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Prvi gejevski superjunak pred oltar
Pri Marvel Comics načrtujejo poroko za Northstara
24. maj 2012 ob 16:11
New York - MMC RTV SLO

To poletje bodo zadoneli poročni zvonovi prvemu odkritemu gejevskemu superjunaku stripov Marvel, Northstarju, in
njegovemu dolgoletnemu fantu.Newyorški stripovski založnik je sporočil, da se bo lik Jeana-Paula Beaubiera poročil s svojim
partnerjem Kylom Jinadujem v stripu "Astonishing X-Men" številka 51, ki bo izšla 20. junija.

Northstar je razkril svojo istospolno usmerjenost leta 1992 v številki "Alpha Flight" (106), kar je bilo prelomnega pomena za Marvel.
 
Deset let pozneje, leta 2002, sta se gejevska lika Apollo in Midnighter poročila v stripu "The Authority", ki ga je izdal Wildstorm
imprint. Od takrat je bila vrsta stripovskih junakov in zlikovcev spisanih kot geji, lezbijki ali transseksualci, od Kate Kane/Batwoman
(DC Comics) do Hulkinga in Wiccana v Mladih maščevalcih.

Stripi so kot medij sprejeli gejevske, lezbične in transseksualne like, ta mesec pa stripar Tom Batiuk v stripu "Funky Winkerbean" piše
o gejevskem paru, ki se skuša udeležiti maturantskega plesa, kar razdeli tamkajšnjo skupnost. "Ko prisostvujem predavanjem v moji
stari srednji šoli, vidim, kako je odnos mlajše generacije do homoseksualcev bolj odprt kot pri njenih predhodnikih," je povedal Batiuk.

Odražanje realnega sveta
Za Marvel je prihajajoča poroka način še bolj vsaditi istospolno tematiko v svoj sodoben univerzum. "Svet Marvela je vedno odseval
svet pred vašim pragom, zato se trudimo, da bi naši liki, odnosi in zgodbe temeljili na tej resničnosti," pravi Marvelov urednik Axel
Alonso. Avtorica Marjorie Liu, ki piše "Astonishing X-Men", je dejala, da je bila odločitev, da par poroči, primerna.

"Kot avtorica, pisateljica romanc, se mi je vedno zdelo malce čudno, da stripovski junaki ostajajo vrsto let v nedorečenih zvezah," je
povedala Liujeva. "Seveda se v resničnem življenju to dogaja - nekatere zveze preprosto nikdar ne dozorijo - a čudovita stvar pri
zgodbah je, da imajo navado pomikati bralce in like naprej."

"In v tem primeru je čas napočil tudi za Northstara in Kyla, ki imata eno tistih redkih stripovskih romanc, ki dejansko deluje," je še
dodala. Glede samega dogodka je Liujeva povedala, da bo poroka v New Yorku, kjer so istospolne poroke legalizirane.

K. S. 
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Kyle in Northstar imata eno redkih stripovskih romanc, ki deluje. Foto: Reuters
 

Par si bo večno zvestobo obljubil v New Yorku. Foto: Reuters
 
Vir: http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/prvi-gejevski-superjunak-pred-oltar/283781
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Čenča
 
maj 2012
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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Mladina - Izjave tedna 20/12
 

 
"Ugotavljam, da se večina državljanov zaveda, da je v tem trenutku potrebna racionalizacija, varčevanje. To je tako, kot če imamo
zobobol. Sicer se nekateri zdravnika bojijo, ampak vedo, da je treba tja iti, malo zdržati in potem je bolje."

Predsednica NSi LJUDMILA NOVAK, v Pogledih Slovenije, o neprijetnem posegu.

Vir: http://www.mladina.si/112247/izjave-tedna/
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14.05.2012
  
Televizija
  
Slovenija 1, danes ob 23:35
Knjiga mene briga: Zoran Smiljanić, Marijan Pušavec: Meksikajnarji
 

 
14.05.2012
  
13.maj 2012 - Ekskluzivno s prizorišča 
 

SVETOVNI POKAL V JADRALNEM PADALSTVU

Talloires, Francija
 
... Lepa vasica ob obali jezera Annecy, v bližini istoimenskega mesteca gosti letošnjo drugo najprestižnejšo tekmo sezone v jadralnem
padalstvu.
Na tekmo se je na osnovi lanskoletnih rezultatov kvalificiralo 123 tekmovalce iz 27 držav celega sveta. Slovensko reprezentanco
sestavlja tokrat 7 pilotov: Anže Pristov, Tomaž Eržen, Klemen Peljhan, Aljaž in Urban Valič, Jurij Vidic in Dušan Orož.
Po prihodu na štartni prostor je bilo večini pilotov jasno, da je možnost za izvedbo prvega tekmovalnega dne močno vprašljiva. Megla
in kmalu zatem še močan veter je naposled prepričalo tudi tekmovalno komisijo, da je vendarle odpovedalo prvi tekmovalni dan. Kljub
temu so vsi naši piloti z poletom izkoristili dan kot trening in spoznavanje terena na katerem bo potekalo tekmovanje vse do vključno
19.maja ( 6. tekmovalnih dni)
»Najraje se udeležujem tekmovanj v Alpah, vendar pa na žalost vreme tu še bolje kroji potek tekmovanja kot drugje tako, da upam
na boljše vremenske razmere v prihodnjih dneh in dobro tekmovanje s končnim rezultatom, ki bi me popeljal na finale svetovnega
pokala v Kolumbijo« je po pristanku povedal Anže Pristov.
    
http://www.paraglidingworldcup.org/

Uradne strani organizatorja: http://www.talloires2012.org/en/
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11.05.2012
   
Strip in dobra hrana z roko v roki
     

Origano Lounge Bar
   
Ste za dober obrok v Origano Lounge Baru potrošili več kot 100 euričev?
Modra odločitev!
V Strip.art.nici Buch imate z njihovim računom 10% popusta na vse uvožene albume.
In kontra!
Ste v Strip.art.nici nakupili za več kakor 100 euričev?
Modra odločitev!
Z našim računom imate v Origano Lounge Baru 10% popusta na hrano.
  
Dober tek: http://www.facebook.com/Origanoloungebar
 

 
11.05.2012
  

Politiki in Bob Rock nam sporočajo:
 

  
Vtetovirajte si to preroško misel na intimno mesto pri: Umetniško ustvarjanje Iztok Križan s.p., če pa ste šleva, ki se boji
bolečine, pa si privoščite majico s tem napisom v Strip.art.nici Buch!
   
Špikmojster: http://www.izotattoo.si/izotattoo.si/IZO_TATTOO.html
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Naslovnica jutrišnje Mladine
 

 

 
07.05.2012

OMV
 
Na OMV benciskih servisih poteka zbiranje bonus točk za nakup potovalne kolekcije Wenger.
Če jih ne zbirate, se priporočam zanje.
Hvala!
 
http://www.omv.si/portal/01/si/private
  

 
04.05.2012
 

Readers Digest
  
V majski številki revije Readers Digest si preberite članek o Mikiju Mustru. 
Točen datum otvoritve razstave v Murski Soboti je 10.05.2012 ob 18:00 uri. 

 
http://www.mladinska.com/readers_digest
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Za domovino - s Titom v kino
  
Ker danes mineva 32 let od smrti tovariša Tita, si preberite srce parajoči članek Zorana Smiljanića izpred dveh let v reviji Ekran.

http://www.ekran.si/fokus/36-fokus/581-za-domovino-s-titom-v-kino
  

  

 

 
03.05.2012
 
Mladina 17-18/2012 - Izjave tedna
  

 
"Kdo je to? Tisti, ki jih bodo reforme najbolj prizadele? Ne! Oni s palestinskimi rutami, poklicni ’levičarji’, večni ’žurerji’, ki jim je
levičarstvo način oblačenja, nasilje in uničevanje tujega premoženja."

Zgodovinar STANE GRANDA, v Družini, o identiteti ’ulice’, ki bi se utegnila zgoditi vladi.
  
Vir: http://www.mladina.si/
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