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Drobtinice

30.11.2011
Mladina 47/2011 - Izjave tedna

"Sovražni govor v parlamentu se ne more primerjati s pritlehnostjo in banalnostjo sovražnega govora, kot ga srečujemo v dnevnem
časopisju in Mladini. /.../ Kako naj v takem slovenskem okolju pričakujemo od poslancev, da bodo vedno govorili skrajno vljudno in
resnicoljubno?"
Poslanec SDS FRANCE CUKJATI, na spletni strani PlanetSiol.net, o nemoči.
Vir: http://www.mladina.si/

30.11.2011
Diareja

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

27.11.2011

Ostanite mirni – zmagovalec volitev 2011 je že znan
(Strip verzija)
23 nov 2011 Zapisal Don Marko M kategorija Brez dlake, Planet Siol, Strip
Te predvolilni nastopi kandidatov vznemirjajo do pomirjeval ? Te vznemirjajo novinarji soočenj v poskusih poneumljanj ? Imaš
občutek, da si ta film nekje nekoč že videl/a ? Že objokuješ poraz Janše ? Se že veseliš zmage Jankovića ? Ali pa so te kandidati
naredili frigidnega ? Če si na najmanj eno od vprašanj odgovoril/a pritrdilno, potem moraš vedeti, da verjetno še ne veš. Zmagovalec
predčasnih volitev 2011 je namreč že nekaj časa znan…..
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Don Marko M
Vir: http://markom.watoc.org/2011/11/23/ostanite-mirni-zmagovalec-volitev-2011-je-ze-znan-strip-verzija/

24.11.2011
Hardfuckers
Izšel je ponatis kultnega, nepozabnega in provokativnega stripa Hardfuckers.
Se je v 20. letih po njegovem nastanku kaj spremenilo?
Nam politika še vedno prodaja ista jajca?
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24.11.2011
Čenča
november 2011

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

24.11.2011
Smiljanić v MK
Zoran Smiljanić & Aleš Debeljak na predstavitvi tretjega dela Meksikajnarjev v Konzorciju.
Če ste zamudili, bo Zoran gost Strip.art.nice Buch na slovenskem knjižnem sejmu v soboto, 26.11.2011 ob 19:00.
Vabljeni!
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24.11.2011

Stripi se digitalni dobi uspešno prilagajajo, striparnic vse manj
Ne gre za knjige, ampak za bralne izkušnje
24. november 2011 ob 12:14
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ne le zgodbe, ampak vonj papirja in otip knjige veliko pomenita. Vendar čeprav ljubitelji stripov prisegajo na tiskane
izdaje, z razvojem digitalnih medijev striparnice vse bolj izginjajo.
O tem je tekla beseda na Založniški akademiji Slovenskega knjižnega sejma, ki ga je obiskalaPadmini Ray Murray z Univerze
Stirling na Škotskem. Sama že nekaj let raziskuje prihodnost knjige in založništva v digitalnem okolju. Ena njenih ugotovitev je, da
se mu stripi uspešno prilagajajo.
Kot ugotavlja, se bralci pritožujejo, da digitalizacija v stripu vpliva na kakovost barv v primerjavi s tiskano različico, pa tudi bralni
učinek da ni enak kot pri branju tiskanih zgodb, kjer bralec vidi celotno stran. Neposrečen primer je, na primer, prenos pred leti
izredno uspešne stripovske serije Scott PilgrimBryana Lee O'Malleyja na iPad, kjer bralec nima pred seboj cele strani, ampak
lahko bere le sličico za sličico. Ker to ni več isti medij, je bralni učinek po njenih besedah povsem drugačen, saj je vsaka sličica
presenečenje.
Ravno poseben papir je tista pomembna razlika med klasičnimi in digitalnimi stripi. Kot ugotavlja Ray Murrayjeva, si bralci ne
zapomnijo zgodbe, ampak otip, vonj papirja, črnilo, s katerim se "umažejo" njihovi prsti. Vse to v e-stripih izgine.
Tudi zato bodo po njenem mnenju inovacije v digitalnih stripih izziv, saj se založniki vse bolj zavedajo, da ne prodajajo več le knjig,
temveč bralne izkušnje, zato iščejo različne načine, kako pritegniti bralce.
Najprej na splet, nato v tisk
Ena od možnosti za uspeh digitalnega stripa je po njenih besedah, da so narejeni posebej za določeno napravo. To je
izkoristil Chris Ware, ki je zasnoval strip za ipad, bere pa se tako, da se z dotikom na zaslon pojavi določen element. Resnično
grožnjo založnikom predstavlja tudi težnja avtorjev, da svoja dela vse bolj ponujajo na spletu brez plačila, šele nato pa jih skušajo
prodati v tiskani inačici.
Padmini Ray Murray se ukvarja z zgodovino knjige v kolonijah, sodobnim znanstvenim založništvom, vplivom spletnih tehnologij
na knjižno založništvo in romani v stripu. Med drugim jo zanima, na kakšen način se stripi selijo iz tiskanih oblik v digitalni medij in
kako digitalizacija vpliva na njihovo produkcijo.
M. K.

Striparnice po svetu vse bolj izumirjao. Kakšna je torej prihodnost stripa v klasični tiskani izdaji? Foto: EPA

Padmini Ray Murray je o stripu in njegovem razvoju v digitalnem mediju spregovorila na Slovenskem knjižnem sejmu. Foto: BoBo
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Založniki se namreč vse bolj zavedajo, da ne prodajajo več le knjig, temveč bralne izkušnje, zato iščejo različne načine, kako pritegniti bralce. Foto: EPA
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/stripi-se-digitalni-dobi-uspesno-prilagajajo-striparnic-vse-manj/271321

22.11.2011
Miki Muster
danes praznuje 86 let.
V sen aj bolj še!

22.11.2011

Kostja Gatnik KOSTJA GATNIK: Superjunaki, ljubezen,
pregovori in absurd
2. DECEMBER 2011 - 7. JANUAR 2012 VETRINJSKI DVOREC, VETRINJSKA 30, MARIBOR
21. november 2011 ob 20:24
MMC RTV SLO
Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa Vas vabi v petek, 2.
decembra 2011, ob 19. uri na otvoritev razstave originalnih stripovskih tabel akademskega slikarja in Prešernovega nagrajenca Kostje
Gatnika. Stripi so izhajali v letih 1969 -1973, zbrani pa so bili leta 1977 v kultni knjigi Magna purga - danes in nikoli več.
Ogledati si bo moč nekatera izmed del, ki so v sedemdesetih s svojo provokativnostjo in slogovno svežino razbila idejni krč slovenske
stripovske scene ter odprla vrata alternaltivni, underground produkciji. Kostja Gatnik je v slovenski prostor vpeljal stripe, ki so
prinašali žanrske novosti in le-te v isti potezi spretno parodirali. Subvertiral je temeljne klišeje komercialnega stripa in ustvaril povsem
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avtorska dela, ki s svojim pronicljivim humorjem slikajo kritično in vedno aktualno podobo družbe, pa naj bo ta iz sedemdesetih let
prejšnjega ali iz začetka 21. stoletja.
Razstava bo na ogled do 7. januarja 2012.
Odprto med delavniki od 10. do 18. uri, ob sobotah in nedeljah od 10. do 14. ure.
Zaprto 25. in 26. decembra 2011 ter 1. in 2. januarja 2012.
Vstop prost.
Razstavo je nastala v koprodukciji z zavodom Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture in Strip.Art.nico Buch. Podprli pa so jo:
Ministrstvo za kulturo RS, Urad za mladino RS, Študentska organizacija Slovenije, EU program Vseživljensko učenje - Grundtvig,
Agencija Grad in Mestna občina Maribor.
Info: epeka@epeka.si / www.epeka.si
Novico je napisal uporabnik EPeKA.
T. V.

Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/novice-uporabnikov/kostja-gatnik-kostja-gatnik-superjunaki-ljubezen-pregovori-in-absurd/271116

21.11.2011
Mladina 46/2011 - Izjave tedna

"Lahko si zamislimo najrazličnejše življenjske stile, spolne prakse, medtem ko je enoodstotno zvišanje davka v ekonomiji nezamisljivo
in nemogoče."
Filozof DR. SLAVOJ ŽIŽEK, v Delu, o okrnjeni domišljiji.
Vir: http://www.mladina.si/

21.11.2011
ŽIVEL STRIP
MLADINSKI NATEČAJ ZA STRIP IN ANIMACIJO
Združenje Vivacomix in Stripburger iz Ljubljane v okviru dogodka VIVA I FUMETTI – ŽIVEL STRIP razpisujeta nagradni
tekmovalni natečaj za strip in animacijo.
Natečaj podpirajo dežela Ministrstvo za kulturo RS, revije Ciciban, Cicido, Pil in Plus, Festival Animateka iz Ljubljane, Furlanija Julijska krajina, Občina Udine in Visionario – center za vizualne umetnosti.
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.
PRAVILNIK
1) Tema razpisa:
a - Šnofi se odpravi v svet
b - Kaj bo postala Pupa?
Glavna junaka zgodb naj bosta Šnofi, ki ga je zrisal Matej de Cecco in/ali Pupa avtorice Leile Marzocchi.
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, 29. marca 2012.
6) Žirija v sestavi: Katerina Mirović (Stripburger), Igor Prassel (Animateka), prof. Paola Bristot (predsednica Vivacomixa), Giovanna
Durì (ilustratorka), ter vsi avtorji: Leila Marzocchi, Matej de Cecco in Boštjan Gorenc Pižama, se bo sestala 7. aprila in izbrala
nagrajence.
7) NAGRADE:
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- STRIP: Podeljenih bo 5 nagrad za zmagovalce v kategoriji stripov, in sicer 5 darilnih bonov v vrednosti 100 evrov.
- ANIMACIJA: Avtorji nagrajenih animacij se bodo decembra 2012 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 ob odprtju razstav del avtorjev in stripov
udeležencev. O datumu in lokaciji vas bomo obvestili naknadno.
Ob odprtju si boste lahko ogledali tudi Animatekin program animiranih filmov Slon.
Za informacije, se zainteresirani obrnite na:
Stripburger / Forum Ljubljana
core@mail.ljudmila.org, 01 2319662, 031 401556
www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip/
MATEJ DE CECCO (1979, Kranj) je začel risati v osnovni šoli, da bi se prikupil sošolkam in močnejšim sošolcem. Po neuspešnem
vpisu na akademijo za likovno umetnost, spodletelem študiju japonščine in predčasnim koncem služenja vojske je pristal na
prevajanju in tolmačenju. Kot prevajalec in urednik je sodeloval pri reviji Stripburger. V letih 2006–2008 je risal pasice za revijo
Plus; v Glavnem odmoru je zaživel pankovski najstnik Črt. Od leta 2008 z Boštjanom Gorencem - Pižamo ustvarja strip za mesečnik
Pil, v katerem nastopa Šnofi. Študira vizualne umetnosti na Inštitutu A.V.A. (Akademija za vizualne umetnosti). Ilustrira prenovljeno
zbirko Dese Muck Blazno resno, ob njegovih ilustracijah pa lahko vsrkavate znanje tudi iz učbenikov. Kadar ne tiči za računalnikom,
se zabava s prijatelji, brenka na kitaro in skejta.
BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA (1977, Kranj) je prevajalec, stand up komik, urednik, pisec, promotor bralne kulture, igralec,
pripovedovalec in improvizator. Mlade bralce spravlja v smeh s prevodom zbirk Gospod Gnilc, Kapitan Gatnik in Strašne zverinske
zadeve. Z Matejem de Ceccom ustvarja Pilov strip, skupaj pa sta objavila še parodični strip Kavboj Pipec in Rdeča pesa in
najemnina (Slovenski klasiki v stripu, Stripburger/Forum Ljubljana, Mladina, 2009). Mojster besed piše kratke zgodbe za reviji Joker
in Zapik, za predstavo Črna kuhna je predelal besedila ljudskih pravljic v rapersko obliko, kot scenarist je sodeloval pri knjigi Pojoči
grad (Stripburger/Forum Ljubljana, 2010), kot stand up komik zabava na festivalih Panč in Lent, poleg tega nastopa še na festivalu
Pravljice danes ter na Valu 202 vodi oddajo Naval smeha. Morda ga boste v kakšnem komadu zaslišali tudi kot raperja.
ŠNOFI je prikupen, zabaven in bister psiček, ki obožuje kosti in psičko Kodrlajsasto Pepco. Radovednost in detektivska žilica ga
marsikdaj pripeljeta v nevarnost, vendar se z bistroumnostjo in pomočjo prijateljev vedno reši. Z veseljem kaj ušpiči, a je dobrega
srca in njegove domislice so zgolj hudomušne. Slovi po tem, da rad telovadi z mačkami, kakor imenuje obsedeno (in prepovedano)
skakanje pod drevesom, v katerem tiči gosposka mačka, ki je na ravno prav visoki veji, da je kosmatinec ne doseže. Zavoha pa vsako
sled in zmeraj najde ključ, ki razreši skrivnosti.
LEILA MARZOCCHI je zaključila študij umetnosti in filozofije. Izobraževala se je tudi na tečajih stripa na šoli Zio Feininger v
Bologni (1984/85). Na njeno ustvarjanje so vplivali Edward Gorey in Dino Buzzati pa tudi Karel Thole, Bruno Munari, italijansko in
flamsko slikarstvo (XV-XVI stol.), Segar, Walt Kelly, Tomi Ungerer, Sto in Gilbert Hernandez. Vizualno in pripovedno je zelo blizu
avtorski skupini Valvoline (Igort, Mattotti, Jori, Carpinteri, Crumb).
Konec 80-ih njena dela objavi več časopisov (Reporter, Il Manifesto, L’Unità) in revij (Zoom, Accaparlante, Consumatori,
Dolcevita). V 90-ih z drugimi avtorji ustanovi revijo Fuego!, kjer objavi serijo Pasion, ki se leta 93 preseli v Comic Art. Leto kasneje
začne sodelovati z revijo Morning japonskega založnika Kodanshe, ki ji kasneje ponudi nagradno bivanje v Tokiu. Japonska izkušnja je
v njej vzbudila predvsem raziskovanje vsakdanjosti, kompleksnosti in odtenkov realnosti, ki jo v mnogih njenih pripovedih ponesejo
proti domišljiji. Nariše serijo Bagolino Monogatari (delno objavljena pri Centru Fumetto Andrea Pazienza, 1999) in Eunice (delno
objavljeno v Mondo Naif, 2000).
Za italijansko založbo Coconino Press je med drugim ustvarila album L’Enigma (2002), seriji Niger z začetkom v letu 2006 in
La Ballata di Hambone po besedilih italijanskega stripavtorja Igorta (2009/2010). Ta je izšla tudi pri francoski založbi Futuropolis.
Poleg stripa ustvarja risbe in objekte za otroke, ilustracije za knjižno grafiko, story-boarde za kratke filme in scenografijo za gledališke
predstave. Ustvarja v tehniki praskanke (scratchboarda). V letu 2007 za svoje delo prejme italijansko nagrado Lo Straniero. Njena
zadnja knjiga, Il diario del verme del pino (Dnevnik borovega črva), je leta 2011 izšla pri Coconino Press.
IMENOVALI SO JO PUPA. LE KAJ BO POSTALA?
Pupa se rodi iz okroglega jajca na dnu jezera. Podobna je paglavcu, ima okroglo glavo in debeluškast rep. Ko doseže gladino
jezera, se ji najprej odprejo oči. Potem veter dvigne njene dolge lase in z njim poleti v zrak, dokler ne pristane v hiši na drevesu, na
samem vrhu velike Lipe. Tam jo odkrijejo ptički, ki jo vzamejo pod svoje okrilje, jo branijo pred pajki, ki bi jo radi pojedli, in jo
položijo na spanje v orehovo lupino.
Pupa se po dolgem spancu zbudi in nenadoma se ji odprejo usta, ki jih prej ni imela: lačna je! Ptiči odkrijejo, da se prehranjuje
samo s cvetlicami. Pupi se čez čas, po mnogih pojedenih cvetovih, razvijeta dva velika lepa uhlja in dve roki z dlanmi na koncu.
Pupa sanja sen, ki ji je všeč. V njem se vidi kot »metulj, velik kot jelka«. Od takrat naprej razmišlja samo še o tem, da bi letela.
Izmakne se ptičem, ki jo čuvajo, in se vrže v veter ter jadra s pomočjo las, ki ji služijo kot jadralni zmaj.
Toda Pupa mora še zrasti: le kaj bo postala?
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17.11.2011
Diareja

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

17.11.2011
Čenča
november 2011

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

17.11.2011

Dušan Kastelic - Facebook
Evo, da se malo pohvalim (ko me že nihče drug noče).
Od organizatorjev Miami Short Film Festivala sem dobil prijazno pismo: "We are celebrating our 10th Year Anniversary ... Your film, "Čikorja an' Kafe" (pazite, napisali so
strešico na "Č"! Če to ni promocija slovenske kulture...), was one of the best to screen at the Festival in the past ten years and we would like to include it in our Opening Night
retrospective, which has been aptly named, "The Glorious Crew".
http://www.miamishortfilmfestival.com/events/opening-night-the-glorious-crew/
Mimogrede bi še omenil, da bo "Čikorjo" prikazala tudi RTV Slovenija in sicer 28. decembra 2011 ob 20h.

14.11.2011

Stripovska razstava Miki Muster
15. november, ob 19.30 Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nad.
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Vabljeni v torek, 15. novembra, ob 19.30 na otvoritev razstave in pogovor z legendarnim
slovenskim ustvarjalcem Mikijem	
  Mustrom. Pogovor bo vodil Aleksander Buh.
V organizaciji s Strip.art.nico	
  Buch bodo na voljo stripovski albumi Mikija Mustra, ki vam bo
kupljene izvode z veseljem podpisal.
Vabimo	
  vas,	
  da	
  se	
  nam	
  pridružite!
	
  

14.11.2011
PLANET SIOL.NET, PONEDELJEK 14.11.2011, 14:14

Miki Muster: Dokler bom živ, ne bo nihče risal namesto
mene
Miki Muster, idejni in izvedbeni oče Zvitorepca, Lakotnika, Trdonje, risanke CIK-CAK, reklame Tudi to je Jelovica in številnih
drugih, te dni pričakuje ponatis šeste knjige svojega stripovskega opusa.

Pionir slovenskega stripa s krstnim imenom Miklavž prihaja iz Murske Sobote, a se poleg Prekmurca opredeljuje tudi za
Ljubljančana. Obiskali smo ga na njegovem domu v Rožni dolini, kjer je v pogovoru za Planet Siol.net razkril, zakaj ga
zanimanje za njegovo delo še vedno preseneča, zakaj se je pri Mustrovih doma vedno govorilo madžarsko, zakaj so
sodelavci v Nemčiji verjeli, da ima v kleti zaposlene tri zamorce in zakaj se njegovo ime omenja tudi v francoski
enciklopediji seksa. Spregovoril je tudi o težavnih začetkih in nevšečnostih zaradi politične karikature in o svojem
individualizmu ter se spominjal dni, ko se je preživljal kot prvi pevec zabavne glasbe v Sloveniji.
Gospod Muster, kaj počnete, odkar ste čopič postavili v kot?
Danes skrbim za bolno ženo in vodim gospodinjstvo, tako da za risanje preprosto ni več časa. V pokoju sem uradno že 20
let, risal pa sem še lani.
Verjetno je danes v pokoju drugače, kot ste si zamislili. V enem od intervjujev ste dejali, da družina dolga leta
ni imela prave koristi od vas. Zdaj pa …
Zdaj pa ima, 24 ur na dan (smeh).
Verjetno ste si "penzijo" predstavljali drugače?
Da, z ženo sva nameravala potovati, malce več sem se želel ukvarjati tudi s športom (Miki Muster je evropski in svetovni
prvak v maratonskem plavanju v kategoriji nad 70 let, op. a.), pa se je obrnilo drugače. Risal bi še lahko, no, malenkosti
še vedno rišem, tudi naslovnice za ponatise mojih del delam sproti.
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Kakšna se vam je zdela ideja, da bi celotno vaše delo predstavili kronološko? Ste tudi pobudnikom tega
projekta, tako kot prejle meni, dejali, da ima že vsak Slovenec vsaj po en izvod Zvitorepca doma?
Da, meni je to povsem nepojmljivo. Ljudje imajo že po tri "Zvitorepce" doma, pa kupijo še četrtega. Ravno ta teden bo
izšla šesta knjiga, v načrtu jih imamo pet. Predlagali so mi, da bi objavili tudi dela, ki niso bila še nikoli objavljena ali
ponatisnjena. Strip je bil v mojih časih prepovedan in vesel sem bil, če ga je sploh kdo hotel objaviti. O ponatisu sem lahko
le sanjal. Ko se je Zvitorepec udomačil in so v različnih časopisih začeli objavljati ponatise, sem videl, da bo to resnejše,
zato sem se tudi sam bolj potrudil in začel delati zgodbe, ki so aktualne še danes.
Kako to, da ste naslovnice za ponatise (v dveh letih in pol naj bi izšlo 11 knjig iz Mustrove stripovske zbirke,
op. a) delali na novo?
Ponatisi mojih del so se dogajali v obdobju, ko sem živel in delal v Nemčiji. Naslovnice je bilo treba nekoliko retuširati,
korigirati, a ker so otroci na strip tako "navalili", jih nisem uspel pripraviti sam, zato so na založbi to delo naložili kar
nekomu drugemu. Nekatere so delovale naravnost grozljivo, zato sem to prepovedal. Morate vedeti, da padca kakovosti
nisem dovolil, poleg tega pa, dokler bom živ, ne bo nihče risal namesto mene. Ko bom mrtev, pa lahko.
Se spomnite, kdaj vas je zadela ljubezen do risanega filma?
Ko sem bil star 13 let, sem v kinu gledal Sneguljčico in takrat je bilo z mano konec. Sklenil sem, da bom delal risanke.
Neprestano sem risal palčke, vsi zvezki so jih bili polni. Želel sem si iti v Ameriko, k Waltu Disneyju, a žal, ko sem bil dovolj
star, zaradi železne zavese nismo mogli nikamor. Kaj mi je preostalo? Hotel sem delati stripe, risati filme, v Evropi pa tega
ni bilo. Edino, kar sem znal, je bilo risanje in vpisal sem se na akademijo. Da bi se vsaj risati učil, če drugega ne.
Vendar niste študirali slikarstva.
Mama me je prepričala, da sem se vpisal na arhitekturo. Veste, stanovali smo v Križankah, kjer je živel tudi slikar Rihard
Jakopič. Bil je precej strgan, umazan, z dolgimi lasmi in brado do popka. In mama me je vprašala: Hočeš biti tak kot on?
Pojdi na arhitekturo, boš vsaj imel poklic, "malaš" pa lahko še vedno doma. Ubogal sem jo, a sem jo kaj hitro popihal na
kiparstvo. Prvo leto smo bili na akademiji kiparji in slikarji skupaj v pripravljalnici. O kiparjenju prej nisem imel pojma. V
prvem letniku smo se ukvarjali s kiparstvom in slikarstvom, pa je profesor Boris Kalin kmalu določil: "Ti boš pa kipar." Že
takrat sem risal v 3D-tehniki.
Kip ste pa vseeno izdelali.
Da, v Murski Soboti nekega heroja, pa nekaj portretov svoje žene. Tudi za diplomsko delo sem ženo upodobil v marmorju.
Torej se z ženo poznata že dolga leta?
Da, skupaj sva že več kot 60 let. Skupaj sva bila že med študijem, ko sem kot pevec in ilustrator že malo zaslužil. Nato sva
doštudirala in se poročila.
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Če se vrneva k Waltu Disneyju. Želeli ste si k Disneyju, v njegov studio, pa to žal ni bilo mogoče. Ste kdaj
razmišljali, da je morda to pozitivna stvar? Pri Disneyju bi verjetno preveč kopirali njegov slog, tukaj pa ste
morali ustvariti povsem svojega.
Da, zagotovo ne bi bil to, kar sem. Je pa tudi res, da sem grozen individualist in se ne bi mogel podrediti. Nikoli nisem
mogel delati v studiu. Tudi v Nemčiji, kjer sem več kot 20 let delal pri Bavaria filmu, sem v studiu samo sprejel naročilo,
končal pa sem ga doma, nikoli v studiu.
Ste sami potrkali na vrata Bavaria filma ali so oni povabili vas?
Sam.
Ste bili v Nemčiji sami ali z družino?
Sam. Risal sem po 16 ur na dan, in ko sem imel dovolj narejenega, sem se takoj odpeljal v Ljubljano k družini, tako da
niso utrpeli večje škode. Bil sem blazno hiter. Vsi so mislili, da imam doma tri zamorce, ki rišejo namesto mene.
Štiriminutne filme sem izdelal povprečno v 14 dneh, njihova ekipa pa v dveh mesecih. Ko sem začel delati, je šlo tako
hitro, da nisem verjel. Skupno sem naredil deset ur risanega filma, kar je ogromno.
V Nemčiji so mi dali priložnost. Ni mi bilo treba skrbeti ne za papir ne za folijo. Jaz sem samo risal, preostali so skrbeli za
studio, snemanje, sinhronizacijo, zato sem naredil toliko kot 20 drugih skupaj.
Baje je na računalniku oblikovanje še lažje. Ste ga kdaj uporabljali?
Računalnik odklanjam, priznavam le še stacionarni telefon. Nočem biti suženj tehnike. Pa še prestar sem za to. "Tamladim"
to ni problem. Še vejo ne, zakaj pritiskajo na gumbe, pa jim vse "rata". Jaz pa bi moral imeti zraven še navodila za
uporabo.

V zadnjih letih ste se precej ukvarjali s politično karikaturo. Ste se razen težav z Zoranom Jankovićem, ki ste
ga lani kot Adolfa Hitlerja narisali v Magu, zaradi karikatur pogosto znašli v težavah?
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Na začetku sem se malo bal, da mi bodo prerezali gumo na avtomobilu ali da me bo kdo po glavi. Napadal sem
nedotakljive, politike. Na eni od razstav karikatur v Celju me je nekdo vprašal, zakaj vedno rišem le ene in iste ljudi. Zakaj
ne rišem opozicije? Sem mu odgovoril, to ste pa vi krivi. Zato, ker jih niste izvolili, saj če bi jih, bi vladali oni in risal bi njih.
Kritiziram pač tistega, ki ima vajeti v rokah. Karikaturist je vedno opozicija.
Ste se zamerili ljudem?
O, da. Tisti, ki sem jih risal, so me vsi po malem sovražili.
Pa ste jim poskusili razložiti, kako in kaj?
Saj ne moreš. To je vzgoja. Če si nedotakljiv, si nedotakljiv.
Je težje delati po naročilu ali je težje, če je vse na vaših plečih: od ideje do izvedbe?
Pri politični karikature je treba ves teden spremljati, kaj se dogaja, in poiskati tisto, kar se da smešiti. Ne žaliti politika
osebno, temveč njegovo dejanje. Karikatura poudarja tisto, po čemer človek izstopa, tisto, kar je razpoznavno. Recimo
Drnovšek, visoko čelo in "špičasta" glava. Kot karikaturist moraš biti vedno na črti, kjer ne žališ, z eno nogo pa si vedno že
čez mejo.
Pri nas so s karikaturo težave, ker ni prave tradicije. Iz socialističnih časov so politiki vajeni, da so nedotakljivi, da te
zaprejo, če jih žališ, ali da te celo povozi avtomobil. Politiki bi se morali zavedati, da dokler te rišejo, si "in", ko te nehajo,
si oplel, si politično mrtev.

Kaj dela vaš slog tako prepoznaven?
Svoje junake sem napravil simpatične, čeprav sem jih karikiral, jih nisem preveč spačil. Danes pa je pri stripu in risankah
isti "šmorn". Samo nasilje, samo streljanje. Tudi v mojih stripih je neprestano napeto, a na šaljiv način. Nikomur se nič ne
zgodi.
So pa tudi vaše stripe nekoč prepovedali, češ da kvarijo mladino.
Zvitorepca so mi dovolili risati pod pogojem, da ga ne bom risal kot ameriški strip, temveč v slogu slovenskih basni. Lisica
zvitorepka, vrana, medved, jazbec … to so prvi junaki mojih zgodb. Volk je bil "grdavš", medveda so zajeli Cigani, potem
pa nisem imel več materiala. Moral sem začeti fantazirati. Poskusil sem z Afriko, pa oblastem ni bilo všeč, češ da gre za
amerikanizem. Rusi stripa niso dovolili, če pa že, ni smel biti "amerikanski". Strip so potem prepovedali, a ker so bralci
Tedenske tribune protestirali in zahtevali Zvitorepca nazaj, so popustili in dobil sem dovoljenje, a z opozorilom: "Pazi, da
ne boš narisal česa takega, da ne bodo slučajno prišli Rusi." Po eni strani sem lahko še vedno risal, po drugi pa sem imel
zvezane roke. Ko so se razmere liberalizirale in so videli, da moj strip ne more škodovati, sem začel risati slikanice. In ko
so postale priljubljene, sem lahko moje junake začel risati tudi na Divjem zahodu, v Afriki, vesolju …
Večinoma omenjate Zvitorepca, a najbolj priljubljen je bil vendarle Lakotnik. Zakaj?
Otroci so ga imeli radi, ker je bil butelj, uspelo pa mu je vse. So zgodbe, v katerih nastopa le on. Bil je zadosti, ker je bil
figura, s katero si lahko storil marsikaj. Tudi meni je bil simpatičen. Na začetku je bil krvoločen, v basni je volk namreč
"grdavš", sčasoma pa je postal pozitiven. Z Zvitorepcem in Trdonjo so postali prijatelji, zato sem moral ustvariti še
negativca, kapetana Gulikožo, Črnega kavboja, ki ga je treba spraviti v ječo. Želvak Trdonja ni bil ne vem kaj, potreboval
sem ga za popestritev zgodbe.
Pravzaprav ste bili pionir na več področjih.
Vedno sem delal tisto, česar ne bi smel. Bil sem tudi prvi pevec zabavne glasbe v Sloveniji. Pel sem z Veselimi berači in
velikim dijaškim orkestrom. S tem sem se pravzaprav preživljal. Nastopali smo vsako soboto in nedeljo. Organiziral sem
različne športne prireditve, treniral sem plavalce. V Murski Soboti sem bil "tata mata", vsi so me poznali.
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Tudi Francozi. Menda vas omenjajo celo v francoski enciklopediji seksa. Zakaj?
Da, bil sem eden prvih, ki je risal ženske "oben ohne", zgoraj brez. To sem uporabil kar v nekaj zgodbah. Kot kipar sem
verjel, da če bom estetsko naredil, to ne bo nikogar motilo in ga tudi ni. Tudi otroci se niso pohujšali zaradi tega. So pa
ženske običajno imele prsi pokrite z lasmi.
Če sva začela pri sedanjosti, pa končajva v preteklosti. Zanimivo je vaše ime, Miki, kot naročeno je za nekoga,
ki riše stripe.
Da, to me pa zelo veseli. Pri nas v Murski Soboti je tako, da če si Miklavž ali Nikolaj, si Miki. Če si Franc, si Feri, če si
Ludvik, si Lajči, to so naša imena. Miki sem že od malega.
Vemo, da Prekmurci govorijo povsem svoj dialekt, v vašem govoru pa ga ni čutiti. Ali tudi za vas velja, da ko
pridete v svoje matično okolje, spremenite naglas.
Seveda (takoj preklopi na prekmurščino, op. a). Je pa res, da že od 2. razreda osnovne šole živim v Ljubljani. V Mursko
Soboto smo zbežali med vojno, tam pa sem preživljal tudi počitnice. V isti vasi, v kateri je odraščal Milan Kučan. Spomnim
se ga še, ko mu je smrkelj visel do trebuha. Lahko rečem, da sem Ljubljančan in Prekmurec.
Ali govorite tudi madžarsko?
Seveda, moja mama je pol Madžarka in doma smo vedno govorili le madžarsko. Mama ni nikoli dobro znala slovensko.
Govorila je prekmurščino in madžarščino.
Menda imate le še eno željo, da bi Zvitorepec zaživel tudi v risanki. Baje je bilo že vse pripravljeno. Kje se je
zapletlo?
Da, hoteli so napraviti serijo, pa niso imeli prave predstave o tem, kako. Vse se je ustavilo pri denarju. Mislili so, da je to,
kar narišem, že film. Ampak film veliko stane. Potrebuješ studio, ekipo, ki dela. Jaz bi moral biti direktor, skrbeti za
material, tega pa nisem mogel. Ali rišeš ali pa koordiniraš. Pa sem rekel, direktor pa ne bom. Še ekipa mi gre na živce, kaj
šele, da bi vodil podjetje. In je vse padlo v vodo …
Alenka Teran Košir
Foto: Bor Slana
Vir: http://www.siol.net/kultura/novice/2011/11
/miki_muster_dokler_bom_ziv%20ne_bo_nihce_risal_namesto_mene.aspx

14.11.2011
Mladina 45/2011 - Izjave tedna

"Notranji mir. Za mir na svetu in za odpravo lakote tako ali tako poskrbijo misice."
V. d. premiera BORUT PAHOR, v Dnevnikovem Objektivu, o željah in prihajajočem letu.
Vir: http://www.mladina.si/
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10.11.2011
Diareja

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

10.11.2011
Čenča
november 2011

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

09.11.2011
RTVSLO1 - Dobro jutro
O stripih razmišljata
Iztok Sitar

http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-2 ... 120427087/

8.11.2011 - od 20:22 naprej

Aleksander Buh

http://tvslo.si/#ava2.120499826;;

9.11.2011 - od 24:50 naprej

08.11.2011
Mladina 44/2011 - Izjave tedna

"V šali bi rekel, da je SDS kot nemški avto. Ko ga enkrat imaš, nočeš drugega. Prestave so take, kot piše v prospektu. Je pa
vzmetenje malo trdo in to marsikoga moti."
Član SDS ŽIGA TURK, v Nedeljskem dnevniku, o zanesljivo-neudobni vožnji.
Vir: http://www.mladina.si/

07.11.2011
Na današnji dan
1874 je bil v časniku Harper’s Weekly objavljen strip Thomasa Nasta, na katerem je bil prikazan tudi slon, ki je postal simbol
Ameriške republikanske stranke.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/7-november-rojstvo-alberta-camusa-in-slovo-steva-mcqueena/140352

05.11.2011
Mladina / 2011 / 43 / Strip
Smrt partijskega funkcionarja
Hardfuckers, kultni strip Zorana Smiljanića, ki je že pred dvajsetimi leti napovedal stanje duha v letu 2011
Max Modic
slika
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Mladinini stripovski avtorji očitno premorejo neko strašljivo sposobnost videnja v prihodnost in napovedovanja dogodkov, ki malo
Slovenijo zanesljivo ruknejo iz utečene orbite. Ni še dolgo tega, ko je Lovro Matič v stripovski romanci Sokol in Golobica takorekoč v
nulo napovedal ritolizniške aktivnosti večnega zunanjega ministra ob menjavi vladne garniture, cvetje v jeseni prvega osvoboditelja
in prvaka opozicije, propad egocentričnega narcisa na mestu predsednika vlade in krst pod Triglavom prvega novorojenca slovenske
pomladi. Vendar pa to ni prvi primer paranormalne aktivnosti naših stripovskih ustvarjalcev. Prvi zabeležen primer se je zgodil pred
skoraj četrt stoletja, točneje 11. septembra (!) leta 1987, se pravi v svinčenih časih enoumja, kot bi rekel komunistični mladinec
Janez Janša, ki je bil takrat še član Mladinine redakcije, sedanji najglasnejši pomladniški glasnogovorci pa so za dobro in redno plačo
čvrsto zasedali odgovorne položaje družbenopolitičnih delavcev. Takrat je nekdo začel na Mladininih stripovskih straneh pobijati
partijske funkcionarje. Mlad aktivist na partijskem plenumu mlati prazno slamo o svetli prihodnosti socialistične samoupravne družbe
in delovnih zmagah, ki si jih moramo izvojevati vsak dan sproti. Nato odjekne strel. Prva krogla navrta mladega aktivista, druga pa
vstopi skozi njegovo levo oko in v curku raztrganega tkiva izstopi na tilniku. Partijski aktivist omahne, kri zalije pločnik, oblastne
strukture privzdignejo obrvi (a ker je to medij, ki ga ne obvladajo, ostanejo tiho) in stripoljubci planemo po serialu z naslovom
Hardfuckers, ki ga je bilo potrebno na začetku še dešifrirati iz cirilice. Hej, slovenski strip je začel kovati zaroto, ponudil svežo kri in
prvi resni popkulturni obračun z avtoritetami starega režima. Avtor: Vittorio de la Croce. Kdo? Ja, kdo le. Kdo pa še zna toliko
surovega seksa, nazornega nasilja in čvrste substance zapakirati v subverzivni stripovski serial, ki ga preprosto ne moreš odložiti, ko
enkrat zagrizeš vanj? Zoran Smiljanić vendar! »Po objavi stripa 1945 v Katedri me je leta 1987 poklical Ivo Štandeker in me
vprašal, če bi risal strip za Mladino. Seveda bi,« se spominja Zoran. »Dogovorila sva se, da mora biti strip nekaj povsem drugačnega
od tega, kar je do tedaj izhajalo v Sloveniji in Jugoslaviji. Namesto otročjih zgodovinskih, klišejskih NOB ali naivnih pustolovskih
stripov se moramo lotiti sedanjosti, tukaj in zdaj. Namesto popeglane akcije je treba uvesti trdo nasilje. Namesto platonske ljubezni
nebrzdano seksualnost. Namesto ideološke korektnosti divji anarhizem. Skratka, politika, seks, nasilje in provokacija.« Ampak to je
bil šele začetek. Hardfuckers, ki so prinesli prvega slovenskega političnega terorista, so dobili še drugi in tretji del z naslovoma
Zokiju v spomin in Še pomnite, tovariši. Prvi del je z državnim udarom na 25. maj, Titov rojstni dan, razdevičil dan mladosti. V
drugem delu slavo 29. novembra, dneva republike, odplakne smrad okuženega mesa in pohlep vojnih dobičkarjev, ki z njim
trgujejo. V tretjem delu, v lovu za starodavnim slovenskim zakladom (samostojnostjo?), pa se leta 1991 brutalno zaključi definitivno
najizvirnejši domači stripovski serial vseh časov. »Časovni koncept seriala sem zastavil takole: posamezna zgodba se vedno dogaja
eno leto v prihodnosti,« razlaga Smiljanić. »Če je prvi del v Mladini začel izhajati leta 1987, se zgodba v stripu dogaja leta 1988. Ko
se je posamezna epizoda končala, sta se realni in stripovski čas zlila v eno. Vzorec je bil isti za vse tri epizode. Ker pa so se dogodki
konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let vrstili z neverjetno naglico, je realnost nemalokrat gladko povozila fikcijo.«
Strip, ki je v hipu postal kulten, je Mladina leta 1999 objavila v integralni obliki, se pravi v več kot 200-stranskem albumu, ki je bil
takorekoč razgrabljen in je v vseh teh letih pridobil status zbirateljske raritete. No, po dvanajstih letih in po zaslugi Sandija Buha,
lastnika Strip-Art-Nice Buch, še vedno edine striparne v Sloveniji, so Hardfuckers od danes naprej znova na voljo. Z novo
naslovnico, v trdi vezavi in z jasnim sporočilom: Hardfuckersi so namreč test časa prestali z odliko. Še več, čas, v katerem so morali
stati in obstati, so napovedali z malodane kronološko natančnostjo in vizionarskim pesimizmom, ki ju v žanrskem stvarstvu pri nas
zasledimo sila poredko. V bistvu čas ni prestal testa Hardfuckersov. Hej, vsi s(m)o mislili, da Hardfuckersi pripovedujejo zgodbo o
letu 1991. Motili smo se. Hardfuckersi so risali podobo leta 2011. »Vedno me je presenečalo, da Hardfuckersov ne omenjajo kot
velik slovenski roman. Mogoče so ga spregledali, ker so nad njim narisane sličice,« je takrat zapisal Miha Mazzini. Zdaj verjetno
veste, zakaj. Če ne veste, naj vam bog pomaga. »To je ... to ... ugh ... ja ... ja ... ugh ... aaahhh,« je bil takrat kratek in jedrnat
Igor Vidmar. Kako, prosim? Točno tako. Tudi po dvajsetih letih, ko že po kdovekaterem branju jemljem v roke Hardfuckerse, ne gre
drugače, kot da vzneseno ponovim Igorjevo ugotovitev. In dopolnim Mihata, da v teh infantiliziranih časih ameriških risank in
hollywoodskega politično korektnega kretenizma Hardfuckersov zagotovo ne bodo spregledali. Prav zaradi sličic. Medtem ko velik
slovenski roman bodo. Spet. Jebiga ...
Hardfuckersi so stripovska ponudba, ki je ne moreš zavrniti. Ker je napisana v žanrskem narečju, obstaja velika verjetnost, da bo pri
velikem delu volilnega telesa naletela na gluha ušesa. Hardfuckersi dvajset let kasneje provocirajo bolj kot kdajkoli. In če so nekoč
predstavljali resni obračun z avtoritetami starega režima in njegovimi umetnimi vrednotami, danes učinkujejo kot stripovska bomba
v leglu uspavane (pop)kulture domnevno nacionalnega pomena. Še pomnite, tovariši? Danes partijcev ni več - oziroma so udobno
nameščeni v fotelje raznobarvnih desnosredinskih političnih opcij -, a revolucija še traja. Slovenskega terorista potrebujemo bolj kot
kdajkoli. Da bi začel hladnokrvno pobijati predsodke. Kot v Hardfuckersih. Brez milosti. In za zmeraj.
AD 2011. Dvajset let kasneje. Politični ekstremizem. Nove iste stranke. Vsesplošno odpuščanje. Kriza vsevprek. Upori ponižanih,
razžaljenih, zasužnjenih delavcev. Razcvet nedotakljivega kriminala. Politična emigracija in njena tleča želja po maščevanju.
Medijske manipulacije. Boj za oblast. Zoki. Slovenija, moja dežela? Leta 2011 vemo, da so Hardfuckersi nepogrešljivi pri ugibanju
slovenske prihodnosti. Še bolj nepogrešljivi so pri razumevanju slovenske preteklosti. Politika dlako menja, značaja nikoli. V tej
panogi se stvari spreminjajo zato, da bi ostale iste. In enoumju nato sledi dvoumje ... Ne, to ni noben strip, to so Hardfuckersi.
Vir: http://www.mladina.si/tednik/201143/smrt_partijskega_funkcionarja

05.11.2011
Meksikajnarji
Meksiko!
Zoran Smiljanić, Marijan Pušavec
Urejanje: Samo Rugelj
UMco, 2011
Zbirka: Dos Pesos
Knjiga je izšla s finančno podporo JAK RS.
trda vezava, 71 str.
Mere: 21,5x30 cm, 602 g
ISBN: 978-961-6803-30-4
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Cena: 19,90 €

Recenzija Bukla
Smiljanića poznamo predvsem kot striparja, toda spekter njegove ustvarjalnosti se vije vse od snovanja filmskih zgodborisov
(storyboardov), ilustracij in karikatur prek rednega publicističnega pisanja o filmski umetnosti do občasnega scenarističnega dela.
Zadnja leta mu največ časa vzame stripovska saga Meksikajnarji, ki dela počasne, a zanesljive korake na poti do enega največjih
stripovskih projektov v Sloveniji sploh.
Smiljanić, doma iz Kranja, je svojo ustvarjalno pot začel kmalu po končani Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani. V osemdesetih letih
so se njegovi risani izdelki začeli pojavljati v številnih slovenskih in jugoslovanskih časopisih, prvi strip Folk Against Rock pa je bil
objavljen v manj opaznem kranjskem glasilu KLG. Sledili so Slava vojvodine Kranjske, Hiša Metoda Trobca in Balada o treh baletkah in
dveh vojakih. Zaradi zbadljivih risanih provokacij na račun tedanje oblasti, ki se ji je polagoma iztekal čas, se je risar v drugi polovici
osemdesetih let zapletel v različne afere: enkrat zaradi plakata Tedna mladih ne bo!, ki je razburil beograjski generalštab, drugič
zaradi kratkega stripa Kje je revolucija?, ki mu je sledila afera v zvezi z rušenjem spomenikov v Kranju, tretjič s stripom 1945, ki ga je
politik Jože Smole označil za neprimernega, češ da v njem »partizani cepajo kot zajci«.

Kljub temu da so Smiljanićeve ilustracije in karikature objavljale raznovrstne revije kot na primer Delo, Problemi, Naprej, Gorenjski
glas ali Katedra, je njegova stripovska pot dobila ključni zagon na pobudo pokojnega Mladininega novinarja Iva Štandekerja, ki je
sestavil ekipo risarjev za progresivni, politično provokativni tednik. Vse to je rodilo tako imenovano tretjo generacijo slovenskih
striparjev, med katere prištevamo tudi Tomaža Lavriča, Iztoka Sitarja, Dušana Kastelica in druge. Mnogi tedanji stripi so s prizori
brutalnega nasilja in divje spolnosti učinkovali šokantno – tako na bralce in kulturnike, ki so jim vrhunec svobodomiselnosti še vedno
predstavljale dokaj prizanesljive karikature slavnega satiričnega lista Pavlihe, kot na oblastnike, ki so pod pritiski mladih ustvarjalnih
umov s področja punka, rocka, stripa in literature začeli izgubljati ideološke vajeti. V tem času je Smiljanić v Mladini objavil približno
800 stripovskih tabel, med katerimi so največjo stalnost dosegli eksplicitno seksualni Hardfuckersi, nastali v zadnjih petih letih
razpada Jugoslavije. Toda Hardfuckersi niso samo sledili koncu minulega sistema korak za korakom, temveč so vizionarsko napovedali
čas, v katerem živimo danes. Čas torej, ko se je Slovenija dokončno »osvobodila Balkana« in suvereno zakorakala na Divji zahod.
Seveda ne čudi, da omenjeni serial prav zdaj doživlja integralni natis, ki bo izšel pri založbi Buch in v eni knjigi zaobjel tri dele, ki so
nekoč že izšli ločeno!
Hardfuckersom – ob katerih si je Smiljanić nadel italijanski nadimek Vittorio de la Croce in za katere Max Modic v spremni besedi trdi,
da niso samo zakon, temveč prava klasika – sta sledila stripa s kratkima naslovoma 1991 (ta je še vedno v prodaji v eni od izdaj Strip
Bumeranga) in 1943, ki sta – prvi na bolj intimističen način, drugi pa v Smiljanićevsko vesternski maniri – beležila prelomne trenutke
dveh vojn. Vmes so nastajali še stripi pod skupnim naslovom Družinske zgodbe, v katerih pa se je avtor začel postopoma odmikati od
drezanja v politiko in od vulgarnih ter nasilnih podob.

Kot eden največjih poznavalcev in zbiratelj filmskih vesternov pri nas je Zoran Smiljanić od nekdaj gojil željo, da bi v enem
stripovskem zamahu združil nezdružljivo: Slovenijo in vestern. Priložnost se mu je ponudila v prezrti etapi slovenske zgodovine, ko so
se slovenski prostovoljci borili v Mehiki za avstro-ogrskega cesarja Maksimiljana (1864–1867). Po mehiški ekskurziji se je Zoran v
duelu s scenaristom Marijanom Pušavcem dejansko lotil Meksikajnarjev, ki bodo na koncu izšli v petih delih, nedavno pa je police
slovenskih knjigarn dopolnil tretji del z naslovom Meksiko!, pri katerem postane posebej razvidno, da je zgodba terjala obilico
raziskovalnega dela; junaki se končno znajdejo na mehiških tleh! Posebej je treba izpostaviti tudi tehniko risanja, celoten strip je
namreč naslikan v kombinirani tehniki tuša in (barvnega) akvarela, zato vsaka sličica predstavlja manjšo mojstrovino, prav tako kot
vsak posamezni album predstavlja zaključeno etapo. In če so Meksikajnarji začeli nastajati že leta 2004, je v danem trenutku
pomembno predvsem to, da se je ta stripovski ultramaraton že krepko prevesil v svojo drugo polovico.
Žiga Valetič
Vir: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=10678

04.11.2011
PETEK 04.11.2011, 13:44

Mazziniju nagrada Puschart za kratko zgodbo That Winter

Mazzini: Literarna agentka skače od veselja. Ampak ona ni
Slovenka.
Miha Mazzini je za kratko zgodbo That Winter prejel prestižno ameriško nagrado Puschart. In zanimivo, na isti dan tudi
izstopil iz Društva slovenskih pisateljev. "Ker vam delam sramoto," je zapisal.
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"Če torej po vseh objavljenih knjigah nisem dosegel več kot desetine vrhunskosti, potem sem očitno brezupen primer."

Zgodba That Winter, ki je prva Mazzinijeva zgodba, objavljena v ameriški reviji, je bila objavljena v jubilejni številki revije
Ecotone. Zanimivo je, da je bil Mazzini o prejemu nagrade Puschart obveščen isti dan, ko je izstopil iz Društva pisateljev
Slovenije. "Izstopam iz društva, ker vam delam sramoto," je zapisal v izstopni izjavi. Po zadnji oceni vrhunskosti, ki jo
organizira društvo, je od 55 prejel le 5 točk, in kot je zapisal: "Če torej po vseh objavljenih knjigah nisem dosegel več kot
desetine vrhunskosti, potem sem očitno brezupen primer." Kot je še zapisal, društvo združuje pisatelje in ne pisoče, kamor
s svojo ubogo desetino kakovosti nedvomno spada. Za konec se je zahvalil za vse potrpljenje, ki so ga zadnjih 20 let s tako
"neperspektivnim pisateljem imeli".
Kako komentirate dejstvo "uspešen na tujem, (namerno) spregledan doma" … , da kot priznan avtor v tujini,
doma niste deležni prave podpore ali pač?
Stanje doma samo pomeni, da sem samoten jezdec, da torej ne pripadam nobeni literarni kliki. Hkrati sem o porazdelitvi
moči na domačem terenu večkrat pisal, recimo v seriji člankov z zgovornim naslovom Slovenska kulturniška laž, pa tudi v
kolumnah za Planet Siol.net, skratka, zameril sem se vsem lokalnim mogotcem po vrsti. Poglejva zdajle to fenomenalno
točkovanje. Najprej je treba povedati, da na splošno obstajata dve vrsti odločanja: a) javno in b) skrito. Javno pomeni, da
tisti, ki odloča, sprejme tudi odgovornost. Skrito pa, da ustanoviš morje komisij, odborov, skupin, ki potem zasedajo in
strogo znanstveno točkujejo, hkrati pa je rezultat vedno tak kot v primeru a, le brez odgovornosti. Slovenci smo veliki
pristaši skritega odločanja, torej brez odgovornosti. Habilitacija na univerzi, recimo, je orgija točkovanja; med našo
kulturniško srenjo pa tudi.

Kot sem pisal v kolumnah za Planet siol, je slovenstvo družba egalitarnosti, negativne selekcije. Pri nagradah torej vsi
začnejo takoj razmišljati, kako bi nagrajenca spodnesli.

Zdaj pa poveživa odpor, ki ga establishment čuti do mene in možnost anonimnega točkovanja: imamo žirijo, ki lahko
avtorju podeli največ 55 točk. Kako lahko zdaj nekdo moje celotno delo oceni s petimi točkami, torej daleč podpovprečno?
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Za doktorat sem preštudiral precej nevrologije in stvar je preprosta: možgani v primeru neokroglih številk zaokrožijo in
izračunajo razliko. Razlika potem pomeni stopnje za pogajanje. Če nekaj stane 99 centov, potem se pogajamo po cent. Če
95, potem po 5 evrov. No, iz mojega rezultata je razvidno, da mi je neznani avtor hotel dati 0 točk, potem pa mu je bilo
nerodno in se je izpogajal sam s sabo za prvo naslednjo stopnjo, torej 5 točk. Da ne bi bilo sumljivo.
Če se dotakneva nagrade Puschart. Kot ste zapisali na profilu na Facebooku, je nagrada Puschart še toliko več
vredna, saj le redko zaide v Evropo. Kaj torej sama nagrada pomeni in prinaša?
Pri vseh teh nagradah je treba najprej 'poguglati' zanje in pogledati število zadetkov. Tako izvemo, koliko ljudi nagrado
omenja. Pushcarti so letos podeljeni 36. leto v več kategorijah (kratke zgodbe, pesmi, eseji …). Uredništva revij in
časopisov sama nominirajo tisto, kar se jim zdi najboljše med objavljenim v enem letu, nato žirija izmed tisoč nominacij
izbere nagrajence. Ti potem izidejo v antologiji. Moja zgodba That Winter je bila objavljena v reviji Ecotone in urednik Ben
George jo je nominiral. Hkrati je bila to moja prva zgodba, objavljena v ZDA. Že to, da ameriška revija objavi slovenskega
avtorja, meji na dosežek – da pa prva objava sploh dobi Pushcarta (torej znak nečesa najboljšega, kar je bilo objavljeno v
ZDA na tem področju – in v ZDA je objavljeno veliko!), pa na čudež. Spotoma: zgodba je bila potem objavljena v
slovenščini pod naslovom Organizem v knjigi Duhovi (založba Goga).
In na splošno, katera nagrada je imela za vas konkretne posledice? Pozitivne ali negativne?
Kot sem pisal v kolumnah za Planet Siol.net, je slovenstvo družba egalitarnosti, negativne selekcije (Slovenstvo za
začetnike). Pri nagradah torej vsi začnejo takoj razmišljati, kako bi nagrajenca spodnesli. Ko sem pred davnimi leti za
roman Drobtinice dobil nagrado za roman leta, so naslednji dan divje zvonili telefoni – vsak, ki mi je lahko povzročil kako
težavo, je to tudi storil. Torej na domačem terenu pričakujem še večje probleme, ki jih ne bo ublažilo niti dejstvo, da
Pushcart ni finančna nagrada. Kar se tiče tujine, imam zdaj pomembno postavko v svojem CV-ju. Literarna agentka pa
skače od veselja. Ampak ona ni Slovenka.
Alenka Teran Košir
Foto: Tina Deu, Bojan Puhek
Vir: http://www.siol.net/Kultura/Novice/2011/11/Mazzini_Literarna_agentka_skace_od_veselja.aspx

04.11.2011

Miha Mazzini je postal dobitnik ameriške nagrade pushcart
Pisatelj prepričal z That Winter
4. november 2011 ob 13:57
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA
Zgodba Mihe Mazzinija Organizem oziroma v angleškem prevodu That Winter je slovenskemu pisatelju prinesla ameriško
literarno nagrado pushcart.
Priznanje podeljuje istoimenska založba za najboljšo poezijo preteklega leta, kratke zgodbe in eseje, objavljene v manjših revijah in
publikacijah. That Winter so ameriški bralci lahko prebirali v reviji Ecotone, so sporočili iz Študentke založbe, pri kateri so pred
nedavnim izdali ponatisa Mazzinijevih romanov Kralj ropotajočih duhov in Nemška loterija.
Zgodba Organizem, ki je izšla v sklopu devetih literarnih nanizkov oziroma zgodb v zbirki Duhovi (lani jo je izdala novomeška založba
Goga) je prepričala žirijo, ki letno izbere po 20 literarnih prispevkov. Te objavi v antologiji, ki jo izdajajo že od leta 1976.
"Po zapornike, ki so jih izpustili pred menoj, so v Haag poslali letala. Bil sem prvi, ki ni bil narodni heroj in zato mi je čuvaj pomolil
železniško vozovnico do Sarajeva. Pozdravil sem ga z "Tot ziens" in odvrnil mi je z nedvoumnim "Tot nooit, hopelijk!,"" pravi citat iz
zgodbe Organizem.
Niz zgodb v Duhovih
Zbirko Duhovi sestavljajo še zgodbe Muhe, sicer uvrščena v finale nagrade 2011 Bristol Short Story Prize, Trenutek spočetja, Armade,
Pride taka noč ... (kdor se je udeležil zadnjega Festivala slovenskega filma, zgodbo prepozna v kratkem filmu Obisk), Stric, Prekleta
zdravila!, Duh, Dekliška noč in V zidovih.
M. K.

Kot je zapisala Barica Smole, so Mazzinijeve zgodbe v Duhovih snovno in tematsko bogate in raznolike, njegovo pisanje pa kaže
pristop, ki umetnost pojmuje kot umetnost, temelječo na ustroju sveta. Foto: Cankarjev dom / Tomaž Grdin
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/miha-mazzini-je-postal-dobitnik-ameriske-nagrade-pushcart/269884
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04.11.2011
Diareja

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

04.11.2011
Čenča
november 2011

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

02.11.2011
SREDA 02.11.2011, 13:12

V Konzorciju razstava stripov Podmazzane zgodbe
V knjigarni Konzorcij bodo v ob 18. uri odprli razstavo stripov Podmazzane zgodbe. Na ogled bodo izvirna stripovska dela
po literarnih predlogah Mihe Mazzinija.

Zbirko, ki je izšla kot posebna izdaja revije Stripburger, so ustvarili Jakob Klemenčič, Damijan Stepančič, Matej
Kocjan Koco, Grega Mastnak, Andrej Štular, Marko Kociper in Kaja Avberšek.
Letošnja sedma izdaja revije Stripbruger je nastala po vzoru stripovske antologije Deveta soba iz leta 2008, ki je bila
posvečena poeziji in prozi Vinka Möderndorferja. Tokrat je sedem slovenskih ustvarjalcev "s stripom podmazzalo" enako
število Mazzinijevih zgodb.
Štiri zgodbe so iz zbirke Godbe, ki je v samozaložbi izšla leta 1989. Mastnak je priredil in zrisal zgodbo iz Trenutkov
spoznanja, Avberškova je ustripila zgodbo iz knjige Duhovi, Štular pa je "podmazzal" zgodbo z naslovom James Augustine
Aloysius Joyce iz antologije Noč v Ljubljani.
Zbirka stripov prinaša nabor raznolikih avtorskih pristopov, ki se kažejo tako v načinu podajanja zgodbe kot v likovnem
izrazu. Skozi zgodbe, začinjene s ščepcem humorja, se izrisujejo raznoliki glavni značaji, so sporočili iz Strip Corea/Foruma
Ljubljana.
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Mazzini je avtor 14 knjig, prevedenih v osem tujih jezikov, ter avtor devetih računalniških priročnikov. Njegova literarna
dela so bila uvrščena v več antologij. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Je avtor scenarijev za dva nagrajena
celovečerna filma in režiser štirih kratkih filmov. Predava pisanje filmskih scenarijev. Zaposlen je kot računalniški
svetovalec.
Ob razstavi, ki bo na ogled do 11. novembra, bodo prihodnji torek, 8. novembra, prav tako ob 18. uri v okviru cikla Dialogi
pripravili pogovor z Avberškovo in Stepančičem, ki ga bo vodil Bojan Albahari.
STA
Foto: Bojan Puhek
Vir: http://www.siol.net/kultura/novice/2011/11/v_konzorciju_razstava_stripov_podmazzane_zgodbe.aspx

02.11.2011
Samo za ljudi z jeklenimi živci

Zagor kara korsan'in hazineleri aka
Zagor - The Black Pirate's Treasure
(1971)
http://www.youtube.com/watch?v=rx3Omjpp6FM&feature=share
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