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 Drobtinice   

 

 
26.06.2013
 

 

 
21.06.2013
 
Diareja
 

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

 
20.06.2013
 
Iztok Sitar
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18.06 2013
 
Jože Trobec - Roman Jakič
  

 

 
15.06.2013
 
Diareja
 

 

 
15.06.2013
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ZADNJA VŽIGALICA V GRAZU
     Forum Stadtpark, Graz, Avstrija
     odprtje: 21. 6. 2013 ob 19.00

     Kaj se zgodi, ko ni finančnih sredstev za razstavo, ti pa bi rad vseeno ustvaril nekaj pomembnega, s težo?

     To vprašanje je bilo vodilo za razstavo, ki jo kurira latvijska strip revija kuš! K sodelovanju so povabili ilustratorje in stripavtorje,
da iz skoraj nič ustvarijo nekaj velikega. Na papirček cca. 0,00166m2 so morali narisati interpretacijo »zadnje vžigalice«. Zbirko
umetniških del je moč shraniti v nekaj škatlic za vžigalice.

     Razstava je duhovit komentar na oh-tako-grozno finančno krizo in lov na iskanje preživetvenih strategij umetniških razstav.
Začetke projekta sega v jesen 2009, in zbirka danes šteje 336 del, tako mednarodno velecenjenih kot manj znanih avtorjev iz 52
različnih držav.

     Na razstavi sodelujejo tudi slovenski avtorji: Andrej Štular, David Krančan, Gašper Rus, Kaja Avberšek, Matej Stupica, Matej
Lavrenčič, Marko Kociper, Leon Zoudar, Miha Hančič, Petra Preželj in Jakob Klemenčič.

     Razstava bo na ogled do 20. 7.2013 

     Razstavo si bomo novembra lahko ogledali v CUK Kino Šiška.
  

 
15.06.2013
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     Blok se je tokrat razširil na sosesko!

     maj 2013, 96 str., 2,5 €
     naslovnica: Bendik Kaltenborn

     Nova številka Stripburgerja je zares nekaj posebnega. Aha, pa smo spet tam. Zakaj pa tokrat, boste rekli? Ker Stripburger še nikoli
v svoji dolgoletni zgodovini ni bil tako barvit! Kar je res, je res. Pred vami je natisnjen dokaz.

     Namesto standardnih osmih barvnih strani, jih je tokrat kar triintrideset! Razlog za to je norveški blok, ki predstavlja razvito in
očitno barvito stripovsko žarišče, kjer dobrih striparjev ne manjka. Med njimi so tako stari kot novi znanci naše revije: Jason, Bendik
Kaltenborn, Lars Fiske, Kristoffer Kjølberg, Christopher Nielsen, Anna Fiske, Inga H. Sætre, Sindre W. Goksøyr in Martin
Ernstsen.

     Pomesti smo torej morali ostale stripovske prispevke v naslednjo številko in pustiti prostor severu. Blok se je razširil na sosesko in
temu primerno dolg je informativni tekst o norveški stripovski sceni, ki ga je spisala novinarka in prevajalka Erle Marie Sørheim.

     A ne skrbite, naše mesto je kljub temu še vedno multinacionalno: slovensko bero nosita Martin Ramoveš in David Krančan,
britansko zastavo vihti Alex Potts, švedsko/nemško navezo zastopa naš stari znanec Lars Sjunnesson z že tretjim delom mini serije
o barabi Åkeju.

     Poplavi v mestu dobrih stripov so podlegli tudi teksti. Teh je manj, nadaljuje se teoretična rubrika Raz, dva, strip!, v čast nam je
bilo intervjuvati norveškega stripovskega nomada Jasona.

     Za nameček je tu, kot vedno še domačijsko-svetovljanski venček recenzij, ki so ga spletli naši redni recenzenti Ana Bogataj,
Gašper Rus in Koco.

     Barvit pozdrav!
   

 
14.06.2013
 
Finance - Karikatura dneva
 

  
Vir: http://www.finance.si/8342044/Karikatura-dneva
 

 
14.06.2013
 
Diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
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13.06.2013
  
Igor Sinkovec
 
Greva na Stripolis :)
 

  

 
12.06.2013
 
Pazite kaj govorite!
 

  

 
07.06.2013
  
Diareja
  

 
Vir: http://www.mladina.si/
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06.06.2013
 
Jutrišnja Mladina
  
Daltonovi
 

  

 
03.06.2013
  
Medgeneracijska delavnica stripa
  
ZRZ EPEKA prireja 4., 5. in 6. junija 2013 medgeneracijsko delavnico stripa, ki jo bo izvajal mladi likovni umetnik Matija Bobičić.
 
Na delavnici stripa, ki bo potekala v sklopu projekta Skupaj za boljše življenje boste spoznali, kdaj je strip nastal ter kako se je razvil -
se
pravi izvedeli boste zgodovino stripa, spoznali značilnosti različnih stilov, najbolj znane stripovske junake in stripe na področju bivše
države,
Evrope (predvsem Italije, Francije, Belgije in Velike Britanije), kako nastane strip in kaj potrebujemo za risanje, če ga želite sami
ustvariti. 20
udeležencev različnih generacij bo ali posamezno ali v skupinah in napisalo zgodbo, naredilo scenarij in nato pričelo z izdelovanjem
stripa. Med
delavnico bo na voljo ves material in orodje za ustvarjanje.
 
14. junija ob 18. uri pa bomo v prostorih društva ZRZ EPEKA slovesno razstavili dela.
 
Po otvoritvi razstave stripa bomo nadaljevali kulturno druženje v Kibli, Ulica kneza Koclja 9 v Mariboru, kjer bo DJ Estefanio predvajal
različne
melodije slovenskih in tujih glasbenikov različnih generacij. Vsaka generacija bo lahko poslušala svoje priljubljene melodije svoje
mladosti.
 Prijave in dodatne informacije za delavnico sprejemamo na jure@epeka.si, 031 88 33 17
 
Delavnica je podprta s strani EU programa Vseživljenskega učenja – Grundtvig.

www.epeka.si / epeka@epeka.si
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DVE BREZPLACNI STRIPBURGERJEVI DELAVNICI
www.stripburger.org

1.
MINI STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA
O'ZIVELA KNJIZEVNOST, GALERIJA SKUC, STARI TRG 21, LJUBLJANA,
pon., 17. in torek, 18. junij 2013, 18.30-20.30

2.
POLETNA STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA
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Poletje v MGLC, Mednarodni graficni in likovni center, Pod turnom 3, Ljubljana
torek, 9. julij 2013: 10.00 – 18.00
sr., 10. julij 2013: 10.00 – 18.00 
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