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28.05.2011

Diareja: Delavnica stripa za male in velike otroke
DELAVNICA STRIPA
27. maj 2011 ob 11:48
MMC RTV SLO
Vetrinjski dvorec
Vetrinjska 30, Maribor
Sobota, 28. maj 2011 ob 16. uri
Najbolj poznan lik Tomaža Lavriča Diareja bomo ustvarjali na delavnici stripa, ki bo namenjena malim in velikim otrokom. Risali in
pisali bomo virtualno na spletni strani mladina.si - naredi sam svojo Diarejo in na papir pod strokovnim vodstvom mentorja in risarja
Edi Termotha. Najboljše izdelke po izboru komisije z Tomažem Lavričem na čelu bomo nagradili z praktičnimi darili.
Po delavnici bo dražba originalnega dela Diareje Tomaža Lavriča. Zaslužek od prodanega dela se bo namenil humanitarni organizaciji
H.O.P.E. za otroke Slovenije.
Za vodo in sladoled je poskrbljeno.
Vljudno vabljeni.
Več na: www.epeka.si
Novico je napisal uporabnik EPeKA.
Vir: http://www.rtvslo.si/vasa-novica/diareja-delavnica-stripa-za-male-in-velike-otroke/258502

27.05.2011
Diareja

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

27.05.2011
Čenča
maj 2011

Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca

27.05.2011
Na današnji dan
Zgodilo se je 27. maja leta ...
27. maj 2011 ob 00:00
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MMC RTV SLO
1939 je založba DC Comics izdala strip Detective Comics # 27, v katerem je luč sveta ugledal drugi superjunak te založbe
eden najslavnejših risanih junakov, ki se je kasneje preselil tudi na filmska platna.

Batman,

Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/27-maj-rodil-se-je-platon/144730

27.05.2011
postaja-strip-likovna-razstava

Ustavite se na Postaji Strip
Deveti mednarodni festival scenskih umetnosti Rdeči revirji! tudi letos vabi v svoj revir v Delavski dom Hrastnik.Ob 19. uri se lahko
udeležite odprtja stripovske razstave Postaja Strip.

Foto: Tomaž Lavrič
Več si preberite na: http://www.zurnal24.si/naslovnica/postaja-strip-delavsi-dom-hrastnik-214160/clanek

27.05.2011

Scenske umetnosti pred slikovito rudarsko kuliso
Festival Rdeči revirji
26. maj 2011 ob 13:10
MMC RTV SLO
S plesno predstavo Duet 012 Rosane Hribar in Gregorja Lušteka se nocoj v Hrastniku uradno začenja deveti festival
Rdeči revirji!.
Festival, ki ima tudi mednarodni značaj in se bo sklenil v nedeljo, po besedah umetniškega vodje festivala Branka Potočana temelji
predvsem na scenskih umetnostih.
Plesalec in koreograf Branko Potočan, ki živi in dela v Ljubljani, je v domači Hrastnik skupaj s sodelavci privabil številne uveljavljene
umetnike s področja plesa, gledališča, uličnega in lutkovnega gledališča, predvideni so tudi koncerti in razstave. Ob tem se v
dogajanje vključujejo tudi umetniki iz lokalnega okolja.

Natančen
program festivala
si oglejte tukaj

Prevečkrat spregledani strip v ospredju
Med letošnje osrednje teme festivala sodi strip, ki po Potočanovih besedah zajema ročne spretnosti in ustvarjanje, v povezavi s
stripom pa je na festivalu organizirana razstava in dvodnevna delavnica.
Obisk je brezplačen
Festival tradicionalno začenjajo z jutranjim izletom v Rudnik Hrastnik. Nekaj prireditev se bo zvrstilo popoldne še pred uradnim
večernim začetkom festivala, med drugim bodo ob 17. uri v Knjižnici Antona Sovreta Hrastnik odprli razstavo žičnatih portretov
Žičniki Braneta Širce. Večina dogodkov bo v prihodnjih treh dneh potekala v ali pred Delavskim domom Hrastnik, ogled prireditev pa
je brezplačen.
Festival organizira zavod za izvedbo in organizacijo kulturnih prireditev Vitkar pod Potočanovim vodstvom. Idejno izhodišče festivala
Rdeči revirji! temelji na spoju med tradicionalnimi in sodobnimi oblikami predstavljanja kulture in umetnosti v lokalnem okolju.
Obenem želi festival odpreti nove prostore kulture, pridobivati nova občinstva, vključevati nove žanre ter ohranjati in vzpostavljati
tradicionalne človeške vrednote v drugačni obliki. Festival je hkrati tudi odgovor na vse večjo centralizacijo umetniškega dogajanja. V
nekaj letih je zrasel v tradicionalni mednarodni festival.
Iz zibelke delavskega razreda
Udarno ime festivala uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji! izhaja iz sinonima za tri zasavske doline - Trbovlje, Hrastnik, Zagorje -, ki
so včasih predstavljale vrelišče boja za pravice delavskega razreda. Festival predstavlja način, kako vrednote ohraniti in jih znova
prebuditi v drugačni obliki.
A. J.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/oder/scenske-umetnosti-pred-slikovito-rudarsko-kuliso/258421
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24.05.2011

MESTNI	
  KINO	
  METROPOL	
  CELJE	
  IN	
  ŠKRAT	
  NIKO	
  PREDSTAVLJATA:
PROGRAM	
  SLOVENSKIH	
  KRATKIH	
  ANIMIRANIH	
  FILMOV

Sobota,	
  28.	
  maj	
  ob	
  16:00
vstop	
  prost
Dolžina:	
  57	
  min
Primerna	
  starost:	
  4+
Tudi	
  v	
  Sloveniji	
  nastajajo	
  animirani	
  ﬁlmi,	
  ki	
  so	
  kakovostni	
  in	
  primerni	
  za	
  mlade,	
  pa	
  jih	
  le	
  redko	
  vidimo	
  na	
  velikem	
  platnu.	
  Program	
  predstavlja	
  priložnost,	
  da	
  se	
  mladi
seznanijo	
  z	
  domačo	
  produkcijo.
Na	
  ogled	
  bodo	
  slovenske	
  klasike,	
  kot	
  tudi	
  novejši	
  animirani	
  ﬁlmi	
  priznanih	
  domačih	
  ustvarjalcev:
ZIMSKA	
  ZGODBA
Miki	
  Muster,	
  Slovenija,	
  1962,	
  8	
  min
Drobnega	
  vrabca	
  preganja	
  črni	
  maček.	
  S	
  pomočjo	
  prijatelja	
  Snežaka	
  vrabec	
  pretenta	
  in	
  kaznuje	
  mačka.
CEKIN
Dušan	
  Povh,	
  Slovenija,	
  1962,	
  11	
  min
Mali	
  Tin	
  rad	
  bere	
  kriminalke	
  in	
  tudi	
  sam	
  bi	
  rad	
  postal	
  čisto	
  pravi	
  ropar.	
  Neke	
  noči	
  se	
  odpravi	
  v	
  banko,	
  da	
  bi	
  ukradel	
  zlatnik.
MEDVED	
  BOJAN
Branko	
  Ranitović,	
  Slovenija,	
  1982,	
  5	
  min
Medved	
  Bojan	
  ima	
  le	
  čopič	
  in	
  tri	
  osnovne	
  barve,	
  s	
  katerimi	
  si	
  vedno	
  znova	
  pričara	
  svoj	
  svet.	
  Če	
  ga	
  zebe,	
  naslika	
  sonce,	
  in	
  če	
  mu	
  je	
  prevroče,	
  si	
  nariše	
  jezerce	
  in	
  skoči	
  vanj.
HRIBCI
Marjan	
  Manček,	
  Slovenija,	
  1993,	
  5	
  min
Še	
  niste	
  slišali	
  za	
  Hribce?	
  Poglejte	
  čez	
  hrib!	
  Tam	
  živijo	
  že	
  od	
  pradavnine.	
  Oče	
  Dajnomir,	
  mama	
  Miliboža	
  in	
  njun	
  sinček	
  Milimir.
ZASPANE
Črt	
  Škodlar,	
  Slovenija,	
  1959,	
  8	
  min
Mihcu	
  se	
  ne	
  da	
  v	
  šolo.	
  Nihče	
  ga	
  ne	
  more	
  spraviW	
  iz	
  postelje.	
  Budijo	
  ga	
  vsi	
  po	
  vrsW.	
  Komu	
  bo	
  uspelo?
PUŠČICA
Miki	
  Muster,	
  Slovenija,	
  1960,	
  7	
  min
Deček	
  za	
  odlično	
  spričevalo	
  dobi	
  čudovit	
  lok	
  in	
  puščico.	
  Toda	
  nikjer	
  mu	
  ne	
  dovolijo,	
  da	
  bi	
  puščico	
  izstrelil.
BIZGECI
Grega	
  Mastnak,	
  Slovenija,	
  2003,	
  5	
  min
Bizgeci	
  so	
  pernato	
  ljudstvo,	
  ki	
  živi	
  na	
  področju	
  suhe	
  stepe.	
  Prebivajo	
  v	
  ličnih	
  prostornih	
  kletkah.	
  Udomačene	
  imajo	
  psa,	
  mačka	
  in	
  človeka.
ČIKORJA	
  AN'	
  KAFE
Dušan	
  Kastelic,	
  Slovenija,	
  2008,	
  8	
  min
Nostalgična	
  zgodba	
  po	
  istoimenski	
  pesmi	
  Iztoka	
  Mlakarja	
  o	
  tem,	
  kako	
  WsWm,	
  ki	
  jih	
  imamo	
  radi,	
  tega	
  ne	
  znamo	
  pokazaW,	
  dokler	
  ni	
  prepozno.
V	
  sodelovanju	
  s	
  Slovenskim	
  ﬁlmskim	
  centrom.
	
  	
  	
  

	
  

3 of 15

27. 02. 14 10:31

STRIP.ART.NICA | BUCH d.o.o. |

http://www.stripi.si/main.php?showpage=offer_plus_1&lang...

23.05.2011
Stripburger
Stripburger konec tedna odpira 2 razstavi na dveh festivalih in sicer na
festivalu Rdeci revirji v Hrastniku in Alternative Press Festivalu v
Londonu. Poleg razstav bo Stripburger sodeloval z delavnico, s
programom animiranih filmov ...
Vec v priponki!
Vizualni material za novinarje je na
http://www.ljudmila.org/stripcore/press/
-- Strip Core c/o Forum Ljubljana
Institute for Art and Cultural Production
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074
http://www.ljudmila.org/stripcore

20.05.2011
Diareja

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

20.05.2011
Čenča
maj 2011

Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca

20.05.2011

VIDEO: Tintin in njegove pustolovščine
Ljubljana, 19.05.2011, 14:55 | A.M.
Po svetovno znanih in tudi v slovenščino prevedenih knjigah ter stripih 'Tintin in njegove pustolovščine' prihaja v režiji Stevena
Spielberga in producenta Petra Jacksona v kinematografe še film v 3D-tehniki.

Tintin in njegove pustolovščine
Radoveden in neustrašen novinar Tintin in njegov vdani pes morata poiskati izgubljeno ladjo Samorog, ki skriva ključ do
starodavnega zaklada … in starodavnega prekletstva.
Gre za enega večjih in bolj pričakovanih filmov, ki si ga bo mogoče ogledati pri nas tudi v 3D-tehniki.
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Film Tintin in njegove pustolovščine si bomo lahko kmalu ogledali tudi v Sloveniji.
Video: http://24ur.com/ekskluziv/film_tv/video-tintin-in-njegove-pustolovscine.html
Vir: http://24ur.com/ekskluziv/film_tv/video-tintin-in-njegove-pustolovscine.html

18.05.2011
Novice.Dnevnik.si Novice/Pop/Kultura

Uspešna stripovska serija
Pop/Kultura - sreda, 18.05.2011 Tekst: Špela Standeker
Ljubljana - Ena najbolj uspešnih francoskih stripovskih serij Le Décalogue je zdaj na voljo tudi v slovenskem prevodu, za kar je
poskrbela Stripartnica Buch (po novem tudi založba) ob podpori Francoskega inštituta Charles Nodier v Ljubljani. Pobudnik in idejni
oče stripovskega projekta Dekalog je bil priznani stripovski scenarist Frank Giroud, ki je dolgo časa iskal kompromis med serialno in
enkratno izdajo stripa. Tako je leta 1996 začel pisati scenarij, ki se je razvil v serijo desetih enot - vsaka izmed njih je zaključena
knjiga, obenem pa so povezane s knjigo Nahik, ki vsebuje nekaj, kar bi lahko imenovali "deset zapovedi". Za projekt je navdušil
založnika Jacquesa Glénata in tako je serija postopoma izšla med letoma 2001 in 2003.

Glede na dejstvo, da je scenarist Frank Giroud po izobrazbi zgodovinar, ne preseneča, da je s serijo Dekalog ustvaril
obsežno domišljijsko delo z zgodovinskim, filozofskim in verskim pridihom. (Foto: dokumentacija Dnevnika)
Obsežnost projekta pa je zahtevala sodelovanje številnih risarjev in koloristov, zato je Giroud k sodelovanju povabil priznane avtorje,
med katerimi so bili tudi Joseph Béhé, Giulio de Vita, Jean-François Charles, Tomaž Lavrič (TBC), Bruno Rocco, Alain
Mounier, Paul Gillon, Lucien Rollin, Michel Faure in Franz Drappier. Glede na dejstvo, da je Giroud po izobrazbi zgodovinar, pač
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ne preseneča, da je z Dekalogom ustvaril obsežno domišljijsko delo z zgodovinskim, filozofskim in verskim pridihom, posebnost serije
pa je predvsem v njeni strukturi - stripe je namreč mogoče brati po vrsti, se pravi tako, kot so kronološko nastajali, prav tako pa se
jih lahko bere brez vsakršnega vrstnega reda, ne da bi to kakor koli zmanjšalo bralski užitek.
Četrto knjigo v seriji, ki nosi naslov Prisega, je izrisal že omenjeni slovenski stripovski avtor Tomaž Lavrič, ki je pri tem projektu prvič
sodeloval s scenaristom, se pravi, da je prvič ustvaril strip po vnaprej napisanem scenariju. Zgodba četrte knjige je postavljena v čas
neposredno po drugi svetovni vojni in pripoveduje o tragični ljubezni med Darkom in Mileno - duhovnikom, razpetim med vero
oziroma bogom in ljubeznijo do ženske, ter partizanko, željno maščevanja. V scenariju se prepletata kolektivna zgodovina in
zgodovina posameznika, scenarist se loti nepravičnosti v povojnem času na obeh straneh ter oriše nekatere dogodke izpred vojne in
po njej. Ob tem pa Giroud obravnava tudi bolj kontroverzne teme, kot so zavezniška opustitev preganjanja vojnih zločincev na račun
boja proti komunizmu, vloga Vatikana pri reševanju vojnih zločincev in tako dalje.
Po likovni plati je Lavrič s tem stripom ustvaril realistično risbo izjemno čistih linij in z nekaj odmerjenimi potezami, brez odvečnih
detajlov ali grimas, izrisal tragične junake. Ta album je postal z več kot 100.000 prodanimi izvodi uspešnica tudi po francoskih merilih,
bil je dobro sprejet pri bralcih in kritikih, prejel pa je tudi nominacijo za Alph Art Award na stripovskem festivalu v Angoulemu leta
2002.
Vir: http://www.dnevnik.si/novice/kultura/1042445525

17.05.2011
Rolanje po sceni

Dvorani MAKS v Marburgu so na hitro začeli dodajati prizidek z rešetkami. (Kangler si želi starost preždeti v mestu županovanja in ne
z generalom Glanckopfom na Dobu PRESS)
Rolanje po sceni, Mladina 19/2011.
Vir: http://www.mladina.si/

17.05.2011
Otvoritev razstave Tomaža Lavriča v Mariboru
http://epeka.si/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Atoma-lavri-diareja-in-druge-tekoe-zadeve&
catid=46%3Aglavna-stran&Itemid=62&lang=sl#g_146_0

17.05.2011
Otvoritev razstave Tomaža Lavriča v Mariboru
Foto: Marko Pigac
http://www.pigac.si/2011/05/15/tomaz-lavric-diareja-in-druge-tekoce-zadeve-epeka/
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17.05.2011
Na današnji dan
17. maj 2011 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1890 je v ZDA izšel Comic Cut, prvi časopis, v katerem so bili narisani tudi stripi.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/dennis-hopper-praznuje/144491

16.05.2011
Matej De Cecco - V vampirskem gnezdu
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13.05.2011
Diareja

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

12.05.2011

Si strip o Britney ali Lady Gaga še zasluži naziv deveta
umetnost?
Stripovska zgodba Britney Spears na 32 straneh
12. maj 2011 ob 10:38
Philadelphia - MMC RTV SLO/STA
Pri založbi Bluewater Productions Inc. je v stripovski seriji Fame je izšla ilustrirana biografija ameriške popzvezdnice
Britney Spears.
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Stripovsko zgodbo Britney Spears na 32 straneh je ilustriral Ricardo Jaime, v trafikah pa ga bodo prodajali po 3,99
dolarja. Foto: Bluewater Productions Inc.
Doslej so pod okriljem založbe Bluewater Productions Inc., ki se v seriji Fame ukvarja s tisto bolj komercialno platjo stripovskega
ustvarjanja, izšle že zvezdniške biografije Lady Gaga, Justina Bieberja, igralcev Roberta Pattinsona in Kristen Stewart,
ameriškega predsednika Baracka Obame ter političark Sarah Palin in Hilary Rodham Clinton.
Za masko performansa
Najnovejši strip v seriji se po besedah avtorja besedila Patricka McCraya osredotoča na prikaz vzpona Spearsove med zvezde, na
težave, ki jih je imela v zasebnem življenju, in na njeno močno željo po tem, da bi bila razumljena, je povedal avtor besedila Patrick
McCray.
"Britney je mnogo bolj zapleteno bitje, kot si ljudje predstavljajo. Ne glede na to, kakšno mnenje imaš o njej, te bo vselej presenetila.
Za masko performansa se skriva resnično človeško bitje, ki se prebija skozi vsakdanje življenje in svoje umetniško delo, ob tem pa
išče razumevanje," je še povedal McCray.
Naslovnice nekaterih stripov iz serije Fame, ki v ilustraciji predstavljajo življenjske zgodbe slavnih ljudi, si oglejte v
spodnji fotogaleriji.
B. Ti.

Vir:
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/si-strip-o-britney-ali-lady-gaga-se-zasluzi-naziv-deveta-umetnost/257311
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11.05.2011
Čenča
maj 2011

Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca

10.04.2011
Izjave tedna, Mladina 18/2011

"Danes tudi, če bi prišli z varianto, da nekomu daš nekaj v denarnico, mislim, da bi ljudje na referendumu glasovali proti temu."
Poslanec SD DUŠAN KUMER, v 24 ur, o a priori nasprotovanju vladnim predlogom.

09.05.2011

Tomaž Lavrič: Diareja in druge tekoče zadeve
(RAZSTAVA STRIPA)
5. maj 2011 ob 19:03
MMC RTV SLO
Tomaž Lavrič: Diareja in druge tekoče zadeve (razstava stripa)
13. – 30. maj 2011
Vetrinjski dvorec, Vetrinjska 30, Maribor

Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno – izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa vabi v petek, 13. maja 2011
ob 19. uri v Vetrinjski dvorec na otvoritev razstave vrhunskega slovenskega umetnika, ilustratorja, striparja in karikaturista Tomaža
Lavriča. Na razstavi bo moč videti originalne pasice Diareje, table v Sloveniji pravkar objavljenega stripa Dekalog in zadnjega dela
albuma Rdeči alarm. Vabljeni tudi na spremljevalne dogodke, ki se bodo odvijale v sklopu razstave in ki bo trajala do 30. maja.
Tomaž Lavrič: Predstavitev Dekaloga in pogovor z avtorjem
Četrtek, 19. maj 2010 ob 19. uri
Predstavitev najnovejše francoske stripovske serije Dekalog (Le Decalogue) v slovenščini, katere četrti del z naslovom Prisega (Le
Serment) je narisal Tomaž Lavrič. Sledil bo pogovor z avtorjem Tomažem Lavričem in založnikom slovenske izdaje Aleksandrom
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Buhom. Pogovor bo vodil Štefan Simončič.
Po pogovoru bo sledilo risanje Tomaža Lavriča in podpisovanje stripov.
Diareja: Delavnica stripa za male in velike otroke in zaključna zabava
Sobota, 30. maj 2010 ob 16. uri
Najbolj poznan lik Tomaža Lavriča Diareja bomo ustvarjali na delavnici stripa, ki bo namenjena malim in velikim otrokom. Risali in
pisali bomo virtualno na spletni strani mladina.si - naredi sam svojo Diarejo in na papir pod strokovnim vodstvom mentorja in risarja
Edi Termotha.
Najboljše izdelke bo izboru komisije z Tomažem Lavričem na čelu bomo nagradili z praktičnimi darili. Po delavnici bo dražba
originalnega dela Diareje Tomaža Lavriča. Zaslužek od prodanega dela se bo namenil humanitarni organizaciji H.O.P.E. za otroke
Slovenije.
Tomaž Lavrič – TBC je nedvomno najuspešnejši slovenski stripar dandanes, saj je prisoten s svojimi deli v Franciji, Nemčiji, Španiji,
Avstriji, Belgiji, Italiji, Srbiji, Hrvaški in BiH. Njegov opus je ne samo obsežen, ampak tudi izjemno stilsko in vsebinsko raznolik. Liki,
zgodbe in stili so drugačni od dela do dela, kar priča o resnični kvaliteti in umetniškem talentu avtorja. »Strip je »bastard«, pol
literatura, pol likovna umetnost in še kos filma. Zato deluje tako okorno v galeriji kot na literarnem večeru«, je rekel Lavrič nekoč v
intervjuju. To njegovo tezo želimo z našim projektom ovreči, saj smo mnenja, da je čas, da se strip enakovredno predstavi tako v
galeriji, kjer se še zmeraj ceni dobra risba in na literarnem večeru, na katerih so ljudje željni dobre zgodbe in dogodivščine izmišljenih
ali resničnih junakov in želijo tudi spoznati osebno plat avtorja, ki ga drugače poznajo samo preko njegovih del. Predvsem pa je
pomembno, da izkoristimo EPK tudi zato, da dvignemo strip na piedestal, ki si ga zasluži. Pa ne zaradi zvrsti kot takšne, temveč zaradi
kvalitetnih domačih avtorjev, ki spadajo v sam svetovni vrh na področju te umetnosti in Tomaž Lavrič je nedvomno eden izmed
takšnih.
Razstava je nastala v sodelovanju s Strip.art.nico Buch. Razstavo je podprl Zavod Evropske prestolnice kulture, Ministrstvo za
kulturo RS in Mestna občina Maribor..
Info:
epeka@epeka.si / www.epeka.si
Novico je napisal uporabnik EPeKA.
Vir: http://www.rtvslo.si/vasa-novica/tomaz-lavric-diareja-in-druge-tekoce-zadeve/256841

09.05.2011

Stroga prepoved Angeline Jolie
Los Angeles, 09.05.2011, 05:07 | N. K.
Angelina Jolie je svojim otrokom strogo prepovedala brati strip, ki pripoveduje o njenem življenju.
in Brad sta enakega mnenja, in sicer novega stripa o igralkinem življenju nikakor ne smejo listati njuni otroci. Slavna mama je strogo
prepovedala takšno branje o sebi, Brad pa jo je pri tem podprl, saj naj bi bil strip preveč ''prefinjen'' za malčke.

Angelina in Brad sta otrokom prepovedala brati strip o maminem življenju. (Foto: jlpagency.com)
Angelina
Strip nazorno podaja 34-letno kariero in privatno življenje Angeline v risani obliki, s poudarkom na njenih pomembnih odločitvah v
preteklosti, obenem pa so izpostavljene tudi njene filmske vloge, v katerih je igrala glavno zapeljivko. ''To čtivo naj bi bilo neprimerno
za njene otroke. Maddox in Pax dvigata prah okrog stripa, od kar sta prvič slišala zanj, Zahara in Shiloh pa sta navdušeni nad
stripovskimi risbami njune mame,'' je medijem zaupal neznani vir.
Dodaja še, da se bo zagotovo slej ko prej zgodilo, da bo Brad kopijo stripa na skrivaj potisnil v roke Maddoxa in Paxa.
Bo to storil zato, ker je zelo jezen na Angelino in ker ga je prizadela? Kaj dejansko se te dni dogaja v družini?
Vir: http://24ur.com/ekskluziv/tuja-scena/stroga-prepoved-angeline-jolie.html

09.05.2011
Knjiga - Stvarno

O stripu in risanem romanu
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Scott McCloud: Kako nastane strip. Pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana. Prevod Maša Peče. Društvo
za oživljanje zgodbe 2 koluta in Društvo za širjenje filmske kulture KINO! Distribucija Buča, Ljubljana 2010. 266 str.,
Prodaja Strip.art.nica Buch, 22 €
Žiga Valetič
07. 05. 2011
Preprosto vprašanje Kaj je strip? izvablja vrsto pravilnih, vendar le delnih odgovorov. Zato najbrž ni naključje, da prihaja najbolj
celovit odgovor v obliki risanih esejev, ki razgaljajo naravo, strukturo in načine striparjenja.

»Branje McClouda bi moralo biti obvezno vsaj za kulturne kritike, založnike, scenariste, filmarje, animatorje in risarje, ki gojijo/mo
željo, da bi postali konstruktivni igralci na polju(slovenske) kulturne prihodnosti.«
Scott McCloud, ki ga je njegov stripovski kolega Frank Miller označil za »prejkone najpametnejšega dečka v stripu«, se s stripom
ukvarja petindvajset let. Ne le kot risar, temveč tudi kot predavatelj in premišljevalec te pripovedne likovne veje. McCloudova
posebnost je namreč v tem, da o stripu razmišlja s pomočjo risarskih orodij ter s tem izreče bistveno več, kot če bi se refleksije lotil le
z besedami. Knjiga Kako nastane strip bo zato slabih pet let po prvem izidu navdušila vsakega iskrenega ljubitelja in poznavalca
stripa, saj ne gre za priročnik risanja – kot bo marsikdo napak ocenil na prvi pogled –, temveč za nadaljevanje McCloudovih prejšnjih
del, s katerimi se je, po besedah legendarnega Alana Moora, v njegovih rokah znašla »najboljša analiza tega medija, kar sem jih
kadarkoli videl«.
McCloud ustvarja v trenutku, ko strip vzpostavlja novo identiteto in se ostreje kot kadarkoli vzpostavljajo, pa tudi brišejo ločnice med
risanim romanom, stripovskim albumom, akcijskimi in fantastičnimi/fantazijskimi seriali, satiričnim pasičnim stripom, alternativnim oz.
eksperimentalnim stripom, japonsko mango, edukativnim stripom itd. Na eni strani imamo opravka s stripovsko renesanso, na drugi
pa so publicistični kanali, ki naj bi s primernim predznanjem obravnavali to kulturno zvrst, potrebni učinkovitih odmaščevalnih
sredstev. Izjavo Tomaža Lavriča, s katero je v našem prostoru redko preseženi stripar zaključil intervju v zadnji številki Stripburgerja,
je seveda treba razumeti kot simptomatični odraz prelomne ere, skozi katero hodi strip: »Predolgo že praskam in predober sem, da bi
me lahko čisto ignorirali, ne vedo pa natanko, kaj bi z mano.« Prav toliko kot o sebi je seveda spregovoril o samem mediju stripa.
Toda kaj je tisto, kar je strip poneslo na povsem novo raven in ga morda prvič začelo postavljati ob bok uveljavljenim umetnostnim
zvrstem? K pojavu je veliko prinesel razvoj tehnologije, ne toliko na strani ustvarjanja, kot v prenovljeni definiciji bralskih smotrov.
Lanski knjigarniški pogovor med dr. Alešem Debeljakom in ustvarjalcem Zoranom Smiljanićem je naplavil zanimive ugotovitve, da je
strip pred dvema desetletjema veljal za »hitro hrano« literature, vzporedno šund romanom, medtem ko dandanašnji celo univerzitetni
profesorji iščejo načine, kako bi lastne otroke za hip odvrnili od videoiger, interneta in televizije ter jih, če ne ravno za knjigo, pa
navdušili vsaj za kakšen strip. Ta se je tehnološko nadgrajenemu svetu torej prilagodil s tem, da je začel ponujati vsebine na pol poti
med knjigami in filmi.
Če smo na tej strani Atlantika nekoč brali akcijske, pustolovske, partizanske, kriminalne, satirične in zgodovinske stripe, so novi časi
mlajše bralce navdahnili s fantazijskimi svetovi, ki se z umetniško dovršenostjo postavljajo ob bok poplavi računalniško podprtih
kinozgodb – te pa, v začaranem krogu, množično nastajajo prav na podlagi davno prežvečenih stripov o superjunakih. Ključnih
fantazijskih del – denimo tistih po motivih in scenarijih Neila Gaimana – se slovenski založniki, v nasprotju z nekaterimi jugovzhodnimi
sosedi, še niso drznili prevajati, so pa na svoj račun vse pogosteje prihajali zreli bralci, ki so v zadnjem desetletju odkrivali povsem
nov tip kulturne poslastice – grafični oziroma risani roman; tega Scott McCloud že v podnaslovu svoje knjige loči od širših pojmov
stripa in mange. Ob kakovostnem risanem romanu se bralec zadrži uro, dve ali tri, zato je izkušnja enakovredna filmski, v marsičem
pa je doživetje že kar literarno.
Skovanka izvira iz začetka prejšnjega stoletja, čeprav so striparji šele v sedemdesetih začeli označevati lastna dela za risane romane
(graphic novels) namesto za stripe (comics). Izraz je skušal poudariti presežek v avtorstvu z namenom, da bi se to poznalo tudi pri
honorarju, vendar so se tovrstna pravila do danes na novo pregnetla in jih v glavnem določajo lokalne posebnosti. Zagato okrog
različnih pojmov so začeli razreševati novi realistično-izpovedni izdelki, kot na primer Spiegelmanov Maus, Saccove intenzivne vojne
skice Varovano območje Goražde, The Fixer: A Story from Sarajevo, Palestine in Footnotes in Gaza, Delislovi potopisi Pyongyang,
Burma Chronicles in Shenzen, ali dela Marjane Satrapi, od katerih je bil v slovenščino preveden Perzepolis (ter na neki točki postal
tudi animirani film). Prav to so bili naslovi, ki so prinesli novo izkušnjo stripa – dokumentaristično, politično, osebnoizpovedno.
Pridružili so se jim odmevni albumi s psihološkimi vsebinami, kot na primer Na božjastni poti Davida B. ali Stigme avtorjev Mattottija
& Piersantija, pa izvirni ali posodobljeni romani v sličicah (Stekleno mesto, Gemma Bovery) ter kulturološke zgodbe, kakršen je
denimo biografski Kafka. Omenjene naslove bi težko imenovali zgolj za stripe, saj se prav ob njih konča strip kot kratkočasna
kategorija in se začne Strip kot suverena avtorska panoga. Tudi McCloud omenja, da je večina vidnejših avtorskih del nastala v okviru
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manjših, neodvisnih založb, medtem ko mednarodne komercialne založbe za »risane romane« razglašajo celo zbrane Supermanove,
Hulkove ali Snoopyjeve dogodivščine.
Eric Drooker, avtor osupljivega izdelka Flood, v nekem intervjuju pove, da se je začel izraz risani roman dokončno kristalizirati šele ob
koncu devetdesetih let. Njegova Poplava, kot zanimivost, ne potrebuje slovenske, nemške ali kitajske izdaje, saj je v celoti narejena
brez besedila, po zgledu neskončno zamudnih lesoreznih podob Fransa Masereela iz prve polovice 20. stoletja. Tako kot McCloudova
dela (poleg Kako nastane strip še Understanding Comics: The Invisible Art in Reinventing Comics: How Imagination and Technology
Are Revolutionizing an Art Form) se tudi Drookerjevo šibi pod hvalo največjih mojstrov, v podnaslovu pa se delo predstavi kot Roman
v slikah. Takšne knjige torej ni potrebno prevajati in tiskati, zadostuje že to, da jo uvozimo oziroma izvozimo.
Ni odveč premisliti še ene ločnice med običajnim stripovskim albumom in tisto stripovsko pripovedjo, ki ji pogojno lahko rečemo
romaneskna. Včasih je ta ločnica format. Tudi grafične zgodbe, ki ne izhajajo v nadaljevanjih, velikokrat izidejo v manjšem ali v
srednje velikem formatu, kar se denimo izkaže tudi v primeru Alana Moora, ki je do izraza grafični roman večkrat izražal skepso. Kot
vizionarska politična fikcija daje njegov V for Vendetta vtis običajnega stripa, toda bralcu ne uide druženje z nadžanrskim romanom v
formatu, ki je manjši in zato bližji literarni izkušnji. Če se razgledamo po slovenskih stripovskih izdelkih, hitro opazimo, da ustvarjalci
pri upodabljanju zgodb v glavnem posegajo po večjem, albumskem formatu, je pa tudi res, da je v nekaterih primerih mogoče
prerazporediti sličice na bolj priročno dimenzijo, kar se denimo dogaja z aktualnim ponatisom Mustrovega otroškega seriala
Zvitorepec.
Manj poučenega bralca slovenskih stripov bi veljalo napotiti vsaj k soočenju z zanimivi deli, ki so trenutno na tržišču ali na njegovem
obrobju. Po produkciji, potezni izbrušenosti in stilski raznolikosti prednjači Tomaž Lavrič, čigar izdelke smo končno začeli prevajati tudi
iz tujih jezikov, odveč pa ni izpostaviti, da je njegovo Evropo izdal hrvaški, ne pa tudi slovenski založnik. V Lavričevo generacijsko
navezo sodita vsaj še Iztok Sitar, ki ga boste najbolje spoznali prek idejno vratolomne »politične melodrame« 4000, nastale po
motivih istoimenskega romana Ivana Tavčarja, in Zoran Smiljanić, ki se že nekaj let posveča Meksikajnarjem – zgodovinski
mojstrovini v petih delih, katere končni učinek bo mogočnejši od večine slovenskih filmov, le da se ob tem porabljena/prislužena
sredstva ne morejo niti približno kosati s filmskimi. Od drugih Smiljanićevih projektov je v okviru serijske publikacije Strip Bumerang
ponovno dosegljiv multikulturni album 1991 o vojaku z juga, ki je med zadnjo vojno ostal sam v eni od slovenskih vojašnic.
Sicer pa se pri stripu kar samo od sebe ponuja tudi vprašanje izpovedne silovitosti scenarija oziroma tega, kaj velikega lahko odlični
risar (podobno kot filmski režiser) svetu zares sporoči. Redkost velikih risanih romanov na Slovenskem je verjetno posledica dejstva,
da so v procese ustvarjanja samo občasno vpleteni pisatelji, ki sicer voljno sodelujejo pri s strani države obilno podprti gledališki
produkciji; v njej sicer ostajajo vrhunsko izbrušeni, a formalno in izpovedno precej oddaljeni od kulturnega povpraševanja v tretjem
tisočletju. Enako zanemarjen je odnos pisateljev do filmske scenaristike, a to je že téma za kakšno drugo priložnost. Kar nekaj
striparjev prepoznava svojo vsebinsko zadrego, zato se občasno lotijo zgodb Vinka Möderndorferja (Deveta soba) in Andreja Rozmana
- Roze (Strip je že vredu mama, Miša – mastna past, Passion de Pressheren), ali pa so v stripovski maniri pomagali obelodaniti poezijo
(Na prvem tiru) ter oplemenititi najbolj prodajan slovenski roman vseh časov (Čarovnikov vajenec).
Izreden potencial, ki ga izkazujejo aktivne stripovske generacije, nas zopet pripelje do McCloudove knjige Kako nastane strip, ki je bila
subvencionirana s strani Javne agencije za knjigo. Pravzaprav med striparji že dolgo kroži krilatica, ki jo je na hrbtno stran Sitarjeve
Zgodovine slovenskega stripa 1927–2007 zapisal Max Modic. To je, da bi z davkoplačevalskim denarjem, ki pripade enemu
slovenskemu filmu, Slovenija postala stripovska velesila, za nameček pa še vedno nimamo uveljavljene stripovske nagrade. Več let
traja, preden država dopusti, da jo zaprosiš za subvencioniranje tovrstnega projekta, založbe pa v povezovalni in kompetitivni nagradi
(še) ne vidijo pravega interesa. Vsekakor je odprti prostor za tovrstno nagrado idealna priložnost za katero od medijskih hiš, a razen
Mladine tako rekoč nobena redno ne podpira slovenskega stripa; globalno eksploatirani pasični naslovi so pač cenejši in s svojo
enoličnostjo nekonfliktni.
Ob koncu se vrnimo k McCloudu, ki najde v svoji eruditski refleksiji pravo mesto za nepregledno množico stripovskih izrazov
(verodostojen prevod Maše Peče in uredništva založbe) in ga je pravzaprav nemogoče pojasniti drugače kot s priporočilom branja. Kot
vsak širše razgledani esejizem tudi ta oriše množico referenčnih stripov in se z nepopustljivo komunikativnostjo približa bralcu, ki nima
večje želje od te, da bi prebral kakovosten in zabaven strip. Zaradi vsega tega bi moralo biti branje McClouda obvezno vsaj za
kulturne kritike, založnike, scenariste, filmarje, animatorje in risarje, ki gojijo/mo željo, da bi postali konstruktivni igralci na polju
(slovenske) kulturne prihodnosti.
Pogledi, št. 9, 23. april 2011
Vir: http://www.pogledi.si/knjiga/o-stripu-risanem-romanu

06.05.2011
Diareja

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

05.05.2011
Čenča
april 2011

Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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03.05.2011
Dekalog - Studio City, 2.5.2011, 36:17
http://www.rtvslo.si/studiocity/

4. del Dekaloga, ki ga je narisal Tomaž Lavrič
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