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Državljan Diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič
Male skrivnosti velikega mojstra stripa, risbe in politične karikature končno na filmu

Max Modic | 26. 9. 2012

Leta 1989 je bil strip Diareja fenomen. Velik fenomen. Vsejugoslovanski fenomen. Zato ne preseneča, da si je takrat v Mladini prislužil
velik intervju in naslovnico. Intervju s stripovskim likom? Zakaj pa ne. Takrat pač ni bilo splošno znano, da za likom in delom Diareje
tiči neki Tomaž Lavrič, bojda celo avtor tega fenomena, ki je s svojo dobronamerno hudobijo špikal tako slovensko prevzetnost kot
našopirjenost federativnih narodov in narodnosti. Mikrofon je kakopak držal Ivo Štandeker, ki je celo stvar tudi osmislil, in ob tem
zapisal, da je Mladina po dveh letih anonimnosti naredila ekskluzivni intervju s človekom, ki na svojih ramenih nosi breme medijske
odgovornosti za nadaljnji obstoj naše države.
»Avtorji stripov so podobni likom, ki jih rišejo. Pač radi rišejo sebe ali tisto, kar bi radi bili. Pri avtorju Diareje je stvar obratna.
Namesto da bi njegovi liki postajali vedno bolj podobni njemu, se on sam vedno bolj prilagaja njihovemu videzu. In še dalje: medtem
ko je svet običajnega časopisnega stripa izmišljen univerzum s svojimi zakonitostmi, ki se sproti prilagaja spremembam 'pravega
sveta', se v Diareji 'pravi svet' vedno bolj približuje stripovskemu univerzumu. To je možno samo zato, ker je 'pravi svet' tu
Jugoslavija,« je poudaril Ivo v uvodu v intervju.
Končno je nekdo vse skupaj, ikoni in njune sledilce, zbral na istem mestu, v gibljivih slikah, ki fenomen Tomaža Lavriča (po besedah
Igorja Vidmarja »Da Vincija slovenske grafične literature«) in Diareje (»twitterja pred twitterjem«, kot ugotavlja Robert Botteri)
predstavijo v njuni fascinantni razvejanosti in celovitosti. »Ker sem kar nekaj svojih mladostnih let preživel ob stripu in panku, sem ob
prebiranju Rdečega alarma hitro ulovil ritem tistega časa in z lahkoto zdrsnil v risani svet Tomaža Lavriča. In se skozi gledanje in
branje zavedel, da Tomaža Lavriča sploh ni, da ne obstaja. Je preveč različnih podob. Obstaja pa najboljši slovenski risar,« pravi
režiser Dušan Moravec, ki je s svojim dokumentarcem ustvaril izjemen, razgiban in vizualno prepričljiv portret »striparja, političnega
karikaturista in stihoklepca, kameleona, ki svojo identiteto spretno skriva pod številnimi psevdonimi«.
Premiera dokumentarca Državljan Diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič režiserja Dušana Moravca bo na Festivalu slovenskega filma in sicer
v petek, 28. september 2012 ob 15. uri.
Vir: http://www.mladina.si/116172/drzavljan-diareja-ali-kdo-je-tomaz-lavric/
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Prvi Slovenski festival karikature
Včasih se je od karikature dalo super živeti, danes bolj slabo. Razstava do konca oktobra v Hiši slikarjev Šubic.
Špela Ankele, Kranj
tor, 25.09.2012, 12:00

Iztok Sitar, domačin iz Poljanske doline, je imel pri prvem festivalu karikature vmes veliko prstov. Foto: Špela Ankele/Delo
Več na: http://www.delo.si/druzba/panorama/prvi-slovenski-festival-karikature.html

24.09.2012
MINIMUNDUS
www.ljudmila.org/stripcore/minimundus
Odprtje: torek, 2. oktobra 2012 ob 19. uri
Galerija Sivceva hisa v Radovljici

Minimundus je zbirka revije Stripburger namenjena predvsem mladostnikom in drugacnim stripovskim formam. V Minimundusu se
strip srecuje z ilustracijo, izobrazevalno literaturo in prozo.
Razstava obsega dela stirih stripovskih avtorjev Kaje Avbersek (Pojoci grad - prirocnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu), Sase
Kerkos (Fimipidipi in pot do srca), Mateja Kocjana Koca (Macek Omar) in Andrej Stular (Ziva sem!), ki soustvarjajo raznoliko podobo
zbirke. Poleg stripov bodo razstavljeni tudi razlicni objekti vezani na stripovske zgodbe. Ob odprtju bo s predstavo Anketa nastopilo
Lutkovno gledalisce Nebo.
Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10. do 13. ure in od 17. do 20. ure do 31. oktobra 2012.
Razstavo sofinancira Ministrstvo za izobrazevanje, znanost, kulturo in sport.
Vizualni material za novinarje je na
www.ljudmila.org/stripcore/press/minimundus
-- Strip Core c/o Forum Ljubljana
Institute for Art and Cultural Production
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074
http://www.ljudmila.org/stripcore
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24.09.2012

Državljan Diareja

V petek, 28. 9. 2012 ob 15:00 bo na 15. festivalu slovenskega filma v Avditoriju Portorož premierno prikazan dokumentarni film Državljan Diareja ali Kdo je
Tomaž Lavrič.

24.09.2012
Stripovska štafeta

Naslednji k tabli
cetrtek, 27. 9. 2012, ob 20:00, Kiosk in spodnje preddverje Kina Siska ZADNJIH STO METROV STRIPOVSKE STAFETE "NASLEDNJI K
TABLI!" manufakturna delavnica stripa "Balade od zalega Gadja" in Salonski koncert
Da se v slogi narise strip, nam ze od zacetka poletja dokazuje zdruzena ekipa 15stripovskih avtorjev, ki je med 7. junijem in 13.
septembrom preizkusala svoje risarske spretnosti v svojevrstni stripovski stafeti - prvi, ki je kadarkoli potekala v domacih stripovskih
logih. Ce ste prespricali njihove stafetne podvige, si rezultate v obliki razstave izvirnih strip tabel do konca septembra le urno oglejte v
spodnjem preddverju Kina Siska.
27. septembra je pred nami se zadnje dejanje, veliki finale stafete, ki bo tej edinstveni priloznosti primerno slavnosten! V
manufakturni delavnici si boste lahko pridelali svoj izvod stafetnega mini albuma "Balade od zalega Gadja".
Sodelujoci avtorji: Kaja Avbersek, Matej Lavrencic, Marko Kociper, Domen Finzgar, Martin Ramoves, David Krancan, Martin Mejak,
Kaja Kisilak, Janez Plesnar, Jakob Klemencic, Tanja Komadina, Miha Hancic, Jasmina Grudnik, Anna Ehrlemark, Jure Zrimsek (risba) in
Bojan Albahari (pesem).
Usesa boste razmigali ob orkestralno intimni (z)godbi zasedbe Salonski, katere gonilna sila je Domen Finzgar, castni glasbeni
predstavnik stripovskih stafetnikov. Koncept Salonskih je vedno bila neobremenjenost z glasbenimi zvrstmi, saj se vseskozi spretno
sucejo okoli tanga, noisa, doo wopa, rapa, etna, countrya in slovenske ljudske glasbe. Vsak njihov koncert je nacrtovan posebej in je
zatorej edinstvena izkusnja, ki je ne gre zamuditi.
Soorganizacija Forum Ljubljana/Stripburger in Kino Siska.
Vstop prost
http://naslednjiktabli.blogspot.com/
Vizulani material za novinajre: http://www.ljudmila.org/stripcore/press/
-- Strip Core c/o Forum Ljubljana
Institute for Art and Cultural Production
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074
http://www.ljudmila.org/stripcore

24.09.2012

Foto: Slovenski karikaturisti v Poljanah ustvarjajo in
zabavajo obiskovalce
Poteka prvi slovenski festival karikature
23. september 2012 ob 15:35
Poljane nad Škofjo Loko - MMC RTV SLO
Ta konec tedna v Poljanah nad Škofjo Loko poteka 1. slovenski festival karikature, ki ga organizirajo pri rojstni hiši
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slikarjev Šubicev.
Obiskovalci se lahko zabavajo ob pogledu na svojo karikirano podobo, otroci sestavljajo karikature znanih Slovencev, umetnica telesne
poslikave skrbi za poslikane obraze, v rojstni hiši slikarjev Šubicev v Poljanah nad Škofjo Loko pa je na ogled tudi razstava nekaterih
del najbolj znanih slovenskih karikaturistov, kot so Miki Muster, Jože Trobec, Aljana Primožič, Marko Kočevar in domačin Iztok
Sitar.
V soboto so se karikaturisti in obiskovalci zbrali v Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah. Veter, ki je v zadnjih dneh močno
pihal, je nevarno nagnil 30 metrov visoko drevo, ki ga je v svojem parku pred skoraj devetdesetimi leti zasadil slovenski pisatelj Ivan
Tavčar. Gozdarji so zaradi nevarnosti drevo posekali, deblo pa je izkoristil tudi eden izmed karikaturistov, ki je kar na njem ustvarjal
karikature obiskovalcev.
Fotoutrinke s prvega slovenskega festivala karikature si lahko ogledate v spodnji galeriji.
B. Ti.

Obiskovalcem so na 1. slovenskem festivalu karikature umetniki na voljo, da jih upodobijo v bolj smešni različici, kot so je vajeni v
ogledalu. Foto: 1. slovenski festival karikature
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/foto-slovenski-karikaturisti-v-poljanah-ustvarjajo-in-zabavajo-obiskovalce/292093

21.09.2012

"Včasih karikatura pove več kot cela stran teksta"
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Muster in Juri menita, da bi morala biti karikatura svobodna
21. september 2012 ob 14:52
Ljubljana - MMC RTV SLO
Kakšen je pomen karikature? Naj imajo karikaturisti popolnoma proste roke pri svojem izražanju ali naj upoštevajo tudi
stališča dela javnosti, ki ga določena karikatura moti?Objava karikatur v francoskem tedniku Charlie Hebdo, ki jih muslimani
doživljajo kot žaljive in tipične za odnos Zahoda do islama, je podobno kot ob objavi karikature muslimanskega preroka Mohameda v
danskem časopisu Jyllands-Posten leta 2005 ponovno sprožila razpravo o svobodi izražanja. Francoska vlada sicer pravi, da je
zaradi karikatur zaskrbljena, a vztraja, da je svoboda govora temeljna pravica.
Naj imajo karikaturisti popolnoma proste roke ali naj zanje obstajajo določene omejitve? Naj bi bile kakšne teme nedotakljive? Znani
stripar in karikaturist Miki Muster pravi, da je karikatura kritika in bi morala biti svobodna. Karikaturo primerja s pisano besedo.
"Končni efekt naj bi bil enak," je za MMC dejal Muster, ki meni, da ima karikaturo večjo moč kot besedilo. "Če narišeš, se vsi zgražajo,
če napišeš, gre pa nekako mimo," je dejal in dodal: "Včasih karikatura pove več kot cela stran teksta."
Kje so meje umetnosti?
Kljub temu je dilema velika, dodaja nekdanji karikaturist Dela, Dnevnika in zdaj Mladine Franco Juri. Meje postavi zelo daleč.
Karikatura je lahko "zelo udarna, politično nekorektna, nesramna do inštitucije" - a hkrati je lahko karikaturist hitro izrabljen za
medkulturni spor in tako postane uporabno orodje politike. "Pravijo, da umetnost nima meja. Jaz se, tudi kot karikaturist, ne bi
pretirano precenjeval," o vsakokratnem presojanju pravi Juri.
"Primat lažne morale klerikalne in fundamentalistične misli"
Vse pa ni samo odgovornost karikaturista. Tudi družba mora biti pripravljena, da v ogledalu karikature vidi manj prijetne plati. V naši
družbi je samoironija nastala postopoma, ključen udarec pa je bil v letu 1969, ko so civilnodružbena gibanja prekinila "primat lažne
morale klerikalne in fundamentalistične misli", meni Juri. Žal se takšen razvoj ni zgodil povsod, še posebej ne, kjer vladajo
fundamentalisti, ne le islamski, dodaja.
Razburjenje muslimanskega sveta zaradi zadnje objave karikatur je Muster pripisal temu, da se imajo muslimani za nedotakljive, to
pa je primerjal s sistemom v Jugoslaviji. Muster je dejal, da si "v stari Jugoslaviji ne bi drznil narisati karikature nekoga, da bi to
objavili, ker je bila kasta nedotakljivih". Za nedotakljive pa se imajo v Sloveniji po Mustrovem mnenju politiki.
Muster pri tem spominja na svojo karikaturo ljubljanskega župana Zorana Jankovića. "Vem, da me je Janković hotel tožiti, ker sem
ga narisal," je dejal Muster in izrazil zadovoljstvo, da so mu takrat novinarji stopili v bran. Na to je spomnil tudi Juri, ki je takrat
Jankoviću javno odsvetoval pregon: "Karikatura si lahko dovoli bistveno več kot politika."
V Nemčiji so politiki delali albume karikatur
Muster je izpostavil pomen in razširjenost karikatur v Nemčiji. Politiki so jih celo zbirali in si delali albume, je dejal Muster in dodal, da
v Sloveniji ni tako.
Vprašanje, ali je tolikšno razburjanje zaradi karikatur upravičeno, ostaja odprto, lahko pa muslimani tolažbo najdejo v misli Mikija
Mustra, s katero je želel ta izpostaviti, da bi morali politiki na karikature gledati z naklonjenostjo: "Dokler te rišejo, še nekaj pomeniš,
ko te ne rišejo več, je pa konec."
B. V., Al. Ma.

Miki Muster meni, da bi morala biti karikatura popolnoma svobodna. Foto: BoBo

Včasih karikatura pove več kot cela stran teksta.
Miki Muster

V izbruhu nasilja je nakopičenih veliko frustracij, ki imajo korenine v političnem, kulturnem, gospodarskem in religioznem, na
kompleksnost situacije opozarja Juri. Foto: BoBo

V islamskem svetu, kjer je uporaba podob v religiozni sferi bistveno bolj omejena kot v
naši kulturi in veri, utegne biti karikatura bistveno bolj "eksplozivna". Pri nas jo sicer
tudi omejujejo, Slovenija ne blesti po kakšni samoironiji.

6 of 14

26. 02. 14 15:16

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

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

Franco Juri
Vir: http://www.rtvslo.si/slovenija/vcasih-karikatura-pove-vec-kot-cela-stran-teksta/291961

21.09.2012
Diareja

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

20.09.2012

Marš vsi v Strip.art.nico Buch

20.09.2012

V Poljanah bo potekal 1. slovenski festival karikature, saj sta ravno tu poleg bogate tradicije slikarjev Šubicev v zadnjem
času doma tudi strip in karikatura.
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19.09.2012
Mladina 37/2012, Izjave tedna

"Če se mati razkrije v goloti, tega njen otrok ne bo šel opisovat v časopisje, ampak bo zgrabil vsako, še tako majhno cunjo, da bi
pokril njeno goloto. - In to je danes dolžnost vseh nas, otrok Cerkve: pokriti njeno goloto in njeno ranjenost."
Murskosoboški škof PETER ŠTUMPF, na spletni strani RKC, o zakrivanju razkritega
Vir: http://www.mladina.si/115804/izjave-tedna/
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18.09.2012
"Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva." G. Plehanovf

Klub mariborskih študentov vljudno vabi,
da si prve jesenske dni začinite s šepcem kulture. Pridružite se nam na Festivalu Štunf, ki ga v sodelovanju z Zvezo ŠKIS med 18. in 28.
septembrom organiziramo v Mariboru. Spoznavajte, ustvarjajte in raziskujte skrivnosti umetnosti, razlinih kultur in športa na razlinih atraktivnih
lokacijah in se vključite v najrazličnejše delavnice, ki smo jih pripravili za Vas.
Festival bomo svečano otvorili 18. septembra ob 18. uri v galeriji Skrinja, kjer nas bo v prijeten prvi večer festivala popeljala razstava haikujev ter
razstava stripa priznanega ustvarjalca Zorana Smiljaniča.
Čuj ti, kultura ne spi!
Več o programu: www.stunf.org
Mitja Špes,
predsednik Kluba mariborskih študentov
Maribor, 10. 9. 2012

14.09.2012

Stripovska podoba tolminskega punta in slovenske kulturne
zgodovine
Naslednje leto 300. obletnica kmečke vstaje
14. September 2012 ob 09:39
Tolmin - MMC RTV SLO/STA
Do konca oktobra bo v Tolminskem muzeju na ogled razstava Tolminski punt 1713 in Slovenski klasiki v stripu.
Predavanje in razstavo v spomin na dogodke ob obletnici tolminskega punta so pripravili že spomladi pod skupnim naslovom Punt se
bliža, vrhunec pa bo osrednja slovesnost prihodnje leto.
V Tolminskem muzeju so odprli razstavo stripa Tolminski upor 1713 avtorja Remigia Gabellinija in razstavo Slovenski klasiki v
stripu, ki so jo pripravili v sodelovanju s Zavodom za umetniško in kulturno produkcijo Foruma Ljubljana.
Po 20 letih je v Tolminskem muzeju predstavljenih deset izvirnih risb, ki jih je avtor podaril temu muzeju. Prvič je razstavljena tudi
barvna različica stripa z besedilom v slovenskem jeziku. Ob tej priložnosti je v založbi Tolminskega muzeja izšla še barvna knjižna
oblika stripa, ki je natisnjena v slovenskem in italijanskem jeziku.
Razstava stripov iz zbirke Slovenski klasiki v stripu v organizaciji Zavoda za umetniško in kulturno produkcijo Foruma Ljubljana
predstavlja kratke stripovske upodobitve, ki so jih slovenski stripovski ustvarjalci posvetili slovenskim nacionalnim umetnostnim
veličinam in nekaterim pojavom v slovenski kulturi.
Cankar, Prešeren, Župančič ... v stripu
Projekt Slovenski klasiki v stripu je potekal od leta 1992. Nastala je zbirka skorajda 200 stripov 66 slovenskih avtorjev, ki se večinoma
v satiričnem duhu lotevajo Cankarjeve Skodelice kave, Prešernove Zdravljice, pesmi Otona Župančiča, Dogodka v mestu Gogi,
Butalcev, popevke, kot je Zemlja pleše, na novo so zaživele tudi slovenske filmske uspešnice, kot sta Sreča na vrvici in Babica gre na
jug.
Tolminski kmečki upor se je začel leta 1713. Kmetje na Goriškem in deloma na Kranjskem so se upirali novim državnim davkom.
Kmetje na Tolminskem so bili že dlje časa v sporu s tolminskim glavarjem grofom Jakobom Antonom Coroninijem; davke je
samovoljno in z uporabo nasilja pobiral Jakob Bandel. Slednji je marca 1713 zaprl skupino Tolmincev in tako pospešil nastanek
kmečke zveze ter pohod kmetov iz tolminskega in kanalskega gospostva nad Gorico marca leta 1713.
Tolminskim upornikom so se pridružili tudi kmetje iz okolice Gorice. Največji spopad med oblastjo in kmeti je bil junija 1713 pri
Solkanu, kjer je uspelo oblasti upor nasilno zatreti. Sledile so kazni: denarne, Tolmincem so odvzeli pravico voliti župane, 72
upornikom so izrekli zaporne kazni in odvzeli premoženje, 11 upornikov so obsodili na smrt - usmrčeni so bili aprila leta 1714 na
Travniku v Gorici.
A. K.
Več podrobnosti o razstavi najdete na spletni strani Tolminskega muzeja.

Strip 'La rivolta dei Tolminotti 1713' (Tolminski punt 1713) je strip v dveh nadaljevanjih, prvič objavljen v časopisu Isonzo/Soča leta
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1989 in 1990, nato pa še v celoti v tematski številki leta 1992. Avtor stripa v črno-beli tehniki je Remigio Gabellini, diplomant
Umetnostne šole Max Fabiani v Gorici, ki se posveča tudi scenografiji in grafičnemu oblikovanju. Foto: Tolminski muzej

Slovenski klasiki v stripu slovenskim nacionalnim umetnostnim veličinam in nekaterim pojavom v slovenski kulturi. Foto: Tolminski
muzej
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/stripovska-podoba-tolminskega-punta-in-slovenske-kulturne-zgodovine/291435

14.09.2012
Diareja

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

07.09.2012

Delavec meseca avgusta v Strip.art.nici Buch

07.09.2012
Diareja
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Vir: http://www.mladina.si/

07.09.2012
Čenča
september 2012

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

07.09.2012

http://www.youtube.com/watch?v=ErrhNdIxQ_U

03.09.2012
Mladina 35/2012, Izjave tedna

"Razšla sva se nekako tako, kakor sta se Črtomir in Bogomila iz Krsta pri Savici odpovedala zemeljski ljubezni iz višjih razlogov."
Kardinal in morebitni oče Franc Rode, za Radio Ognjišče, o (samo) prijateljici iz mladih let.
Vir: http://www.mladina.si/

03.09.2012
Forum Ljubljana, ZAVOD ZA UMETNIŠKO IN KULTURNO PRODUKCIJO, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074, core@mail.ljudmila.org, http://www.stripburger.org

Spoznajmo strip
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razstave, delavnice, predavanja, izdaje, sejem, natečaj
13. 9. 2012 – 28. 2. 2013
Tolminski muzej, Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin
Revija Stripburger že od 1992. leta z izdajo revije, stripovskih albumov domačih in tujih avtorjev, tematskih mednarodnih antologij, organizacijo in
izvedbo razstav, delavnic, natečajev in drugih dogodkov povezanih s stripom spodbuja razvoj stripovske kulture in ustvarjanja. Pri projektu
Spoznajmo strip Stripburger sodeluje z razstavo Slovenski klasiki v stripu, delavnicami in predavanjem.
SLOVENSKI KLASIKI V STRIPU
Tolminski muzej, odprtje: 13. sept. 2012 ob 19. uri
Razstava bo na ogled do 30. okt. 2012
V sodelovanju z revijo Mladina je leta 2009 izdal zbirko enostranskih satiričnih stripov Slovenski klasiki v stripu (192 str., trda vezava, barvna
naslovnica, čb notranjost, 17 eur).
Projekt Slovenski klasiki v stripu je v več ustvarjalnih sunkih potekal vse od leta 1992, ko sta Tomaž Lavrič in Ivo Štandeker (1961-1992) prišla na
idejo, da bi dela slovenske klasične literature in druge teme iz slovenske popkulturne in politične scene na novo interpretirala v kratkih,
enostranskih stripovskih priredbah. Rezultat je zbirka skorajda dvestotih stripov 66 slovenskih avtorjev, ki se večinoma v satiričnem duhu
lotijo kanonizirane Cankarjeve Skodelice kave, Prešernove Zdravljice, pesmi Otona Župančiča, Dogodka v mestu Gogi, Butalcev, popevke, kot je
Zemlja pleše, neprezrte pa niso niti slovenske filmske uspešnice kot na primer Sreča na vrvici in Babica gre na jug. Stripe lahko beremo tudi kot
udarne, instant obnove slovenski literarnih del, ki znajo marsikateremu mlademu bralcu v 21. stoletju na inovativen način približati slovensko
klasično literaturo in občo kulturo.
Kot pravi Lavrič: “Poštenemu človeku se niti okreniti ni moč, ne da bi ničhudegasluteč kakšnega klasika pogazil. Saj že vsak Slovenec stihe kleplje,
če že v zboru ne prepeva ali mehu ne razteguje. Iz tako plodovite, dobro nagnojene prsti narodove pa že mora vzrasti med bohotnim plevljem tudi
prenekateri žlahtno dehteč cvet”. Stripi, zbrani v zborniku bodo zabavali narod, zlasti mladež, hkrati pa jih bodo skozi smeh osvetljevali in poučevali
o žlahtnih stvaritvah tako naših starih kot tudi sodobnikov ter jih morebiti spodbodli tudi k poznejšemu samostalnemu prebiranju in proučevanju
le-teh.
»Monumentalen, pretežno duhovit in mestoma pohujšljiv globinski prerez temeljnih del in občih mest slovenske kulture, od najvzvišenejših višav
visoke umetnosti do najponižnejših nižav množične zabave, od halštatske dobe do postmodernizma, skozi pikro oko najbolj zavržene med vsemi
umetnostnimi zvrstmi, stripa.
Klasiki, ki bodo brani, pomnjeni in citirani brez prisile.«
Lovro Matič, Mladina
Na razstavi bo predstavljen izbor del iz zbirke avtorjev mdr. Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Iztok Sitar, Dušan Kastelic, Jakob Klemenčič, Marko
Kociper, Matej Kocjan Koco, Gašper Rus, Andrej Štular, Izar Lunaček, Matej de Cecco & Boštjan Gorenc Pižama, David Krančan, Kaja Avberšek,
Tanja Komadina, Domen Finžgar …
Vizualni material na www.ljudmila.org/stripcore/press/klasiki

03.09.2012

Ameriška vojska izdaja tudi stripe
Najnovejši ameriški založnik ima letni proračun 200 milijard ameriških dolarjev, več kot milijon zaposlenih, a samo en
stripovski naslov: America's Army.

Ameriška vojska je namreč na nedavnem Comic-Conu v San Diegu napovedala izid prvega dela stripa America's Army, ki je
brezplačno na voljo uporabnikom iPadov in tabličnih računalnikov z operacijskim sistemom Android.
America's Army je delno animirani strip, ki bo izšel v šestih delih, nato pa bo na voljo tudi v tiskani različici. Glede na to, da
strip financira ameriška vlada, je vsebina pričakovana: ameriški vojaki so videti "kul", njihove akcije so spektakularne,
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prebivalci Czervenije pa zlobni. Čeprav je prvi del zgodbe, kot smo se prepričali tudi sami, narativno precej dolgočasen, pa
se bodo bralci s slovanskih območij zabavali ob imenih podležev.
Mike Barnett in M. Zachary Sherman sta dogajanje namreč postavila v deželo Czervenia, ki ji vlada okrutni vodja
Kazimir Adzic. Domačini se v stripu "pogovarjajo" v cirilici, na zemljevidu države pa zasledimo imena, kot so Svetno Franjo,
Svetno Methodius, Dubzhia in Krizdalazudrin.
Kot ugotavljajo pri reviji Wired, kjer so v predogled dobili prve tri dele, so prebivalci Czervenije seveda brez izjeme zlobni
in počnejo grozotne stvari svojim sosedom, plemenu Rdo, predvsem pa hranijo orožje za množično uničevanje, v čemer pri
Wiredu vidijo upravičevanje spodbujanja vojne v času Georgea W. Busha.
Čeprav avtorja vztrajata, da strip ni propagandno gradivo, mora ameriška vojska potrditi tako zgodbo in scenarij kot
oblikovno plat stripa. Sherman sicer priznava, da želi ameriško vojsko prikazati v pozitivni luči in ljudem pokazati, da
"ameriški mladi vojaki žrtvujejo svoja življenja za varnost vseh državljanov ZDA".
Strip naj bi imel tudi nalogo, da sestavi ozadje videoigrice America's Army, ki jo je ameriška vojska izdala leta 2002 in v
kateri je eno od vojnih območij tudi fiktivna Czervenia, po drugi strani pa naj bi bralcem predstavil, kakšna različna dela
opravljajo ameriški vojaki, vendar ne z namenom, da bi koga spodbujal, da se pridruži vojski.
Glede na to, da je aplikacija brezplačna, se o domnevnih vplivih lahko prepričate sami.
D. C.
Foto: americasarmy.com
Video: YouTube
Vir: http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2012/07/ameriska_vojska_izdaja_tudi_stripe.aspx
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