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»V drugih državah so, ko jim je začela goreti hiša, najprej gasili požar, potem pa iskali krivce. Pri nas smo se odločili najprej iskati požigalce,
pri tem pa tvegali, da bo hiša pogorela do tal.«

Guverner Banke Slovenije BOŠTJAN JAZBEC, v Večeru, o napačni taktiki

Vir: http://www.mladina.si/152115/izjave-tedna/
 

 
22.12.2013
 

Stripolis
  
Četrtkov Stripolis v prostorih Pop-up doma v Tobačni. Tema večera je bil scenarij za strip. Gostje: Žiga Valetič, Miha Mazzini in Gašper Rus,
povezoval je izar Lunaček.

 

 
22.12.2013
  

Sodobni slovenski mladinski strip
   
Letošnje leto bomo na Študentski založbi zaključili drugače kot ponavadi, saj bomo besedo prepustili striparjem. Slovenski mladinski strip v
zadnjem času doživlja pravi razmah in z veseljem spremljamo njegov razvoj, zato vam na razstavi predstavljamo štiri vidne avtorje na tem
področju.
  
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana: 16.12. - 23.12.2013
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Vir: http://www.mladina.si/
 

 
13.12.2013
 
Nova številka Reporter Magazina: Intervju z Mikijem Mustrom
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Tekst: Silvester Šurla
 
http://www.reporter.si/iz-tiskane-izdaje/nova-%C5%A1tevilka-reporter-magazina-intervju-z-mikijem-mustrom/20836
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Diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
07.12.2013

Kultura

Alan Ford z elementi čvrste erotike
Izšel je drugi album stripovskih primerov kultnega detektiva Dicka Longa

Max Modic  |  7. 12. 2013
  

Štef Bartolić (letnik 1967), eden najboljših in najbolj profiliranih hrvaških striparjev in ilustratorjev, s svojim najnovejšim albumom. 
© Anže Buh
 
Ta veseli dan kulture je bil letos za odtenek bujnejši, saj se ga je v Strip-Art-Nici Buch obhajalo s predstavitvijo drugega
stripovskega albuma okroglih povesti Dicka Longa, najslavnejšega zasebnega detektiva v tranzicijski regiji, z najdaljšim
... spiskom uspešno rešenih primerov. Dick Long ... ime, ki odzvanja v ušesih njegovih strank, polnih argumentov v
predelu dekolteja ter območju bokov.
  
»Poznate tiste raziskave, po katerih so Hrvati drugi najboljši ljubimci v Evropi? Dick Long je zaslužen za ta rezultat.
Poznate statistiko, po kateri so Hrvati obdarjeni in neustavljivi seksualni stroji? Tudi tukaj je na delu Dick Long. Ste se
kdaj vprašali kako je mogoče, da Hrvatice seksajo pogosteje kot Hrvati? Dick, samo Dick,« beremo na zadnji strani
albuma, ki se mu žanrsko nadgrajeni moški pogled preprosto ne more upreti. »In medtem ko Dick predano opravlja vaše
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delo, s ciljem, da naposled osvojimo prvo mesto, naredite enako kot vsi ostali hrvaški možje – zavalite se v naslanjač,
prebirajte njegove pustolovščine in ne ozirajte se na zvoke iz spalnice.«
  
Zasebni detektiv Dick Long se je prvič pojavil junija 2000 na stripovskih straneh hrvaške izdaje Playboya, že od prve
epizode dalje pa je šarmiral s posrečeno in potencirano kombinacijo klišejev iz žanrske in pogrošne krimi literature,
dopolnjeno s protagonistom, ki je videti kot karikatura Humphreya Bogarta, Leslieja Nielsna in Clinta Eastwooda,
zrolanih v eno s svojimi filmskimi vlogami, ter vmeščeno v hard-boiled okolje romanov Raymonda Chandlerja,
prešpikanih z aktualnimi zgodami in nezgodami iz hrvaške tajkunsko tranzicijske realnosti. Vse to, za zvrhano mero
bralnega užitka prerešetano še z jedkim parodiranjem principov moškega šovinizma in patriarhalnega ustroja, je
predstavljalo eksplozivno humorno zmes, ki je med stripovsko populacijo Playboy prodajala bolje kot razgaljene
mladenke.
  
Dick Long je na Playboyevih straneh ostal celih 126 mesecev, se pravi deset in pol let, kar je za nek stripovski serial celo v
svetovnem pogledu zavidljiva doba. Še več, strip si je takorekoč že s prvo epizodo nabral zvesto občinstvo in ustvaril
kultni status. Angažirano dodelana hard-boiled parodija z dodano vrednostjo v obliki presežka mojstrsko upodobljenih
pin-up deklet, je zaslovela predvsem zaradi veličastne grafične podobe, ki jo je Dicku in njegovim strankam vtisnil Štef
Bartolić (letnik 1967), eden najboljših in najbolj profiliranih hrvaških striparjev in ilustratorjev, ki ima za pasom še dva
kultna stripovska seriala in sicer grotesko Crni Popaj in najstniško rokenrol pripovedko Gluhe laste.
  
Štefov stil je edinstven, njegova dela pa duhovita in neubranljiva. Kot rečeno, je v desetih letih in pol zrisal 106
štiristranskih epizod Dicka Longa, ki naposled doživlja integralno objavo v štirih 108-stranskih trdo vezanih stripovskih
albumih. Prvi album je izšel lani in je že skoraj razprodan, drugi pa je še topel in nezadržno vabi k branju. Oba sta na
voljo v Strip-Art-Nici Buch. Tisti, ki ste zanju pozabili pisati Miklavžu, ne ponovite te napake, ko bosta v mestu Božiček
oziroma dedek Mraz!
 
Vir: http://www.mladina.si/151641/alan-ford-z-elementi-cvrste-erotike/
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Vir: http://www.mladina.si/
 

 
03.12.2013
  

Avtor stripov o Asterixu s tožbo nad hčer
Sylvie Uderzo: Očeta izkoriščajo
2. december 2013 ob 20:39,
zadnji poseg: 2. december 2013 ob 21:06
Pariz - MMC RTV SLO

Sylvie Uderzo, hči enega izmed avtorjev slovitih stripov o Asterixu, je že pred leti napovedala boj "proti kapitalizmu" oziroma
temu, da bi strip ustvarjal drug avtor. A njen boj očitno še najbolj moti - njenega očeta.

Še več, te dni je 86-letni Albert Uderzo napovedal, da bo hčer in zeta tožil zaradi "psihičnega nasilja".

Za kaj gre? 35. zvezek Asterixa z naslovom Asterix v deželi Piktov, ki je izšel pred dobrim mesecem, je bil obenem tudi prvi, pri katerem ni
sodeloval Uderzo. Zgodbo je namreč napisal Jean-Yves Terri, narisal pa Didier Conrad.

Sylvie: Oče je žrtev zlorabe
Uderzo, ki je strip dolga leta ustvarjal skupaj z Renejem Goscinnyjem (1926-1977), je sicer že pred nekaj leti napovedal slovo od
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ustvarjanja. A njegova hči Sylvie je tedaj povedala, da noče, da bi stripe ustvarjal nov avtor, saj naj bi založnike pri tem gnal le pohlep. Strip
se bo tako lahko nadaljeval še po njegovi smrti, s čimer pa bo izdan njegov duh, je prepričana.

Leta 2011 je vložila tudi tožbo, saj je prepričana, da je Uderzo žrtev izkoriščanja oziroma "zlorabe njegove ranljivosti". Spor sega že v leto
2007, ko so založniki Sylvie odslovili kot skrbnico njegovega premoženja.

Uderzo: Nisem ranljiv, ampak nadlegovan
A njen oče se je na sodišču odzval z besedami, da še malo ni ranljiv, temveč da je postal žrtev nadlegovanja hčere in njenega moža Bernarda
Boyer de Choisyja.

Za zdaj kaže, da bo sodišče hčerino sodbo zavrglo, saj je bil Uderzo med sojenjem razglašen za mentalno prištevnega. Ni pa še jasno, kakšne
posledice bo imela nasprotna tožba, ki jo sam namerava vložiti proti hčeri in zetu.

Bralcev spor ne zanima
Asterixa medtem nove in nove generacije berejo dalje. Po vsem svetu je bilo prodanih že več kot 352 milijonov stripov o malem galskem
bojevniku in njegovem zajetnem prijatelju Obelixu, prevedeni pa so bili več več kot sto jezikov.

E. S. 
  

Uderzo na letošnji razstavi o svojem junaku. Ne spremlja ga njegova hči, temveč Anne, hči Reneja Goscinnyja. Foto: EPA
  

Nova avtorja Conrad in Terri. Foto: EPA
  
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/avtor-stripov-o-asterixu-s-tozbo-nad-hcer/324066
  

 
02.12.2013
 

S humorjem nad samomor
Vir / Avtor:  Sandra Krkoč
30. november 2013 (nazadnje spremenjeno: 15:38 30. november 2013)

Samomor še vedno velja za eno najobčutljivejših družbenih tematik, o kateri se raje molči, kot govori, čeprav po zadnjih statistikah umre več
ljudi, ki si sodijo sami, kot skupno v vojaških spopadih in naravnih nesrečah. Literat, grafični oblikovalec in publicist Žiga Valetič je to tematiko
brez zadržkov prenesel tudi v leposlovje in strip.
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(Foto: Tomaž Skale)

Zadnji roman Žige ValetičaOptimisti v nebesih, ki še ni izšel, a se je uvrstil med nominirance za nagrado
modra ptica, je že četrto delo v avtorjevem opusu, ki tako ali drugače skuša detabuizirati smrt. Zakaj se na
umetniškem terenu sogovornik tako pogosto ozira k tej temi? »Sam razmišljam o smrti, ker bi rad živel polno
življenje. Da bi to dosegel, ne vidim drugega načina, kot da se zavedam končnosti in minljivosti, saj nas smrt
postavi pred dejstvo, da je vsak trenutek lahko zadnji in zato skrajno pomemben.«

Roman kot preprečevalec

Deset let po tem, ko se je Žiga Valetič sam spopadal z bipolarno motnjo, ki v depresivnih fazah ustvarja tudi
željo po smrti, se je v romanu Tunel: trgovina s samomorilskimi pripomočki s humorjem ozrl na travmatično
obdobje svojega življenja. Kot pravi, je delo napisal intuitivno in se šele potem, ko je izšlo, začel
obremenjevati z mislijo, kako se bodo bralci, še posebno svojci samomorilcev, odzvali. Najbolj pa ga je bilo
strah, da bi roman celo koga spodbudil, da bi bolj intenzivno razmišljal o samomorilni nameri. Začel je
brskati po strokovni literaturi, da bi videl, ali se njegov leposlovni poskus ujema z uradno doktrino
suicidologije, in pri tem ugotovil, da je področje strokovno precej slabo obravnavano. Naslednjega pol leta je
vsak dan pisal blog, na katerega se je odzvalo veliko ljudi, to pa je postala osnova za strokovno monografijo
Samomor: večplastni fenomen.

Kasneje je, podkovan s strokovnim znanjem in po posvetovanju s suicidologi, ugotovil, da fiktivna zgodba iz
Tunela, v kateri nekdanji tržni inšpektor v Ljubljani odpre trgovino s samomorilskimi pripomočki, ki pa se v
praksi ne obnesejo in zato nihče ne more storiti samomora, sovpade s konceptom preprečevanja samomora.
Da bi pripoved lahko imela vsaj kanček učinka, kot ga je imel roman Arta Paasilinne Očarljivi skupinski
samomor, ki je v mesecih po izidu precej znižala samomorilsko statistiko na Finskem, je sogovornik dobil
potrditev tudi v praksi. Amaterska gledališka skupina iz Kulturnega društva Pameče - Troblje je pripoved
postavila na oder in kar nekaj gledalcev je za predstavo potovalo po Sloveniji, marsikdo pa je Valetiču po
uprizoritvah zaupal tudi svojo osebno zgodbo. »Znanka je mesec dni za tem, ko je samomor storil njen brat,
po predstavi prišla k meni in se mi zahvaljevala za napisano. Gospod, čigar mama je storila samomor med
drugo svetovno vojno in ki se zato 50 let ni mogel smejati ob tej tematiki, pa mi je povedal, da se je ob
branju moje knjige ves dan krohotal.«

Sogovornik se nasploh loteva svojih tekstov s humorjem, ker meni, da ima humor velik pomen tako pri
razumevanju življenja kot smrti, saj nas »vrača v živost sedanjega trenutka«. Opozarja pa, da je ob
tematikah, kot je samomor, pomembno, na kakšen način je šala posredovana. »Ljudje so, vsaj nekateri, ob
mojih tekstih začutili dobronamernost, sočutje in empatijo.«

V stripovskem jeziku

Z romanom Tunel: trgovina s samomorilskimi pripomočki je pisec predramil tudi mlajše generacije, da
konstruktivno razmišljajo o tematiki samomorilnosti, saj mu je skupina srednješolk, ki je delo prebrala na
predlog svojega profesorja, poslala kup odzivov, med katerimi ni manjkalo konstruktivno kritičnih. Potem ko
je o samomoru že predaval številnim osnovnošolcem in srednješolcem, se jim je letos spomladi približal še za
korak, in sicer z risanim romanom Gugalnica, prvim tovrstnim pri nas, ki ga je ustvaril v tandemu s
striparjem Gašperjem Rusom.

Zgodba se mu je porodila po tem, ko si je ogledal dokumentarni film, v katerem se otroci in mladostniki, ki
so doživeli samomor znotraj družine, enkrat tedensko srečujejo, saj se najbolj sprejete počutijo med vrstniki,
ki so doživeli enako tragedijo. Avtor pripovedi ni oblekel v stripovski jezik samo zato, ker se je z njim
enostavneje približati mlajšim generacijam, temveč tudi zato, ker so tragične čustvene situacije prikazane na
manj grozljiv in bolj zgoščen način kot denimo v filmu – ob tem pa vizualne plati ne izpuščajo. V času, ko je
otrokom tako rekoč ves svet dostopen prek televizije in spleta, se sogovorniku zdi še posebno pomembno, da
se starši in vzgojitelji z otroki pogovarjajo tudi o smrti in celo o samomoru.

  
Vir: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/s-humorjem-nad-samomor
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