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30.09.2010
30. 09. 2010, 09:29, Pressalije
Zvitorepec gre naprej
Danes izide težko pričakovana 2. knjiga Zbirke Miki Muster
Max Modic

Zvitorepčeve pustolovščine (tudi) na divjem zahodu.
foto: Strip.Art.Nica Buch
Danes ob 19. uri bo v Strip.Art.Nici Buch v Murglah predstavitev druge knjiga iz popolnoma nove zbirke stripovskih dogodivščin Zvitorepca,
Trdonje in Lakotnika, ki so jih v različnih izdajah, revijah, zvežčičih in knjigah prebirali že naši očetje in mame ter dedki in babice. Seveda bo
prišel tudi mojster Miki Muster osebno, zato je – če seveda želite njegov avtogram v novi knjigi – udeležba na predstavitvi obvezna.
Kot je splošno znano, je v vsaki od dosedanjih Mustrovih zbirk nekaj manjkalo. V prejšnjih izdajah smo denimo pogrešali kvaliteten tisk in
marsikatero naslovnico. Pogrešali smo kronološko objavo epizod in vse prevečkrat tudi celotne epizode. Z Zbirko Miki Muster je torej prišel
čas za novo kolekcijo, kakršno si Miki Muster zasluži. Zbirko, ki bo za razliko od vseh dosedanjih celovita.
Zbirka bo obsegala vse stripe z dogodivščinami Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, objavljene v kronološkem vrstnem redu. Nekateri od teh
stripov bodo sploh prvič objavljeni v knjižni obliki. Dogodivščine Zvitorepca in prijateljev so namreč najbolj brani in najbolj prodajani strip na
Slovenskem. Mustrov najuspešnejši strip za vse čase. Popolnoma slovenski, vrhunsko narisan in scenaristično dovršen strip. Od leta 1973, ko
sta nastali zadnji izvirni pustolovščini Zimsko spanje in Sneg, sneg, so bile vse večkrat ponatisnjene: v posamičnih zvežčičih ter kot (i)zbrana
dela v obliki stripovskih knjig in albumov. A vsakič nepopolno in kronološko neustrezno. Kar je napaka, ki se jo tokrat prvič popravlja. Prvič v
skoraj šestdesetletni zgodovini dogodivščin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika.
Vir: http://www.mladina.si/vibrator/30-09-2010-zvitorepec_gre_naprej/

30.09.2010
Knjige

Poslovil se je slikar in ilustrator Matjaž Schmidt
Skozi njegove oči smo spoznali celo vrsto pravljic
30. september 2010 ob 09:41
Ljubljana - MMC RTV SLO
Po hudi bolezni je v sredo v 63. letu starosti v Ljubljani umrl akademski slikar in ilustrator Matjaž Schmidt.
Znanje, talent, humor in veselje do slikanja so bili tkivo, ki je Schmidta skoraj štirideset let uvrščalo med najpomembnejše in najbolj zaželene
ilustratorje na Slovenskem. Z ilustracijami je opremil nekaj ključnih del slovenske mladinske literature, denimo Kurirčke Janeza Bitenca,
Dobro jutro, dober dan Žarka Petana, Hišo Daneta Zajca, delo Nebotičniki, sedite Nika Grafenauerja, knjigi Kekec na hudi poti ter
Kekec in Bedanec Josipa Vandota, Mici iz 2.A Majde Koren, Periskop Borisa A. Novaka in Kosovirje na leteči žlici Svetlane Makarovič.
Ilustriral je številne učbenike, njegov opus pa obsega tudi avtorski knjigi Nejčev prvi leksikon (1972) in Nejčev drugi leksikon (1984).
Mladim bralcem je približal kulturno izročilo
V zadnjih letih pa se je posvečal predvsem risanju stripov, navaja četrtkova izdaja Dela. Za avtorsko slikanico Slovenske pravljice (in ena
nemška) v stripu je še letos spomladi dobil nagrado izvirna slovenska slikanica, ki jo podeljuje Združenje knjižnih založnikov pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
Po navdih za pravljice v stripu je Scmidt segel v slovensko ljudsko izročilo in - kot izda že naslov - z eno pravljico tudi v svetovno zakladnico
pravljic. Izbral je 17 slovenskih ljudskih pravljic iz različnih slovenskih pokrajin in jim dodal še pravljico o možicu Špicparkeljcu bratov Grimm.
Vse je korektno priredil, pri čemer njegove priredbe niso v ničemer škodile pravljičnim vsebinam, je žirija zapisala v utemeljitvi nagrade.
Schmidt je s Slovenskimi pravljicami (in še eno nemško) v stripu "izkazal odlično in dovršeno delo, ki s svojimi prepoznavnimi pastelnimi toni
bralcu učinkuje prijazno, varno in domače", slikanico pa odlikujeta tudi "filigranska risba in dovršeno grafično oblikovanje celote."
Schmidt sam je povedal, da se je za strip odločil, ker je to dober način, da se zgodbe, ki jih otroci že poznajo, predstavi na nov način. "Če
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otroci vidijo zgodbico, ki jim jo je mama brala zvečer, v majhnih sličicah, je to novo odkritje neke zgodbe," je dejal.
Za vsako besedilo je imel likovni odgovor
Lani je prejel Levstikovo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. "Videti je, da besedilo, ob katerem bi se zmedel
ali utihnil, ne obstaja," so zapisali podeljevalci. Za vsako pravljico, zgodbo, pesem ali članek je imel svoj slikarski odgovor, vedno pravljičen in
resničen obenem. Vedno drugačen, nepredvidljiv, z očarljivo hudomušno distanco, ki nikogar ne pusti ravnodušnega.
Matjaž Schmidt se je rodil leta 1948 v Ljubljani. Vpisal se je na študij arhitekture, a se nato odločil za Akademijo za likovno umetnost. Prvo
službo je dobil kot oblikovalec v oglaševalskem podjetju, pozneje pa je postal učitelj likovne vzgoje. Poleg tega je ilustriral za različne časopise,
in ko je bilo ilustratorskega dela preveč, je pustil službo ter pred tridesetimi leti postal samostojni umetnik. Domači atelje si je delil z ženo,
prav tako priznano ilustratorko, Jelko Godec Schmidt.

Vedno drugačen, nepredvidljiv, z očarljivo hudomušno distanco, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, so zapisali o Matjažu
Schmidtu. Foto: Župca.net

Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu - Slovenska slikanica leta 2010 po izboru Gospodarske zbornice. Foto: Mladinska
knjiga

Schmidtove ilustrirane adaptacije pravljic so najprej izšle v priljubljeni otroški reviji Ciciban. Foto: Župca.net / Matjaž Schmidt
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/poslovil-se-je-slikar-in-ilustrator-matjaz-schmidt/240472

29.09.2010

Umrl je Matjaž Schmidt
Po hudi bolezni je danes v 63. letu starosti v Ljubljani umrl Matjaž Schmidt, akademski slikar, ilustrator in pedagog, avtor številnih knjižnih slik
za otroke, mladino in odrasle.
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Matjaž Schmidt, foto: Aleš Černivec/Delo
T. J. | sre, 29.09.2010 17:01
Ljubljana - Schmidt je v sliko prestavil Kurirčke Janeza Bitenca, Dobro jutro, dober dan Žarka Petana, Drobne zgodbe Berte Golob, Hišo Daneta
Zajca in delo Nebotičniki sedite Nika Grafenauerja, pa knjige Bogdana Novaka, Majde Koren, Andreja Rozmana, Ervina Fritza, Patricije Peršolja
in številne šolske učbenike.
V zadnjih letih je bil zaposlen predvsem z risanjem stripov. Za knjigo Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu je letos spomladi prejel
nagrado izvirna slovenska slikanica Združenja knjižnih založnikov, lani pa Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Žirija je zapisala: »Za vsako
pravljico, zgodbo, pesem ali članek ima svoj slikarski odgovor.«
V pogovoru za Delo je aprila letos povedal, da sam na vse okoli sebe gleda skozi podobo, sliko. »Zame je enakovredna besedi. Prikazati to
besedo v sliki pa je moje orodje in moje umetje.« Med neuresničenimi željami je izpostavil novo avtorsko knjigo, kakršen je bil Nejčev prvi in
drugi leksikon. »Ko bo, pa bo«, je takrat zaključil Schmidt. Za njegov ilustratorski svet so zapisali, da je pravljičen, resničen, drugačen,
nepredvidljiv in humoren.

Ilustracija iz slikanice Marjana Drnovška V Ameriko
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Ilustracija pravljice Hudičev most
Vir: http://www.delo.si/clanek/123323

28.09.2010

Spoštovani!
Izšla je 2. knjiga iz Zbirke Miki Muster.
Če želite v knjigo avtorjev podpis,
se oglasite v četrtek, 30.09.2010, ob 19:00.
Srečno!
Aleksander Buh
Strip.art.nica Buch
Murgle center, Cesta v mestni log 55, Ljubljana
www.stripi.si
www.zbirkamikimuster.si
KNJIGA 2
- POT V VESOLJE 2
- TRIJE HRIBOLAZCI
- PRERIJSKA ROŽA
- ČRNI KAVBOJ
- ČUDEŽNI OTOK
270 strani, od tega 7 barvnih naslovnic. Uvodnik je spisal Tomaž Lavrič.

Pogosto je slišati mnenje, da Slovenci nismo stripovski narod in da se strip pri nas ne more prijeti. Nekateri gredo v svojih stališčih še dlje in
pravijo, da se stripov v slovenščini ne da brati, ker slovenščina za stripe pač ni primerna. Takšna stališča so žal vse prej kot redka. Vi naši
bralci, pa ste tisti, ki ste dokazali, da je realnost drugačna. Odziv ob izidu prve knjige je bil neverjeten. Čas, ki je bil potreben do tega, da je
pošla celotna naklada se je meril v urah, za izdajo ponatisa pa smo se odločili že dan po izidu prve knjige. Sporočilo, ki ste nam ga poslali je
bilo jasno. Bralci si želite branja kvalitetnih stripov v slovenskem jeziku. O kvaliteti dogodivščin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika pa vse pove že
to, da so jih pred vami z enako vnemo prebirali že vaši starši in stari starši. Vaše navdušenje nad knjigo nas seveda izredno veseli in smo vam
zanj izredno hvaležni. Daje nam nov zagon za delo na naslednjih knjigah in nas potrjuje v prepričanju, da je bila odločitev za izdajo zbirke
pravilna.
Še posebej nas veseli, da je med bralci kar nekaj mlajših in da dogodivščine naših junakov zanimajo tudi generacije, ki prihajajo. Stripi
gospoda Mustra so ena izmed največjih narodnih dragocenosti, ki jih imamo, zato je prav, da jih zapustimo tudi prihodnjim rodovom. Prav tako
bi se radi zahvalili tudi vsem, ki nam pomagajo z nasveti, kritikami in svojimi željami, še posebej pa tistim, ki nam pomagajo z materijali. Opus
gospoda Mustra je zares bogat, številna njegova dela pa so precej težko dobljiva oziroma nekatera že skoraj izgubljena. Zato smo vam za vse
materijale, ki nam jih uspete priskrbeti izredno hvaležni, prav tako pa še enkrat pozivamo vse bralce, ki bi nam lahko priskrbeli kaj zanimivega,
da se nam javite. Po vaši zaslugi smo tako uspeli pridobiti tudi originalno nepopravljeno verzijo stripa Pot v vesolje, zato ga na začetku druge
knjige objavljamo še enkrat. Drugo knjigo imate sedaj v rokah. Naši junaki so že nekoliko starejši, preboleli so svoje otroške bolezni in
vstopajo v leta odraščanja. Zanima jih vedno več stvari, okolica domačega kraja pa je za njih postala premajhna. Zato so se po vrnitvi iz
vesolja odločili, da spoznajo naš širni svet. Tako se bodo sedaj odpravili osvajat visoke še neosvojene vršace naših gora, preživeli nekaj časa
med Indijanci, vzpostavili red na Divjem zahodu in na koncu končali še na nenavadnem otoku, kjer se je čas več kot očitno ustavil. Na poti jih
bo spremljalo polno nevarnosti in težav, vendar pa se bodo na koncu iz vseh rešili nepoškodovani, polni novih izkušenj in bogatejši za številne
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zgodbe, ki se jih bodo lahko spominjali na stara leta. Ker pa so te zgodbe tako napete in zanimive se spodobi, da jih ne zadržijo samo zase,
zato ste vsi vabljeni, da te zgodbe podoživite skupaj z njimi. Zagotovo se boste zabavali. Zdaj pa vas ne bomo več zadrževali, saj vemo, da že
komaj čakate, da se skupaj z njimi zapodite proti neznanim svetovom.
Uredništvo

28.09.2010
Stripburger v Ars 360 - od 6:00 naprej
http://tvslo.si/predvajaj/ars-360/ava2.83104732/

28.09.2010
Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

pogovor Iztok Sitar stripovski ustvarjalec

“Najbolj kontroverzen slovenski stripar”
Pop/Kultura - torek, 28.09.2010 Tekst: Špela Standeker
Stripovski avtor, ilustrator in karikaturist Iztok Sitar (rojen leta 1962) je eden tistih ustvarjalcev, ki s svojim delom radi izzivajo in drezajo v
stvari, o katerih drugi raje molčijo. S stripom se profesionalno ukvarja že dobri dve desetletji in sodi med najbolj delovne avtorje pri nas.

Stripovski avtor, ilustrator in karikaturist Iztok Sitar je eden tistih ustvarjalcev, ki s svojim delom radi izzivajo in drezajo v stvari, o katerih
drugi raje molčijo. S stripom se profesionalno ukvarja že dobri dve desetletji in sodi med najbolj delovne avtorje pri nas. (Foto: Anja Avšič)
Njegovi stripovski seriali so izhajali v številnih slovenskih časopisih in revijah, najverjetneje najbolj znan pa je njegov serial Bučmanovi, ki je
med letoma 1992 in 2001 izhajal prav v našem časopisu. Obenem je izdal tudi trinajst žanrsko raznolikih stripovskih albumov, od tistih,
namenjenih otroški in najstniški publiki, pa do erotičnih in njemu najljubših družbenopolitičnih, v katerih nastavlja ogledalo slovenski
(predvsem desničarski) politiki in katoliški cerkvi. Tematsko nekoliko lahkotnejši pa je Sitarjev zadnji album, ki je pred kratkim izšel pri založbi
Modrijan: v zbirki z naslovom Striporeki je zbral petdeset slovenskih pregovorov, ki jih interpretira na kritičen, luciden in humoren način.
Ob ustvarjanju stripov pa se Sitar posveča tudi stripovski kritiki in teoriji; tako je leta 2007, ob osemdesetletnici objave prvega slovenskega
stripa (Zamorček Bu-ci-bu avtorja Milka Bambiča v Tržaškem listu), izšla tudi njegova monografija Zgodovina slovenskega stripa 19272007. V
njej je Sitar popisal razvoj stripovskega medija pri nas in predstavil osemdeset slovenskih avtorjev, sebe pa pri tem označil za »najbolj
kontroverznega slovenskega striparja«.
Lahko morda podrobneje razložite oznako »najbolj kontroverzni slovenski stripar«, ki ste si jo pripisali?
V bistvu sem ta opis povzel po Maxu Modicu, ki me je pred leti kot takega označil v nekem svojem tekstu. Pri tem se oznaka »kontroverzen«
nanaša predvsem na teme, ki se jih lotevam v svojih stripih in so v večini primerov družbeno angažirane. Gre torej za teme, ki so za mnoge še
vedno »kontroverzne«.
Če še za hip ostaneva pri monografiji Zgodovina slovenskega stripa 19272007, kaj vas je sploh spodbudilo, da ste se lotili tako
obsežnega projekta?
Vse skupaj se je začelo s tem, da sem za srbsko internetno stran UPPS (Udruženje za promociju i produkciju stripa tj. Združenje za promocijo
in produkcijo stripa) napisal biografije nekaterih slovenskih stripovskih ustvarjalcev. Že med pisanjem portretov avtorjev med katerimi so bili
Milko Bambič, Božo Kos, Kostja Gatnik in drugi se mi je zdelo, da bi lahko kaj takega napisal tudi v slovenščini. Najprej sem imel idejo o
časopisnem podlistku in z enim od slovenskih dnevnikov sem že imel neformalne pogovore, vendar je ravno v tistem času začela izhajati
stripovska revija Strip Bumerang in tako sva se z urednikom Vojkom Volavškom odločila za objavo daljšega eseja v njegovi reviji. Tekst je med
drugim prebral tudi Max Modic, ki me je povezal z založbo Umco. Njim je bila ideja o monografiji takoj všeč in tako sem tekst obilno dopolnil,
dodal stripografijo in slikovno gradivo in nastala je knjiga.
Kaj pa vam je vzelo največ časa?
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V knjigi je veliko slikovnega materiala in prav s tem sem imel največ težav. Čeprav zbiram stripe že od dijaških let, vseh izdaj, predvsem tistih
najredkejših, nisem imel. Tako mi je prvi slovenski strip, ki ga je leta 1927 izdal Milko Bambič, posodil Vojko Urbančič, nekatere druge stare in
redke izdaje pa zbiratelji iz vse Slovenije. Veliko dela sem imel, denimo s skeniranjem starih izdaj in njihovo obdelavo v photoshopu, saj je
včasih trajalo kar ves teden, da je bil strip primeren za objavo.
Glede na to, da imate pregled nad celotnim dogajanjem na področju stripa na Slovenskem, me zanima, kakšno je vaše mnenje o
stripovski sceni pri nas?
Če upoštevamo, kako težko je bilo včasih izdati stripovski album, bi lahko rekel, da se zadnje čase objavlja izjemno veliko stripov. Še več, celo
večje založbe so zdaj pripravljene izdati stripovske albume, kar se pred leti sploh ni dogajalo. Tako smo v zadnjih letih dobili tudi prevode
nekaterih temeljnih stripovskih del, kot so Maus Arta Spiegelmana, Varovano območje Goražde Joeja Sacca, Perzepolis Marjane Satrapi, Svet
duhov Daniela Clowesa, Gemmo Bovery angleške ustvarjalke Posy Simmonds in druge. Sicer je še vedno marsikaj odvisno od posameznih
entuziastov, vendar so stvari boljše kot takrat, ko sem se sam začel profesionalno ukvarjati s stripom.
Kako pa ste sploh začeli?
Že v dijaških letih sem veliko pisal in risal, tako da se mi je zdelo ustvarjanje stripov logično nadaljevanje. Stripe sem bral od malega, v srednji
šoli pa sem spoznal avtorje, kot so Moebius, Crepax in Corben. Velik vpliv je imel name tudi zagrebški kolektiv Novi kvadrat, pod okriljem
katerega so ustvarjali Igor Kordej, Mirko Ilić, Krešimir Zimonić in drugi. Oni so strip potegnili v umetniške vode leta 1979 so celo dobili najvišje
jugoslovansko priznanje za mlade ustvarjalce, nagrado sedem sekretarjev SKOJ-a ter bili skupaj z rock glasbo del kontrakulture, ki se je takrat
dogajala v bivši Jugoslaviji. Spomnim se, da smo bili na srednji oblikovni šoli v tistem času smo to šolo med drugimi obiskovali Tomaž Lavrič,
Dušan Kastelic, Zoran Smiljanić, Romeo Štrakl in jaz navdušeni nad avtorji Novega kvadrata.
V kolikšni meri so omenjeni avtorji vplivali na razvoj vašega likovnega stila?
Predvsem na začetku v precejšnji meri. Moj prvi album Sperma in kri (1990) je likovno povsem drugačen od stripov, ki sem jih ustvaril
kasneje, in je bil do neke mere poklon Moebiusovem stripu Mačje oči. Likovno je ta strip narejen v »scratchboard« stilu, z močnimi
ekspresivnimi poudarki. Kmalu pa sem ugotovil, da je tovrsten stil precej hermetičen in tudi bralcu ne najbolj prijazen. Tako sem se zavestno
odločil za drugačen slog, ki se je s časom seveda spreminjal. To se je zgodilo povsem spontano, saj lahko zares svoj stil razviješ edinole skozi
čas. Prav tako je glede mojega sloga pomembno to, da rišem s čopičem, kar ni ravno pogosto pri stripovskih avtorjih, saj jih večina uporablja
pero ali flomaster, da o računalniški grafiki, ki jo s pridom uporabljajo mlajši avtorji, sploh ne govorim. Jaz sem pač še iz stare šole, računalnik
uporabljam samo za skeniranje ter pošiljanje in čopič naravnost obožujem, saj lahko z njim rišem povsem neobremenjeno in predvsem zelo
razkošno.
Po eni strani se v svojih stripih ukvarjate s temami, ki so povezane z obdobjem odraščanja, po drugi strani pa se lotevate tudi
družbeno angažiranih vsebin.
Na začetku sem se ukvarjal predvsem z otroškim humorjem in ljubezenskimi dogodivščinami, intimnimi odnosi, kasneje pa sem se posvetil bolj
družbeno angažiranim temam. Pravzaprav se je celotna generacija, ki se je začela resneje ukvarjati s stripom v drugi polovici 80. let, se pravi v
času velikih družbenih sprememb v svetu kot tudi v Jugoslaviji, angažirala ravno na področju družbenopolitičnega stripa.
Vaš opus obsega trinajst samostojnih izdaj, širše občinstvo pa vas pozna predvsem po časopisnem serialu Bučmanovi, ki je med
letoma 1992 in 2002 izhajal v Dnevniku. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Ko sem leta 1992 svoj stripovski serial ta je bil, mimogrede, povsem drugačen od seriala Bučmanovi ponujal različnim časopisom, so pri
Dnevniku pokazali zanimanje. Takratni urednik je želel nekoliko bolj humoren strip, v katerem bi bila vsaka pasica zaključena zgodba, in tako
sem ustvaril prvi del Bučmanovih. Najprej smo se zmenili, da bo serial izhajal samo čez poletje, potem pa je bil odziv bralcev tako dober, da se
je naše sodelovanje nadaljevalo kar deset let.
Imate z Bučmanovimi še kakšne načrte?
Za zdaj je saga o Bučmanovih zaključena, vendar pa imam še precej idej, tako da bom, če se bo pokazala priložnost, serial z veseljem risal
naprej. Na žalost se pri nas strip v časopisih pojavlja bolj poredko. Spomnim se, da sem leta 1992, ko sem se začel profesionalno ukvarjati s
stripom, risal pasične stripe za pet časopisov, danes denimo za dva. Strip je kljub vsemu časopisni medij spomnimo se, da je strip v Ameriki
leta 1895 nastal kot produkt boja za bralce dveh konkurenčnih dnevnikov in navkljub luksuznim izdajam v knjigah ter stripovskih revijah
mislim, da je njegovo mesto predvsem v časopisih.
Vašo zadnjo samostojno izdajo so navdihnili slovenski pregovori, ki so v vaši interpretaciji izšli v knjigi Striporeki. Ideja za to
knjigo se vam je baje porodila ob ilustriranju učbenika za slovenščino.
Ko sem ilustriral omenjeni učbenik, je bilo v njem tudi nekaj pregovorov, moje ilustracije oziroma interpretacije teh pa so bile všeč urednici pri
založbi Modrijan, ki je dala idejo za samostojno knjigo pregovorov oziroma Striporekov. Pri tej knjigi sem se do neke mere zgledoval pri
albumu Magna Purga, v katerem je Gatnik med drugim narisal tudi nekaj slovenskih pregovorov. Gatnik se je pregovorov lotil zelo
»dobesedno«, kot na primer tistega: »Na med se muhe love, na sladke besede pa ljudje«, kjer je narisal lik, ki se lepi na besedo »marmelada«.
Tudi sam sem nekatere pregovore izrisal »dobesedno«, druge pa sem seveda po svoje nadgradil in vmes vpletel še aktualne družbenokritične
reference.
Po kakšnem ključu pa ste izbirali pregovore?
Po eni strani sem izbiral pregovore, ki so nekoliko nenavadni ali bolj redko uporabljeni v vsakdanji konverzaciji, po drugi strani pa take, ki jih
vsi poznamo, a sem jim lahko dodal novo dimenzijo. Morda lahko omenim še to, da sem največ pregovorov našel na internetni strani
nacionalistične Zveze domoljubnih društev Hervardi, kar po mojem mnenju potrjuje pregovor »Nobena stvar ni tako slaba, da ne bi bila vsaj za
nekaj tudi dobra«.
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042391040

24.09.2010
Diareja

Vir: http://www.mladina.si/
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Čenča
september 2010

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

22.09.2010
Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

polnoletnost revije Stripburger

Polnoletnost revije Stripburger: Vitalno pribežališče avtorskega
stripa
Pop/Kultura - sreda, 22.09.2010 Tekst: Špela Standeker
Ljubljana - Kako postaviti na noge mednarodno prepoznavno stripovsko revijo? Preprostega ali enoznačnega odgovora na to vprašanje seveda
ni, pomaga pa, da pri projektu sodelujejo entuziasti, ki jim strip pomeni več kot le zabavo in so v revijo pripravljeni vložiti nešteto ur
prostovoljnega dela.

Ko se je na začetku 90. let skupina zanesenjakov odločila izdati fanzin, v
katerem so želeli objavljati različne tipe prispevkov s področja glasbe in vizualne umetnosti, si najbrž nihče ni mislil, da bo iz tega zrasla revija
Stripburger. (Foto: arhiv revije Stripburger)
Ko se je na začetku 90. let prejšnjega stoletja skupina zanesenjakov odločila izdati fanzin, v katerem so želeli objavljati različne prispevke s
področja glasbe in vizualne umetnosti, si najbrž nihče ni mislil, da bo iz tega zrasla revija Stripburger, ki prav v teh dneh praznuje
polnoletnost.
Prvi koraki od fanzina do revije niso bili lahki, saj so se ljudje, ki so pripravili prvo številko, kmalu naveličali urednikovanja in tako je bilo treba
najti novo ekipo. Po besedah Katerine Mirović, ki je članica uredništva že od samega začetka, se jim je takrat pridružil Boris Bačič, ki je
postal glavni urednik publikacije, in prav na njegovo pobudo je iz fanzina nastala stripovska revija. "Naš namen je bil združiti avtorje s področja
bivše Jugoslavije in striparje iz drugih delov Evrope in ZDA ter tako ustvariti revijo, kakršne takrat ni bilo in kakršno smo si tudi sami želeli
prebirati."
Sčasoma se je publikacija profilirala v revijo, namenjeno avtorskemu stripu, in tako je Stripburger v nekaj prvih letih obstoja dobil svojo
dokončno in prepoznavno usmeritev. Kot je povedal Jakob Klemenčič, dolgoletni član uredništva, se je na začetku zdel vsak izid nove številke
kot prelomen dogodek, kasneje pa so bili pomembnejši dogodki povezani predvsem s tematskimi številkami: "Od teh bi omenil zlasti prvi
Stripburek, torej antologijo vzhodnoevropskega stripa v angleščini, ki je bila prva naša publikacija, ki je prišla v roke dovolj velikemu številu
bralstva v tujini."

Promocija stripa pri nas
Med pomembne mejnike v razvoju revije zagotovo sodi tudi ustanovitev zbirk Republika Strip in Ambasada Strip; prva je namenjena izdajam
albumov slovenskih avtorjev, druga pa prevodom svetovnih klasikov. Zbirki sta slovenskemu bralstvu končno prinesli kontinuirano preskrbo z
avtorskim stripom knjižne dolžine, kakršen je drugje po svetu že dolgo poglavitna oblika stripovske ponudbe. Ob tem pa tudi sama revija
Stripburger vseskozi ponuja zanimiv in raznovrsten izbor zvenečih imen avtorskega stripa. Poleg avtorjev, ki jih poznajo celo tisti, ki stripov ne
prebirajo prav pogosto na primer Art Spiegelman, Peter Kuper, José Munoz, Lorenzo Mattotti, Joe Sacco in Edmond Baudoin so v
Stripburgerju objavljali tudi številni drugi; po Klemenčičevem mnenju je treba na tem mestu vsekakor omeniti danes mednarodno uveljavljene
avtorje, kot so Marcel Ruijters, Matthias Lehmann in Wostok, ki so svoje zgodnejše stripe objavili prav v Stripburgerju, s pogostim
objavljanjem pa so postali tudi del identitete revije.
Stripburger vsako leto izda okoli deset novih naslovov, ob založniški dejavnosti pa se uredništvo vseskozi posveča tudi promociji stripa in
stripovske kulture v Sloveniji. S tem namenom prireja okrogle mize, delavnice in vsakoletni natečaj Živel strip!, s katerim spodbuja k stripovski
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ustvarjalnosti tudi najmlajše. Da ima revija precejšen vpliv na mlade striparje pri nas, se strinja tudi David Krančan, ki spada v mlajšo
generacijo soustvarjalcev revije. "Stripburger je odločilno vplival na moje stripovsko ustvarjanje. Stripburgerjeve stripovske izdaje,
Stripburgerjeva knjižnica in stripovske delavnice so bile pravzaprav moja šola stripa. Okoli Stripburgerjeve knjižnice sem se začel klatiti že
kmalu po vpisu na gimnazijo in bil sem osupel nad stripi, ki sem jih tam prebiral. Moje dojemanje stripa se je takrat v trenutku razširilo. S
sodelovanjem z revijo pa sem dobil tudi možnost učenja neposredno od avtorjev, ki so bili povezani s Stripburgerjem."

Občasne kritike "intelektualizma"
Kljub temu, da je Stripburger od druge polovice 90. let dalje glavni nosilec dogajanja na domači stripovski sceni, pa je še vedno bolj kot doma
priznan v tujini, kar dokazuje tudi nagrada Alph-Art, ki jo je revija leta 2001 dobila na mednarodnem stripovskem festivalu Angouleme, enem
od pomembnejših tovrstnih festivalov v Evropi. Doma se pač vedno najdejo tisti, ki jim je lažje kritizirati vsepovprek, kot pa dobre stvari
podpirati. Kritike, ki se oglasijo vsake toliko časa, najbolj moti dejstvo, da Stripburger promovira zgolj določen tip stripa, namreč avtorski strip,
ki je po njihovem mnenju preveč intelektualističen. Krančan na tovrstne kritike odgovarja: "Naš pristop k stripu je specifičen, stripi, ki jih
objavljamo, pa morda niso prebavljivi za množičen okus, ki mu je bliže komercialni strip."
K temu Katerina Mirović dodaja, da kritiki očitno radi spregledajo dejstvo, da je značilnost revije Stripburger prav ta, da se posvečajo
avtorskemu stripu. "V Stripburgerju izdajamo sodobne, aktualne avtorske stripe, se pravi stripe, ki nastajajo zdaj. Nas ne zanima izdajanje
stripov, ki so nastali v Franciji pred desetletji, ampak iščemo vedno nove zanimive avtorje. Ob tem pa smo že večkrat izjavili, da pozdravljamo
vsako novo revijo, ki se posveča žanrskemu ali komercialnemu stripu, se pravi stripu, ki ga bralci ne najdejo v naši reviji, saj je to lahko samo
pozitivna pridobitev za slovenske bralce."

Živo mednarodno sodelovanje
Prav Stripburgerjeva profiliranost in posledična izbira stripov s poudarjenim avtorskim pečatom ter zahtevnejšo likovno govorico sta tisto, kar
daje reviji prepoznavnost in odmevnost na mednarodnem področju. Že s tematsko izdajo Stripburek je Stripburgerjevo uredništvo začelo
prakso mednarodnih potujočih razstav, iz tega pa so se razvili tudi večji mednarodni projekti. Med temi velja omeniti predvsem večmedijski
projekt Pozdravi iz Striponije oziroma Greetings from Cartoonia in projekt Honey Talks, ki sta vključevala avtorje, stripovske kolektive in
združenja iz različnih držav. Potujoče razstave, ki so bile del omenjenih projektov, so do danes gostovale v več kot petnajstih državah. S
tovrstnimi projekti Stripburger presega koncept nacionalnih predstavitev v tujini, ki je po mnenju Katerine Mirović zastarel: "Koncept
mednarodne zasedbe je zanimiv za širši krog bralcev in ljubiteljev stripa, obenem pa tovrstni projekti spodbujajo neformalne mreže
koproducentov iz različnih držav. Na ta načini poskušamo utrditi vezi in poti tudi za različna mednarodna sodelovanja v prihodnosti."
Očitno je torej, da se za Stripburgerjevo prihodnost ni bati, na vprašanje z začetka tega teksta pa je še naprej možnih več odgovorov. Za
dinamiko izdajanja je po Klemenčičevem mnenju pomembno to, da je uredništvo sestavljeno iz ljudi, ki znajo kljub razlikam v okusu najti
dovolj produktiven modus vivendi. S tem se strinja tudi Katerina Mirović, ki dodaja, "da gre dolgoživost revije pripisati tudi ali pa predvsem
trdoživosti uredništva".
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042389693

21.09.2010
Za vse, ki ste tudi letos pridno (?) futrali pujsa
Strip.art.nica Buch 09.10.2010 organizira
piknik
na isti lokaciji kot vsako leto - Društvo Jez, Cesta na Ključ, Ljubljana
http://www.itis.si/Page_Map.aspx?X=457367&Y=98856&n=ALIJAGIĆ%20HILMO%20S.P.&a=Cesta%20na%20ključ%2020,%
20Ljubljana&p=&t=&r=0.21369416174359096&pid=6216943
sivi kvadratek nad Trinkovo ulico.

21.09.2010
Kultura

Ko neka stripovska revija odraste. Res?
18 let revije Stripburger
21. september 2010 ob 14:45
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA
Kaj se zgodi s stripom, ko postane polnoleten? Poglejte v galerijo Vžigalica, kjer bodo odprli razstavo ob 18. rojstnem dnevu
uredništva revije Stripburger.
Začetki Stripburgerja so bili povezani z ambicijo izdajati revijo, ki bi povezovala strip, fotografijo, grafiko, film in glasbo. To je bilo leta 1992, in
to je veljalo bolj ali manj le za prvo številko. Že v nekaj naslednjih številkah je revija bolj jasno, predvsem pa ožje zamejila svoj profil in se
posvetila stripu. Kar je Škuc z Magno Purgo dosegel konec sedemdesetih, je kontinuiteto doživelo v Stripburgerju.
Stripburger je danes revija, ki jo poznajo tudi v tujini in mednaroden bo tudi značaj 'slavnostne razstave', ki jo bodo v galeriji Vžigalica
odprli ob 21.00. Kronologijo Stripburgerja bo povzel tudi Ljubilejnik, Stripburgerjev kronološki zbornik. Tiskan je ročno na 'prastarih
mašinah' in v omejeni nakladi 70 izvodov. V zborniku so svoje vtise o Stripburgerju strnili Domen Finžgar, Andrej Štular, Kaja Avberšek,
Marko Kociper - Koco, Jakob Klemenčič, Gašper Rus, Matej Lavrenčič, Matej de Cecco in David Krančan. Večina avtorjev je tudi že do
zdaj soustvarjala revijo.
Vse, kar lahko pomeni beseda strip
Pod naslovom Pod zemljo in nad oblaki bo razstava v treh sklopih prikazala različne stripovske publikacije in razsežnosti stripovskega
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medija. V osrednjem delu bo razstava pod taktirko Andreja Štularja prikazala izsek iz založniške dejavnosti. Obiskovalci se bodo srečali z
raznoliko avtorsko poetiko, različnimi tiski, oblikami in koncepti stripovskih knjig in načinov njihove prezentacije.
Iz tujine bo zastopan noise-stripovski kulturni kolektiv Le dernier cri iz Francije; njihova dejavnost obsega sitotisk, izdajo publikacij, VJ-anje,
ustvarjanje video in animiranih filmov ter noise glasbe. Kultni status na evropski alternativni stripovski sceni so dobili zaradi svoje intenzivnega
grafičnega izraza, kontinuiranega in obsežnega 17-letnega dela ter prepletanja vseh teh dejavnosti.
Tretji sklop razstave bo predstavil dela avtorja minimalističnih stripov "Klas Katt" Gunnarja Lundkvista iz Švedske, Marcela Rujitersa iz
Nizozemske, znanega po jamskih Trogloditih in srednjeveških nunah, avtorja stripa "Les Larmes d'Ezechie" Matthiasa Lehmanna iz
Francije in Maxa Anderssona iz Švedske, čigar strip "Pixy" je dosegljiv tudi v slovenščini.
Praznovanje jubileja bo pod geslom Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih potekalo vse do 19. oktobra. Obsegalo bo še razstavi Marthesa
Bathorija v galeriji Kresija ter Kaje Avberšek, Marka Kocipra in Saše Kerkoš v KUD-u France Prešeren, pa tudi nove izdaje,
predavanje, stripovske delavnice, stripovski jam session ter za konec premiero animiranega omnibusa s filmi po stripih, objavljenih v
Stripburgerju.
P. B.

Prva številka revije Stripburger je izšla leta 1992 in tedaj je bila predvidena še kot revija za strip, film, glasbo, fotografijo in grafiko. Foto:
Stripburger

Revija Stripburger se je letos že 'pokazala' tudi kot soustvarjalec programa Svetovne prestolnice knjige, natančneje festivala črk. Foto:
www.festivalcrk.si
Več: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/ko-neka-stripovska-revija-odraste-res/239784
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»Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ...!«
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Pod zemljo in nad oblaki - razstava
»Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ...!«
torek, 21. sept. 2010 ob 21.00
Galerija Vžigalica, Ljubljana
Razstava bo na ogled do do 10. okt.
Galerija je odprta: tor. – ned.: 10-18.00.
Program obeležitve polnoletnosti pod geslom »Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ...!« uredništvo istoimene revije pričenja z razstavo »Pod
zemljo in nad oblaki« v galeriji Vžigalica. Razstava v treh sklopih predstavlja različne načine predstavitve stripovskih publikacij in razsežnosti
stripovskega medija.
V osrednjem delu uredništvo revije Stripburger v direkciji Andreja Štularja prikaže izsek svoje založniške dejavnosti in njene prežitke.
Srečali se boste z raznoliko avtorsko poetiko, različnimi tiski, oblikami in koncepti stripovskih knjig in načinov njihove prezentacije ter prežitki
dolgoletnega uredniškega in ustvarjalnega dela. Ob tem jubileju pa bo Stripburger predstavil Ljubilejnik, Stripburgerjev kronološki zbornik,
ročno tiskan v strogo omejeni nakladi na prastarih mašinah v studiu Tiporenesansa, z vonjem po potu avtorjev in z grenkimi izpovedmi o
njihovih srečanjih s Stripburgerjem. Svoje dvobarvne enostranske vtise posameznega leta so na 70 izvodov vtisnili: Domen Finžgar, Andrej
Štular, Kaja Avberšek, Marko Kociper, Koco, Jakob Klemenčič, Gašper Rus, Matej Lavrenčič, Matej de Cecco, David Krančan. Večina avtorjev je
v svojstvu članov uredništva tudi soustvarjala revijo.
Stripburger je v svojem predzrelostnem obdobju presegel revijalno založništvo z ustanovitvijo več zbirk: Republiko Strip, ki jo posveča
delom slovenskih stripavtorjem, Ambasado Strip, ki predstavlja prevode del tujerodnih stripustvarjalcev, Minimundus namenja mlajšim bralcem
in delom, ki presegajo klasično stripovsko naracijo, zbirka O pa zbira dela, ki se ne znajdejo v drugih zbirkah, med njimi tudi stripovske knjižice
mini formata, katerih ustvarjalci so med drugim tudi nagrajenci Stripburgerjevega letnega natečaja Živel strip!. Stripburger je v 18. letih naštel
53. številk, med njimi tudi kar nekaj posebnih, tematskih številk, od katerih so najbolj proslavljene: Stripburek – comics from behind the rusty
iron curtain in Stripburek – comics from the other Europe, Warburger ter Honey talks – comics inspired by painted behive panels. V preostalih
zbirkah pa se je nabralo preko 30 del avtorjev z mednarodnega področja. Poleg mednarodne vpetosti (gostovanja revije Stripburger in njenih
razstavnih projektov na mednarodnih stripovskih in drugih kulturnih prizoriščih, sodelovanje z avtorji z različnih koncev sveta in redne
predstavitve nacionalnih stripovskih produkcij) sta glavni značilnosti dela uredništva predstavljanje sodobnih ustvarjalcev avtorskega stripa in
njihovih najnovejših del ter spodbujanje stripovske ustvarjalnosti s tematskimi izdajami, natečaji, delavnicami ... Revija je bila na
mednarodnem področju že ožigosana s slovesom kultne revije, njena specifika, zaradi katere sodi v svetovni vrh stripovske periodike, pa je
zbirka raznovrstnih grafičnih stilov, tem in načinov pripovedovanja, mednarodna zasedba in razkrivanje novih avtorjev ter avtorskih skupin,
tudi v novih stripovskih žariščih.
Široka pahljača dejavnosti umetniškega kolektiva LE DERNIER CRI (Zadnji krik), ki domuje v Marseilleu, obsega sitotisk, izdajo publikacij,
VJ-anje, ustvarjanje video in animiranih filmov ter noise glasbe. Kultni status na evropski alternativni stripovski sceni so dobili zaradi svoje
intenzivnega grafičnega izraza, kontinuiranega in obsežnega 17-letnega dela ter prepletanja vseh teh dejavnosti. Le Dernier Cri letno izda večje
število v sitotisk tehniki mojstrsko in v omejeni nakladi natiskanih knjig ter plakatov. Poleg monografskih publikacij so izdali tudi 9 številk
obsežne mednarodne antologije Hôpital Brut. Zdi se, da risba in barve prevladujejo nad zgodbo in tako izpostavljajo neposrednost vizualnega in
psihološkega doživljanja umetnosti, zaradi česar se njihovo produkcijo, ki meji med Art Brutom in divjo underground grafiko, označuje tudi kot
noise strip. Dela brezkompromisno obravnavajo teme nasilja, religije, spolnosti, pornografije, medije in hipokracije.
Le Dernier Cri v DIY (do it yourself) maniri predstavlja kontinuirano rastočo mrežo sodobnih ustvarjalcev po celem svetu in med njimi
najdemo tudi avtorje, ki objavljajo v Stripburgerju. Končni in prepoznaven vizualni pečat delom teh avtorjev nemalokrat da z izbiro barv Pakito
Bolino, eden od ustanovitelj in glavni tiskarski mag v zasedbi,.
Le Dernier Cri so se slovenskemu občinstvu že predstavili z edinstveno razstavo Hôpital Brut (Trnfest, 2000), s projekcijo animiranih filmov
Le Dernier Cri (1997) in Hôpital Brut (1999) ter igrano-animiranega filma Les Religions Sauvages (2005), ki jih je spremljala glasba v živo.
Pakito Bolino je leta 2000 v Hiši kulture v Pivki vodil sitotisk delavnico, katere rezultat je bila knjižica Burger Faces. Bil je tudi pobudnik
projekta Honey Talks – comics inspired by painted beehive panels, za katerega je tudi prispeval sitotiskano naslovnico lesene škatle, v kateri
domujejo knjižice z zgodbami po motivih poslikanih panjskih končnic.
Na tokratni razstavi bo poleg publikacij na ogled še izbor sitotiskanih posterjev avtorjev z mednarodnega področja: Kapreles, Matti
Hagelberg, M. S. Bastian, Caroline Sury, Henriette Valium, Ota Keiti, LAG, Kerozen, Olaf Ladusse, Moulinex, M. G., Matthias Lehmann, Nuvish,
Stu Mead, Pakito, Remi, Matt Konture, Mike Diana, Atak, Marco Corona, Leo ...
Le Dernier Cri publikacije bodo v času razstave tudi naprodaj.
GENEZA
Tretji sklop razstave Pod zemljo in nad oblaki predstavljajo švedska avtorja Max Andersson in Gunnar Lundkvist, Nizozemec Marcel
Ruijters in Francoz brazilskega porekla Matthias Lehmann, s katerimi se je ljubljansko občinstvo že lahko srečalo ob različnih priložnosti, bralci
Stripburgerja pa v različnih publikacijah. Slednja sta tudi dolgoletna sodelavca Le Dernier Cri.
Gunnar Lundkvist (1958) je avtor minimalističnih stripov z glavnim junakom mačkom Klas Kattom, ki v knjižni obliki izhajajo že od leta
1979. Letos bo izšel strip Klas Katt i Vilda Västern. Gunnar Lundkvist je z Anno Höglund v letih 1998 in 1999 ustvaril tudi več otroških knjig. V
sedemdesetih letih pa je izdal dve zbirki poezije. Mednarodni javnosti se je predstavil predvsem z objavo v mednarodnih stripovskih revijah in
sodelovanju pri skupinskih stripovskih razstavah ter z izredno odmevnim razstavnim projektom Vertigo, ki ga je leta 2007 soustvaril s
švicarskim avtorjem Helgejem Reumannom. V Ljubljani je pred desetimi leti razstavljal v Galeriji Kapelica v tandemu z nemškim avtorjem
Atakom, še prej pa na skupinski razstavi švedskega stripa v KUD France Prešeren.
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Marcel Ruijters (1966) je eden najstarejših Stripburgerjevih sodelavcev in bralci revije so lahko sledili takorekoč celotnemu njegovemu
likovnem in pripovedovalskem razvoju. Od Trogloditov, ki so izšli v več monografskih knjigah pri Oog & Blik (v ZDA jih je objavila založba Top
Shelf, ki distribuira tudi angleške izdaje Stripburgerja), je v tem tisočletju prešel na srednjeveške nune. Lesorez in misticizem poznega
srednjega veka sta ga namreč navdihnila za zgodbe, ki so leta 2005 prvič izšle v samostojni knjigi pod naslovom Sine Qua Non (Les Editions de
l’An 2 & Oog & Blik). Svojo sago o religijah je nadaljeval z izbiro motiva »Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo« tudi pri Stripburgerjevem
projektu Honey talks. Predah pred novo serijo vizualnih zgodb z nunami, ki bodo premierno prikazane v Ljubljani, predstavlja sveža avtorjeva
izdaja »Roadkill«. Roadkill je zbirka ilustracij in zgodb o serijskih morilcih in njihovih avtomobilih. Marcel Ruijters ni samo stripavtor in
ilustrator, pač pa tudi stripovski kritik, ki svoje sodbe objavlja v nizozemskem časopisu Dagblad De Limburger. Ruijters je s svojim uredniškim
delom tudi pomemben sooblikovalec mednarodne stripovske scene. V devetdesetih je urejal mednarodno antologijo Thank God It's Ugly, sedaj
pa soureja revijo Zone 5300. Marcel Ruijters je za svoje delo prejel nagrado za najboljšega mladega avtorja (Haarlemse Stripdagen, 1992), in
letos že drugič delovno štipendijo Fonds voor Beeldende Kunsten, Architectuur en Vormgeving. V tem obdobju bo raziskoval življenje svetnikov
in kugo.
Matthias Lehmann (1978), mojster scratchboarda, v francoskih časopisih Libération in Le Monde objavlja ilustracije, v mednarodnih
stripovskih antologijah kot so Hôpital Brut, Stripburger, Lapin, Comix 2000, Dirty Stories, Zone 5300 pa objavlja stripovske zgodbe. Med
najpomembnejše samostojne izdaje sodita Les Larmes d'Ezechiel (Actes Sud, 2009) in L'Etouffeur de la RN115 (Actes Sud, 2006) oz. HWY115
(Fantagraphics, 2007). Ameriška izdaja je bila leta 2007 tudi nominirana za Eisnerjevo nagrado v kategoriji najboljšega prevoda neameriškega
avtorja (Eisner Award nominee: Best U.S. Edition of International Material) in prejela hvalnice v mednarodnih medijih. Lehmann pod
psevdonimom Plague Henry in z bendom Raw Death ustvarja bolno verzijo country glasbe. V Ljubljani bo razstavil svoje slike, portrete in
scratchboarde.
Sveto štirico sklepa Max Andersson (1962), katerega temeljno stripovsko delo Pixy je prevedeno tudi v slovenščino. Obiskovalci kulturnih
dogodkov v Ljubljani smo si lahko ogledali tudi njegove avantgardne filme, ki jih je ustvarjal, preden se je posvetil stripu, na njegovi razstavi
smo lahko donirali čas in nastopili v stripu Bosnian Flat Dog, ki je bil preveden v več svetovnih jezikov. Strip je del širšega projekta, ki se bo
naslednje leto zaključil z dokumentarno-igranim in animiranim filmom. Max Andersson je izredni ustvarjalec domišljijskih svetov in pronicljiv
opazovalec sodobne družbe ter umetnosti s tankočutnim smislom za humor. Vse to so lastnosti, ki soustvarjajo tega vznemirljivega
pripovedovalca zgodb. Pixy, Bosnian Flat Dog in Car Boys so glavni junaki njegovih stripov, ki izražajo probleme sodobne družbe na izredno
duhovit, satiričen način. Na razstavi bo razstavil delo Car Street View velikega formata, ki ga je iz 18 slik na aluminijske offset plošče
sestavil/ustvaril za samostojno razstavo v galeriji Grober Unfug v Berlinu (1996) in je bilo do sedaj na ogled samo še v Hamburgu. Razstavil bo
tudi lutke Car Kid Dolls, ki jih je 2005 soustvaril s švedsko oblikovalko Heleno Ahonen. So idealna kombinacija igrač za otroke in odrasle, ki se
ne morejo odločiti ali bi se raje igrali z avti ali z lutkami. V Ljubljani jih bo spremljal peskovnik in osebni prijatelj, Mr. Meat Tree. Zgodbo o Car
Boyih bo sklenil dvostranski barvni strip Car-Boy's Family.
AKCIJA! V Vžigalici bo v času razstave moč kupiti vse Stripburgerjeve izdaje 30% ceneje!

21.09.2010
Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

Stripburger je polnoleten
Pop/Kultura - torek, 21.09.2010 Tekst: Špela Standeker
Ljubljana Revija Stripburger, ki je svojo pot začela kot umetniški fanzin leta 1991, letos obeležuje svojo polnoletnost. Program praznovanja
tako pomembne obletnice so v uredništvu zasnovali pod geslom Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih...! in bo od danes do 19. oktobra postregel
s serijo razstav domačih in tujih stripovskih avtorjev, s tremi novimi izdajami, stripovskimi delavnicami in pa s premiero kratkih animiranih
filmov, ki so jih navdihnila dela, objavljena v reviji Stripburger.

(Foto: arhiv revije Stripburger)
Za uvod bodo nocoj v Galeriji Vžigalica odprli razstavo z naslovom Pod zemljo in nad oblaki, na kateri bodo predstavili samo revijo ter razne
tuje avtorje, ki s Stripburgerjem kontinuirano sodelujejo že več let. Osrednji del razstave bo tako namenjen založniški dejavnosti revije, poleg
raznolike avtorske poetike, različnih tiskov in konceptov stripovskih knjig pa bo predstavil tudi ročno tiskani Ljubilejnik, Stripburgerjev
kronološki zbornik. Drugi del razstave bo posvečen delu francoskega umetniškega kolektiva Le Dernier Cri (Zadnji krik) iz Marseilla, ki si je
svoj kultni status na evropski alternativni stripovski sceni prislužil z intenzivnim grafičnim izrazom in kontinuiranim, skoraj dvajsetletnim
delom. Tretji sklop razstave pa se bo posvetil delu švedskih avtorjev Maxa Anderssona in Gunnarja Lundkvista, Nizozemca Marcela
Ruijtersa in Francoza brazilskega porekla Matthiasa Lehmanna.
Oktobra bosta sledili še dve razstavi, ena v Galeriji Kresija, kjer bo svoj večmedijski projekt Utopia Porcina predstavil francoski vizualni umetnik
Martes Bathori, druga pa v KUD Franceta Prešerna, kjer bodo stripe razstavili slovenski ustvarjalci Kaja Avberšek, Marko Kociper in Saša
Kerkoš. Med dogodki velja omeniti tudi striptribuno z naslovom Stripburger in sodobni avtorski strip, ki bo 14. oktobra v KUD Franceta
Prešerna. S tribuno želijo organizatorji spodbuditi razpravo o sodobnem stripu, in kot so povedali sami, se nadejajo "zabavnega pogovora, brez
patetičnega obujanja spominov in s kritičnim pogledom na prihodnost".
Ob zaključku praznovanja pa se 19. oktobra v Kinodvoru obeta tudi premiera animiranega filma Stripburger v gibanju. Gre za za 30-minutni

11 of 24

27. 02. 14 10:41

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

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

omnibus kratkih animiranih filmov, ki so nastali na podlagi stripov, objavljenih v reviji Stripburger. O filmu je režiser Boris Dolenc povedal:
"Ob prebiranju Stripburgerjev sem dobil idejo, da bi lahko nekatere stripe oživili in spravili v gibanje. Dodali bi jim tudi zvok in tako ustvarili
animirane filme ter hkrati dosegli nov način dojemanja stripov. Pravi trenutek za to, da stripi končno tudi shodijo, je prav sedaj, ko revija
Stripburger praznuje 18. obletnico izhajanja. Tako bomo s projektom tudi ustrezno proslavili polnoletnost revije, ki se je uveljavila tako med
slovenskimi kot med tujimi avtorji, med strokovno javnostjo in ljubitelji stripovske umetnosti."
Več: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042389162

21.09.2010
KIOSK (čitalnica/striparnica/prodajalnica)
Kino Šiška 17. septembra 2010 v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 odpira nov prostor v prostoru, imenovan KIOSK
(čitalnica/striparnica/prodajalnica).

20.09.2010

Specijalni gost Salona
Enrique Sanchez Abuli, Barselona, Španija
Gosti po programu:
Izložba kolekcije svetskih majstora stripa:
Jean-Marc Besnier, Pariz, Francuska
Međunarodni projekat THE MONSTERS:
Marian Mirescu, Krajova, Rumunija
Gost crtačke radionice:
Cristian Ioan Pacurariu, Kuđir, Rumunija
Međunarodni projekti:
„THE MONSTERS“
„COMIX CULTURE“
Priznanje za doprinos srpskom stripu:
Novica Đukić (1925), Beograd
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Nagrade i priznanja za strip izdavaštvo u Srbiji:
Dobitnik Nagrade „Srećko Jovanović“ za izdavaštvo u oblasti stripa (dodeljuje izdavačka
kuća „Dečje Novine Dositej“ i Opštine Gornji Milanovac):
Sibin Slavković, Novi Sad
Dobitnik priznanja za najbolje domaće strip izdanje 2009/2010:
Izdavačka kuća System Comics, Beograd za Serijal “Vekovnici” (grupa autora
/scenario: Marko Stojanović)
Dobitnik priznanja za najbolje inostrano izdanje u Srbiji 2009/2010:
Izdavačka kuća Darkwood, Beograd za Serijal Tarzan (Edgar Rice Burroughs /
Bern Hogart: “Tarzan of the Apes”, “Jungle Tales of Tarzan”)
Jubileji srpskog stripa:
60 godina stripa u Leskovcu
15 godina škole stripa ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac
5 godina internet portala “UPPS!”

REČ UREDNIKA:
8. međunarodni salon stripa, koji će u organizaciji Srećne Galerije beogradskog
SKC-a, biti održan od 30.09. do 03.10. 2010. godine, donosi jedinstven i dragocen
sadržaj izlagačkog, tribinskog i edukativnog programa devete umetnosti na nivou
evropskih i svetskih umetničkih scena.
Salon stripa je još od svog osnivanja koncipiran tako da, u takmičarskom delu preko
međunarodnog konkursa, prezentuje presek aktuelnog svetskog strip stvaralaštva te da gostovanjem najeminentnijih svetskih majstora ukaže
na vrhunska dostignuća ove umetnosti.
S tim u vezi, posebnost ovogodišnjeg osmog po redu međunarodnog festivala stripa čini i učešće, po prvi put, umetnika sa afričkog
kontinenta u takmičarskom delu Salona, čime je na ovoj manifestaciji i zaokružen ciklus učešća umetnika sa svih kontinenata i iz svih zemalja
sveta u kojima strip egzistira makar i u svojoj razvojnoj fazi.
I nakon ovogodišnjeg Salona retko će se još, beogradskoj publici, pružiti prilika da na jednom mestu vidi oko stotinu izloženih originalna
najvećih svetskih majstora stripa iz prebogate kolekcije Žan-Mark Beznijea, što predstavlja još jednu dragocenost ovog festivala.
Gostovanje Žan-Mark Beznijea, pariskog kolekcionara stripa i člana udruženja (WIP Agency) koje u Francuskoj organizuje promocije i strip
konvencije; predstavlja francuske umetnike u zemlji i inostranstvu; pomaže umetnicima da prodaju svoje originalne ili naručene radove drugim
kolekcionarima, je izuzetna prilika za umrežavanje ovdašnjih umetnika sa evropskim i svetskim strip tržištem. Takođe će niz otvorenih
međunarodnih projekata, od kojih je najinteresantniji The Monsters, rumunskog scenariste Mariana Mireskua, pružiti mogućnost za
internacionalnu art komunikaciju i profesionalno afirmisanje zainteresovanih učesnika.
Značajan segment ovogodišnjeg izdanja festivala biće i orjentacija ka strip scenaristici, koju realizujemo kroz program gostovanja jednog
od vodećih evropskih scenarista čije se ime najviše vezuje za kultni strip Torpedo 1936. – specijalni gost Salona Enrike Sančes Abuli,
Barselona.
Kvalitet stripa u Srbiji je kako početkom 20. veka tako i danas na najvišem mogućem nivou i neosporan, a naši napori da revalorizujemo
njegove vrednosti u svim segmentima, ogledaju se u dodeljivanju specijalnih priznanja za doprinos srpskom stripu koje ove godine dobija
Novica Đukić (1925), srpski strip autor, ilustrator i prvi urednik zabavnika Kekec. A po prvi put ove godine Salon dodeljuje i priznanja u
domenu domaćeg strip izdavaštva, koje u poslednjoj deceniji pokazuje revolucionarne pomake ali još uvek daleko zaostaje za evropskom i
svetskom strip produkcijom.
Tako je dobitnik priznanja za najbolje domaće strip izdanje 2009/2010, izdavačka kuća System Comics, Beograd za Serijal “Vekovnici”,
grupe autora i scenariste Marka Stojanovića. Priznanja za najbolje inostrano izdanje u Srbiji 2009/2010 ide izdavačkoj kuća Darkwood, Beograd
za Serijal Tarzan (Edgar Rice Burroughs / Bern Hogart: “Tarzan of the Apes”, “Jungle Tales of Tarzan”). A drugu godinu za redom izdavačka
kuća „Dečje Novine Dositej“ i Opština Gornji Milanovac, na beogradskom Salonu, dodeljuju nagradu „Srećko Jovanović“ za izdavaštvo u oblasti
stripa, čiji je ovogodišnji laureat Sibin Slavković iz Novog Sada.
Kako pionirima srpskog stripa, kroz obeležavanje jubileja, ove godine - 60 godina stripa u Leskovcu; 15 godina škole stripa ”Nikola Mitrović
Kokan”, Leskovac i 5 godina internet portala “UPPS!”, 8. međunarodni salon stripa će i nizom crtačkih radionica i programa favorizovati
edukaciju najmlađih talenata i interesenata ove umetnosti.
Nagrade najmlađim takmičarima kao i nagrade Salona u svim kategorijama žiri će saopštiti na svečanom otvaranju 8. međunarodnog salona
stripa 30.09. 2010. godine.
Dobrodošli u SKC na Vaš festival - 8. međunarodni salon stripa!
Miki Pješčić, urednik Festivala

PROGRAM SALONA
30. septembar, četvrtak
15:00 – 22:00, Happy Centar SKC: BERZA STRIPA
18:00, Plato svečanog ulaza u SKC: THE MUPPET SHOW -TEATAR SKC
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19:00, OTVARANJE IZLOŽBI SALONA:
Srećna Galerija: KONKURS 2010 – IZLOŽBA NAGRAĐENIH RADOVA
Galerija Art@Art: KONKURS 2010 – IZLOŽBA SELEKTOVANIH RADOVA
Velika sala: JUBILEJI – 60 GODINA STRIPA U LESKOVCU / 15 GODINA ŠKOLE STRIPA ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac
Galerija SKC: Izložba ORIGINALNIH TABLI svetskih majstora stripa IZ kolekcije Jean-Marc BesnierA, Pariz
Galerija Cirkus: “Novica Đukić - dobitnik priznanje za doprinos srpskom stripu“, dokumentarna izložba
(izložbe su otvorene od 10.00 – 20.00)
20.00, Velika sala: CEREMONIJA SVEČANOG OTVARANJA SALONA I DODELA NAGRADA
01. oktobar, petak
11:00 – 22:00, Happy Centar SKC: BERZA STRIPA
17:00, Velika sala: JUBILEJI – 60 GODINA LESKOVAČKOG STRIPA / 15 GODINA ŠKOLE STRIPA ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac / 5 GODINA
INTERNET PORTALA “UPPS!”
19:00, Velika sala: Jean-Marc Besnier (Francuska), KOLEKCIJA SVETSKIH MAJSTORA STRIPA, prezentacija
20:00, Velika sala: Enrique Sanchez Abuli (Španija), predstavljanje specijalnog gosta Salona
02. oktobar, subota
11:00 – 22:00, Happy Centar SKC: BERZA STRIPA
14:00, Velika sala: CRTAČI CRTAJU ZA VAS, radionica
16:00, Velika sala: Promocije festivala iz okruženja: Hercegnovski strip festival, Balkanska smotra mladih strip autora Leskovac, Pirotski strip
festival, Salon stripa Laktaši...
18:00, Velika sala: PROMOCIJE STRIP IZDAVAČA
20:00, Velika sala: MARIAN MIRESCU (Rumunija), THE MONSTERS, prezentacija međunarodnog projekta
21:00, Velika sala: „COMIX CULTURE“ prezentacija međunarodnog projekta
03. oktobar, nedelja
11:00 – 22:00, Happy Centar SKC: BERZA STRIPA
14:00 – 17:00, Velika sala: CRTAČI CRTAJU ZA VAS, radionica
17:00, Velika sala: Udruženje stripovskih umetnika Srbije, konstitutivna sednica
18:00, Velika sala: Program Plus
19:00, Velika sala: STRIP ALTERNATIVA U SRBIJI
20:00, Velika sala: Program Plus
(Međunarodni salon stripa zadržava pravo izmene programa)

29. septembar, sreda
13:00, Happy Centar SKC PRESS KONFERENCIJA SA GOSTIMA SALONA I ČLANOVIMA ŽIRIJA
Više Informacija o programu i gostima, fotografije gostiju i učesnika kao i ilustracije radova možete preuzeti sa
www.skc.org.rs
srecnagalerija@skc.org.rs
Srećna Galerija SKC: (381 11) 360 20 44
SKC P.R.: (381 11) 360 20 36

14 of 24

27. 02. 14 10:41

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

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

17.09.2010
Diareja

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

16.09.2010
Dame in gospodje!
To soboto bo trgovina odprta od 10:00 do 13:00.
Še vedno velja popust 30% na vse hrvaške in srbske albume, ki so izšli od leta 00.00.0000 do 30.04.2010, razen na albume, ki so razprodani
pri založnikih.

15.09.2010
Profil išče ilustratorje
Za več informacij poguglajte profil hr.
Topic

Author
mambrus
Starting
Member

1 Posts

Posted - 15/09/2010 : 09:48:58
Ljudi moji, tražim ilustratore!
Dajte proslijedite glas i neka se što više ljudi javi sa oglednim radovima i kratkim životopisom na urednistvo@profil.hr
Vapimo za svježom crtačkom krvi

Member
since
14/09/2010

Topic

15.09.2010
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15.09.2010

Pikin festival, Velenje, 19. - 25. september 2010 - Zbirka Miki
Muster - knjiga 1, naprodaj na razstavnem prostoru Knjižnice
Velenje!
Pikin festival
Pikin festival - največji otroški festival v Sloveniji

Dve rdeči kitki, pege na licih in nosku, pisani in različni nogavici in preveliki čevlji – to je Pika. Tista Pika, ki je osvojila srca malih in velikih širom sveta, in tista
Pika, okrog katere se vse vrti v času Pikinega festivala v Velenju. Pikin festival, ki je v petnajstih letih iz enodnevne prireditve prerasel v največjo otroško
prireditev v Sloveniji, domuje v Velenju. Tam so leta 1990 sodelavci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in Kulturnega centra Ivana Napotnika prvič
pripravili nadvse zanimiv, ustvarjalen in živahen dan za otroke, poimenovali pa so ga po priljubljeni knjižni junakinji. Kmalu je prireditev začela rasti, v program
so vstopale nove vsebine in številni novi sodelavci so se pridružili organizaciji.

Prireditev je prerasla v osemdnevno dogajanje na številnih lokacijah v Velenju in njegovi okolici, v pripravo in izvedbo prireditve se vsako leto vključuje več
sodelavcev, vedno več je širšega zanimanja za festival, ki je zadnja leta pokukal tudi že preko državnih meja. Tudi obiskovalcev, tistih s kitkami, pegami in
pisanimi nogavicami, je iz leta v leto več. Nekaj pa ostaja; festival je ves čas namenjen otrokom in njihovim staršem, dogajanje pa vzpodbuja in predstavlja
otroško ustvarjalnost in domišljijo, ponuja številne izobraževalne vsebine, krepi otroški občutek za sočloveka in humanost, tke številne prijateljske niti tudi preko
meja, usmerja mlade k strpnosti in sprejemanju drugačnosti in utrjuje vezi med generacijami. Pikin festival tako zadnja leta obišče že več kot 65 tisoč
obiskovalcev, ki se vsako leto radi vračajo na prizorišča prireditve.
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Pikin festival je največji otroški festival v Sloveniji.
V času festivala deluje več kot 100 Pikinih ustvarjalnih delavnic, veliki in mali gledališki oder, pravljični in koncertni oder, v mestu so razstave,
Pikin kino, humanitarna akcija. Pikin festival se zaključi s Pikinim dnevom.

15.09.2010

STRIPDELAVNICA

15.09.2010.

Press: Strip
Core

Stripburgerjeva
stripdelavnica
Od zgodovine stripa, jam
sessiona
do lastnega stripa v dveh dneh!
Pet., 24. in sob., 25. sept. 2010
(24. sept.: 15.00-18.00, 25. sept: 10.00-18.00)
Mestni muzej, Ljubljana
Brezplačna delavnica stripa za starejše od 10 let. Število udeležencev
delavnice je omejeno.
Uredništvo revije Stripburger z namenom spodbujanja razvoja stripovske
ustvarjalnosti in kulture organizira tudi brezplačne stripdelavnice.
Delavnice vodijo stripovski avtorji Andrej Štular, David Krančan in Matej
Kocjan.
Dvodnevne Stripburgerjeve delavnice so namenjene začetnikom (od 10.
leta dalje) 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 obsegala:
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
do končne priprave za tisk; izvedbo jam sessiona, kjer udeleženci skupaj
izdelajo 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 prejel vsak od udeležencev.
LJUBLJANA
Kdaj: petek, 24. in sobota, 25. sept. 2010, (24. sept.: 15.00-18.00, 25.
sept: 10.00-18.00)
Kje: Mestni muzej, Ljubljana
PRIJAVE SPREJEMAMO NA:
Mestni muzej, Gosposka 15, 1000 Ljubljana
tel: 01 24 12 506, e-pošta: info@mgml.si
CERKNICA
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Kdaj: 16. in 23. okt., 10.00-18.00 (vmes pavza za kosilo)
Kje: KD Cerknica
PRIJAVE SPREJEMAMO NA:
Kulturni dom Cerknica
tel.: 01 7092209 (pon. – čet.: 10.00 – 14.00), e-pošta:
kulturnidom@cerknica.si

15.09.2010
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13.09.2010

Intervju Stripburger
Saturday, September 11, 2010
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Časopis Stripburger postao prepoznatljiv kao mesto gde se klopa, ne „mejnstrip“, već onaj drugačiji, uvrnutiji, provokativniji,...
rečju hrabriji. Pokrenut 1992., vremenom je uspeo da postane jedno od značajnih evropskih strip glasila i stekne kultni status
međ’ strip populacijom. Jedno od priznanja došlo je januara 2001. godine u vidu nagrade za najbolji fanzin na „International
Festival of Comic Art“. Pored regularnih postoje i vanredna izdanja Stripburek, Honey Talks i drugi... A nešto više o ovom glasilu
reći će vam uredništvo. Odgovarali su: Gašper Rus, Kaja Avberšek, Katra Mirović. Sa njima razgovarao Nenad. PS. Nešto je na
slovenačkom, nešto na srpskom. Ne bih se igrao prevođenja.

HC: Stripburger je več punoletan. Koliko se vremenom menjala ekipa koja radi na časopisu i da li i danas ima nekoga iz te prve
postave?
S: Od prvotne ekipe je z nami le še Katra. Sicer se zasedba ves čas spreminja. V povprečju doživimo na leto vsaj en odhod in eno novo
pridobitev. Ekipa u tom momentu: Katra Mirović, Kaja Avberšek, Gašper Rus, David Krančan, Domen Finžgar, Bojan Albahari.
HC: Kako se seća Stripburgera deo ekipe koji nije tu od početka?
B: Jaz sem ga poznal nekje od StripBureka dalje (morda že prej, od prve posebne izdaje dalje pač, če mislim prav) in mi je bil vedno zanimiv,
toda redko sem nanj naletel pri bralcih in tudi sicer drugje. Zame je bil revija,ki fura svojo sceno na odličen način, ne da bi se oziral na to, kaj
"gre v promet". Je prva alter-strip revija, ki sem jo sploh (s)poznal in moj prvi stik s tovrstnim stripom.
G: Kot sem obeležil v neki nedavni, zelo posebni Stripburgerjevi izdaji, sem za Stripburger prvič slišal nekje leta 1996, ko sem bil še na pragu
najstništva. Če se prav spominjam, je nato trajalo še kake štiri ali pet let (torej do 2000 ali 2001), da sem v resnici dobil v roke nekaj njegovih
izvodov. Spočetka sem bil do njega zelo nezaupljiv. Bil sem priden, lepo vzgojen fantek, in nekateri stripi, ki sem jih videl v tistih
Stripburgerjih, so me navdajali z nelagodjem. Naslednja faza (2004) je bila, da sem se na Stripburger dejansko naročil. Takrat še vedno nisem
bil pravi fen, zdi se mi, da sem to storil bolj iz nekakšne moralne podpore do domače stripovske scene. Od tam naprej so se stvari odvijale
hitro, saj sem že naslednje leto pristopil k uredništvu.
HC: Pretpostavljam da su novi ljudi donosili nove ideje i nov koncept i da se magazin vremenom menjao. Da li su se desile neke
bitnije promene i da li je od uvek objavljivao alternativni strip?
S: Novi uredniki seveda prinašajo nove ideje in lahko spreminjajo uredniško politiko revije, vendar smo ves čas ostajali in ostajamo v mejah
alternativnega stripa. Da bi na primer prestopili v mainstreamske vode, tako velik koneptualni in "ideološki" prestop vendarle ni možen ... Zase
lahko rečem (tu odgovarjam kot Gašper Rus, in ne v imenu celega uredništva), da sem si, v času, ko sem se najbolj angažiral v uredništvu,
prizadeval za uvedbo večjega števila stripov z močno zgodbo, fabulo, kot nasprotje golemu formalizmu. Upam, da se v tem oziru moj pečat
pozna ... Mislim, da bi se to moralo najbolj videti v številkah 45 in 47.
HC: Da li je tada časopis krenuo kao fanzin? Danas je registrovano, legalno glasilo. Šta vam je taj ulazak u legalne i zvanične
tokove doneo a šta oduzeo, ako nešto uopšte jeste?
S: Da, Stripburger je krenuo kao fanzin i jos uvek ima neke te osobine. Registrovan je vec godinama, mislim, da od 2. broja, kad su nas
opozorili, da treba, da se upisemo u razvid medija. Po zakonu svaki medij treba, da je upisan.
HC: Da li danas imate podržku nekih zvaničnih institucija, nevladinih organizacija ili se oslanjate sami na sebe? Koliko je
generalno alternativni strip podržan od strane države?
S: Stripburger kao magazin je do nedavno i od 16. broja sufinansiralo Ministarstvo za kulturo, sada Javna agencija za knjigu. Ministarstvo
podrzava nase (i od jos nekih drugih) radionice stripa i izlozbe, ali ne shvataju, da treba da se radne stipendije daju i strip crtacima. Od njih se
ocekuje, da ce se snaci na trzistu, a trzista bas nema, posebno ne za alternativni strip. Puno je bolje sada nego pre 10 ili vise godina, ali nije
bas ruzicasto kao i za ostale umetnike iz podrucja vizuelnih umetnosti.

HC: Stripburger je imao i svoja specijal izdanja: Stripburek, Honey Talks, i druge. Takođe imali ste konceptualne brojeve koji su
se bavili recimo temom 8. smrtnog greha. Zatim tu su specijali posvečeni autorima Češke, evo koliko vidim sprema se specijal
posvečen Brazilskim autorima. Kako odlučujete kada če se raditi neki specijal i zašto baš recimo autori TIH zemalja? Zašto baš
TA i TA tema?
S: Na primeru brazilskega bloka so bili razlogi sledeči: kot prvo smo spoznali (in objavili) dva intrigantna brazilska avtorja (D'Saleteja in
Buenota), ki sta v nas zbudila zanimanje za celotno brazilsko sceno. Kot drugo smo se bloka lotili na priporočilo našega starega znanca,
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francoskega striparja Matthiasa Lehmanna, ki je tudi sam brazilskega rodu in pozna mnogo tamkajšnjih zanimivih avtorjev. Nenazadnje pa
imamo po novem v uredništvu tudi članico, ki obvlada portugalsko, kar pride prav pri navezovanju stikov z Brazilci. "Nacionalni" bloki se
ponavadi porodijo iz takšnih povezav ... Ko je eden od naših urednikov preživel študijsko leto na Češkem, denimo, je spoznal veliko
tamkajšnjih zanimivih striparjev, kar je bil povod za češki blok v številki 53. Pri tematskih blokih je zgodba nekoliko bolj zapletena ... Vsekakor
temo vedno določimo v soglasju z vsemi člani uredništva. Včasih so to pereče, aktualne teme, na primer Warburger ali Ekoburger. Včasih pa so
res bizarne, priznamo. Na primeru 8. smrtnega greha se tudi sam ne spomnim več, kako smo prišli do nje. :)
HC: Kako se autori mogu pojaviti na vašim stranicama? Pored konkursa koji se mogu nači na vašem blogu da li i sami aktivno
tražite/kontaktirate autore? Po kojim kriterijumima birate ko če biti objavljen?
S: Oboje. Nekateri avtorji se sami prijavijo preko naših razpisov, nekatere izvohamo mi in jih povabimo k sodelovanju ... Glede kriterijev pa ...
Objavljamo stilsko in vsebinsko tako raznorodne stripe, da težko odgovorim na to vprašanje, ne da bi zašel v protislovje s samim seboj. So pa
določene karakteristike, ki jih imamo radi, in ki nas lahko prepričajo, da določen strip izberemo za objavo. Včasih je to dobra zgodba, vendar
radi vidimo, da ni vezana na kakšen etabliran žanr. Lahko nas prepriča tudi likovna kakovost, v kolikor se ne podreja kateremu od
'kanoniziranih' stilov, kakršni prevladujejo v mainstreamovskih stripih. Druge zaželjene poteze so (lahko) tudi dober humor (preferiramo
črnega in absurdnega), smisel za realizem, satiričnost, osebna izpovednost, iskrenost (to še posebej!), nepretencioznost, bizarnost, in, v
nekaterih slučajih, določena mera naivnosti. Vsekakor pa vsak strip vedno izberemo s soglasjem celotnega uredništva.
HC: Koji deo tiraža odlazi u svet a koliko u zemlje bivše nam zemlje? I koji da li vam je ovaj naš prostor bitniji (u smislu širenja
devete umetnosti) ili ne pravite razliku u tom pogledu?
S: Koliko prodamo v tujino in koliko doma, ne štejemo. Tako po filingu gre celo več izvodov v tujino ... Ali pa je razmerje vsaj pol-pol ... V
drugih deželah bivše Juge pa, kolikor vem, trenutno (žal) sploh nimamo nekega stalnega odjemalca oziroma distributerja ... Mislim, da tja
Stripburgerji zaidejo bolj priložnostno, preko poznanstev. Glede pomembnosti trgov pa ... seveda bi radi videli, da bi bil Stripburger predvsem
revija za slovenske ljubitelje stripa in da bi večji del izvodov, ali celo vse, prodali doma ... Realnost pa je žal drugačna, brez tujih bralcev sploh
ne bi imelo smisla furati takšno revijo.
HC: Da li postoje jo neki magazini posvečeni stripu u Sloveniji? Znam da je izlazio Stripoholik u PDF varijatni. Da li i dalje oni
rade?
S: O dejavnosti Stripoholikov ne vemo prav veliko, saj so naši zapriseženi sovražniki. Enkrat so že naslovili na naše ministrstvo za kulturo
peticijo, da naj Stripburgerju ukinejo subvencije. Kolikor je meni znano, nimajo ambicij, da bi njihovo glasilo preraslo meje fanzina, oziroma se
v bližnji prihodnosti kaj takega še ne bo zgodilo. Stripoholik predvsem ljubiteljsko društvo; njihova glavna dejavnost so redni "stripovski
bazarji" in pa vodenje spletnega foruma Striparna. V tem smislu seveda še vedno obstajajo oziroma "delajo dalje". Poleg Stripburgerja je pri
nas edina prava revija za strip mesečnik Strip Bumerang, ki zastopa mainstreamovski strip. Veliko o njej ne vem, ker me njihov izbor stripov
izrazito odbija. So pa na sceni že od leta 2006, kar je pravzaprav presenetljivo, glede na to, kako neprofitabilna dejavnost je stripovsko
založništvo pri nas ...
HC: Za kraj, broj 53 je najavio kraj sveta, a vi za svaki slu aj spremate brazilski specijal(itet). Šta još možemo očekivati u bliskoj
budućnosti?
S: Brazilska specialiteta ob koncu sveta: ni lepšega! :)
Glede prihodnosti pa: vsak konec je nov začetek in vse je mogoče v vesolju možnosti!
Vir: http://hellycherrywebzine.blogspot.com/2010/09/intervju-stripburger.html

10.09.2010
Na današnji dan

Popajeva premiera leta 1935
10. september
10. september 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
1935 so na radiu NBC prvič predvajali zgodbo o mornarju Popaju.
Slavni lik, ki mu družbo dela Oliva, si je zamislila Elzie Crisler Segar, prvič pa je v stripu Thimble Theatre zaživel 17. januarja 1929. Kmalu je
mornar postal osrednja oseba stripa, ki je veljal za najbolj priljubljeno tovrstno čtivo v 30. letih prejšnjega stoletja. Tudi ko je Segarjeva leta
1938 umrla, je Thimble Theatre še naprej izhajal, le da ga je Bud Sagendorf, ki ga je prevzel, preimenoval v Popaja. Ta še vedno izhaja; za
nedeljske izdaje časopisov ga riše Hy Eisman, medtem ko med tednom izhajajo še stari stripi.
V 30. letih 20. stoletja je bil Popaj ena od najbolj priljubljenih risank, ki se je za prevlado boril z Mikijem Miško. Mornar, ki je nadvse ljubil
špinačo, je v risankah navduševal vse do leta 1957. Po nekaj letih premora so nove dele ustvarili med letoma 1960 in 1962, nato pa še med
letoma 1978 in 1982 ter v letih 1987 in 1988.

Le kdo ne pozna Popaja?
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Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/popajeva-premiera-leta-1935/139076

10.09.2010
Diareja

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

10.09.2010
Čenča
september 2010

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

09.09.2010
"Šumica"
Nekaj iz naše ponudbe "Šumica"

Aktualno

Vabimo vas ob 85. obletnici Mikija Mustra
na pohod po Mustrovi poti, ki bo v soboto 2. oktobra.
Vabljeni vsi ljubitelji Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje, zbiratelji Mustrovih stripov, kakor pohodniki starejše in mlajše generacije, kot tudi
osnovne šole in vrtci, da se pridružijo na pohod ob 85. obletnici Mikija Mustra.
Zbrali se bomo v soboto 2. oktobra 2010
ob 9.00 uri v ŠRC "Šumica", Cirkulane 80a, Cirkulane.
Pot je sorazmerno lahka, dolga cca. 7 km in primerna za vso generacijo.
Vsi pohodniki, ki boste prehodili pot, prejmete častno značko "MUSTROVA POT".
Prijavnine ni. Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije prijavite na gsm: 031/480 127.
Vas lepo vabi Organizacijski odbor ŠRC "Šumica".
Rekreacija
Druženje lahko popestrite z rekreativnimi športi:
•
•
•
•

mali nogomet in odbojka na travnatih igriščih,
balinanje na stezah na pesku,
badminton in rusko keglišče ter
zabavne družabne igre.

Lokacija je primerna za kondicijske priprave različnih športnih panog.
Kompleks je primeren za vse starosti.
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Sprehodi po slemenih haloških gričev vam razkrijejo značilne lepote pokrajine.
Piknik
V prijetnem ambijentu obdanem z gozdičkom je lesena brunarica, ki sprejme pod streho približno sto ljudi, od tega sprejme zaprti prostor,
ki se ogreva s krušno pečjo, dvajset (do trideset) ljudi.
Okrog hiške je postavljenih več kompletov miz s klopmi. Kompleks lahko sprejme tudi večje skupine.
Hladni kletni prostori so primerni za hrambo hrane in pijače.
Po želji vam pomagamo pri soorganizaciji domače hrane in pijače.
V mirnem kotičku sredi narave nudimo prostor za prirejanje piknikov, druženj, srečanj (rojstni dan, abraham, družinska srečanja, sindikalna
srečanja…), in rekreacijo. Ambijent je namenjen prav vsem generacijam.
Vse aktivnosti so zaprtega tipa in možne po predhodnem dogovoru.
Urejeno je utrjeno parkirišče in možen dostop z avtobusom.
Navezuje se na VTC 11 (Vinsko turistično cesto), Haloško planinsko pot, Evropsko peš pot E7 in Kolesarsko pot.

Kje smo?
ŠRC "Šumica"
Cirkulane 80a, Cirkulane

Vir: http://www.mustrovapot.tk/

09.09.2010
Stripburgerjevih 18 svinjsko dobrih ...!
21. sept. - 19. okt. 2010, Ljubljana
www.ljudmila.org/stripcore/18
Urednistvo revije Stripburger ob 18. rojstnem dnevu revije prireja serijo
razstav z avtorji iz mednarodnega podrocja, 3 nove izdaje, predavanje,
delavnice, jam session in za zakljucek se premiero animiranega
omnibusa s filmi po stripih objavljenih v Stripburgerju.
Pod zemljo in nad oblaki - razstava
torek, 21. sept. 2010, ob 21.00, Galerija Vzigalica, Ljubljana (do 10. okt.)
Max Andersson: Geneza bolnih idej - predavanje
sreda, 22. sept. 2010, ob 18.00, Galerija Vzigalica, Ljubljana
Stripovski jam session
sreda, 22. sept. 2010, ob 20.00, Mestna galerija 1, Ljubljana (do 22.00)
Stripburgerjeva stripdelavnica
pet., 24. in sob., 25. sept. 2010, Mestni muzej, Ljubljana
Martes Bathori: Utopia Porcina - razstava
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torek, 5. okt. 2010 ob 20.00, Galerija Kresija, Ljubljana (do 23. okt.)
V PODUK IN RAZVEDRILO - razstava
torek, 12. okt. 2010 ob 21.00, KUD France Preseren, Ljubljana
avtorji: Kaja Avbersek, Marko Kociper in Sasa Kerkos
Striptribuna: Stripburger in sodobni avtorski strip
cetrtek, 14. okt. ob 18.00, KUD France Preseren, Ljubljana
Stripburgerjeva stripdelavnica
Sob., 16. in sob., 23. okt. 2010, 10.00-18.00, KD Cerknica; Cerknica
Stripburger v gibanju - animirani film
Torek, 19. okt. 2010, 19.30, Kinodvor, Ljubljana
.................................................................................................
Del dejavnosti urednistva revije Stripburger je tudi organizacija in
vodenje stripovskih delavnic za zacetnike. Jeseni bosta delavnici
v Ljubljani in v Cerknici. Obvezne prijave!
LJUBLJANA
Kdaj: petek, 24. in sobota, 25. sept. 2010
Kje: Mestni muzej, Ljubljana
CERKNICA
Kdaj: 16. in 23. okt. 2010
Kje: KD Cerknica

03.08.2010
Diareja

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