזרה
לחיים מספר פעמים
החל מ.1960-

1940
כוכב השביט

40–1936
גיבור-העל הראשון,
שנוצר ע”י לי פאלק
(ארה”ב) ,היה הפנטום,
שהופיע לראשונה ברצועת
קומיקס משלו בעיתון ב17-
בפברואר  .1936הקומיקס
גולל את הרפתקאותיו של קית
ווקר ,שעטה מסכה וחליפה
סגולה על מנת להיהפך
לפנטום – הידוע גם כ”רוח
הרפאים שהולכת” .עיניה של
הדמות ,לבנות שנראות ללא
אישונים ,הפכו למאפיין של
דמויות גיבורי-על רבות לאחר
מכן ,כולל באטמן ,גרין לנטרן
והחץ הירוק.

1936
הפנטום

ישנם "גיבורי-על" רבים בגינס שיאי עולם  – 2018כולל הרבה אנשים רגילים שעשו דברים בלתי רגילים .למטה ,לעומת זאת,
אנו מציגים רצף של גיבורי-על קלאסיים אשר מאורגנים לפי סדר זמן הופעתם הראשונה – בין אם בקומיקס ,בסרט או
במקום אחר – ובו הם מופיעים בתלבושתם המקורית.

ציר הזמן של גיבורי העל

גיבורי על

