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Kdo jih ne pozna? Asterixa in njegovih prijateljev Obelixa in Kužifiksa (Idefix) ter drugih. Danes se jim posvečamo, ker so se ravno
na današnji dan leta 1959 prvič pojavili v francoski reviji Pilote. Torej praznujejo 51 let.

Asterix z originalnim naslovom Astérix ali Astérix le Gaulois so francoski stripi, ki jih je napisal René Goscinny, ilustriral pa Albert
Uderzo. Ta je tudi prevzel pisanje po Goscinnyjevi smrti leta 1977.

Serija nam prikazuje življenje Galcev v mali vasi, ki se uspešno upirajo rimski zasedbi. Pri tem jim zelo pomaga njihov druid, čarodej
Panoramix s čarobnim napojem, ki da izbranemu nadčloveško moč. Ti stripi, 34 različnih je, so še danes med najbolj priljubljenimi na
svetu, prevedeni so bili v več kot sto jezikov, tudi v slovenščino.

Po stripih je bilo posnetih 11 filmov, od teh trije igrani, prav tako so nastale različne igre in igrice. Blizu Pariza pa je tudi park,
namenjen samo njim (Parc Astérix).
 
In še nekaj zanimivosti
 
Prvi francoski satelit, ki so ga izstrelili leta 1965, se je imenoval Astérix-1. Po junaku so poimenovali asteroid – 29401 Asterix. Mogoče
je naključje: beseda asterix oziroma asterisk izvira iz grščine in pomeni malo zvezdo.
Asterix in Obelix sta bila na naslovnici Time Magazina za posebno izdajo o Franciji.
 
Vir: http://www.slovenskenovice.si/clanek/127038
 

 
29.10.2010
 
Na današnji dan
 
Zgodilo se je 29. oktobra
29. oktober 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

1921 se je rodil ameriški risar stripov Bill Mauldin.
 
1938 se je rodil izraelski risar stripov, filmski režiser in videoproducent Ralph Bakshi.
 
1959 sta se v tedniku Pilote prvič pojavila stripovska junaka Asteriks in Obeliks.
 

Foto: RTV SLO
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/vse-najboljse-winona/140165
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28.10.2010
 
Diareja
 

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

 
28.10.2010
 
Čenča
 
oktober 2010

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

 
24.10.2010
 
Na današnji dan
  
23. oktober 2010 ob 00:16
Ljubljana - MMC RTV SLO
   
1958 je belgijski risar stripov Peyo predstavil novo zbirko stripov The Smurfs.
   
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/23-oktober-nobelova-nagrada-za-avtorja-knjige-doktor-zivago/140035
  

banner

   

 

 
24.10.2010
 
Na današnji dan
 
21. oktober 2010 ob 00:00
LJubljana - MMC RTV SLO
 
1995 je umrl španski risar stripov Jesús Blasco.
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/osupljiva-spirala-guggenheimovega-muzeja/139987
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Vir: http://www.bookpalace.com/acatalog/Home_Jesus_Blasco_Art_346.html

 
21.10.2010
 
Diareja
 

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

 
21.10.2010
  
Čenča

oktober 2010
 

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

 
19.10.2010
  
Igor Kordej - RTV Slo - Ars 360 - od 7:11 dalje
 
http://tvslo.si/predvajaj/ars-360/ava2.85089179/
       
Kot zanimivost naj omenim, da Kordej za risanje naslovnice porabi v povprečju en dan.
Vse razstavljene naslovnice so naprodaj, za več informacij pokličite 041 681 646.
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18.10.2010
  
Stripburger v gibanju
 

  
     STRIPBURGER V GIBANJU
     animirani film režiserja Borisa Dolenca

     KINODVOR
     torek, 19. oktober, ob 19.30

     Premiera animiranega filma je zaključni dogodek programa
     »Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ....«.

     o filmu
     Film je nastal na osnovi osmih stripov, ki so bili objavljeni v reviji Stripburger: Vlak ljubezni (Sascha Hommer, Nemčija), Mesija
(Vladan Nikolić, Srbija), Veveriček (Alberto Vazquez, Španija), Megla (Damijan Sovec, Slovenija), 8. smrtni greh (Kaja Avberšek,
Slovenija), Religije (Matej De Cecco, Slovenija), Poletna sapica (Dunja Janković, Hrvaška), Moški za Malin (Malin Biller, Švedska).

     izjava režiserja
     »Ob prebiranju avtorskih stripov iz revije Stripburger sem dobil idejo, da bi lahko nekatere stripe oživili – jih spravili v gibanje.
Pravi trenutek za to, da stripi končno tudi shodijo, je prav zdaj, ko revija Stripburger praznuje 18. obletnico izhajanja. Tako bomo s
filmom ustrezno proslavili tudi polnoletnost revije, ki se je uveljavila tako med slovenskimi kot tujimi avtorji, strokovno javnostjo in
ljubitelji stripovske umetnosti.«
- Boris Dolenc, režiser

     dolžina: 32 minut
     film je primeren za gledalce od 15.leta dalje

     ustvarjalci
režiser: BORIS DOLENC
igralci (glasovi): JERNEJ ŠUGMAN, NINA IVANIŠIN, ANA FACCHINI, MARJAN ŠAREC
scenaristi: BORIS DOLENC in SANDRA RŽEN, JERNEJ ŽMITEK, MATEJ LAVRENČIČ, JURE TERŽAN
dramaturginja: SANDRA RŽEN
avtorji stipovskih predlog: KAJA AVBERŠEK, MATEJ DE CECCO, ALBERTO VAZQUEZ, VLADAN NIKOLIĆ, SASCHA HOMMER, MALIN
BILLER, DUNJA JANKOVIĆ, DAMIJAN SOVEC
animatorji: MATEJ LAVRENČIČ, JERNEJ ŽMITEK, JURE TERŽAN, JERNEJ LUNDER
montažer: BORIS DOLENC
avtorji glasbe: VID AHAČIČ, ANNA MIKHAILOVA, MATJAŽ MORAUS ZDEŠAR, SILENCE, INTIMN FRIZURN, FELIKS LANGUS, BACKAJUH
snemalec zvoka: IZTOK SABADIN
supervizor zvoka: JULIJ ZORNIK
oblikovalci zvoka: JOHANNA HERR, PETER ŽEROVNIK, MATJAŽ MORAUS ZDEŠAR, IGOR ISKRA, JURE STRAJNAR
producentka: EVA ROHRMAN
koproducenta: JURE VIZJAK, JULIJ ZORNIK
produkcija: FORUM LJUBLJANA
koprodukcija: INVIDA, 100
sofinancerja: Ministrstvo za kulturo RS, MOL- projekt je del programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010

     Boris Dolenc - biografija
     Rojen 1982 v Kranju. Na AGRFT v Ljubljani dokončuje študij filmske in tv režije. Je režiser igranih, animiranih in dokumentarnih
filmov ter serij, humorističnih oddaj in videospotov. Prvi igrani film ZADNJA URA je režiral leta 2001, njegov je dokumentarni film
BOLJE KOT ORGAZEM (2003). Za igrani film EMBRIO je prejel nagrado Zlatolaska za najboljši študentski film (2007). Za kratki
animirani film PALČICA je na lanskoletnem Festivalu slovenskega filma prejel nagrado Vesna za najboljši animirani film. Na letošnjem
Berlinskem filmskem festivalu je bil izbran za Berlinale Talent Campus.
     filmografija (izbor)
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     STRIPBURGER V GIBANJU, 2010, kratki animirani
     SMEHLJAJI, 2010, kratki igrani film
     B&B CARTOON, 2010, animirana serija - 2. sezona
     PALČICA, 2009, kratki 3D animirani film
     GOSENCA TINKA, 2008, kratki animirani
     B&B CARTOON, 2008, animirana serija - 1. sezona
     EMBRIO, 2008, kratki igrani film
     HAPPY, 2005, kratki 3D animirani

     Kontakt in informacije za novinarje: Eva Rohrman: eva.rohrman@mail.ljudmila.org 01 43 14 254, 041 320 217
     Vizualni material za novinarje: www.ljudmila.org/stripcore/press
 

 
15.10.2010
 
Diareja

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

 
14.10.2010
  
Čenča
 
oktober 2010
  

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

 
14.10.2010
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09.10.2010
 
Napovednik razstav stripovskih avtorjev 2010 - 2011
   
1. Igor Kordej, 11.10.-31.10.2010, Knjižnica Prežihov Voranc
2. Aleksa Gajić, 18.11.-31.11.2010, Strip.art.nica Buch
3. Oto Reisinger, marec 2011, Knjižnica Oton Župančič
4. Alem Ćurin, oktober 2011, Knjižnica Prežihov Voranc
 

1. 
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2. 
  

3. 
 

4. 
 

 
08.10.2010
 
Diareja
  

 
Vir: http://www.mladina.si/
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08.10.2010
 
Čenča
 
oktober 2010
  

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

 
06.10.2010

Forum Ljubljana,
Zavod za umetniško in kulturno produkcijo,
Metelkova 6,1000 Ljubljana

 

V PODUK IN RAZVEDRILO
avtorji: Kaja Avberšek, Marko Kociper in Saša Kerkoš
Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ...!

torek, 12. okt. 2010 ob 21.00, KUD France Prešeren, Ljubljana

Uredništvo revije Stripburger ob 18. rojstnem dnevu revije prireja serijo razstav z avtorji iz mednarodnega področja, 3 nove izdaje, predavanje,
delavnice, jam session in za zaključek še premiero animiranega omnibusa s filmi po stripih objavljenih v Stripburgerju.
   
Razstavo v KUD France Prešeren pod naslovom V poduk in razvedrilo sestavljajo razstave 3 slovenskih avtorjev. Kaja Avberšek bo v galeriji
KUD France Prešeren predstavila projekt Pojoči grad, ki je rezultat sodelovanja z glasbenikom in režiserjem Petrom Kusom ter prevajalcem,
piscem in raperjem Boštjanom Gorencem Pižamo. Marko Kociper bo na balkonu KUDa predstavil zbirko ustripljenih pesmi Strip je že vredu
mama, ki izhaja iz poezije Andreja Rozmana Roze. Klubska soba pa bo gostila interaktivni projekt Fimipidipi avtorice Saše Kerkoš.
  
Vse tri razstave spremljajo tudi istoimenske stripovske knjige, od tega čisto sveži izdaji: strip v verzih, Strip je že vredu mama, in Pojoči grad,
priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov.
  
Na otvoritvi bo nastopil Orkester izvirnih instrumentov.

V sklopu programa V poduk in razvedrilo bo tudi striptribuna:

Striptribuna: Stripburger in sodobni avtorski strip

četrtek, 14. okt. ob 18.00, KUD France Prešeren, Ljubljana

vodi: Bojan Albahari
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V PODUK IN RAZVEDRILO 1
  
Kaja Avberšek: Pojoči grad - razstava, stripovski priročnik

torek, 12. okt. 2010

Galerija KUD France Prešeren, Ljubljana

Do 31. okt. 2010

KUD je odprt: pon.-sob.: 10.00 do 01.00, ned.: 14.00-01.00

Idejno je projekt »Pojoči grad« zasnoval skladatelj Peter Kus, ki se je v zadnjih letih posvetil ustvarjanju in predstavljanju izvirnih glasbenih
instrumentov skozi serijo razstav Evfonija, z zvočnim gledališčem, z delavnicami in z Orkestrom izvirnih inštrumentov. Pri ustvarjanju besedila je
sodeloval Boštjan Gorenc, strip, ilustracije in likovno podobo instrumentov pa je zasnovala Kaja Avberšek. Na razstavi v KUD France Prešeren bodo
na ogled stripi in ilustracije za ta stripovski priročnik, ki je namenjen otrokom do 14. leta starosti, učencem osnovnih šol, njihovim učiteljem in
staršem. Priročnik sestavljajo ilustrirana pravljica in strip o kralju, ki je hotel postati podoben slavcu in si je zato zgradil pojoči grad iz glasbenih
inštrumentov ter navodila za izdelavo podobnih (vendar preprostejših) glasbil. S priročnikom lahko bralci na zabaven, poljuden ter likovno
privlačen način raziskujejo svet glasbenih inštrumentov in akustike ter spoznavajo, kako je mogoče učinkovite glasbene instrumente izdelati iz
lahko dostopnih materialov.

KAJA AVBERŠEK je diplomirana oblikovalka, ki se ukvarja se z ilustracijo, stripom, z grafičnim oblikovanjem ter ustvarjanjem lutk in scenografij.
Za svoje diplomsko delo Zapiski in zariski z Azorskih otokov je prejela študentsko Prešernovo nagrado in celotni projekt leta 2006 izdala v knjigi
Nos Açores pri portugalski založbi Texto Editores. Sodelovala je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah ter prispevala stripe in ilustracije
za različne zbirke stripov in publikacije (Slovenski klasiki v stripu, Greetings from Cartoonia, Ču ču čaki ...). Za ovitek knjige Slovenski klasiki v
stripu je leta 2009 prejela Brumnovo nagrado. Med bivanjem v Lizboni je ustvarila likovni podobi za 2 lutkovni predstavi, letos pa za predstavo
Izgubljeni ton Petra Kusa (Forum Ljubljana in LGL). 0d leta 2008 je članica uredništva revije Stripburger.

PETER KUS je skladatelj glasbe za gledališke, plesne in lutkovne predstave ter filmske glasbe. V zadnjem času ustvarja avtorske predstave v
katerih raziskuje območje, kjer se križata področji glasbe in gledališča.

Na odprtju bo nastopil Orkester izvirnih instrumentov.

Kaja Avberšek, Peter Kus in Boštjan Gorenc Pižama: Pojoči grad, pripročnik za gradnjo izvirnih instrumentov

cca. A5 format, 88 str., barvno, 12 eur
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V PODUK IN RAZVEDRILO 2
  
Marko Kociper: Strip je že vredu mama - razstava, strip v verzih

torek, 12. okt. 2010 ob 21.30

KUD France Prešeren - balkon

Do 8. nov. 2010

KUD je odprt: pon.-sob.: 10.00 do 01.00, ned.: 14.00-01.00

Marko Kociper nemalokrat izhaja iz slovenske literature. Njegovim stripom dajejo vzdušje sodobna tematika, družba z obrobja in satira. Zato ne
čudi, da je našel navdih tudi v poeziji našega najbolj branega in redno nagrajevanega pesnika Andreja Rozmana Roze, ki s prefinjenim humorjem
pristopa k perečim temam v sodobni družbi in nemalokrat »problematizira« tudi dogodke iz bolj oddaljene preteklosti, ustno izročilo, legende ...

V zbirki Strip je že vredu mama so zbrani stripi, ki večinoma izrisujejo Rozino poezijo iz pesniške zbirke Je že vredu mama (KUD France Prešeren,
1997). Stripi v verzih so bili prvotno objavljeni na kulturnih straneh časopisa Delo.

Marko Kociper je med najbolj plodovitimi stripavtorji. Prepoznavni likovni stil, satira in mali človek v vlogi glavnega junaka so glavne značilnosti
njegovega ustvarjanja. Njegovi stripi redno izhajajo na straneh Poleta, priloge časopisa Delo. Izdal je štiri samostojne albume (Svinjsko dobrih 8
let, DPNZ, 1999; Podgana, 2002; Dika, 2005; Jazbec in ostali svet, 2009 – vsi Stripburger / Forum Ljubljana) ter ilustriral zbirko pesmi Vinka
Möderndorferja Luža, čevelj, smrkelj in rokav (Mladika, 2009). Ilustriral bo tudi roman za otroke Rdečehlačka, prav tako izpod tipkovnice Vinka
Möderndorferja, ki bo izšel letos.

Andrej Rozman Roza je izredno plodovit ustvarjalec: gledališčnik (začetnik improviza-cijskega gledališča), dramatik, igralec, organizator, pesnik,
prevajalec, ustanovitelj in glavni avtor Rozinteatra ter ustanovitelj zaničniške verske skupnosti. Izdal je preko 20 knjig, ustvaril preko 50 predstav,
za svoje delo pa prejel številne nagrade, med zadnjimi letos Nagrado Prešernovega sklada.

Andrej Rozman Roza via Marko Kociper: Strip je že vredu mama – strip v verzih

cca. A5 format, 84 str., barvno, 7 eur
   

V PODUK IN RAZVEDRILO 3
  
Saša Kerkoš: FIMIPIDIPI - razstava

torek, 12. okt. 2010 ob 21.30

KUD France Prešeren – klubska soba

Zgodba o Fimipidipiju je urbana zgodba o prebujevalcu ljubezni. Fimipidipi živi na strehi malega mesta, čisto blizu slehernega od nas. Potrka na
vrata vsakomur, ki potrebuje in željno pričakuje ljubezen. Pravzaprav ima vsako mesto svojega Fimipidipija, čeprav se mu reče drugače. Fimipidipi
se je že potepal po Sloveniji; dvakrat je obiskal mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, bival v Galeriji Meduza v Kopru, ene
počitnice pa preživel v puljskem MMC-ju. »Fimipidipi in pot do srca« je tudi slikanica (Stripburger/Forum Ljubljana, 2006), razstava ilustracij in
sestavljank. Fimipidipi je zastavljen interaktivno, poziva vas k soustvarjanju njegove končne podobe na papirju in na lesenih sestavljankah. Naj
klubska soba KUDa postane živahno igrišče in ustvarjalnica tako starih kot mladih.

Saša Kerkoš (1977) je oblikovalka vizualnih komunikacij, ilustratorka, grafičarka, strip avtorica in mentorica različnih delavnic. Je tudi
ustanoviteljica Bienala neodvisne ilustracije. Za svoje delo je prejela več nagrad: Prešernovo nagrado 2003 (za oblikovalski dosežek v Caroussel
du Louvre, Pariz 2002), Break 21 festival 2000 (izbor za STRIP), Magdalena 2001 (prva nagrada za najboljše poslovno darilo), Izbor za Spominek
mesta Ljubljana in protokolarno darilo 2002, Svetovni bienale male grafike 2003, Francija – Častna nagrada, Magdalena 2004 - Specialna pohvala
za Banner DELO, Magdalena 2005 – Finalist na področju internetnih iger. Samostojno in skupinsko je razstavljala doma in v tujini. Decembra 2009
sta z Mino Žabnikar dokončali eksperimentalni interaktivni stripovski album Enoletnica, ki na naslovu www.enoletnica.net sobiva tudi na
svetovnem spletu. Avtorici sta želeli s prepletom “pogledov” na temo ciklusa enega leta ter povezovanjem pripovednih drobcev, izraznih tehnik in
tehnologij sestaviti zgodbo enoletja v obliki interaktivnega dnevnika.

V PODUK IN RAZVEDRILO 4
STRIPTRIBUNA: Stripburger in sodobni avtorski strip

čet., 14. okt. 2010 ob 18.00

KUD France Prešeren - galerija

S striptribuno želimo s starimi znanci in popolnimi tujci razgaliti sodobni strip in vse njegove črne ovce s Stripburgerjem vred. Nadejamo se
zabavnemu pogovoru brez patetičnega obujanja spominov in s kritičnim pogledom na prihodnost. Zato bomo poskušali privabiti v ta krog tudi
kakšne tečne strip avtorje in kritike.

Striptribuno bo vodil Bojan Albahari. 
 

 
 

 
06.10.2010
  

NASLOVNICA OD 71.200,00 USD-a 06.10.2010.
Piše: Saša

Paprić

     Originalni crtež naslovne strane stripa the
AMAZING SPIDER-MAN, br. 313, dostigao je
cijenu na jednom aukcijskom portalu od vrtoglavih
71.200,00 američanskih dolara!

     Ova naslovnica je rad poznatog strip crtača
Todda McFarlanea, inače Kanađanina. Mcfarlane je radio na samo 26
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brojeva Amazing Spiderman serijala, a sama
naslovnica datira iz druge polovine 80-ih
godina. Inače, uvodna sličica koja se nalazi
uz ovaj tekst je zapravo dio naslovnice tog
broja 313, dok je original crteža, koji je
prodan crno-bijeli.

     Nadalje, osoba koja je postavila aukciju
procjenjuje u daljnjoj budućnosti rast cijene
ove naslovnice od četvrt milijuna dolara pa
čak do milijun dolara.

Fotografije originala:

Vir: http://www.stripvesti.com/
  

 
06.10.2010
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05.10.2010
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04.10.2010
  
Diareja
  

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

 
04.10.2010
  
Čenča
 
september 2010
  

  
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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04.10.2010
  
Sretan rođendan, Charlie Brown!
Šezdeset godina strip serije Peanuts!
  

 

Autor serije, Charles M. Schulz, rođen je 1922. godine u Minneapolisu, USA. 1947., nacrtao je prve Peanuts stripove koji su izlazili pod
nazivom Li`l Folks. Od 02.10.1950 godine pa sve do 13.02.2000., serija je izlazila pod nazivom Peanuts. Pravu poularnost doživjeli
su “mali ljudi” krajem pedesetih godina, kada je napravljena crtana serija i mjuzikl po istoimenom stripu. Kada je Schulz krajem
devedesetih prestao sa radom na seriji, Peanuts su u to vrijeme bili najuspješniji comic-strip svih vremena. Glavni junaci serije su
dječak Charlie Brown i njegov pas Snoopy. Charles M. Schulz preminuo je 12.02.2000. godine, dan poslije objavljen je njegov
posljednji strip u nedeljnim novinama. U toku svog života dobio je mnogobrojne nagrade, nakon smrti nagrađen je sa  Lifetime
Achievement Award.
  
Vir: http://www.stripovi.com/index.asp?page=news-view&ID=448
 

 
04.10.2010
   
Hinko Smrekar
   
Lahko tole Smrekarjevo delo iz leta 1914 štejemo za  strip?
Doslej je veljal za prvega striparja Mirko Bambič, ki pa je strip objavil leta 1927.
Bo treba na novo napisati zgodovino stripa?   
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Pesmico, po kateri naj bi nastal ta slikovni zapis, si oglejte tukaj (mladina mlajša kot 18 let naj se vzdrži ogleda):
  
http://freeweb.siol.net/tcerar3/presern.htm
  

 

 
03.09.2010
  
Živel, ustvaril, ostal v spominu
 

Tako ameriški kot bejzbol in jabolčna pita
Norman Rockwell (1894-1978)
1. oktober 2010 ob 19:10
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Umetnost Normana Rockwella je zrcalo našega sveta - ali pa vsaj idealizirane, napol izgubljene različice tega sveta ...
mama in jabolčna pita sta krasna inštitucija, in prav tako je bila Rockwellova Amerika, kljub svojim domnevnim
poenostavitvam."

"Tako kot nihče drug je znal upodobiti bistvo Amerike - pa tudi to, kar si je velik del Amerike želel biti," je bistvo uspeha morda najbolj
priljubljenega ameriškega ilustratorja 20. stoletja lepo povzel arhitekt Robert A. M. Stern. Rockwellov idealizem je v drugi polovici
štiridesetih, ko si je dežela po drugi svetovni vojni in hromeči gospodarski recesiji še lizala rane, ljudi navdajal z občutkom solidarnosti
in skupnega cilja. "Zrak je prežemalo občutje izgube," to opisuje Steven Spielberg, goreč oboževalec Normana Rockwella in zbiratelj
njegovih del. "Od prve svetovne vojne dalje ameriške mame niso izgubile toliko sinov. Rockwell je pomagal celiti odprte rane."

V tridesetih, še posebej pa v štiridesetih, ko je naslikal svojo slovito serijo domoljubnih posterjev Štiri svoboščine, ni bilo Američana,
ki ne bi poznal avtorja naslovnic revije Post (in pozneje Look). V 68 letih kariere je naslikal več kot 4.000 ilustracij. Pri tem se je tudi
sam več kot zavedal, da vse niso mogle biti umetnine. "Včasih sem, preden sem se lotil nove naslovnice Posta, molil na kolenih. Če se
zdaj ozremo nazaj na nekatere izmed teh naslovnic, človek podvomi v moč molitve," se je leta 1962 pošalil v intervjuju za revijo
Esquire.

Svoj čas sinonim za kičasto sentimentalnost
Sicer pa je ob kritiki, ki je je bil deležen od okolice, moral razviti debelo kožo in smisel za humor. Še posebej v petdesetih letih so
"resni" umetnostni kritiki pod vplivom vodilnih umetniških struj tistega časa (abstraktni ekspresionizem, beatniška poezija in
hard-bop-jazz), ki so dajale prednost improvizaciji in "goli" izrazni moči pred "obrtniško" natančnostjo, Rockwellovo delo, predvsem
naslovnice za Saturday Evening Post, pokroviteljsko odpisali kot preveč sladkobno in sentimentalno. V rabi je (bil) celo zasmehovalni
pridevnik "rockwellovski" za vse, kar se je glavnim arbitrom okusa zdelo malomeščansko in kičasto. Še Vladimir Nabokov se je,
denimo, pritoževal, da je Rockwell svojo "briljantno tehniko" zapravljal za preveč banalne namene, ter nekje zapisal, da je bil Dalí
pravzaprav "brat dvojček Normana Rockwella, ki so ga kot dojenčka ukradli cigani". To, da so mu namesto umetnik številni rekli kar
ilustrator, čigar slike, ki so bile ustvarjene za množično reprodukcijo, ne morejo delovati kot samostojne umetnine, Rockwella samega
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ni pretirano motilo - še celo sam je imel naziv ilustratorja raje.

Postopna otoplitev ... ali pa tudi ne
V poznejših letih, ko se je začel lotevati resnejših tem (lep primer je slika The Problem We All Live With (1960), ki načenja
vprašanje rasizma: na njej je temnopolta deklica iz Louisiane, ki jo zvezna policista na prvi dan desegregacije v šolo spremljata mimo
zidu, popisanega z rasističnim grafitom in popackanega od zalučanega paradižnika), ga je tudi kritiška srenja začela jemati resneje.
Leta 1999 je kritik New York Posta Peter Schjeldahl priznal, da "je Rockwell fantastičen" in da "se je postalo preveč utrujajoče
pretvarjati, da ni tako". (No, tovrstna pomilostitev seveda ni bila enoglasna: ko je jeseni leta 2001 veliko Rockwellovo retrospektivo
gostil Guggenheimov muzej v New Yorku, so številni to vzeli skorajda za znak apokalipse, češ da muzej "blati ugled, ki so mu ga
priborile cele generacije vrhunskih umetnikov." "Da umetniški svet tej poenostavljeni viziji nasede zdaj, še posebej zdaj (le nekaj
mesecev po 9. 11., op. n.) je, kot da bi javno priznali, da smo globoko v sebi vsi desničarji," je pisal Village Voice. "To je preprosto
reakcionarno in strah vzbujajoče."

"Slikam življenje, kakršno si želim, da bi bilo"
In čeprav je imel še sam zadržke pred tem, da bi svojemu delu rekel umetnost, Normanu Rockwellu nihče ne more odreči, da je znal v
ljudeh vzbuditi nostalgijo po preteklih, preprostejših časih. Medtem ko se je svet okrog njega vrtoglavo spreminjal (to so bila leta
bliskovitega napredka, ki je poslal človeka na Luno), je Rockwell svoja platna vestno zapolnjeval s podrobnostmi in "banalnostmi" iz
vsakodnevnega življenja. In prav zato ta kot celota zajamejo nekaj neprimerno bolj izmuzljivega: bistvo ameriškega duha. Rockwellov
opus jemati kot dokumentaren portret nekega prostora in časa (še najmanj pa njegovega prostora in časa) v zgodovini, bi pomenilo
zgrešiti bistvo: realist je bil v slogu, ne pa tudi po prepričanju. "Slikam življenje, kakršno si želim, da bi bilo," je zapisal v knjigi My
Adventures as an Illustrator (1960).

Kajti čeprav je leta 1984 rojeni Norman Percevel Rockwell že zgodaj vedel, da hoče biti umetnik, pa to ne pomeni, da je tudi sam imel
"rockwellovsko" otroštvo. Če bi iz njegovih ilustracij morda marsikdo sklepal, da je mlada leta prebil v kakšnem prisrčnem malem
mestecu v Novi Angliji, je bila resnica precej manj slikovita: odraščal je v New Yorku, z vse revnejšima staršema, ki se nista preveč
zmenila zanj, z bratom Jarvisom in v dolgi vrsti vse manjših stanovanj. Urbano življenje je bilo v njegovem spominu vse prej kot
idilično, v spomin so se mu vtisnili le "umazanija, zakrknjenost in pijanci" - je pa zato toliko bolj idealiziral poletja na deželi, kamor je
družina včasih pobegnila pred vročino. Še 50 let pozneje se je v svoji avtobiografiji spominjal: "Ko sem kot otrok ugotovil, da svet
vendarle ni tak popolnoma krasen kraj, kot sem mislil, da je, sem se najbrž podzavestno odločil, da mora biti tako vsaj naslikan - in
začel risati samo pozitivne reči, prizore, v katerih ni bilo zanemarjenih pijancev in vase zaverovanih mam, ampak samo sivolasi dedki,
ki so igrali bejzbol s svojimi vnučki, in fantki, ki so lovili ribe in uprizarjali cirkuške predstave ..."

Namesto v Arkadijo se je zatekal v "ameriški sen"
In v tem se najbrž skriva bistvo Rockwellovega pristopa k ustvarjanju: iz bežnih trenutkov sreče je ustvaril cel svet, svet, ki je bil s
popolnim izključevanjem temnih plati človekove eksistence diametralno nasproten tistemu, v katerega se umetniki po navadi zatekajo.
Toda če je, kot opozarja ameriški kritik David Kamp, norveški mojster Edward Munch lahko izjavil: "Odkar pomnim, me tarejo močni
občutki tesnobe, ki jih skušam izraziti s svojo umetnostjo" in mu pri tem ni bilo treba poslušati kritik, češ da je preveč črnogled - zakaj
ne bi nekdo, kot je Rockwell, svojega ustvarjanja natrpal s čustvi, ki jih v njem vzbuja "srečni sen" idealizirane preteklosti?

Toda vrnimo se malo nazaj: takoj po diplomi se je Rockwell zaposlil pri reviji Boy's Life, leta 1916 pa je že ilustriral svojo prvo
naslovnico za Saturday Evening Post, po katerih je bil pozneje tudi najbolj znan (v 50. letih jih je "zagrešil" natanko 317). Do
sredine dvajsetih let prejšnjega stoletja je imel za seboj že več izkušenj iz oglaševalskega sveta (tudi, denimo, oglase za Jell-O in
pijačo Orange Crush), odmevne pa so bile tudi njegove vsakoletne ilustracije za koledar ameriške skavtske organizacije.

Rooseveltova spodbuda narodu kot navdih
Leta 1942 je Rockwell odprl najbolj politično angažirano (in morda najpomembnejše) poglavje v svoji karieri. Kot odziv na nagovor
predsednika Roosevelta državljanom je ustvaril serijo Štiri svoboščine, na katerih je s prizori iz vsakdana ponazoril načela
svobodnega sveta: možak, ki je vstal, da bi povedal "svoje" (Svoboda govora), skupina vernikov pri molitvi (Svoboda čaščenja),
starši, ki spravljajo spat otroka (Svoboda pred strahom) in družina, ki seda k zahvalni večerji (Svoboda pred pomanjkanjem).
Leta 1943 so prizore natiskali na plakate in z njihovo prodajo dobili za tiste čase ogromno denarja (113 milijonov dolarjev) za
financiranje vojne.

Spielberg in Lucas odpreta arhive
Med zaprisežene Rockwellove oboževalce se štejeta tudi režiserja Steven Spielberg in George Lucas, ki se lahko pohvalita tudi vsak s
precej obsežno zasebno zbirko njegovih del. Ker sta bila v preteklosti že okrcana, ko svojih trofej nista hotela posoditi za
pomembnejše razstave, sta bila letos poleti mecena posebne postavitve v muzeju Smithsonian: Telling Stories - Norman Rockwell
From the Collections of George Lucas and Steven Spielberg. "Rockwella sem vedno izjemno spoštoval, ker je znal v enem
samem prizoru zamrzniti celo zgodbo," je o umetniku izjavil Spielberg.

In resnično: tudi ko je živel sredi veličastne pokrajine, ni Rockwellu niti enkrat samkrat padlo na pamet, da bi se lotil slikanja gora.
Namesto tega se je skoraj nečloveško zagrizeno posvečal posameznim podrobnostim svojih izmišljenih "zgodb": ogromno energije je
vložil v sestavljanje maket in rekvizitov, ki jih je uporabljal kot predlogo za svoje delo (nekoč si je baje od železnice v Santa Feju
izprosil čisto pravi odslužen vlak samo zato, da ga je lahko naslikal, in ga potem "poslal" nazaj). Menda ni hotel "naslikati niti
nogavice", kot piše Deborah Solomon, če ni imel pred seboj njenega volnenega originala - češ da ne zna risati "po spominu".

Rockwell sam ni preveč na dolgo razglabljal o svoji tehniki. "Ne da bi o tem razmišljal v konkretnih pojmih, sem Ameriko, kot sem jo
videl sam, pokazal tistim, ki je prej morda niso opazili. Moj glavni cilj je razčleniti tipičnega Američana. Pripovedovalec zgodb sem
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Za Rockwella se zdi, da je bil rojen za ilustratorja. 'Fantje, ki so bili bolj atletski tip, so se lahko izrazili. Zavedali so se lastnega jaza in
svojega mesta med vrstniki. Jaz tega nisem imel. Vse, kar sem imel, je bil talent za risanje, ki, kolikor sem lahko videl, ni pomenil kaj
prida. Toda ker drugega nisem znal, je risanje postalo moje celo življenje. Ves čas sem risal. Sčasoma se nisem več obremenjeval s
svojimi ozkimi rameni, dolgim vratom in golobjimi kremplji. Samo risal in risal sem.'
 
"Če mi slika ni preveč uspevala, sem vanjo dodal psička."
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Štiri svoboščine oz. Štiri osnovne človekove pravice je serija oljnih slik, ki merijo približno 116 krat 90 centimetrov in danes visijo v
Muzeju Normana Rockwella. Leta 1943 jih je The Saturday Evening Post objavil v štirih zaporednih tednih, v spremstvu esejev vodilnih
mislecev tistega časa. Pozneje so bila platna osrednja atrakcija potujoče razstave, s katero so nabrali več kot 132 milijonov dolarjev
za pomoč vojski. Na sliki je Svoboda čaščenja.
  
"Ko sem kot otrok ugotovil, da svet vendarle ni tak popolnoma krasen kraj, kot sem mislil, da je, sem se najbrž
podzavestno odločil, da mora biti tako vsaj naslikan - in začel risati samo pozitivne reči, prizore, v katerih ni bilo
zanemarjenih pijancev in vase zaverovanih mam, ampak samo sivolasi dedki, ki so igrali bejzbol s svojimi vnučki, ter
fantki, ki so lovili ribe in uprizarjali cirkuške predstave ..."
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Predsednik Franklin Roosevelt je v svojem govoru 6. januarja 1941 poudaril štiri osnovne človekove pravice, k varovanju katerih bi
morali vsi stremeti in v imenu katerih je Amerika vstopila v drugo svetovno vojno.
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V kolektivno ameriško zavest se je morda izmed vseh štirih še najbolj vtisnila alegorija Svobode pred pomanjkanjem, ki še danes
pomeni tipični 'rockwellovski zahvalni dan' (ang. Norman Rockwell Thanksgiving).
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Norman Rockwell: Freedom from Fear (Svoboda pred strahom).

"Ne morem se prepričati, da je slika dobra, če ni popularna. Če ljudem katera izmed mojih naslovnic Posta ni všeč, se ne
morem izogniti temu, da se ne bi priskutila tudi meni."
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Pogled v zakulisje umetnikovega dela: tri Rockwellove slike in pazljivo 'zrežirane fotografije', ki jih je uporabil za predlogo: Breakfast
Table Political Argument (Politična razprava, 1948), Girl at Mirror (Deklica pred ogledalom, 1954) in The Runaway (Ubežnik, 1958).
   
"Naučil sem se narisati vse, razen elegantnih žensk. Ne glede na to, kako sem se trudil, da bi bile videti seksi, so na
koncu vedno izpadle trapasto ... ali pa kot mame."
   

Norman Rockwell: The Problem We All Live With (Problem, s katerim vsi živimo).
  
Ana Jurc 
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Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/zivel-ustvaril-ostal-v-spominu/tako-ameriski-kot-bejzbol-in-jabolcna-pita/240505
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