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Drobtinice

27.02.2013

Kaja Avberšek: Živalska farma #33
Likovni kritiki izbirajo, Cankarjev dom, 5. 3. 2013 - 3. 4. 2013

Stenska poslikava z naslovom Živalska farma #33 je izpeljana iz stripovsko zasnovanih ilustracij, ki so pred kratkim izšle tudi v tiskani
izdaji (Workburger, posebna izdaja revije Stripburger, Stripburger / Forum Ljubljana, december 2012). Ilustracije so prirejene in
prilagojene za predstavitev v preddverju Cankarjevega doma. Tako nastalo site-specific delo izkorišča značilnosti tega razstavnega
prostora, ki običajno pritegne predvsem pozornost naključnih mimoidočih. To nenamernost, začasnost, prehodnost in minljivost je
avtorica podprla z uporabo preprostih likovnih elementov in sredstev. S kredo poslikana stena deluje kot pločnik, dvignjen vertikalno.
Ko se ljudje sprehodijo mimo, zaporedje sličic, podobno kot v stripu, ustvari časovno dimenzijo. Navezava na oblike množične kulture
in "nižje umetnosti", kakršna sta strip in grafit, ustreza izkušnji javnega prostora. Slednji tako postane prostor za izražanje
(družbenokritičnih) mnenj in stališč. Uporaba šablon in ponavljanje elementov poudari namerni odklon od umetniškega elitizma. Z
reproduciranjem in recikliranjem avtorica podaja tudi kritiko "šablonskosti" sveta ter izraža svoj odnos do prenasičenosti in
onesnaženosti sveta s "kreativnostjo" in nenehno željo po novem.
Originalna zasnova Živalske farme #33, narejena s svinčnikom in tušem, je na razstavno steno narisana z barvnimi kredami. Likovna
izvedba in uporaba materialov zrcali igrivost, duhovitost in otroško iskrenost. Oblikovna preprostost in shematičnost prav tako izpostavi
konceptualno izhodišče – navezava na Orwellovo Živalsko farmo v poslikavo vnaša družbenokritičen naboj. Kaja Avberšek živalske
junake po zgledu iz otroških zgodb, pravljic in basni oživi z iskrivimi dialogi. Duhovite in domišljene besedne igre imajo vselej globji
pomen: slikajo človeške lastnosti in medsebojne odnose, odpirajo eksistencialna vprašanja, problematizirajo vrednotenje človeškega
dela, izpostavljajo pomanjkljivosti aktualne ekonomske in politične situacije ter (posredno) kritizirajo obstoječi družbeni red.
Kaja Avberšek raziskuje tudi odnos do sebe, saj ima kot ustvarjalka in lik znotraj ilustrirane zgodbe dvojno vlogo. Družbena kritika se
tako prezrcali v samokritiko. Ta se najbolje ubesedi v ogorčenju šablonskega piščančka: "Ti se norčuješ iz mene?! Ti, ki si se učila o
prebavi morskih zvezd, integralih, šelaku, Heglu, konstrukcijah, viskoznosti stekla, strojnih elementih, sublimnem pri Rhotku, kambiju,
Fibonaccijevem zaporedju, zlatem rezu, ergonomiji, agar agarju, nepravilnih nemških glagolih, trpljenju gospe Bovary, postmodernem
prostoru, šperplati, kapalajnu, olfanožu, svetobolju?!? Pa se poglej zdaj: rišeš živali iz šablone!!! A smo se za to borili?!"

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo pripravlja Slovensko društvo likovnih kritikov v sodelovanju s Cankarjevim domom.

25.02.2013
Daytona 2013
Tri tedne pred štartom letošnje legendarne dirke v Daytoni, ki bo na sporedu že 72. leto po vrsti, vam z velikim veseljem sporočamo, da se z moštvom Inotherm Racing Team ponovno odpravljamo
na to prestižno dirko. Za moštvo bo nastopil slovenski dirkač Boštjan Skubic na dirkalnem motociklu Yamaha R6. Cilj moštva in Boštjana je izboljšati najboljšo slovensko uvrstitev na tej dirki.
Spektakularna dirka je dolga 200 milj in poteka slovitem ovalu, ki je bil pretekli vikend prizorišče velikega obračuna avtomobilistov v seriji Nascar, kjer je v zadnjem krogu dirke v nižjem razredu prišlo
do velike nesreče in žal tudi do poškodb gledalcev na tribunah znamenitega ovala.
Dirka 200 milj Daytone, bo letos na sporedu že 72ič. Gre za eno najstarejših in najimenitnejših motociklističnih preizkušenj, ki je krona celotedenskega rajanja motoristov v Daytona Beachu na
Floridi. Na tradicionalni bike week se vsako leto pripelje več kot 600.000 motoristov, tako ta še vedno velja za daleč najbolj znan in največji motoristični zbor na svetu, dirka pa za eno najtežjih in
najbolj ekstremnih motociklističnih preizkušenj. Na edini moto dirki na svetu, ki poteka na strmo nagnjenem ovalnem dirkališču, skupina šestdesetih najboljših dirkačev sveta prevozi 57 krogov (
dolžina kroga 5.65 km), oziroma skupno 200 milj (322 km) dirke. Zaradi velikih hitrosti, ki presegajo magičnih 300 km/h in spektakularne vožnje tik ob zidu 32 stopinj nagnjenega ovala ima ta dirka
prav poseben čar. Ko k temu dodamo še bogato zgodovino in znamenita imena zmagovalcev dirke, je jasno, da bo tudi letošnja Daytona še kako zanimiva in pravi uvod v motociklistično sezono po
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dolgi zimi.
Naša ekipa se na ameriška tla odpravlja že čez teden dni. O vseh dogodkih pred, med in po dirki, bomo slovenske ljubitelje motociklizma redno obveščali v besedi in sliki!
Z lepimi pozdravi
Inotherm Racing Team

22.02.2013
Poseredujemo:
torek, 26. 2. 2013, ob 20:00, Komuna (Kino Šiška, Ljubljana)
STRIPOLIS
serija družabnih večerov za vse striporisce in stripoljubce
Dragi striporisci in stripoljubci,
mesec je naokrog in spet je čas za novi Stripolis. Zgodil se bo naslednji torek, 26. februarja ob običajnih osmih zvečer, naš tokratni gost pa bo Max Andersson, legendarni
švedski stripar.
Max je avtor genialnega stripovskega albuma Pixy, ki so ga pri Stripburgerju prevedli v slovenščino že v letu 2006. V njem se glavni junak spusti v podzemlje na druženje s
svojim nesojenim otrokom, ta pa se je tačas v svetu mrtvih že prelevil v hardfakerskega zarodkastega kralja underworlda. Nora risba in asociativno-kompaktna zgodba sta
se tu združili v sodobno stripovsko klasiko, ki jo morate videti, da bi lahko verjeli. Večer bomo začeli s kratkim odlomkom iz stripa, nadaljevali pa s predstavitvijo Maxovega
opusa ter njegovega zadnjega v slovenščino prevedenega albuma Bosanski sploščenec, ki je nastal v sooavtorstvu z Larsom Sjunessonom, izšel pa pri Društvu za oživljanje
zgodbe 2 koluta pod uredniško taktirko Igorja Prassla. Max se nam bo nato pridružil na Skypu za kratek klepet, kjer ga boste lahko vprašali, karkoli vas bo zanimalo,
otvorili pa bomo tudi manjšo pregledno razstavo njegovih del.
Za zaključek uradnega dela bosta David Krančan in Kaja Avberšek napovedala še svoji skorajšnji stripovski razstavi v Kinu Šiška in Cankarjevem domu, Izar Lunaček in
Janko pa vam bosta predstavila obete za bodoče Stripolise ter novi spletni forum, kjer bomo lahko stripovsko sceno kovali tudi v premorih med mesečnimi druženji. Ker bi
po programsko nabitem spektaklu prejšnjega meseca tokrat radi pustili več prostora za neuradno socializiranje in sklepanje novih povezav, kar je navsezadnje eden
osnovnih namenov našega krožka, bomo večer na tem mestu nadaljevali z odprto debato in skupnim kovanjem veličastnih načrtov za prihodnost ob kapljici rujnega.
Pridite, luštno bo!
Vaš Stripolis
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22.02.2013
Diareja

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

22.02.2013
Mladina 8/2013, Izjave tedna

»To je tipični socialistični zakon, ki je napisan tako, da nikoli ne veš, kdaj boš kaj storil
narobe, pa če se ga še tako trudiš spoštovati.«
Poslanec SDS Branko Grims, v Reporterju, o protikorupcijskem zakonu
Vir: http://www.mladina.si/120690/izjave-tedna/

15.02.2013

Dva leva: Vlado Miheljak & Franco Juri
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Vir: http://www.mladina.si/120480/koltura-njihova-bo-osveta/

15.02.2013
Diareja

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

13.02.2013
Na današnji dan

13. februar: Snoopy, si kaj videl mojo modro odejico?
Zgodilo se je na današnji dan leta ...
13. februar 2013 ob 00:01
Ljubljana - MMC RTV SLO
Leta 2000 je dan potem, ko je umrl avtor komičnega stripa Peanuts Charles M. Schulz, strip še zadnjič izšel v različnih časopisih.
Strip je skoraj 50 let neprekinjeno izdajala cela vrsta časopisov (skupaj jih je bilo okrog 2 600) v 75 državah - in čisto vse je narisal sam Schulz. Poseben je bil strip tudi
zato, ker je bil eden od prvih, ki se ni osredotočal na le enega ali dva junaka, ampak celo skupino prijateljev. No, glavni je bil seveda Charlie Brown, tisti revež v
rumeno-črnem puloverju, ki ni preveč obvladal baseballa in spuščanja papirnatih zmajev.
Zasedbo so dopolnili še Snoopy, mali beagle z bujno domišljijo; Linus, filozof, ki se ni mogel odtrgati od svoje odejice; gospodovalna Lucy; Schroeder, virtuoz na klavirju in
zvest Beethovnov oboževalec; ter seveda ptiček Woodstock.
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Good Grief!, kot bi rekel Charlie Brown.
Vir: http://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/13-februar-snoopy-si-kaj-videl-mojo-modro-odejico/142462

07.02.2013
Diareja

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