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Najbolj seksi risane junakinje
31.03.2010, 10:05 / T. L.
Moške domišljije ne burijo le prave ženske iz mesa in krvi, temveč tudi narisane, ki jih je mogoče videti le na filmskih platnih.
10. Wilma Flintstone. Saj še niste pozabili na rdečelaso gospodinjo v ljubki beli oblekici, ki je stregla svojega moža Freda Flintstona? 9. April O’Neil je kot TV-reporterka stala ob
strani ninja želvam Leonardu, Michelangelu, Raphaelu in Donatellu. 8. Mala morska deklica Ariela je sanjala o tem, da bi namesto plavuti dobila noge in zaživela s princem s
kopnega, a jo je uročila zlobna čarovnica.
7. Penelope Pitstop je v risanki The Wacky Races dirkala za volanom. 6. Cheetara, bojevnica iz risanke Thundercats.
5. Daphne Blake, zapeljivka, ki je s Scooby Doojem razkrivala hudobneže. 4. Na Smrketo so bili nori vsi smrkci. 3. Po videoigrici in filmih so Laro Croft oživili tudi v animiranih
serijah. 2. Betty Boop je bila v 30 letih pravi seks simbol animacijskih platen. V kratki oblekici in visokih petkah je burila domišljijo marsikaterega moškega, četudi je bila le
narisana.
1. Jessica Rabbit, najbolj vroča risana junakinja, je zapeljevala v risanki Who Framed Roger Rabbit.

25.03.2010

Čenča
marec 2010

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

25.03.2010
diareja

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

25.03.2010
Na današnji dan
24. marec 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1901 se je rodil ameriški risar stripov Ub Iwerks.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/24-marec-rodil-se-je-ceski-pisatelj-jaroslav-hasek/143301
19. marec 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
Vse najboljše, Pink Panter
1963 je svet prvič videl (in takoj vzljubil) Pink Panterja - rožnata zver se je pojavila v začetni in odjavni špici komedije Blaka Edwardsa.
Film Pink Panter z Davidom Nivenom, Petrom Sellersom in Robertom Wagnerjem v glavnih vlogah je postal prvi iz daljše serije filmov o nerodnem inšpektorju Jacquesu
Clouseauju, ki skuša najti diamant "rožnati panter". A ker je bil animirani panter iz špice tako priljubljen, je dobil lastno animirano serijo, ki je na koncu štela kar 124 risank. Vsaj
prva leta naslovni junak skoraj ni govoril, ampak se je (s slovito glasbo Henryja Mancinija v ozadju) posluževal predvsem situacijske komike in absurdnega humorja.
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Ob pogledu na rožnatega plenilca verjetno vsak pomisli na skladbico iz uvodne špice njegove risanke.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/vse-najboljse-pink-panter/143183

23.03.2010
Na današnji dan
21. marec 2010 ob 23:50
Ljubljana - MMC RTV SLO
1994 je umrl ameriški risar stripov Walter Lantz.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/22-marec-rojstni-dan-slikarja-anthonis-van-dyck/143260

23.03.2010

Pandorina skrinjica japonskih mang
Kje je meja med umetnostjo in pornografijo?
20. marec 2010 ob 18:42
Tokio - MMC RTV SLO
V mangah mrgoli nasmejanih deklet z okroglimi, nedolžnimi očmi. To, da so pogosto že na naslednji sličici skoraj gole, se marsikomu zdi problematično - a ker
gre za ilustracije, tovrstno prikazovanje otrok na Japonskem ni prepovedano.
To bi se znalo v kratkem spremeniti. Konec marca bodo tokijske mestne oblasti glasovale o takem popravku pravilnika v zvezi s prepovedjo otroške pornografije, da bi vključevala
tudi "neobstoječe mladoletnike" (ta dvoumni opis naj bi zajel narisane like, za katere se da po videzu sklepati, da so mladoletni); predlagana je tudi uvedba starostne omejitve za
kupovanje mang s seksualno eksplicitno vsebino. Velik del japonske pornografiije je namreč zapakiran v oblike, za katere ne veljajo ista pravila kot za fotografije in videomaterial,
torej v mange, animeje in računalniške igrice. Zakon je napisan tako, da obvaruje žrtve - pri "virtualni" poronografiji pa teh ni.
Kršitev svobode izražanja?
Polemika se je razvnela, ko je ta teden več kot petdeset vodilnih japonskih risarjev mang - med njimi so tudi v svetu znane založbe (Šogakukan, Šueiša in Kodanša) in umetniki,
kakršna sta Fudžiko Fudžio A (risar stripa Nindža Hattori) in Tecuja Čiba - s peticijo povzdignilo glas proti predlagani spremembi zakona, ki bi bil po novem po njihovem mnenju
preveč odprt za različne interpretacije, svoboda izražanja risarjev pa bi bila ogrožena. Risarka Machiko Satonaka denimo pravi, da bi bila nad morebitno prepovedjo "zgrožena",
saj ne vidi, komu bi stripovski junaki lahko škodili.
Ta "konglomerat" umetnikov je tako ugleden in močan, da je doslej lahko preprečil uvedbo ukrepov, za katere se zdi, da jih javnost podpira: anketa iz leta 2007 je pokazala, da
86,5 odstotka vprašanih podpira uvedbo regulacij na področju stripov, v katerih nastopajo mladoletniki.
Če bi bil novi zakon sprejet, industrija mang in animejev ne bi več smela prodajati prizorov mladoletnikov v situacijah spolne narave, obenem pa pa bi bilo treba vsebine, ki
prikazujejo posilstvo ali nasilje, označiti kot "škodljiv material" in ga spraviti iz dosega mladoletnikov. Tudi če zakon potrdijo, bo veljal samo za Tokio, ki se je zavezal k ostremu
boju proti otroški pornografiji.
Kritiki predloga opozarjajo, da bi bilo izvajanje novega zakona skoraj nemogoče nadzirati in da bi bilo mogoče bolje, če bi se oblasti raje ukvarjale z izkoreninjanjem "resnične"
otroške pornografije. Vseeno gre pričakovati, da bo konzervativni tokijski župan Šintaro Išihara legislacijo podprl.
Avtorji mang vztrajajo, da bi potrošniki morali imeti proste roke, ko gre za to, kaj želijo brati. "Veliko primerov je, v katerih kultura izgubi svojo umetniško ostrino zaradi pravil,"
opozarja Tecuja Čiba. "Odločitev je treba prepustiti bralcem."
Japonska družba se s to vročo temo ne spopada prvič: Japonska je poleg Rusije trenutno edina država članica G8, ki ne kriminalizira posedovanja otroške pornografije (njeno
razpečevanje in razstavljanje pa). Iz zakona iz leta 1999 so, kot že rečeno, mange in animeji izvzeti. In čeprav je stripov z erotičnimi ali celo pornografskimi vsebinami na policah
trafik precej, se držijo zakonodaje: prikazovanje tako moških kot ženskih genitalij je popolnoma prepovedano. Zelo priljubljen žanr je tudi t. i. lolicon - strip, v katerih so glavni
junaki predpubertetni otroci, prikazani z erotičnimi podtoni. Obstajajo ocene, da je kar 30 odstotkov mang - industrija, ki je leta 2007 na Japonskem ustvarila 3.300 milijonov
evrov dobička - erotične narave in da velik del teh prikazuje mladoletnike.
Neškodljivo izživljanje fantazij ali nadaljevanje škodljivih vzorcev?
Japonska kultura v številnih primerih odnosov med odraslimi in najstniki ne razume kot sporne; večina umetnikov in uglednih kritikov brani tako lolicone kot druge fantazijske
žanre, češ da v deželi, ki ima eno najnižjih stopenj nasilja na svetu, očitno pomenijo nekakšen ventil. Na drugi strani so tisti, ki opozarjajo, da tovrstni stripi vsiljujejo stereotipne
vzorce vedenja in da lahko izmaličijo vrednostni in etični sitem mladoletnikov.
Ana Jurc

Prodaja tradicionalnih mang je v zadnjih letih na Japonskem spričo porasta drugih medijev upadla, podobne vsebine so seveda dostopne prek mobilnih telefonov in računalnikov, ki
pa iz novega zakona ne bi bili izvzeti.
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Sodobne oblike japonske popularne kulture tako kot tradicionalne ponujajo ne le zabavo, ampak tudi pobeg iz težav visoko industrializiranega in tehnološko pogojenega sveta.

Od 50. let naprej so stripi manga velik in donosen del japonske založniške industrije, tudi po svetu so vse bolj priljubljeni. Dopolnjuje jih japonska animacija, znana kot anime;
morda so svetu najbolj znane japonske risanke z značilnimi obraznimi potezami junakov (predvsem jih zaznamujejo velike široko razprte oči, na Japonskem, kjer prevladujejo
poševne in ozke, lepotni ideal), prav tako z zelo velikim razponom tematik.

Manga je japonska beseda, ki pomeni strip. Enako kot besedo anime smo jo v Amerikah in Evropi prevzeli kot termin, ki označuje zgolj na Japonskem nastale stripe. Medtem ko je
branje mang pri nas še vedno subkultura in drag hobi, so na Japonskem čtivo, po katerem posega takorekoč vsak, in zajemajo vse žanre, ki se v tisku lahko pojavijo Foto:
Wikipedia
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/pandorina-skrinjica-japonskih-mang/226190

20.03.2010
Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnikov objektiv

The Who

Pripoved o vaši in naši generaciji
Dnevnikov objektiv - sobota, 20.03.2010 Tekst: Gregor Bauman
Pred časom sem spoznal tipičnega Mancuniana* z napako - četudi je prijateljeval in kluboval s člani skupine The Jam in New Order (pravi, da je najverjetneje v živo slišal tudi Joy
Division, vendar zaradi "kemičnega lebdenja" tega ne more potrditi), zanj na svetu obstaja samo ena prava in nedotakljiva skupina: The Who.
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Ko me je presenetil z vprašanjem, katerih pet plošč bi vzel s seboj na samotni otok, mi je kmalu dal vedeti, naj mu vprašanja ne vrnem, saj so The Who izdali več kot pet albumov, zato njegova pot v koordinate samote ni
mogoča, povprečja pa ne priznava. Predvidevamo lahko, da bi podoben (če ne enak!) odgovor dobili tudi od Romea Štrakla, več kot zbiratelja in oddaljenega sopotnika skupine, ali Tadeja Košmerla, ki se vsako leto postavi v
vrsto za tradicionalni koncert v londonskem Royal Albert Hallu (Live at The Royal Albert Hall, 2003), upajoč, da se spletno omrežje ne sesuje. Pet tisoč kart je namreč razprodanih takoj, ko se odpre virtualni kiosk, čakalna lista
pa "neskončna" in brez upanja na uspeh. Zagretim fanom tako preostanejo samo še pogajalske "kdo da več" spretnosti na eBayu. Cena je temu primerna, tudi do petkrat višja od osnovne in nikoli dokončna, tako kot
zbirateljstvo, s katerim se v literarnem posvetilu The Who Zgodba o zbirateljstvu (Subkulturni Azil, 2009) sooči ter svojim junakom pokloni Romeo Štrakl. Kratek pregled 169 albumov namreč zaključi s spoznanjem o večno
"nedokončanem poslu". Samo v fazi tiska je njegova zbirka narasla za nekaj "novitet". Lahko ga povsem razumemo, tudi tisti, ki smo se znali še pravi čas ustaviti, in to pri skupinah, ki so na sceni (šele) od srede osemdesetih
dalje in nimajo takšne planetarne prepoznavnosti ali nadgeneracijske pomembnosti kot whojevci. Petinštirideset let po nastanku preživela Pete Townshend in Roger Daltrey še vedno nastopata z isto vnemo ter neprekinjeno
(halo, Bono, smo na liniji?) skrbita za Rogerjevo dobrodelno ustanovo v boju proti raku med najstniki.
"Pod posteljo je nekaj, kar te bo osvobodilo," reče Anita Miller svojemu bratu Williamu v filmu Skoraj popularni (Almost Famous, 2000). V stari usnjeni torbi se pred njim odpre svet: Pet Sounds (The Beach Boys), Get Yer
Ya-Ya's Out! (The Rolling Stones), Blonde on Blonde (Bob Dylan), Blue (Joni Mitchell), Axis: Bold as Love (The Jimi Hendrix Experience) in rock opera Tommy, v kateri ga čaka sporočilo: "Poslušaj Tommyja ob prižgani sveči in
videl boš vso svojo prihodnost." Podobno osvobajajoče se je počutil tudi režiser Ken Russell, ko je leta 1975 zgodbo o travmatiziranem "nič videl, nič slišal" dečku prenesel na filmski trak. Nekaj let pred tem je s kontroverznimi
Demoni razdelil zgroženi filmski svet, zato je Tommy, kot je dejal na predstavitveni konferenci na predpretekli izvedbi motovunskega filmskega festivala, pomenil njegov konsenz s časom, s kulturo (rock&roll), ki ji je zaupal, in s
"svetom", ki ga je izobčil. "Vsakdo se vsaj enkrat v življenju znajde v situaciji, ko mu je Tommy blizu," je dodal. "Tudi 'moja' generacija, katero so predstavljali (oziroma jo še vedno predstavljajo) The Who." Ravno njihov krik My
Generation z istoimenske prve plošče (1965) je pomenil prvo glasno zavedanje mladih "za sebe" in ne več "po sebi". The Who niso hoteli povzročati preglavic, le želeli so spregovoriti v imenu generacije, ki se je takrat potikala
po britanskih ulicah. Njihova neprilagojena glasba je brez težav preglasila histerično vpitje najstnic, večina instrumentov ni dočakala konca koncerta, basist in bobnar kar dotlej ni bilo v navadi - nista skrbela samo za ritmično
ozadje, temveč sta se večkrat tudi solistično spozabila. Vendar tako ni bilo samo na zunaj. Tudi besedila, prepolna nekonformizma, seksualnih frustracij in velike jeze (Out In the Street, Pictures of Lily, I'm a Man, The Kids Are
Allright), so govorila v njihovem imenu. Glasbeni teoretik in kritik Greil Marcus njihove začetke (1964-1969) opisuje kot enega izmed temeljev tistega, kar so dobro desetletje kasneje poimenovali punk-rock. Z nastopom v
Leedsu so koncert povzdignili v dimenzije, katerim se nihče več ni približal. Live at Leeds (1970) tako še danes velja za alfo in omego koncertnih albumov, najsi gre za najglasnejše plošče ali tiste, ki jih moramo slišati, preden
umremo. V zbirateljski pripovedi Romeo zapiše, da je bilo "videti The Who na njihov dober večer konec šestdesetih ali v začetku sedemdesetih nekaj največjega, kar lahko ponudi rock zasedba". Temu rad prikima tudi Vlado
Kreslin, ki mi je pred dobrim desetletjem za umrlo Musko povedal, da so The Who z Live at Leeds postavili standarde, ko se je zazdelo, da je že vse povedano. Petnajstminutna jam session verzija My Generation, prepletena z
utrinki iz Tommyja (See Me, Feel Me) in podložena z nekaterimi visokooktanskimi bluesovskimi eksperimenti, je najbolj vitalen dokaz te hipoteze. Z njimi je rock&roll končno (in za vedno) postal "orožje generacij", ki so
spreminjale svet.
Tudi to je izmed eden razlogov, da so si jih lastili mnogi, a nihče polastil. Vsaj na začetku so bili vedno korak pred drugimi, kar jim je omogočilo, da nikoli niso zapadli v rutinsko ponavljanje vzorcev. Če je bilo treba biti drugačen,
je Keith Moon v svoj set bobnov namestil dinamit, John Entwistle pa svoj bas še bolj nesramno zategnil v smeri improvizacije. Basovska kitara je z njim dobila povsem nove potenciale (emancipacija) v popularni glasbi. Že
bežen sprehod skozi njihovo diskografijo ("le" dvanajst rednih studijskih albumov) nas s "čarobnim avtobusom" odpelje na fantastično popotovanje od hitropoteznega rhythm and bluesa preko eksperimentov s psihedeličnimi
prvinami do bolj kompleksne in večplastne (raba posnetih matric) glasbe. Za vse drugo je tu primerno zgoščen diskografski arhiv, skozi katerega avtor pripoveduje o svoji zdravi zasvojenosti. Vsekakor ta ni (bila) toliko
problematična kot Townshendova odvisnost od raziskovanja hrupa. Dolga leta izpostavljenosti preglasnim frekvencam (zaradi prej omenjene eksplozije bobnov je skoraj oglušel na levo uho) so povzročila slušno okvaro tinitus,
zaradi katere je ta trenutek ogrožen nadaljnji obstoj skupine. Na koncertu v Royal Albert Hallu (30. marca) bo preizkusil nov slušni aparat. Usoda The Who je v rokah te naprave. Prav lahko se zgodi, da bo takrat pet tisoč
izbrancev prisostvovalo labodjemu spevu skupine. Med njimi tudi Tadej.
* Mancunian: lokalni (žargon) izraz za poreklo iz Manchestra, vključno s tam živečimi ljudmi.
* Karto za koncert v Royal Albert Hallu so v predprodaji cenili na 85 funtov, nekaj dni kasneje je na eBayu cena poskočila na 240 funtov, danes se giblje že okoli 400. Lahko si samo mislimo, kakšna bo cena, če bo še pred
nastopom prišlo v javnost, da gre res za zadnji koncert.
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042346283

19.03.2010
Kratek vodnik po Lavričevi razstavi s pogledom na širšo slovensko stripovsko sceno

Strip – ta pankrt nacionalne kulture brez čistokrvnega rodovnika
V Moderni galeriji bo do 6. junija na ogled razstava Stripi Tomaža Lavriča – Od Diareje do ugrabiteljsko-pedofilske drame Appoline
Ob odprtju pregledne razstave Tomaža Lavriča v Moderni galeriji lahko ugotovimo, da se stripu, temu pankrtu nacionalne kulture brez čistokrvnega rodovnika, mešancu med
romanom in risbo, ki je vedno hodil po tankem robu med umetnostjo in kičem (čeprav je nemalokrat po vseh štirih brodil po slednjem), še nikoli ni godilo bolje (če seveda
izvzamemo popolno odsotnost stripa v njegovi prvinski obliki, dnevnih časopisih).
Začetek zgodbe o uspehu sega v leto 1987, ko je novinar Ivo Štandeker začel v Mladini pod skupnim naslovom XX stoletje objavljati serijo člankov o stripu (in s tem postavil
temelje sodobni stripovski kritiki), kar je bil prvi korak do objavljanja pravih stripov, ko je okoli sebe zbral nekaj mladih avtorjev in z družbeno angažiranim pristopom,
osvobojenim vseh predsodkov do politike, cerkve in seksa, postavil temelje Novemu slovenskemu stripu. Tako je nastala ideja za Smiljanićeve Hardfuckerse, Kasteličevo Afero
JBTZ, Štraklov Točno opolnoči, v katerem je že leta 1988 nostradamovsko napovedal razpad Jugoslavije, in seveda legendarno Lavričevo Diarejo, ki je postala svojevrstna kronika
razpada nekdanje države in slaba vest nove in iz katere lahko izvemo več o naši polpretekli zgodovini kot iz sterilnih šolskih učbenikov, da o raznih Premikih, Okopih in drugih
Mojih resnicah sploh ne govorimo.
Risarski kameleon
Tako ni naključje, da nas prav Diareja, narisana neposredno na neomadeževane galerijske stene, popelje po Lavričevi retrospektivni razstavi od prvega albuma, kultnega
generacijskega Rdečega alarma, napisanega v sočnem ljubljanskem slengu novopečenih pankerjev, do zadnjega, sodobne ugrabiteljsko-pedofilske drame Appoline, ki pa ga lahko
za zdaj beremo le v francoščini. Po krajših stripih, ki bi jih lahko imenovali Vaje v slogu (Lavrič je risarski kameleon, ki z lahkoto menja sloge, kar je še posebno razvidno pri
raznovrstnih Slovenskih klasikih), je leta 1996 v samozaložbi izdal Rdeči alarm, (jugo)nostalgično mojstrovino o ljubljanski sceni na prehodu iz sedemdesetih v osemdeseta leta
prejšnjega stoletja, ko so se šminkerjem v korenčkastih kavbojkah in belih nogavicah ter ostarelim hipijem, izgubljenim v času in prostoru, pridružili tudi novorojeni pankerji, ki se
še niso čisto privadili na nov življenjski slog. Likovno se je Lavrič odločil za stilizirano realistično risbo, polno črno-belih kontrastov z dinamičnim kadriranjem in filmsko montažo, ki
je postala zaščitni znak njegovih realističnih stripov in zaradi katere so ga opazili tudi v tujini.
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Bosanske basni, zbirka devetih kratkih liričnih zgodb o malih ljudeh v veliki vojni, v kateri ni zmagovalca, pač pa so vsi poraženci, verjetno najboljši strip o razpadu Jugoslavije, je
izšel naslednje leto in Lavriču na široko odprl vrata v mednarodni prostor, saj je bil preveden v francoščino, španščino, italijanščino in srbohrvaščino ter mu je prinesel več
mednarodnih nagrad in priznanj. Da bi se malce odpočil od vojne, je med posameznimi zgodbami risal Ratmana (1997), strip o ljubljanskem podzemeljskem heroju, ki je
pravzaprav dvojni hommage: najprej prestolnici in njenim prebivalcem, pa tudi različnim stripovskim avtorjem, od Morrisa do Millerja, ki jih z nesramno lahkoto imitira v nekaterih
zgodbah. Millerjevsko navdihnjen je tudi njegov naslednji strip, grafično vrhunski krimič Glista na begu (1999), ki je skupaj z Novimi časi (2001), zbirko zgodb o življenju v
vakuumu postkomunistične Slovenije, ko so stare socialistične vrednote propadle, novih pa še ni bilo, prav tako izšel pri francoski založbi Glenat (Novi časi izidejo letos tudi pri nas
v Stripburgerjevi produkciji, prav tako kot dopolnjen ponatis Rdečega alarma).
Zaobljuba (2001) je prvi strip, ki ga je risal po tujem scenariju (Frank Giroud), govori pa o bosanskem ljubezenskem trikotniku med Srbkinjo, Muslimanom in Hrvatom v času
druge svetovne vojne in po njej. Pozneje je po svojem scenariju narisal še dve trodelni seriji, postapokaliptičnega Lomma (2002) in sijajen balkanski road strip Evropa (2004) o
srbskem kriminalcu, ki pred Balkanom pobegne na obljubljeni zahod, tam pa spozna, da je cela Evropa Balkan. Vmes je v Sloveniji zrisal Ekstremne športe (2001), kratke, eno- ali
dvostranske »ekstremno nagravžne, a ekstremno hecne« stripe brez besed, ter Slepo sonce (2004), zbirko devetih ledeno hladnih optimistično črnogledih znanstvenofantastičnih
zgodb iz ne tako daljne prihodnosti. Leta 2008, tik pred državnozborskimi volitvami, je izšla politično ljubezenska romanca Sokol in Golobica, ki so jo predvsem desničarski mediji
zaradi napačne interpretacije kovali v nebo, prav tako kot so klerikalci v Prešernovem času hvalili njegovo satirično Nebeško procesijo. Appoline (2009) je drugi strip po tujem
scenariju (Jean Morvan), v katerem se je lotil sodobne družbeno socialne drame in izvrstno portretiral večplastni lik ugrabitelja in njegovo mladoletno žrtev.
Parodija na nedotakljive
Naj na koncu omenim še Slovenske klasike, simpatično parodijo na nedotakljive simbole domače umetnosti s poudarkom na književnih delih, ki jih je Lavrič skupaj z drugimi
striparji začel risati že daljnega leta 1992, lani pa so pod njegovo uredniško taktirko ugledali luč sveta v debeli dvestostranski knjigi, kot se za take klasike tudi spodobi. Antologija
je pomembna tudi zato, ker so v njej zbrani skoraj vsi avtorji, ki se pri nas ukvarjajo s stripom, in tako daje svojevrsten prerez stripovskega ustvarjanja na Slovenskem. Seveda
pa nekateri striparji niso ostali samo pri tem, ampak so se lotili svojih projektov.
Matjaž Bertoncelj je zbral svoje osebnoizpovedne stripe v dveh zajetnih albumih z naslovoma Enostranski in Večstranski, njegov brat Primož je absurdno humoristične stripe, ki jih
riše za revijo Joker, izdal v knjigi Ambrožev paberkuum, Marko Kociper je svojega neprilagojenega antropomorfnega Jazbeca iz Poleta izdal v istoimenskem albumu, Matjaž
Schmidt je objavil Slovenske pravljice v stripu, Ciril Horjak izobraževalni strip Zgodilo se je čisto blizu nas, Matej Kocjan pa v sodelovanju s Špelo Oberstar izvrstno otroško
stripovsko slikanico Maček Omar. Seveda ne smemo prezreti Zorana Smiljaniča, ki lani sicer ni izdal nobenega albuma, že več let pa dela na petdelni zgodovinski sagi Meksikajnarji
o slovenskih prostovoljcih v Maksimiljanovi mehiški avanturi; do zdaj sta izšla dva dela, z nestrpnostjo pa čakamo tretjega.
Posebno poglavje je prevodna literatura in čeprav je stripovski trg izrazito majhen in nedobičkonosen, smo v zadnjih nekaj letih dobili (poleg mladinskih uspešnic Iznoguda,
Srečnega Luka in Titeufa) nekaj najpomembnejših stripovskih del v slovenščini: s Pulitzerjem nagrajen strip o holokavstu Maus Arta Spiegelmana, pretresljiv dokumentarni strip o
vojni v Bosni Goražde Joa Sacca, avtobiografijo iranske gastarbajterke v Franciji Marjane Satrapi Pezepolis, poetično ljubezensko zgodbo Odeje Craiga Thompsona, najstniško
uporniški Svet duhov Daniela Clowesa ter povsem svežo sodobno adaptacijo Flaubertove klasike, Gemmo Bovery sijajne angleške risarke Posy Simmonds. Vsekakor je treba
omeniti še teoretsko delo Kako brati Jaka Racmana, v kateri Ariel Dorfman in Armand Mattelart brezkompromisno razgaljata rasistično-imperialistično ideologijo v otroških
Disneyjevih stripih.
Poleg prvoborcev Mladine in Stripburgerja, ki že vrsto let trdno stojita na prvi bojni liniji družbeno angažiranega oziroma osebnoizpovednega stripa, imamo tudi mesečno revijo
klasičnega izraza, Strip Bumerang, o kateri smo lahko pred leti samo sanjali in o kateri lahko še zdaj samo sanjajo tudi stripovsko bolj razvite države v regiji. Da bo slika
popolnejša, sta tu še prva in edina specializirana knjigarna s stripi, Strip.Art.nica Buch, v kateri potekajo tudi družabna srečanja in različne predstavitve albumov, ter stripovski
forum Striparna.com, na katerem je pred leti potekala prava mala vojna zaradi različnih pogledov na produkcijo in financiranje stripa pri nas, kar pa je le še en dokaz, da smo
postali prava stripovska nacija.
Lavričeva razstava v Moderni galeriji je navsezadnje tudi priznanje slovenskemu stripu nasploh in dokaz, da strip niti na državnem nivoju ni več enfant terrible nacionalne kulture,
saj je letos Prešernovo nagrado (med drugim tudi za strip, čeprav na podelitvi legendarne Magne Purge sploh niso omenili) dobil vsestranski likovni umetnik Kostja Gatnik. Ko pa
se bo strip množično vrnil še na časopisne strani, bo slika skoraj popolna.
Iztok Sitar
Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo

18.03.2010
Internet video channel STRIP-TV
Festival D Angouleme 2010
Vir: http://www.live-e.tv/video-prilog/etv-15-03-2010/anguleme-international-comic-festival

17.03.2010

Samo nebo je še nad nami!
Rtvslo1 / Ars 360 / Tomaž Lavrič / Stripi / Moderna galerija /
Vir: http://tvslo.si/predvajaj/ars-360/ava2.62598358/00:06:18/0:0:0/
Rtvslo1 / Ars 360 / Mina Žabnikar in Saša Kerkoš / Enoletnica /
Vir: http://tvslo.si/predvajaj/ars-360/ava2.62598358/00:00:14/0:0:0/
Rtvslo1 / Ars 360 / Matjaž Bertoncelj /
Vir: http://tvslo.si/predvajaj/ars360/ava2.61844329/00:02:50/0:0:0/

15.03.2010
Knjigo The Who lahko kupite v Strip.art.nici Buch.
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POZIV NA SODELOVANJE

15.03.2010.

Priredil: Strip
Core

Ž I V E L S T R I P ! 10
MLADINSKI natečaj za strip in animacijo

Združenje Vivacomix in Stripburger iz Ljubljane razpisujeta nagradni
tekmovalni natečaj za strip in animacijo v okviru dogodka VIVA I
FUMETTI – ŽIVEL STRIP.
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Natečaj podpirajo dežela Furlanija - Julijska krajina, Občina Udine,
Visionario – center za vizualne umetnosti, revije Ciciban, Cicido, Pil in Plus
ter Festival Animateka iz Ljubljane.
Na natečaj se lahko prijavijo šolarji in dijaki iz dežele Furlanije-Julijske
krajine in iz Slovenije.
Natečaj je razdeljen v dve kategoriji: a) strip, b) animacija.
Glavna junaka zgodb naj bosta Kamillo Kromo avtorja Altana in Miška
Smetiška avtorja Braneta Solceta.
PRAVILNIK
1) Tema razpisa:
a - Kamillo Kromo
b - Miška Smetiška
c - prosta tema
2) Prijavljena dela so lahko
a - stripovske zgodbe, narisane v poljubni tehniki (vključno z računalnikom),
formata A3, poljubnega števila strani.
b - animacije, izvedene v klasični ali računalniški tehniki.
3) Šolarji se lahko na razpis prijavijo samostojno ali v skupini.
4) DOSTAVA: Dela morajo biti oddana po pošti skupaj z izpolnjeno
prijavnico (za slovenske šolarje) na naslov: Stripburger, Forum Ljubljana.
Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
5) URNIK: Dela morajo prispeti do naslovnika do četrtka, 1. aprila 2010.
6) Žirija v sestavi: Katerina Mirović (Stripburger), Igor Prassel (Animateka),
prof. Paola Bristot (predsednica Vivacomixa), Giovanna Durì (ilustratorka),
ter oba avtorja: Altan in Brane Solce, se bo sestala 12. aprila in izbrala
nagrajence.
7) NAGRADE:
- Podeljene bodo 3 nagrade za zmagovalce v kategoriji stripov, in sicer 3
darilni boni v vrednosti 300 evrov.
- Avtorji nagrajenih animacij se bodo decembra 2010 udeležili mednarodnega
festivala animiranega filma Animateka v Ljubljani.
Udeleženci natečaja se z izpolnjeno prijavnico strinjajo, da se lahko
njihova dela uporabijo v promocijske namene. S prijavo na natečaj
animiranega filma udeleženci dovoljujejo objavo svojega dela na
promocijskem DVD-ju.
Vsak udeleženec bo za sodelovanje prejel nagrado. Nagrade bodo
podeljene 20. aprila 2010 ob 19. uri v KUD France Prešeren v Ljubljani, kjer
bodo razstavljena dela avtorjev in tudi stripi zmagovalcev.
Ob otvoritvi si boste lahko ogledali tudi predstavo v izvedbi LG Papelito.
Razstava udeležencev natečaja bo v klubski sobi na ogled do 17. maja
2009. V galeriji KUD France Prešeren pa bo razstava na ogled do 10.
maja 2009.
Za informacije, se zainteresirani obrnite na:
Stripburger / Forum Ljubljana • core@mail.ljudmila.org, 01 2319662 •
www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip/

15.03.2010
Na današnji dan
15. marec 2010 ob 00:02
Ljubljana - MMC RTV SLO
1957 se je rodil ameriški risar stripov, najbolj znan po svojem sodelovanju pri nanizanki Simpsonovi (The Simpsons), David Silverman.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/javnost-je-prvic-prisluhnila-glasu-enrica-carusa/143111

14.03.2010
RTVSLO/ Val 202/ 13. marec 2010/ 14:00
Kulturni Val
"Stripi" Tomaža Lavriča
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Radijski prispevek ob otvoritvi razstave Tomaža Lavriča v Moderni galeriji.
Vir: http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-radio-slovenija-drugi-program-val202/ra.val202/#ava2.62581417;;

13.03.2010

Gea TV - Po poteh slovenskega stripa
http://www.geatv.si/index.php?page=oddaje&mode=oddaja&page_id=47#x
O stripu razmišljajo Katerina Mirović, Igor Vidmar, Max Modic, Iztok Sitar, Zoran Smiljanić, Miki Muster, Aleksandar Đorđević in Aleksander Buh.
Oddaja je bila posneta konec januarja 2010.

13.03.2010
Mladina / 2010 / 09 / striptiz
Izar Lunaček, filozof in producent verskega spletnega stripa Založeni raj
... o striparskem projektu, katerega novo nadaljevanje si lahko vsako nedeljo preberete na spletni strani www.paradisemisplaced.si. V stripu nastopajo Bog, Adam in Eva ter druga rajska bitja, uradno ga riše in piše Anonymus
Gosh ali Bogo Brezimni, izhaja pa pod okriljem revije Stripburger.

slika

foto: Borut Peterlin
“Kot vsako soboto zvečer se napotim v eno od stranskih ulic starega mesta in čakam. Čez čas se mi približa zgrbljena postava v dežnem plašču in mi v roko porine kup zamaščenih
papirjev. S poslovno naglico prelistam pošiljko: pred očmi mi poblisne prizor Boga, ki v podobi ovna zapeljuje Evo; drugje spet Adam z revolverjem strelja po angelih, ki so ju z
ženo prišli izselit iz raja; z neke veje pa lenivec staršem človeštva ponuja udobno posteljo. Opazim, da se moj obiskovalec živčno ozira po golobih na bližnji strehi. ‘Brez skrbi, niso
ozvočeni,’ ga pomirim. Prepričan je, da ga prek teh ptic nadzirajo tajni vatikanski lobiji. Sprašujem se, v kaj sem se spustil, ko sem privolil, da bom produciral ta spletni strip.
Možak očitno ni povsem pri pravi in mi za verodostojnost posredovanih podatkov jamči, češ da je kot sosed svetopisemskega Boga s slavnim božanstvom dolga leta zahajal v isto
beznico. Zakaj torej tvegam kariero in vsak teden objavljam njegove fantastične pisarije? No, ob prvem srečanju mi je bil v zagotovilo pustil posušen človeški prst, ki naj bi spadal
v izvirno omejeno izdajo relikvij Sina Božjega, in priznam, da mi od takrat ni bilo treba kupiti niti ene steklenice merlota več.”
Vir: http://www.mladina.si/tednik/201009/izar_lunacek__filozof_in_producent_verskega_spletnega_stripa_zalozeni_raj

13.03.2010
Ena zelo stara objava, samo da vas spomnim, da ne pozabite kupiti Giuseppe Bergmana.
ic/VLM /OBJAVA: 16.10.2009 / 23:00 /PRIKAZA: 3504
Predstavljen Manarin strip
Nakon ove promocije, Ćurin i Hajduković najavili su u Confettiju mnoštvo događaja vezanih uz svijet stripa.
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Izdavač Tino Ćurin i hostesa kostimirana u lik Gulivere, djevojke iz Manarinog stripa.
Foto: Milena Zajović/VLM
U klubu Svijet stripa Confetti u petak navečer predstavljen prijevod prve knjige “HP&Giuseppe Bergman” poznatog talijanskog umjetnika Mila Manare.
Izdavač Tino Ćurin i suvlasnik SS Confettija Goran Hajduković - Čupko na promociju su doveli i hostesu oskudno kostimiranu u lik Gulivere, djevojke iz Manarinog stripa kako bi dočarali ozračje iz stripa.
Nakon ove promocije, Ćurin i Hajduković najavili su u Confettiju mnoštvo događaja vezanih uz svijet stripa.
Vir: http://www.vecernji.hr/vijesti/predstavljen-manarin-strip-clanak-35754

13.03.2010
Na današnji dan
13. marec 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1921 se je rodil ameriški risar stripov Al Jaffee.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/vse-najboljse-adam-clayton/143070

12.03.2010
Na današnji dan
12. marec 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1951 je v ZDA prvič izšel komični strip Dennis the Menace (Denis Pokora).
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/12-marec-umrla-je-anna-frank/143045

12.03.2010
Pogovor s Tomažem Lavričem, ilustratorjem, karikaturistom in risarjem stripov

Vedno lahko narediš čudovito zgodbo o dveh črticah in enem krogcu
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V Moderni galeriji je do 18. aprila na ogled pregledna razstava Stripi Tomaža Lavriča, prvega mednarodno uveljavljenega slovenskega striparja, odličnega
karikaturista in ilustratorja, avtorja Mladinine Diareje
Njegove Bosanske basni, ki so izšle leta 1999 kot Fables de Bosnie pri največji francoski stripovski založbi Glénat, so prvi slovenski strip, ki je bil preveden v tuji jezik in mu je
uspel prodor na zahtevni evropski stripovski trg. Zanj je prejel nagrado na največjem evropskem stripovskem festivalu v Angoulemeu v Franciji in na festivalu v Sierreu v Švici,
doma pa zlato ptico leta 1989. Diarejo so kot likovno delo meseca razstavili v Cankarjevem domu in mu lani podelili domačo stripovsko nagrado Milka Bambiča. Doslej je izdal
osem stripovskih albumov v slovenščini (Diareja, Rdeči alarm, Ratman, Bosanske basni, Ekstremni športi 1. in 2., Slepo sonce, Sokol in golobica), še več njih pri francoski založbi
Editions Glénat, berejo pa ga tudi na Hrvaškem in v Španiji. Album Slepo sonce je bil predloga za kratki film Mihe Knifica, Rdeči alarm pa za prvenec pankovskega benda (Racija).
Je tudi urednik in soavtor razprodane 192-stranske slikovne knjige Slovenski klasiki, v kateri ključna slovenska umetniška dela stripovsko komentirajo različni ustvarjalci. V
Moderno galerijo je strip kot medij (po retrospektivi Kostje Gatnika) vstopil drugič, poleg originalov domačih del pa so na ogled tudi originali stripov, ki so bili objavljeni v tujini
(Lomm, Dekalog, Appoline). Ob razstavi je izšel 160-stranski katalog z nekaj Lavričevimi kratkimi zgodbami.
Pred časom sem v Dubaju obiskala slovenske prijatelje, edino, kar so si želeli iz Slovenije, je bila Diareja v kateri koli obliki, na skodelici, majici, v stripu. Diareja je ponarodela kot
Prešernova Zdravljica in če je lahko pivska pesem postala državna himna, zna nekoč tudi stripovska figura postati simbol na zastavi. Diareja je stara triindvajset let. Ste se je že
naveličali? Joj, sem se kar malo raznežil ob tej zgodbi. Sem počaščen, res, taki utrinki mi veliko pomenijo, več kot pomp in zapoznele nagrade. Diareja kot simbol? Pravzaprav je
mogoče v tem zrno soli, saj imamo velik deficit prepoznavnih narodnih simbolov, sploh takih, o katerih še nismo na smrt skregani. Združeni v Diareji, bodi novo geslo. Oziroma v
Driski, da bo lepo slovensko. Sicer pa ne, nisem se je naveličal. Jaz lahko nadaljujem do penzije, brez problema. Diareja je, kako bi rekel, stanje duha. Sicer sem pred leti res za
hip pomislil, da postajamonormalna, dolgočasna država in bo počasi zmanjkalo kruha za karikaturiste. O, kako sem se motil. Zdaj spet šibamo s polno paro v maloro in zgleda, da
bomo tako nadaljevali še nekaj časa.
Vaše stripe, ilustracije in karikature odlikuje humor, ki ima vedno pravo mero in nikoli ne zdrkne v banalnost, vulgarnost in grobost. Komentarji so zbadljivi, a nikoli opolzki in
vulgarni. Kakšna je vaša formula humorja?
Pravzaprav vas moram popraviti. Moj humor v Ekstremnih športih je natanko tak: vulgaren in grob in prek mere, opolzek in žaljiv, ampak v svojo obrambo moram povedati, da je
to zvrst humorja, ki jo načrtno razvijam samo na tem mestu. Celo na silo in proti sebi, kljub lepimmaniram in katoliški vzgoji se trudim v to smer, ker menim, da je treba meje
širiti, kolikor se da. Sicer pa sem po naturi rad bolj zbadljiv in ironičen, tudi ciničen. Rad imam črn humor. Humorja je veliko vrst. Glavno je, da deluje. Formule pa ni. Vsaj jaz je
še nisem odkril, čeprav sem se trudil z raznimi alkimističnimi poskusi. Tako se zdaj ravnam samo po tem, kaj je smešno meni –in to največkrat deluje. Vedno pa ne.
Katere situacije, dogodki, zapleti vas najbolj potegnejo? Kje najdete svoje zgodbe, na poročilih, v redakciji, klepetu na ulici?
O navdihu ne bi govoril. Zgodbe so vsepovsod okrog nas. In v nas. Rad imam male zgodbe, drobce, ki stkejo svetove v odzadju. Strip ste opisali kot »bastarda, ki je pol literatura,
pol likovna umetnost in še kos filma«. Kako ključna za njegovo kakovostno celovitost je ne samo risarska, likovna spretnost, temveč tudi besedna, jezikovna veščina?
Vse je pomembno, nič ni usodno, bi rekel. V tem je težavnost, a tudi prednost stripa za ustvarjalca. Po eni strani strip zahteva od enega človeka veliko veščin: risanje, kadriranje,
pisanje dialogov, režiranje v celoto, a po drugi strani omogoča tudi bližnjice: tudi če ne znaš risati, lahko še vedno narediš čudovito zgodbo o dveh črticah in enem krogcu; če ti ne
gredo dialogi, lahko narediš dolgo zgodbo o dveh zaljubljencih, ki se ves dan samo zaljubljeno gledata. Ali pa narediš lepo narisan in iskrivo napisan strip o ničemer.
Stripe ustvarjate pod različnimi psevdonimi (TBC, Josip Visarjonovič, Ton Ton), ki označujejo tudi popolnoma različne risarske sloge in naravo humornosti, a sočasno kot Lovro
Matič sestavljate priljubljene in zabavne stihe na zadnji strani Mladine v Mladinamitu. Se nam obeta tudi kakšna bolj pesniška, literarna izdaja?
Sam zase sem sicer nekaj poskušal, a brez velikega uspeha. Kot nisem bil kaj prida slikar, se bo morda izkazalo, da morda tudi kak presunljiv romanopisec nisem. Videti je, da mi
bolj ležijo krajše forme. In »nižje« ustvarjalne oblike. Morda mi je usojeno delovati v teh omejitvah in iz njih izvleči kar največ.
Več stripov ste izdali pri največji francoski stripovski založbi Editions Glénat, to so Bosanske basni, Glista na begu, Novi časi in album iz serije Dekalog, ki so ga v Franciji prodali v
več kot 100.000 izvodih. Od tega se že da živeti. Kako pa je z risanjem pri nas?
Hja, v Franciji, kjer je to tržišče velikansko, je risanje stripov lahko nek normalen poklic. Če ti pade sekira v med, lahko tudi veliko zaslužiš. Šovbiznis pač. Pri nas pa, kjer je trg
majhen, se tako ali tako nobena ustvarjalnost ne splača, razen pisanja kuharic in igranja harmonike.
Ampak tisti, ki jih žene ustvarjalna nuja, vseeno migajo, saj drugače ne morejo. Samo od risanja stripov se res ne da živeti, od risanja pa že. Ne zlahka, a da se. Treba je delati s
srcem in s trmo.
Maja Megla
Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo

12.03.2010
diareja

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

11.03.2010
V soboto, 13.03.2010, ob 14:00, na Valu 202, kramljamo o stripu.

11.03.2010

Čenča
marec 2010

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

11.03.2010

STRIPBURGER IN RISTANC

11.03.2010.

Piše: Stripburger

Pri Založbi Goga že tretje leto poteka edinstven projekt multikulturnega druženja otrok iz
večinske in romske skupnosti - Igramo se skupaj. V letu 2010 projekt nadaljujemo z novim
imenom - RISTANC. Ristanc temelji na socialni integraciji otrok iz različnih kulturnih okolij
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preko ustvarjanja in umetniškega izražanja. Projekt je
vsebinsko zasnovan v obliki mesečnih srečanj oziroma delavnic
na katerih se otroci družijo, ustvarjajo in seznanjajo s socialnimi
veščinami.
Projektu se je s stripovsko delavnico pridružila tudi revija
Stripburger, ki deluje pri Forumu Ljubljana.
DVODNEVNA STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA
Od zgodovine stripa, jam sessiona do lastnega stripa v
dveh dneh
*SOBOTI, 13. in 20. marec 2010, med 11. in 15. uro,
v likovni delavnici Kulturnega Centra Janeza Trdine,
Novo mesto*
STRIPBURGER
Revija Stripburger izhaja od leta 1992 in šteje preko 70
stripovskih izdaj. Poslanstvo revije Stripburger je spodbujanje
razvoja stripovske ustvarjalnosti in kulture pri nas. Stirpburger domačim bralcem ponuja
vpogled v dogajanje sodobnega avtorskega stripa v tujini, tujim bralcem pa predstalvja strip
iz našega področja - iz Slovenije, kakor tudi iz drugih držav.
Uredništvo revije Stripburger problematiko stripa obravnava celovito: organizira tudi
stripdelavnice, razstave, predstavitve izdaj, pogovore z avtorji, natečaje ... S
svojimi projekti Stripburger redno gostuje tudi na mednarodnih selekcioniranih festivalih v
tujini.
Tokratno dvodnevno BREZPLAČNO Delavnico vodiTA strip avtorja: Andrej Štular, David
Krančan
Dvodnevne Stripburgerjeve delavnice so namenjene začetnikom in nudijo
kompleksen vpogled v stripovsko ustvarjalnost.
Delavnica obsega kratko predavanje o stripu, predstavitev delovnega procesa in
možnosti uporabe sodobnih grafičnih medijev, izvedbo jam sessiona ter izdelavo mini
albumov, ki jih udeleženci odnesejo s seboj.
Pod geslom »od zgodovine stripa, jam sessiona do lastnega mini stripa v dveh dneh« bo
delavnica potekala: 1. DAN: predavanje o stripu in njegovih značilnostih (likovnost, jezik,
razvoj - od njegovega rojstva v 19. st. in njegovih predhodnikov t. i. protostripov, do
današnjega avtorskega stripa, grafičnega romana in mini albuma); predstavitev delovnega
procesa, ki ga strip zahteva: izdelava zgodbe ali dramaturgija, njena vizualizacija, skica,
postavitev na stran in izdelava končne različice v črno beli verziji; predstavitev možnosti
uporabe sodobnih grafičnih medijev v stripu: od možnosti uporabe sivin, rastrov, barv in
končne priprave za tisk; izvedbo jam sessiona, kjer udeleženci izdelajo med seboj
improvizirane zgodbe; navodila za domov: skicirati (oblikovati) svojo samostojno zgodbo za
mini album; 2. DAN: pregled nastalih predlog ali idej, individualna analiza in določitev
končne oblike za črno belo izvedbo; dokončane stripe natisnemo kot samostojne mini
albume, ki jih bo dobil vsak od udeležencev še nekaj izvodov za domov.
Število udeležencev delavnice je omejeno (14), delavnica je brezplačna in odprta za
starejše od 7. leta.
Informacije in prijave:
Za več informacij smo dosegljivi na: majazun@gmail.com ali telefonski številki 031358143.
Prijavnico lahko izpolnite na naslednji povezavi:
spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJfZkZDN0d5bWRzSDdkS3JZVFdiOGc6MA
Vizulani material je na www.ljudmila.org/stripcore/stripdelavnica/

10.03.2010
Mladina, 08. 03. 2010, 12:33, Pressalije

Diareja v hramu kulture
Retrospektivna razstava Tomaža Lavriča od 9. marca v Moderni galeriji!
Max Modic

Tomaž Lavrič na predstavitvi Evrope v Strip.art.nici Buch.
foto: Max Modic
V Moderni galeriji se je odprla dolgo pričakovana retrospektivna razstava del Tomaža Lavriča, Mladininega mednarodno priznanega ilustratorja in avtorja stripov. Za boljšo osveščenost prilagamo abecedo Tomaža Lavriča, ki se
jo morate naučiti na pamet.
Azzardo D'Amore – Jedrnat in duhovit gangsterski triler iz leta 1994, kriminalka po motivih igralniške afere Hit, v kateri mafijcem obraze posodijo najvidnejši predstavniki takratne slovenske politične scene, s pokojnim Janezom
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Drnovškom na čelu.

Bosanske basni - Riba, Kača, Muha, Ptica, Pes, Svinja, Mačka, Mazga, osem naslovov osmih Bosanskih basni, osmih zgodb, ki o vojni povejo več, kot boste kdajkoli zvedeli v poročilih. Zgodbe o vojni v Bosni kot tudi zgodbe
o vojni nasploh. O ljudeh, predvsem o nedolžnem civilnem prebivalstvu, ki so se znašli v krvavem vojnem vrtincu. Forma basni je zgolj pretveza, živali pa poosebljajo človeška čustva in nagone ter nosijo tisti presežek emocij, ki
bi ob drugačnem pristopu zgodbo zlahka zapeljal v patetiko. »Želim biti objektiven opazovalec, a ne brezčuten. Želim čimbolj verodostojno poustvariti atmosfero terorja, a brez eksplicitnih prizorov ubijanja, ki bi strip lahko
zavedli v ceneno estetiko smrti. Sočustvujem z žrtvami, a hkrati se trudim razumeti tudi animalični um krvnikov,« je o stripu povedal njegov avtor.
Citat – O stripovski razliki med Slovenijo in tujino: »V tujini so najslavnejši strip avtorji težki milijonarji, medtem ko nekemu povprečnemu risarju strip omogoča povprečen, a kljub temu lep zaslužek. V Franciji ti že en album
kolikor toliko komercialnega seriala na leto zagotavlja preživetje.«
Čast in slava - Bosanske basni so leta 1999 kot Fables de Bosnie izšle pri francoski založbi Glénat in predstavljajo prvi prevod slovenskega stripa v tuj jezik in prvi slovenski strip album, ki mu je uspel prodor na zahtevni in
izbirčni evropski stripovski trg. Tomaž je istega leta z Bosanskimi basnimi osvojil Grand Prix na mednarodnem stripovskem festivalu v švicarskem Sierru, v Bruslju pa nagrado Srebnega leva. V Sloveniji je lani osvojil Nagrado
Milka Bambiča, ki obeležuje umetniške dosežke na področju stripa in je (bila?) konec koncev prva stripovska nagrada v slovenski zgodovini. Podeljena je bila v španoviji Humornika in Stripburgerja z namenom »skupnega
spodbujanja kakovostnega delovanja stripovskih ustvarjalcev vseh generacij in vseh vsebinskih usmeritev.« Nekoč je bila nagrajevana tudi Diareja – davnega leta 1989 je prejela Zlato ptico in postala Likovno delo meseca v
Cankarjevem domu.

Diareja - Vrhunska družbeno politična satira v stripovskih pasicah. Diarejo je avtor ob nastanku označil kot opombe k uradni zgodovini Jugoslavije, ki so jo pisali drugi, opombe pa, kot vemo, zmotijo gladek tek besedila.
Odkrite, pogosto cinične in vedno pronicljive domislice so navduševale od Triglava do Vardarja, s kančkom slabe vesti pa so se jim smejali tudi tisti, ki so jim bile bodice v prvi vrsti namenjene. Diareja, zaščitni znak slovenske
stripovske kontinuitete, je za razliko od socialistične federativne republike Jugoslavije preživela, njene puščice pa zdaj v resda manjših količinah, a z enako mero vztrajnosti, že 23. leto zapored luknjajo slovensko prevzetnost in
pristranost.

Ekstremni športi – Vabljeni v ekstremni svet gnusa in gravža, med nemarne dedce in ohole babure, flegmatične krave, godne pujske in male histerične pse, ki vedno nasrkajo. Pa med mozoljaste riti in dlake v nosu,
gromozanske rilce in drobcene lulke, fekalije, smrklje, odhrklje in ostale izločke vseh vrst, barv, vonjav, okusov in agregatnih stanj. Opus, sestavljen iz povečini enostranskih stripovskih tabel brez besed, ki prosto pleza po robu
dobrega okusa in je namenjen ljudem z razvitim smislom za humor in dobrim želodcem. V zadnjih osmih letih so Ekstremni športi poleg slovenskih osvojili še španska, francoska in hrvaška srca.
Francija – Obljubljena dežela za avtorje stripa. Tomaž jo je osvojil z Bosanskimi basnimi, Glisto na begu, Ekstremnimi športi in Evropo. Za francoski trg so nastale še tri epizode seriala Lomm (2002), dve epizodi iz serije
Dekalog (Le Décalogue) s podnaslovoma Le Serment (2001) in dodatek Le XIème Commandement (2003), samostojni album Appoline(2009) in album Temps nouveaux, ki bo pod naslovom Novi časi pri Stripburgerju v
kratkem izšel v tudi slovenščini.
Glista na begu – Grafično izjemna zgodba o simpatično antipatičnem malem prevarantu z vzdevkom Glista, ki se znajde v svetu velikih kriminalcev, sredi trgovine z orožjem, v navzkrižnem ognju med policaji in gangsterji,
preživi pa po zaslugi svoje slabe karme. V Sloveniji objavljen samo na Mladininih stripovskih straneh, albumska premiera pri francoski založbi Glénat leta 1999.
Hrvaška - Pri renomirani hrvaški založbi Fibra so v prestižni trdi albumski vezavi izšla že tri Lavričeva dela: Bosanske basne, Glista u bijegu in trilogija Evropa. Bosanske basni so bile celo prvi album v novi Fibrini zbirki Orka,
kolekciji samostojnih, celovitih stripovskih dosežkov z izrazitim avtorskim pečatom tako v grafičnem kot narativnem smislu. Lavrič je pri naših južnih sosedih zastopan tudi z prevodom Ekstremnih športov, Ratmana in Rdečega
alarma, ki je bil objavljen stripovski reviji Q.
Izjave 10-letja – Zbirka iskric, neumnosti, modrih misli, prebliskov in čistokrvnih bedarij, ki jih je med letoma 1995 in 2005 izrekel ali zapisal cvet predstavnikov slovenskega javnega življenja s področja politike, športa in kulture,
zbranih v zajetni Mladinini knjižni antologiji. Kako nesmrtne so nekatere izjave se zavemo šele, ko jih Tomaž ovekoveči v karikaturi.

Jugonostalgija – Vse, kar ste vedno želeli vedeti o tem znucanem pojmu, se skriva v Lavričevem serialu Evropa, surovi akcijski trilogiji o srbskem kriminalcu Žiletu, ki emigrira v Nemčijo, kjer začne počasi in na krut način
odkrivati, da se v obljubljeni Evropi pod krinko blišča in demokracije skrivata beda, korupcija in životarjenje, ki sta sumljivo podobna razmeram v pokojni Jugoslaviji. Trilogija je v integralni verziji izšla pri hrvaški založbi Fibra, v
Sloveniji pa je strip objavljala Mladina.
Klasiki –Urednik Lavrič in sourednica Katerina Mirovič sta lani predstavila 192-stransko in takorekoč v hipu razprodano slikovno knjigo Slovenski klasiki v stripu, v kateri je priobčen cvetober kratkih, enostranskih, večinoma
satiričnih stripovskih upodobitev, ki so jih številni slovenski stripovski ustvarjalci posvetili slovenskim umetnikom, njihovim raznorodnim umetniškim opusom nacionalnega pomena ter nekaterim svojstvenim pojavom znotraj
slovenske kulture. Stripovski projekt, ki je bil nagrajen tudi s priznanjem za najboljše oblikovanje naslovnice, je potekal v več ustvarjalnih sunkih, zaključil pa se je prav z omenjenim reprezentativnim stripovskim albumom, za
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katerega sta moči združila Mladina in Stripburger.

Lomm – Naslovni junak, potomec mutantskih bitij, nekakšnih križancev med ljudmi in zmaji, mora preživeti naravno selekcijo v nepopolni, pesimistični prihodnosti. Uvodna epizoda je v slovenščini izšla leta 2007 v reviji Strip
Bumerang, na žalost ne v barvni, ampak sivo beli tehniki.
Moderna galerija – Tomaž Lavrič je drugi slovenski stripovski avtor po Prešernovem nagrajencu Kostji Gatniku, ki se bo z retrospektivo svojih del prestavil javnosti v elitnem kulturnem hramu. Otvoritev razstave z naslovom
Tomaž Lavrič: Stripi je bila 9. marca, na ogled pa bo vse do 6. junija. Kustos razstave je Igor Španjol. Več informacij na spletnem naslovu http://www.mg-lj.si/node/516 .
Novi časi – Kratki stripovski rezi z močnim socialnim nabojem, zbirka kratkih zgodb o perečih družbenih boleznih, ki razjedajo samostojno Slovenijo in kazijo njeno brezmadežno podobo: od tajkunov in posledic turbo
kapitalistične vneme, do razkroja moralnih vrednot, kriminala, rasizma, prostitucije, korupcije in mafijskih metod obračunavanja. Albumska izdaja, ki je leta 2001 izšla pri francoski založbi Glénat, 2003 pa v Italiji pri Magic Press,
letos končno izide tudi v slovenščini.
Ogorevc, Blaž – Legendarni modrijan in samostojni raziskovalec, prvi uvodničar Ekstremnih športov, ki je o avtorju teh simpatičnih svinjarij med drugim zapisal tole: »Glavni likovni štos pa se mi zdi njegova izjemna spretnost v
karakterizaci¬ji likov, včasih zgolj možičkov, drugič pa povsem konkretnih oseb. Medtem ko se večina drugih karikaturistov najpogosteje le preklemansko trudi, da bi bilo tisto, kar skracajo, vsaj prepoznavno, torej da bi se
vedelo, kdo je bil model, in če jim to uspe, kar pridušeno cvilijo od samospoštovanja, Tomotu z nekaj elegantnimi in vedno zelo gotovimi vijugami uspe, da, denimo, znani parlamentarni važič kar seva od napuha, da so bebci
pravi pro¬totipi bebavosti, tam neki nedefinirani zamorci, grobijani ali farji jekleno čisti simboli predstav, ki jih gojimo v naših glavah o zamorskosti, nasilnosti in omlednem pridigarstvu, ali pa, da je v Tarzanu organsko in
nevsiljivo združen tarzanovski imidž vseh dosedanjih filmskih Tarzanov.« Ni kaj dodati.
Psevdonimi – Tomaž Lavrič se je in se še vedno skriva pod številnimi umetniškimi imeni, med katerimi izstopajo TBC, Josip Visarjonovič, Ton Ton, morda pa tudi Malči Žovtar, Toto in Lovro Matič.
Rdeči alarm - Nostalgična pripoved o otrocih socializma, o zlatih časih ljubljanske scene zgodnjih osemdesetih let, ko je uporna generacija mladost prekrokala ob hladnih ženskah, mlačnem pivu in vrelih ritmih panka. Tok
spomina se sporoži, ko se na Tromostovju srečata Jure alias Krt, nekoč bobnar punk benda Rdeči alarm, zdaj pa vzoren mož in oče, ter Majk, nekoč zagrizen anarhist, pankrt, ludist in pevec Rdečega alarma, zdaj pa čistokrvni
japi, borzni posrednik s porschejem, zlato uro, mobitelom - in plešo. Lavričeva avtobiografska stripovska uspešnica iz leta 1996, bržčas edini strip, ki ima tudi svoj soundtrack: zdaj že razpuščena postpankovska skupina Racija
je svoj bliskoviti prvenec naslovila z enakim naslovom, v veliki meri pa so njihov glasbeni izraz inspirirali prav dogodki, ki jih mojstrsko naniza Lavričev strip. Pozor, strip Rdeči alarm se bo vrnil septembra, s svojimi tokrat še
petnajst let starejšimi junaki, zato ostanite na liniji.

Sokol in golobica - Izvirno domače avtorsko delo, ki je silovito, ponosno in suvereno zarezalo v jedro nacionalne substance. Biografski roman v slikah. Napeta, romantična, čutna in poučna zgodba, ki vzplamti pod mogočnimi
vršaci Triglavske stene, kjer usoda združi brhko mlado zdravnico Urško in klenega družbeno političnega delavca Janeza, je očarala milijone in postala najbolj poljuden ter najrazumljivejši literarno likovni presežek o zakulisnem
dogajanju na prizorišču slovenske politične stvarnosti, ki jo na ideološki osnovi mobilizira tranzicijski kapital v spregi z neuravnoteženimi mediji ter udbomafijskim podzemljem. Delo, ki skozi umetniško formo romana v stripu
bralca dobrohotno nagovarja v jeziku tradicionalnih vrednot ter stremi k temu, da bi ga objektivno informiral, duhovno pregnetel ter utrdil v veri, da iskrena ljubezen premaga vse ovire. Menda najljubši strip Janeza Janše in
Urške Bačovnik.
Štandeker, Ivo (1961-1992) – Mladinin novinar, stripofil, filmofil in urednik, ki je leta 1987 ustvaril trdo jedro in čvrste temelje sodobnega domačega stripovskega izraza. Poleg Tomaža Lavriča je k sodelovanju privabil še Zorana
Smiljaniča, Gorazda Vahna, Grego Mastnaka, Dušana Kastelica in Iztoka Sitarja, ki je pred tremi leti spisal Zgodovino slovenskega stripa 1927-2007, v kateri med drugim navaja tudi domnevno preroški Štandekerjev vzklik:
»Zakaj za vraga naj pišem o stripu, če v Sloveniji ni stripa?«
Tednik Mladina – Nizkonakladna tiskana publikacija levega političnega profila, ki jo že 22 let v likovnem smislu plemenitijo naslovnice, ilustracije in politične karikature Tomaža Lavriča.
Underground – Vsako mesto ima svoje podzemlje in Ljubljana tu ni nobena izjema. Zato pa je toliko bolj izjemen superjunak, ki prebiva v ljubljanskem podzemlju in sliši na ime - Ratman. Ratman je prvovrstna stripovska satira,
ki je v samostojnem albumu izšla leta 1997, v njej pa nastopa specifičen slovenski superheroj, natančno tak, kakršnega si zaslužimo, ubada pa se s tipično slovenskimi nevšečnostmi: od pomanjkanja parkirnih mest, težav s
kanalizacijo in "izginotja" takratnega župana Dimitrija Rupla, pa vse do razprtij glede Kidričevega spomenika, vsesplošnega onesnaževanja in kaljenja nočnega miru. Poleg tega pa gre tudi za edinstveno poslastico za ljubitelje
stripa, saj so njegovi kratki in jedrnati podvigi zrisani kot posvetilo velikanom stripovske umetnosti, kot so Hugo Pratt, Moebius, Hermann, Frank Miller in Magnus, če omenimo le najbolj prominentne.
Vahen, Gorazd – Vrhunski slovenski ilustrator in poznavalec stripa, ki je z Lavričem sodeloval na odličnem znanstveno fantastičnem serialu Megaran, objavljenim leta 1990 v Mladini. Megaran zaradi drugih obveznosti obeh
ustvarjalcev žal ni dobil priložnosti, da bi se razvil v resno stripovsko sago.
Zbirateljski izvodi – Stripi Tomaža Lavriča so priljubljena in izkana zbirateljska roba tudi onkraj slovenskih meja. Razen stripovskih albumov Slepo sonce, Sokol in golobica ter lanskoletnih Ekstremnih šporitov 1 in 2 so vse
slovenske albumske izdaje Lavričevih stripov že dolgo razprodane. Če imate srečo, lahko nanje občasno naletite v Strip-Art-Nici Buch v Murglah, kjer so trenutno še na voljo Lavričevi hrvaški albumi in Strip Bumerang št. 13 z
uvodno epizodo seriala Lomm.
Življenjepis – Tomaž Lavrič je rojen leta 1964 v Ljubljani, kjer tudi živi in riše. Ne nujno v tem vrstnem redu.
Vir: http://www.mladina.si/vibrator/08-03-2010-diareja_v_hramu_kulture/

10.03.2010
Osnovnošolci in srednješolci!
[stripcore] natečaj Živel strip!
Izteka se mladinski natečaj za strip in animacijo Živel strip!
Dela sprejemamo se do konca meseca.
Naj vam bodo Miška smetiška Braneta Solceta in kamelon Kamillo Kromo
italijanskega avtorja Francesca Altana v navdih. Sprejemamo pa tudi
zgodbe, ki niso povezane s to temo.
Več o natečaju v priponki oz. na www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip

10.03.2010
SiOL.net|Kultura|Dogodki
ponedeljek 08.03.2010, 15:52

Stripi Tomaža Lavriča v Moderni galeriji
Ljubljana - Moderna galerija je pripravila pregledno razstavo najbolj prepoznavnega sodobnega stripovskega avtorja pri nas, Tomaža Lavriča. Odprtje razstave bo v torek ob 20.
uri v Moderni galeriji.

Klik za povečavo

13 of 23

27. 02. 14 10:46

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

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

Tomaž Lavrič sodi v generacijo avtorjev, ki so se začeli stripu resneje posvečati sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Imenovani "Mladinin krog", zbran okoli revije Mladina in
urednika Iva Štandekerja, je avtorski strip pri nas dvignil na zavidljivo raven. Vsak izmed avtorjev je razvijal svoj individualni slog, skupno pa jim je bilo to, da so se v svojih
stripih ukvarjali z aktualnimi, družbeno angažiranimi temami. Lavrič to dejstvo pojasnjuje: "Mladina je bila od nekdaj angažirana in kritična politična revija in tam se pač ni dalo
objavljati plehkih super herojev. Tako nam je prišlo v kri, da je pravi strip pač tak – angažiran in kritičen."

Klik za povečavo
Leta 1988 je začel izhajati tudi časopisni strip Diareja, ki danes sodi med najbolj prepoznavne stripe pri nas. Tudi v drugih svojih stripih se je Lavrič loteval aktualnih tem in je po
izdajah krajših stripov v samozaložbi izdal svoj prvenec Rdeči alarm. V poznejših albumih kot so Bosanske basni (1997), je postajal vedno bolj kritični do aktualnega političnega
dogajanja doma in v njegovi bližnji okolici. Francoski prevod Bosanskih basni označuje začetek Lavričevega sodelovanja z ugledno francosko založbo Editions Glenat, pri kateri je
Lavrič pod imenom TBC izdal albume Glista na begu (1999), Novi časi (2001), Dekalog – Zaobljuba (2001) in Evropa (2004). Ob številnih resnih albumih, je Lavrič vzporedno
izdajal tudi satirične in nekoliko lahkotnejše stripe Ratman (1997), Ekstremni športi 1 in 2 (2001, 2009), Sokol in golobica (2008) ter stripe, ki jih je prispeval za stripovski zbornik
Slovenski klasiki. Posebno mesto pa ima v Lavričevem opusu stripovski album Slepo sonce (2004).

Klik za povečavo
V Moderni galeriji bo razstavljenih 200 njegovih originalnih stripov. Razširjen vpogled v Lavričevo delo pa bo mogoč tudi v čitalnici, kjer se bodo nahajala njegova izdana dela.
Stripburger pa bo v tem letu izdal še stripovski zbirki Novi časi in Rdeči alarm z nadaljevanjem.
Kustos razstave je Igor Španjol. Razstavo spremlja dvojezični katalog z besedilom Špele Standeker ter z bibliografijo in biografijo, ki ju je uredila Bojana Rogina. Razstavo je
nastala v sodelovanju z Galerijo Miklova hiša iz Ribnice, podprli pa so jo Ministrstvo za kulturo, Mladina in Stripburger.
Tomaž Lavrič se je rodil 10. novembra 1964 v Ljubljani. Po končani srednji šoli za oblikovanje je šolanje nadaljeval na oddelku za slikarstvo ljubljanske Akademije za likovno
umetnost. Od leta 1987 je stalni sodelavec tednika Mladina, ki pomeni začetek njegove profesionalizacije na področju ilustracije, karikature in stripa.
siol.net
Foto: Stripburger
Vir: http://www.siol.net/kultura/dogodki/2010/03/tomaz_lavric_stripi.aspx

10.03.2010

Boter slovenskega (sodobnega) stripa Tomaž Lavrič in njegovo delo
Razstava v Moderni galeriji
9. marec 2010 ob 18:27,
zadnji poseg: 9. marec 2010 ob 20:50
Ljubljana - MMC RTV SLO
Moderna galerija je pripravila pregledno razstavo o Tomažu Lavriču, enem izmed najbolj prepoznavnih sodobnih stripovskih avtorjev pri nas.
Prerez skozi njegovo ustvarjanje vse do 6. junija nudi razstava Stripi v Moderni galeriji. Razstavljenih bo okrog 85 stripovskih "tabel", torej originalnih risanih strani, po nekaj od
vsakega časovnega obdobja in specifičnega sloga.
Odpiranje vrat stripu kot kulturni instituciji
Tomaž Lavrič je precej raznolik avtor, tako vsebinsko kot likovno-stilsko; svojo risarsko tehniko in stil pa mnogokrat prilagodi zvrsti zgodbe, ki jo piše. Proces ustvarjanja je pri
različnih avtorjih stripov različen - nekateri začnejo z do potankosti razdelanim scenarijem, druge vodijo predvsem podobe, ki jih je treba šele naplesti v zgodbo, je pojasnil in
dodal: "Pri meni je ta proces nerazdružljiv - ko se mi porajajo ideje, jih tudi že vidim, slika in tekst se dopolnjujeta in se, če je vse po sreči, na koncu zlijeta v nerazdružljivo celoto.
Tak je dober strip."
Razstava v Moderni galeriji, kjer so leta 2004 že pripravili stripovsko razstavo ilustratorja, striparja in slikarja Kostje Gatnika z naslovom No rest for Magna Purga, je za Lavriča,
kot sam pravi, osebno velika čast. Ob tem je po njegovem mnenju še pomembneje, da se skozi to gesto odpira prostor v kulturne institucije stripu samemu kot pogosto
podcenjevani in prezrti zvrsti ustvarjalnosti. Kot je še povedal, upa, "da bo to res prelomnica in da se stripu na slovenskem obetajo lepši časi".
Mladinin krog in Diareja
Lavrič sodi v generacijo avtorjev, ki so se začeli stripu resneje posvečati sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Šlo je za tako imenovani Mladinin krog, zbran okoli revije
Mladina in urednika Iva Štandekerja, ki je avtorski strip pri nas dvignil na zavidljivo raven. Vsak izmed avtorjev je razvijal svoj individualni slog, skupno pa jim je bilo to, da so se v
svojih stripih ukvarjali z aktualnimi, družbeno angažiranimi temami. Lavrič to dejstvo pojasnjuje: "Mladina je bila od nekdaj angažirana in kritična politična revija in tam se pač ni
dalo objavljati plehkih superherojev. Tako nam je prišlo v kri, da je pravi strip pač tak – angažiran in kritičen."
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V tem duhu je začel leta 1988 izhajati tudi časopisni strip Diareja, ki danes sodi med najbolj prepoznavne stripe pri nas. Tudi v drugih svojih stripih se je Lavrič loteval aktualnih
tem in je po izdajah krajših stripov v samozaložbi izdal svoj album prvenec Rdeči alarm. V poznejših albumih, kot so Bosanske basni (1997), je postajal vedno kritičnejši do
aktualnega političnega dogajanja doma in v bližnji okolici. Francoski prevod Bosanskih basni označuje začetek Lavričevega sodelovanja z ugledno francosko založbo Editions
Glenat, pri kateri je Lavrič pod imenom TBC izdal albume Glista na begu (1999), Novi časi (2001), Dekalog – Zaobljuba (2001) in Evropa (2004).
Slepo sonce slehrnika
Ob številnih resnih albumih, je Lavrič vzporedno izdajal tudi satirične in nekoliko lahkotnejše stripe Ratman (1997), Ekstremni športi 1 in 2 (2001, 2009), Sokol in golobica
(2008) ter stripe, ki jih je prispeval za stripovski zbornik Slovenski klasiki. Posebno mesto pa ima v Lavričevem opusu stripovski album Slepo sonce (2004), o katerem je Danijel
Vončina zapisal, da gre "za globoko in tenkočutno iz-pripoved o človeku, temu večnemu sleherniku, ki si potom zgodovine ni uspel 'niti za gram porediti obsega svoje duše in
duha'".
L. Š.

Za Diarejo, ki že od leta 1988 brez prestanka izhaja v tedniku Mladina, je celo nekdanji predsednik Slovenije Milan Kučan dejal, da je ena izmed najduhovitejših političnih satir.
Foto: Moderna galerija

Tomaž Lavrič se je rodil 10. novembra 1964 v Ljubljani. Po končani srednji šoli za oblikovanje je šolanje nadaljeval na oddelku za slikarstvo ljubljanske Akademije za likovno
umetnost.

Od leta 1987 je Lavrič stalni sodelavec tednika Mladina, to sodelovanje pomeni začetek njegove profesionalizacije na področju ilustracije, karikature in stripa.

Slepo sonce je niz devetih kratkih zgodb, poetičnih povesti iz ne tako daljne prihodnosti, v kateri se naš planet pod razdiralnim vplivom civilizacije počasi, a nezaustavljivo
spreminja v puščavo. A ta plazeča se ekološka katastrofa je le podlaga, na kateri se toliko jasneje izrišejo male človeške drame o ljubezni, osamljenosti, brezupu in upanju.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/boter-slovenskega-sodobnega-stripa-tomaz-lavric-in-njegovo-delo/225377

09.03.2010
Globus, kultura, utorak, 9. ožujka 2010
NAJVEĆI HRVATSKI IZDAVAČ STRIPOVA
Marko Šunjić: Tvorničar iz sobice
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Glavna slika

Diplomirani inženjer informatike, vlasnik nakladničke kuće Fibra, u kojoj sve poslove obavlja sam, zadnjih je godina svojom fascinantnom hiperprodukcijom postao vodeći izdavač
stripova, a visokokvalitetnim albumima potpuno je oživio tu getoiziranu scenu
Fibra ili vrućica najbolji je opis za stanje u kojemu se čovjek nalazi kada radi nešto kreativno i s velikom strašću – u tom je osobnom pojašnjenju naziva svoje nakladničke kuće
Fibra, 35-godišnji Splićanin Marko Šunjić iznio i životnu filozofiju kojom je u svega tri godine dogurao već do 102 objavljene strip knjige s etiketom Fibra, koja se u svom
podnaslovu jasno definira: “samo dobri stripovi”.
I to iz sobička u zagrebačkom naselju Kajzerica u kojemu je smještena i njegova pet metara dugačka, a više od dva i pol metra visoka biblioteka s uredno, skoro pa pedantno,
složenim stripovima. Dvije godine je, kaže, sa suprugom Anitom tražio stan u kojem će biti taman toliko mjesta za njegov one man izdavački pothvat.
A kada su ga napokon pronašli, Marko Šunjić je umjesto u njegovo uređenje, svu svoju ušteđevinu od 35.000 eura uložio u kupovanje autorskih prava i tiskanje njemu najdražih
stripova u hrvatskom izdanju. Bila je to bračna kriza zbog koje Anita, priznaje nam kroz smijeh koji više nije kiseo, i danas ne čita stripove, no za njihovu 9-mjesečnu kći Niku još
ima nade…
Tata Marko koji je kao diplomirani inženjer matematike i informatike na svom radnom mjestu u privatnoj programerskoj tvrtki osmislio program zahvaljujući kojemu svi korisnici
telefonskih usluga jedne telekom kompanije primaju ispise svojih računa, ipak će ostati u hrvatskoj kulturi zapamćen kao prvi izdavač Spiegelmanova “Mausa” ili Robinsonova
“Ofucanog holivudskog filma”.
Već je krajem prošle godine, sasvim neuobičajeno za naše produkcijske knjiške prilike, Šunjić objavio i svoj izdavački plan do kraja 2011. godine. Njegova računica je jasna: “Od
toga ne živim i ništa ne zarađujem. Moglo bi se reći da sam megaloman, hoću odmah i hoću sve, pa sam si na tom tragu postavio i cilj – u ovoj, još uvijek, ‘djevičanskoj zemlji’ za
strip, objaviti što više vrhunskih naslova u vrhunskoj kvaliteti.
Dok me vrućica i adrenalin još uvijek drže. Ja sam i urednik i grafičar i prelamač, ponekad i prevoditelj i lektor, pa fizički nisam u stanju objaviti više od tridesetak naslova
godišnje…”, govori nam Šunjić koji nakon uredovnog vremena na svom poslu još uvijek s guštom noći provodi za kompjutorom provjeravajući pdf-ove stripova koji trebaju u tisak.
“Nakon što sam početkom devedesetih prestao čitati stripove jer sam ih, u nekakvoj fazi lažnog odrastanja, odbacio kao zabavu za djecu, kada se na našim kioscima opet pojavio
Mister No, moj najdraži strip junak iz dječačkih dana, ta se ljubav vratila! Osjetio sam potrebu tu svoju ponovo probuđenu strast i entuzijazam podijeliti s drugima, a kako sam
informatičar, bilo mi je logično pokrenuti internetski strip portal.
Radeći godinama na www.stripovi.com potrošio sam sav adrenalin, osjetio sam potrebu pokrenuti nešto novo, uzbudljivije, a budući da ni ne crtam ni ne pišem, jedini način da se
izrazim i ispunim tu svoju potrebu za kreativnošću bilo je izdavaštvo. Nije mi, zapravo, preostalo drugo nego da kroz svoj urednički izbor, izrazim svoj ukus.”
Uz pomoć Darka Macana, koji je dobri duh hrvatske stripaške scene, te grafičarke Meline Mikulić, Marko Šunjić je pokrenuo Fibru u kojoj objavljuje inozemni i domaći, neovisan i
art strip u knjigama.
“Ključno je tu reći, da sam ja netipičan izdavač. To mi nije posao! Sav novac koji ostaje kao višak ide isključivo u stvaranje novih knjiga. Nema plaća, osim, naravno, honorara
prevoditeljima, lektorima, dizajnerima. Meni nije poanta zaraditi na stripu jer imam posao od kojeg živim. I drago mi je da je to tako jer nisam prinuđen ni na kakav kompromis”,
odlučan je Šunjić. Njegova formula je precizna – za “Mausa”, što je tiskan u tisuću primjeraka, Fibra je platila 1000 eura za autorska prava, 25.000 kuna za tisak, 10.000 kuna za
prijevod i za dizajn 1100 kuna.
Izdavačka prava. Za “Svagdanju borbu” Manu Larceneta dano je 1400 eura za autorska prava, za tisak 17.500 kuna, prijevod je koštao 3000, a dizajn opet 1100 kuna.
Objavljivanje pustolovina legendarnog detektiva Ripa Kirbyja u 12 knjiga samo će ga u autorskim pravima koštati – 700 eura po knjizi. Ali danas kada u Hrvatskoj ima, sigurno i
zahvaljujući poticaju koji je cijeloj strip sceni dala upravo Fibra, već šest striparnica – pored Zagreba one su još u Đakovu, Osijeku i Rijeci – te knjižare Profila, Algoritma i Mozaik
knjige, i distribucija je znatno raširenija.
Premda Fibrina tako hvaljena izdanja ne hrane ni jedna usta, Marko Šunjić kaže da je vrlo tanka linija između propasti njegove naklade i opstanka. Zapravo, da nema potpore
Ministarstva kulture za domaća strip izdanja, te otkupljuje knjige za knjižnice, moguće je da bismo danas razgovarali samo u prošlim glagolskim vremenima.
“Uložio sam 35.000 eura i mislio, krećem pa dokad izdržim. Otkad sam dobio dijete, malo su mi se i prioriteti promijenili jer ne mogu beskonačno trošiti ušteđevinu na svoj hobi.
Također, najteže je opstati u visokim standardima, a mi imamo takva izdanja da su i strani izdavači uzimali naša dizajnerska rješenja za svoja izdanja. ‘Crveni gospodar’ Ive
Milazza koji su Talijani napravili prvo za francusko tržište mi smo preuzeli i napravili novi dizajn za naše izdanje. I taj naš dizajn su Talijani uzeli kada su radili svoje izdanje. A ne
francuski!
Ja sam pravi fan tog autora i bio sam na sedmom nebu! Jer imati poštovanje jednog Ive Milazza znak je da si napravio dobar posao. Nema višeg priznanja od toga! Hoće li netko
kupiti taj strip, nije mi poslije bilo ni bitno”, smije se Šunjić. Zahvaljujući tome što je Fibra već postala prepoznatljiv brand za strip u nas, i ljudi kojima su strip bili samo Alan Ford,
Corto Maltese, Asterix ili Lucky Luke, neskloni kupovati nove i neprovjerene autore, počeli su se otvarati prema nepoznatome. “Imam sreću što imam posao koji mi dopušta da se
paralelno bavim i izdavaštvom. A s Fibrom planiram što duže izdržati ovim tempom!
Nova groznica koja me drži jest producirati strip knjige domaćih autora. Ja im želim pružiti priliku da izvan komercijalnog stvaralaštva od kojeg žive ostvare i svoje autorske snove.
Ljudi kod nas ne cijene dovoljno domaće autore, a imamo zaista vrhunske umjetnike, kao što su Stjepan Bartolić, Igor Kordej, Darko Macan, Goran Parlov, Boro Pavlović, Esad
Ribić, Goran Sudžuka, Boris Talijančić, a tu je i nova generacija koju predvode Frano Petruša, Robert Solanović, Dalibor Talajić, Tonči Zonjić i Damir Žitko. Stare majstore kao što
su Bednjanec ili Radilović da i ne spominjemo!”
Dok Marko Šunjić pored engleskog i talijanskog jezika kojima odlično vlada, sada planira i učenje francuskoga, jer je tamošnje strip izdavaštvo trenutačno najzanimljivije u Europi,
supruga Anita, urednica udžbenika za kemiju u Profilu, odrađuje svoj porodiljski pomirena sa strip vrućicom koja je zahvaljujući izdanjima Naklade Fibra već zahvatila i domaći
kulturni establishment. Samo deklarativno, naravno, jer sve je manje onih spremnih izgarati za svoju osobnu strast.
Jelena Jindra
Vir: http://globus.jutarnji.hr/kultura/marko-sunjic-tvornicar-iz-sobice

09.03.2010
Mladina, 09. 03. 2010, 07:22, Kultura

Tomaž Lavrič
Tomaž Lavrič o svojih stripih v Moderni galeriji, slovenski stripovski stvarnosti, čakanju na Prešernovo nagrado ter nadaljevanju Sokola in golobice
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Max Modic

foto: Bor

Kakšne zveze je treba spletati, katero pajkovo glavo je treba pobožati, da avtor tako nedržavotvornih umetnosti, kot so risanje stripov,
ilustracij in karikatur za nizkonakladni tednik, dobi možnost razstavljanja v elitni Moderni galeriji?
> Hja, eni pravijo, da je svet zarota starcev in pripustijo te zraven, ko ti osivi brada. Mogoče pa je tudi, da prej ali slej zmanjka dobrih, povprečnih in celo najbolj kilavih
»umetnikov« in je treba z nečim zapolniti bele stene. Morda pa drži tale: če si jim dovolj dolgo pod nogami, žilav in špičast, da se obte spotikajo, te nazadnje nekako ne morejo
več ignorirati. Pa te obesijo na zid in si jim spod nog. Vsem tem teorijam je skupno, da je treba le zanalašč dovolj dolgo živeti, pa se človeku prej ali slej vse pripeti.

In kako se po tvojem ljudska umetnost strip počuti na tako posvečenem kraju?
> Moram reči, da po mojem mnenju stripi itak ne sodijo na razstave. Strip je bastard, pol literatura, pol likovna umetnost in še kos filma, zato deluje okorno tako v galeriji kot na
literarnem večeru. Je sicer nekaj stripov, ki so likovne umetnine sami po sebi, a ni jih veliko. In tudi ni to bistveno. Dober je strip, ki združi vse svoje prvine v kompleksno,
nerazdružljivo celoto. In ki gre med ljudi.
Po drugi strani pa je treba izkoristiti vsako priložnost, da približamo strip - in domači strip še posebej - domači javnosti. Da mu dvignemo veljavo. Evo, kar naprej nekaj godrnjam
in trmoglavim, namesto da bi hvaležno in ponižno sprejel nezaslužene časti.

Kaj bomo ljubitelji in poznavalci tvojih del videli na razstavi? Se nam obeta kakšno presenečenje? Si karkoli utajil radovednemu
občinstvu?
> Hm, da vidimo ... To bo precej obsežen prerez celotnega stripovskega udejstvovanja, namenjen bolj temu, da neko novo, širšo publiko seznanim s tem, kdo sem in kaj počnem,
pa tudi kaj sploh je in kakšen vse je lahko strip. Poznavalcem bodo novi predvsem originali stripov, ki so bili objavljeni v tujini: Lomm, Dekalog, Appoline ... Pa morda kaka še
neobjavljena tabla opuščenih projektov. Bom pa, za poslastico, pritaknil še eno ali dve strani novega nadaljevanja Rdečega alarma, ki ga pravkar delam. Obeta se tudi bogat,
menda skoraj 200-stranski katalog z nekaj mojimi krajšimi zgodbami in s ščepcem vsega ostalega. Navali narode.
Moderna galerija, 09.03. - 18.04. 2010.
Več v zadnji Mladini.
Vir: http://www.mladina.si/dnevnik/08-03-2010-__160tomaz_lavric/

09.03.2010
Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

pogovor Tomaž Lavrič stripovski ustvarjalec in ilustrator

Stripar z umetniškimi pretenzijami
Pop/Kultura - torek, 09.03.2010 Tekst: Špela Standeker
Ljubljana - Nocoj bodo v Moderni galeriji odprli pregledno razstavo Tomaža Lavriča s preprostim in neposrednim naslovom Stripi, na kateri bo na ogled prerez avtorjevega
stripovskega ustvarjanja od leta 1988 do danes.

Tomaž Lavrič: Če se ozrem po svojem delu na splošno, bi rekel, da imam najraje drame, trde trilerje, črni humor in absurd. Včasih pa tudi kaj bolj intimnega, umirjenega. (Foto:
Jaka Adamič)
Tomaž Lavrič (1964) je gotovo najbolj prepoznaven slovenski stripar, o njegovem delu pa si je večina kritikov enotnih, da gre za mojstra stripovskega jezika, nedosegljivega v
likovnem izrazu. Širša javnost ga pozna predvsem kot avtorja pasičnega stripa Diareja, ki od leta 1988 izhaja v reviji Mladina, njegov opus pa obsega tudi številne stripovske
albume, izdane doma in v tujini.
Kot pravi, ga je stripovski medij očaral že v otroških letih. "Najprej so bili tu ceneni zvežčiči italijanske masovne proizvodnje, kot so Zagor, Teks in Mark, ki smo jih goltali dečki
moje generacije in kakršni so v trafikah še danes po 40 letih nespremenjeni, zamrznjeni v času." Tovrstnemu čtivu je sledila Gatnikova Magna Purga, kjer je prvič videl, da lahko
tudi nekdo v Sloveniji nariše strip, "celo dober strip", če to hoče: "Razsvetljenje!" Po začetnem navdušenju se je sicer nekoliko ohladil, saj se je po lastnih besedah med študijem
na akademiji za likovno umetnost odločil, da postane "umetnik", kar je seveda izključevalo tratenje časa in talenta z "neumetniško" formo, kot je strip. "Strip sem za nekaj časa
pustil ob strani, bil mi je pod častjo, iskal sem svoj likovni izraz in smoter... Dokler nisem sprevidel, da se vendarle najlažje in najbolj celovito izrazim skozi formo stripa. In če to ni
cenjena in priznana oblika umetniškega izražanja, bog pomagaj, pač ni."
Čeprav stripovski medij pri nas res nima statusa tako imenovane "resne" umetniške zvrsti, sodi Lavrič med tiste slovenske ustvarjalce, čigar delo je prepoznano in cenjeno tako
doma kot v tujini. Med drugim je za svoje delo prejel nagradi zlata ptica in likovno delo meseca v Cankarjevem domu, leta 2004 je bil nominiran tudi za nagrado Prešernovega
sklada, v tujini pa je za stripovski album Bosanske basni prejel grand prix na Mednarodnem stripovskem festivalu v Sierru (Švica) ter srebrnega leva, najpomembnejšo belgijsko
stripovsko nagrado, ki jo podeljuje Comic Strip Center v Bruslju.
Kaj vas je najbolj zaznamovalo oziroma formiralo kot stripovskega ustvarjalca?
Vsekakor stripi, ki sem jih bral v otroštvu, drzni junaki, njihove zabavne prigode, čudoviti svetovi, kjer je vse mogoče. Čeprav sem ta svet kasneje zapustil in ga pozabil za mnogo
let, je za vedno ostal del mene. Kasneje je name močno vplivala srednja oblikovna, tedaj precej svobodnjaška šola, da tako rečem. Sicer smo pili kri ubogim "prfoksom", za kar se
jim na tem mestu iskreno opravičujem, nekaj malega smo se pa tudi naučili. Študij na akademiji mi je dal likovne osnove, tehniko in senzibilnost, čeprav tedaj pravzaprav nisem
razmišljal o stripu. Najbolj pa mi je prišlo prav študijsko risanje večerni akt, risanje figure in prostora nekaj ur na dan. Neprecenljiv dril.
Večina stripovskih avtorjev razvije določen likovni stil, ki ga skozi čas sicer razvijajo, vendar ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu stilu. Vi pa ustvarjate v
zelo različnih slogih. Kaj vas vedno znova spodbudi, da ustvarite in dodelate popolnoma nov oziroma drugačen stil risanja?
Ja, to je nekakšna zelo redka zmožnost, vidim. Po eni strani je velika prednost, po drugi strani pa tudi prekletstvo, saj imajo izdajatelji pa tudi občinstvo dosti raje predvidljivega
avtorja. Ampak zame je menjavanje stilov risanja tako samoumevno, kot je naravno, da se pisec poskusi v pisanju romanov, črtic in esejev. Kot lahko kitarist zareže metal na
električni kitari, pa otožni bluz, pa kak španski flamenko, če tako pač čuti. In kadar bi rad povedal neko zgodbo, ta sama od sebe nastaja na papirju v obliki, ki se mi zdi zanjo
najprimernejša v realističnem ali karikaturnem stilu, bolj abstraktno, bolj konkretno, bolj precizno, bolj spontano, bolj elegantno, bolj grobo po želji torej.
Zgodbe, ki se jih lotevate, so zelo raznolike. Kaj mora zgodba vsebovati, da pritegne vašo pozornost, da se vam zdi primerna za stripovski medij?
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Množični stripi so navadno humoristični ali eskapistični, epskih, akcijskih in fantazijskih zvrsti. A je vedno močnejša tudi scena tako imenovanega avtorskega stripa ta se posveča
bolj intimnim, realističnim zgodbam, ki so bolj kompleksne vsebine, v likovnem smislu pa lahko pomeni odmik od naturalizma ali karikature v eksperimentiranje z likovnim
jezikom, ki ga omogoča stripovski medij. To mi je blizu. Če se ozrem po svojem delu na splošno, bi rekel, da imam najraje drame, trde trilerje, črni humor in absurd. Včasih tudi
kaj bolj intimnega, umirjenega. Skratka, marsikaj. In marsikaj potem tudi delam.
Za svoj prvenec, album Rdeči alarm, ste dejali, da ste še vedno čustveno navezani nanj. Je to zaradi same zgodbe, dejstva, da je bil to vaš prvenec, ali je razlog
kje drugje?
Prvega ne pozabiš nikoli, ali ne? Poleg tega Rdeči alarm govori o moji mladosti, o časih, krajih in ljudeh, ki sem jih poznal. Uporni mulci v socialističnem sivilu odkrijejo punk,
glasno in grobo muziko, ki odlično odrazi njihovo jezo in frustracije. Poleg tega sem ravno v zadnjem času spet malo spihal prah z njega, ker po petnajstih letih pripravljam
nadaljevanje in ponovno izdajo. Vedno sem imel občutek, da ta zgodba ni bila do konca povedana, da je treba nekatere stvari še povezati in zaključiti. Pa zabavno se mi zdi, da se
dogaja v realnem času, ko se stari dedci pri 45, 50 letih spet srečajo in jim ni jasno, kam je vse šlo tako hitro. Oni bi še noreli, pa imajo kravate in revmo in vnuke, madona!
Precej drugačen je album Bosanske basni. Čeprav ste se že prej ukvarjali s tematiko vojne na Balkanu, je bil ta album prvo daljše delo, v katerem ste izrisali
vojno v Bosni. Zakaj ste se vedno znova vračali k tej temi?
To je bila moja država, moja generacija in vojna, še posebno tako okrutna vojna, tako blizu, me je pretresla. In to zlo, ki se je prebudilo v ljudeh, me je fasciniralo. Pa fantje pri
nas na Mladini so drveli po bojiščih, pisali, fotkali, se vračali z neverjetnimi zgodbami. In potem je bil v Sarajevu ubit naš Ivo Štandeker. Rad je imel stripe, bil je naš mentor in
prijatelj in največji fen in brez njega smo se potem počutili kot sirote. Vse to je sprožilo risanje tega albuma. Najbolj Ivo. Ta strip je bil posvečen njemu.
Bosanske basni pa je bil tudi vaš prvi album, preveden v francoščino. Kako je prišlo do tega ste sami iskali založnika ali so oni našli vas?
Moje "odkritje" se je zgodilo po tako velikih ovinkih, da te zgodbe raje ne pripovedujem, da ne bi zavedel kakega mladega avtorja, češ, treba je samo sedeti doma na svoji riti in
pridno delati, pa si slej ko prej odkrit. Ker se to ne dogaja! Nikoli! Treba se je zelo potruditi, trkati na vsaka vrata, težiti in prositi, kot sem videl pozneje. Ampak meni se je
slučajno res zgodilo tako, da sem sedel doma na svoji riti in me je slučajno poklical neki agent iz Francije, ki je bil slučajno na knjižnem sejmu v Nemčiji, kjer je med milijonom
knjig na kupu slučajno videl neko mojo slikanico možnost za kaj takega je ena proti neskončno in me je poklical. Jaz pa sem bil še tako nesramen, da sem mu zabrusil, da me ne
zanima in da slikanic tako ali tako ne maram. No, ampak nekako sva potem le prišla do tega, da maram stripe. Poslal sem mu nekaj svojih del, ki jih je pokazal eni največjih
francoskih založb, Editions Glénat, kjer dobivajo na tisoče takih portfolijev, vzamejo pa jih morda pet. In spet po sreči jim je bil všeč moj strip. Tako so objavili album Bosanske
basni v francoščini, ki ga je videl znani scenarist (Frank Giroud, op. p.) in me povabil k sodelovanju. In z njim smo zopet slučajno ustvarili veliko uspešnico. Dekalog je bil prodan v
več kot 100.000 izvodih Tako to gre.
Album Bosanske basni je služil tudi predlogi za scenarij, ki sta ga napisala z Davorjem Janjićem. Kako daleč je ta filmski projekt?
Davor je imel že leta v načrtu narediti film po Bosanskih basnih, kar je zame posebno priznanje, saj je on sam Bosanec in je dobro spoznal vojno, o kateri jaz samo pišem. Kaj je
trenutno s projektom, ne spremljam, nekaj se premika, ampak, kot sem opazil, se pri filmih vse premika silno počasi, precej hitro pa gre kaj narobe.
Tudi vaš album Slepo sonce je bil predloga za kratki film režiserja Mihe Knifica. Vam je bil film všeč?
Hm, pravzaprav mi je bil precej všeč, še posebno po vizualni plati. Osupljivo je, kako dodelan je film glede na omejena sredstva, ki so bila na voljo. Ampak ta film je zelo daleč od
predloge, torej od mojega stripa. Kar je legitimno, Miha je močan avtor z lastnimi idejami in vizijami. Ni pa to več moja zgodba, zanjo bo treba prebrati strip.
Ko sva že ravno pri Slepem soncu ta album izstopa v vašem opusu tako po slogovni kot po vsebinski plati. Kaj je navdihnilo tako "drugačen" album?
Včasih je pač treba pozabiti na denar in slavo (smeh) pa celo na zveste bralce in narediti kaj lepega in iskrenega čisto za svojo dušo. Slepo sonce se trudi biti poezija, tako likovno
kot narativno. Večina stripovskega občinstva je pravzaprav precej konzervativnega in ne mara novitet ter eksperimentov. Ampak tu in tam se zgodi, da pristopi kakšna senzibilna
duša in pove, da ji je to najljubši strip, kar jih pozna. In to je tisto, kar mi zopet dá poleta za kakšno leto ali dve.
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042343300

09.03.2010
Delo, 09.03.2010
Tomaž Lavrič v Moderni galeriji

Novi časi za deveto umetnost?
Pregledna razstava Lavričevega dela, kar bo sploh prvi celovit pregled, ki ga nacionalka namenja tukajšnjemu avtorju, ki ni tudi, ampak predvsem stripar
Naslov enega izmed stripovskih albumov, ki jih je Tomaž Lavrič (1964), avtor z izvorom v Mladininem stripovskem krogu in danes z dolgim seznamom albumskih in drugih objav,
izdal pri francoski založbi Editions Glenat (2001), se glasi Novi časi in nemara se novi časi napovedujejo tudi deveti umetnosti v Sloveniji. V Moderni galeriji bo od danes – odprtje
bo ob 20. uri – dostopna pregledna razstava Lavričevega dela.
Tomaž Lavrič – tudi TBC, Diareja, Lovro Matić, Josif Visarjonovič in še kaj – v slovenskem prostoru, zahvaljujoč svoji, okoli četrt stoletja dolgi stripovski kilometrini, že dolgo
zaseda položaj osrednjega sodobnega stripovskega avtorja, dosegel pa ga je kot mojster številnih stripovskih risarskih in narativnih strategij, kot pripovedovalec zgodb, ki jih je
večinoma tudi zapisal sam in z njimi prodrl tudi v mednarodni prostor.
Njegova stripografija izstopa že po tem, da je pri naslovih albumov, izdanih na tujem, daljša od domačega dela, sicer pa v zadnjem času nasploh nima veliko razlogov za slabo
voljo. Lani je, denimo, prejel svežo, sploh prvič podeljeno nacionalno stripovsko nagrado Milka Bambiča, ki so jo pri reviji Humornik poimenovali po tržaškem slikarju in ilustratorju
(temu nekateri priznavajo status začetnika tukajšnjega stripa, drugi spet ne), nedavna vnovična izdaja njegovih klasičnih Ekstremnih športov v dveh zvezkih pa je število njegovih
stripovskih albumov dvignila že do številke 26. Prav tako lani sta Dušan Kastelic in Igor Šinkovec po Zidu vzdihljajev, eni izmed epizod njegovih Ekstremnih športov, ustvarila
animirani film, Miha Knific pa po drugi zgodbi iz Slepega sonca kratki igrani film Lovec oblakov.
Kot omenjeno, sicer sodijo Lavričevi začetki v Mladinin stripovski krog iz sredine »zlatih osemdesetih«, ko je urednikoval osrednji promotor stripa pri tej reviji Ivo Štandeker. Sam
je postal redni Mladinin sodelavec leta 1987, že leto zatem pa je začel z znamenito Diarejo, serijo, ki ni ugasnila vse do danes in je, denimo, omejitve tiska presegla z »naredi
sam« interaktivno spletno stranjo (www.mladina.si/projekti.diareja) ter adaptacijo za oder Dejmo stisnt teatra Diareja pod Slovenci. Pa tudi z dokumentarcem Diareja Co. Varje
Močnik.
Diareja je doživela še več izdaj v obliki albumov. Med drugimi Lavričevimi albumi, izdanimi v Sloveniji, so osrednji Rdeči alarm, Bosanske basni in omenjena Ekstremni športi ter
Slepo sonce, med tujimi, izdanimi predvsem za francoski pa tudi italijanski in v zadnjem obdobju hrvaški prostor, pa so Glista na begu, omenjeni Novi časi in zgodbe v večih
albumih Dekalog, Lomm ter Evropa. Lavriča zgolj z znanjem slovenščine ni mogoče brati v celoti. Na razstavi so napovedane vse njegove izdaje pa tudi izvirne stripovske table in
študije, ki bodo omogočile vpogled v ozadje njegovega ustvarjanja, celoto pa bo dokumentiral katalog z zapisom Špele Štandeker. Kustos razstave je Igor Španjol.
Vojko Urbančič
Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo
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Slovenski motociklist Boštjan Skubic: Padca se sploh ne spominjam
Avtomoto - torek, 09.03.2010 Tekst: Andraž Zupančič
Ljubljana - Motociklist Boštjan Skubic se je s svojo ekipo Inotherm Yamaha udeležil desete dirke v Daytoni, končal pa jo je že v prvem ovinku, ko ga je s steze "pometel" eden od
tekmecev, ki je pri padcu podrl še štiri dirkače.
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Boštjan Skubic (Foto: Dokumentacija Dnevnika)
Kaj se je dogajalo v prvem ovinku?
Žal na to vprašanje nimam odgovora. Nič od padca mi ni ostalo v spominu, kar za nadaljevanje dirkanja niti ni slabo. Enostavno sem izgubil spomin za celotno dogajanje pred
samim štartom in do zadnjega pregleda v bolnici. Najbolj pomembno je, da sem cel in nepoškodovan.
Kako vam vsako leto znova uspe zbrati ekipo in tudi finančna sredstva za prestižno dirko?
Dirka v Daytoni ostaja posebna dirka pri vseh članih ekipe. Dolga zima in legendarna dirka nas še dodatno motivirata. Žal se ni razpletlo po naših željah, čeprav smo na mrzlih
kvalifikacijah dosegli najboljšo izhodišče do sedaj. Cilj celotne ekipe je bil izboljšati najboljšo uvrstitev iz leta 2008 (osmo mesto, op. p.), zato nas ta nesreča še posebej jezi, ker bi
se z dobro vožnjo in dobrimi postanki lahko uvrstili med pet najboljših.
Pri padcu ste tudi poškodovali motocikel, da je bilo vse skupaj le še slabše...
Z odstopom nikoli ne moreš biti zadovoljen. A zato je vse drugo teklo odlično. Motor in ekipa sta delovala, dosegali smo odlične čase na treningih in kvalifikacijah, na dirko smo bili
dobro pripravljeni. Mislim, da smo dokazali, da smo izvrstna ekipa.
S kakšnimi težavami ste se srečevali pred dirko in med dirkaškim koncem tedna?
Ves teden smo imeli res hladno vreme, na jutranjih in večernih treningih so bile temperature pod 10 stopinjami Celzija, asfalt je bil mrzel in oprijem pnevmatik je bil zares slab.
Vendar pa smo se tudi v teh razmerah odlično znašli in s trinajstim mestom dosegli najboljši štartni položaj doslej. Nekaj težav je bilo le s porabo goriva. V teh razmerah bi bila
poraba res velika in strategija dveh postankov z dolivanjem goriva bi bila tvegana odločitev.
Ste že redni gost te dirke. Imate zato pri organizatorju kaj bonitet?
Z organizatorjem dirke imamo odlične odnose. Imamo nekatere bonitete, ki nam sicer ne bi pripadale. Letošnje leto so nam omogočili brezplačno bivanje v Daytoni in uporabo
garaž na samem dirkališču. Tudi z ostalimi ameriškimi moštvi imamo odlične odnose in vedno nam nesebično pomagajo.
Na kaj mora biti dirkač na 320 kilometrov dolgi dirki, kjer je steza speljana tudi po ovalu, najbolj previden?
Kot na vsaki preizkušnji mora biti dirkač celotno dirko izredno skoncentriran. Pri tako visokih hitrostih v eni sekundi opravimo 80 metrov poti, kar pomeni, da časa za počitek ni.
Vsaka napaka na ovalu pa je lahko usodna. Gre tudi za izjemno zaupanje med vsemi dirkači, kajti napaka enega običajno vodi tudi v nesreče ostalih dirkačev.
Kakšni so načrti za prihodnost?
Vračamo se v Slovenijo. Motor je potreben popravila in zato se bomo verjetno že maja in junija udeležili nekaterih evropskih dirk, nato pa si kljub vsemu želimo nastopiti na dirki v
Laguni Seci.
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042343385

06.03.2010
Na današnji dan
6. marec 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1917 se je rodil ameriški ilustrator in risar stripov Will Eisner.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/rodil-se-je-michelangelo-buanorotti/142911

06.03.2010

Skubic zaključil deseto Daytono v bolnišnici
Trinajstica očitno ni srečna številka za 36-letnega Boštjana Skubica, ki je svojo deseto zaporedno dirko v Daytoni, končal v drugem ovinku po štartu. Skubic je bil žrtev
skupinskega padca v katerem je bilo udeleženih 5 dirkačev.
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Ga.K. / sob.06.03.2010 / 10:27
Daytona - Boštjan Skubic je dirko v Daytoni, začel s svojega najboljšega štartnega položaja doslej. Na včerajšnjih kvalifikacijah si je namreč privozil zavidanja vredno 13. mesto.
In ravno 13. štartni položaj mu, kot kaže, ni prinesel sreče. Skubic je sicer štartal dobro in takoj pridobil nekaj mest. Že v drugem ovinku dirke, pa se je zgodila nesreča. Mladi,
komaj 16-letni Američan P.J. Jacobsen je zaradi neogrete prednje pnevmatike padel. Med drsenjem po progi, pa je v pesek zbil še četverico tekmovalcev, ki se v silni gneči 45
voznikov, temu niso mogli izogniti. Med njimi je bil tudi Skubic, ki je sprva celo obležal negiben in za trenutek izgubil zavest. Zato se dogodka v Daytoni le medlo spominja.
"Če sem povsem iskren, se dogajanja sploh ne spominjam. Vem le, da je bila v prvem ovinku gneča. V Daytoni je vedno tako. Prvi krog na tej dirki je zares nevaren. Velikokrat so
se dogajali padci, zato sem bil sam izjemno previden. A tokrat zares nisem mogel storiti nič, saj je le počilo in naslednje kar se spominjam, je beli strop reševalnega vozila, v
katerem sem se zavedel," je po temeljitem pregledu ter rentgenu hrbtenice in glave, ter po odpustu iz bolnišnice Halifax medical center v Daytoni, povedal vidno pretreseni in
razočarani Skubic. Slovenski dirkač je bil tokrat ob izjemno priložnost, da bi popravil svoj rezultat iz leta 2008, ko je dirko končal na 8. mestu.
"Končati višje kot osmi, je bil moj cilj. Še toliko bolj sem jezen sedaj, ko ob rezultatih dirke vidim, kje so končali moji konkurentje in tisti, ki so na dirki startali za menoj. Sodeč po
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razpletu bi lahko popravil svoj dosežek iz leta 2008, morda pa bi z malo sreče, končal celo med prvo peterico. A to so vse špekulacije, ki so sedaj povsem brezpredmetne, saj v
športu štejejo le dosežki in uspehi," pravi Boštjan in dodaja: "Razočaran sem tudi zaradi tega, ker nam je šlo v moštvu Inotherm Yamaha, cel teden vse zares kot po maslu. Ekipa
je delovala uigrano in moja nova Yamaha je bila zares odlično pripravljena, sedaj pa je dragoceni dirkalnik le še kup zveriženega železja in polomljene plastike. Škoda je velika a
vesel sem, da imam cele kosti," je strnil grenke vtise.
Skubic je nesrečo odnesel brez večjih poškodb, z le nekaj udarci in odrgninami, ter s pretresom možganov, zaradi česar je začasno ostal brez spomina.
Zaradi včerajšnjega Boštjanovega padca v Daytoni, so morali v moštvu Inotherm Yamaha spremeniti svoje načrte. Po prvotnem planu so nameraval dirkalni motocikel in vso
opremo začasno pustiti kar v ZDA, saj bodo letos nastopili še na eni dirki ameriškega prvenstva in sicer v Laguni Seci v Kaliforniji, kjer se dirka dogaja v sklopu dirkaškega vikenda
razreda Moto GP.
"Po novem bodo zabojniki z opremo romali nazaj v Slovenijo, saj bo dirkalni motocikel deležen obsežnega popravila, ali pa ga bo nemara celo potrebno zamenjati z novim," je za
konec povedal Skubic.
Vir: http://www.delo.si/clanek/100807

06.03.2010

(Foto: Bor Dobrin)

05.03.2010
diareja

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

02.03.2010
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02.03.2010
STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA
Pri Zalozbi Goga ze tretje leto poteka edinstven projekt multikulturnega
druzenja otrok iz vecinske in romske skupnosti letos pod imenom
RISTANC. Projektu se je s stripovsko delavnico pridruzila tudi
revija Stripburger, ki deluje pri Forumu Ljubljana.
DVODNEVNA STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA poteka pod
geslom: Od zgodovine stripa, jam sessiona do lastnega stripa v
dveh dneh.
*SOBOTA, 13. marec in SOBOTA, 20. marec 2010, med 11. in 15. uro,
likovna delavnica Kulturnega Centra Janeza Trdine, Novo mesto*
Dvodnevne Stripburgerjeve delavnice so namenjene zacetnikom in nudijo
kompleksen vpogled v stripovsko ustvarjalnost.
Stevilo udelezencev delavnice je omejeno (14), namenjena pa je starejsim
od 8. leta.
Informacije in prijave:
Za vec informacij smo dosegljivi na: majazun@gmail.com ali telefonski
stevilki - 031358143.
Prijavnico lahko izpolnite na naslednji povezavi:
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJfZkZDN0d5bWRzSDdkS3JZVF
diOGc6MA
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Vec v priponki!
Vizualni material je na
www.ljudmila.org/stripcore/stripdelavnica
*Delavnico sofinacira Ministrstvo za kulturo

01.03.2010
Razstave

Foto: Roy Lichtenstein zunaj meja stripov
Retrospektiva ameriškega predstavnika pop arta
27. februar 2010 ob 19:03,
zadnji poseg: 27. februar 2010 ob 19:23
Milano - MMC RTV SLO/STA
Redko kdo ne pozna slovite "stripovske" podobe Whaam! Roya Lichtensteina, ki pa je poleg stripov ustvarjal še na več različnih področjih umetnosti.
V razstavišču Trienala Milano (La Trennale di Milano) je do konca marca na ogled velika antologijska razstava ameriškega predstavnika pop arta Roya Lichtensteina. Razstava, ki so
ji nadeli naslov Meditacije o umetnosti, sledi razvoju njegove umetnosti skozi desetletja.
Platna, oblikovalske rešitve, kolaži in kipi
Razstavljenih je okoli 100 del iz najpomembnejših svetovnih zbirk. Čeprav je Roy Lichtenstein (1923-1997) širšemu občinstvu poznan predvsem po stripovskem slogu ustvarjanja,
je deloval na zelo različnih področjih umetnosti. Na razstavi so tako na ogled tudi njegova platna, oblikovalske rešitve, kolaži in kipi.
Postavitev uvedejo stvaritve iz 50. let, ki so sicer le redko na ogled javnosti. Razstavljena dela kažejo, kako se je umetnik v tem času vračal v pretekla obdobja, oživljal
srednjeveško ikonografijo in ponudil svojo lastno interpretacijo ameriške umetnosti 19. stoletja.
Navdih našel tudi pri Picassu
Na Lichtensteina je močan vtis napravila tudi evropska abstraktna umetnost. Na razstavi je tako mogoče videti njegova proučevanja umetnosti Paula Kleeja in Pabla Picassa.
Vendar pa Lichtenstein umetnosti različnih okolij ni proučeval le posamično, ampak je njihova načela v svojih delih tudi združeval. Tako je, denimo, združil drobce iz zgodovine in
kulture ameriškega zahoda z modernističnimi evropskimi stili.
Danes najbolj poznana Lichtensteinova dela večinoma izvirajo iz 60. let, ko se je posvetil predvsem stripom. V tem času je uporabljal zelo različne tehnike. Razstavljenih je več del
iz tega obdobja, čeprav je glavni cilj razstave predstaviti pestrost umetnikovega opusa.
Razstava izpostavi njegovo zmožnost, da se je z enako lahkoto lotil tako stripa kot obdelave del velikih mojstrov, kot sta bila Piet Mondrian in Paul Cezanne.
Navdušenje nad različnimi oblikami in slogi likovne umetnosti ga je spremljalo vse življenje. Na razstavi je mogoče videti tako njegov poklon kubizmu kot tudi akcijskemu
slikarstvu, krajini in tihožitju.
Roy Lichtenstein je bil pomemben predstavnik pop arta, verjetno najvidnejši poleg Andyja Warhola. Sam umetnik je pop art opisal kot "ne 'ameriško' slikarstvo, ampak
industrijsko slikarstvo".

Najslavnejše Lichtensteinovo delo je gotovo slika Whaam! (1963), ki visi v londonski galeriji Tate Modern in velja za enega prvih primerkov pop arta. Gre pravzaprav za prirejeno
podobo iz stropa All-American Men of War. Na sliki je upodobljeno vojaško letalo, ki iztreljuje raketo v sovražno letalo. Stripovski slog je razviden tudi iz uporabe
onomatopoetskega zapisa "Whaam!" in oblačka z besedilom.
Nekaj Lichtensteinovih del, ki jih lahko do konca marca vidite v Milanu, si oglejte v galeriji spodaj:
http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/foto-roy-lichtenstein-zunaj-meja-stripov/224636
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