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Več humorja: univerzalna udarnost sto let starih karikatur
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Razstava redko videnega dragocenega gradiva
19. september 2013 ob 17:22,
zadnji poseg: 19. september 2013 ob 21:42
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA
Predvsem trem umetnikom gre zasluga, da sta si že pred stoletjem karikatura in satirična ilustracija izborili svoje mesto
med umetnostnimi zvrstmi. Na vrhunsko likovno raven so ju postavili Hinko Smrekar, Maksim Gaspari in Gvido Birolla,
katerih delo predstavljajo na razstavi v NUK-u.
Pod zgovornim naslovom Več humorja, ljudje božji! so na ogled dela velike trojice satire, ilustracije in karikature zgodnjega 20.
stoletja.
Burno politično vzdušje zadnjih let Avstro-Ogrske, ki je bilo razdeljeno na klerikalni in liberalni pol, je bilo neusahljiv vir za mojstre, ki
pa so s svojimi risbami pogosto omilili mnogo ostrejšo pisano besedo. Risbe s tušem, ki so jih Smrekar, Gaspari in Birolla risali za
liberalni glasili – politično-satirični tednik Osa (1905-1906) in dnevnik Jutro (1910-1912) -, so spremljale besedila, ki so bila do
predstavnikov včasih klerikalne stranke tako žaljiva, da so jih obsojali tudi nekateri v liberalni stranki.
Naši politiki, literati, umetniki in žurnalisti
Razstava postavlja na ogled tudi serijo portretnih Gasparijevih karikatur, ki so jih leta 1912 objavili v časopisu Jutro. Umetnik jo je
razdelil v štiri sklope - Naši politiki (Ivan Hribar, Ivan Tavčar), Naši literati (Anton Aškerc, Oton Župančič, Milan Pugelj), Naši
umetniki (Rihard Jakopič) in Naši žurnalisti (Miroslav Malovrh, Milan Plut, Ivan Lah). Zabavne so še portretne karikature in
avtokarikature Hinka Smrekarja, ki jih je izbral Fran Vesel in so danes v hrambi rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov NUK-a.
Čas secesijske estetike
Hinko Smrekar (1883-1942), Maksim Gaspari (1883-1980) in Gvido Birolla (1881-1963) so bili vsi člani umetniškega društva Vesna, ki
ga je jeseni leta 1903 na Dunaju ustanovila skupina slovenskih in hrvaških likovnih umetnikov. Društvo, ki je bilo dejavno do leta
1906, je s programskim geslom Iz naroda za narod sledilo načelom, s katerimi so hoteli ustvariti in gojiti pristno narodno, od nemških
vzorov in idej neodvisno slovensko umetnost. Likovno je trojica umetnikov ustvarjala pod vplivom secesijske umetnosti po vzorih
dunajskih in nemških karikaturistov.
Za naslov razstave so si izposodili besede, ki jih je Hinko Smrekar izrekel leta 1912, ko je komentiral odnos Slovencev do satire.
Razstava, ki jo je postavila Irena Eiselt, pa bo na ogled do 19. oktobra.

NUK predstavlja širši javnosti dela treh umetnikov, ki so pustili močan pečat na področjih ilustracije in karikature - Hinka Smrekarja,
Maksima Gasparija in Gvida Birolle. Razstava je toliko pomembnejša priložnost, saj je tako občutljivo gradivo le redko na ogled
javnosti. Foto: Arhiv NUK-a

K smehu spodbujajo na razstavi portretne karikature in satirične ilustracije treh mojstrov. Foto: Arhiv NUK-a

Hinko Smrekar: Fran Vesel, risba; Zapuščina Frana Vesela. Foto: Arhiv NUK-a
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/vec-humorja-univerzalna-udarnost-sto-let-starih-karikatur/318107
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Japonski risani film o konstruktorju letal Zero sprožil
polemiko
Veter se dviguje je zadnji film velikega japonskega režiserja Hajaa Mijazakija, ki je v začetku septembra na filmskem festivalu v
Benetkah, kjer so risani film predvajali, sporočil, da se bo upokojil. Ta njegova zadnja risanka pa obravnava občutljivo temo, saj
predstavlja življenje Jiroja Horikošija (1903-1982), ki je zasnoval Mitsubishi A6M Zero, enega najboljših letal do srede druge svetovne
vojne. Risani film je pravzaprav narejen na osnovi stripa oziroma mange z istim naslovom, ki pa spet temelji na zgodbi
japonskega literata Tacua Horija.
Kot piše pariški dnevnik Le Monde, se manga in risani film navdihujeta po resničnih dogodkih in sta namenjena odraslim. Na
Japonskem so risanko začeli predvajati 20. julija, predstavljena pa bo tudi na festivalu v Torontu.
Risani film je zbudil številne polemike, ker se v njem Mijazaki, ki se sicer navdušuje nad letali, posveča konstruktorju letal Zero, ki so
sodelovali v japonskem napadu na Pearl Harbour 7. decembra 1941, v zadnjem letu vojne pa so ga Japonci uporabljali v
samomorilskih napadih kamikaz.
Letalo Zero je torej povezano z japonskim militarizmom v 30. in 40. letih 20. stoletja. Tako ni naključje, da je primerek tega letala
tudi ob vhodu v muzej Jušukan, ki slavi japonska osvajanja in vojaške uspehe pred več kot 70 leti. Muzej se nahaja na območju
spornega svetišča Jasukuni, kjer skrajni desničarji slavijo duše Japoncev, umrlih v vojni, in nekdanje japonske voditelje, ki jih je
zaradi vojnih zločinov mednarodno sodišče leta 1948 obsodilo na smrt.
Polemika glede risanega filma je toliko bolj silovita, ker so ravno zaradi obujanja japonskega militarizma vse bolj napeti odnosi Tokija
s Pekingom in Seulom. Tudi sedanji premier Šinzo Abe, katerega ded je bil vojni zločinec, je preveč nacionalistično usmerjen in želi
spremeniti ustavo, ki Japoncem onemogoča vojskovanje na tujih tleh. In v svojem govoru 15. avgusta ob obletnici japonske predaje
leta 1945 je Abe prekinil s dosedanjo tradicijo in se ni opravičil za trpljenje, ki so ga med drugo svetovno vojno in pred njo Japonci
povzročili azijskim deželam, zlasti Kitajski in Koreji. Napetosti na Daljnem vzhodu pa zaostrujejo še ozemeljski spori.
V Južni Koreji, kjer so Mijazakijevo risanko začeli predvajati 5. septembra, so tako zahtevali, da se prepove njeno predvajanje. Do
tega seveda ni prišlo in težko bi si predstavljali, da Veter se dviguje ne bi imel uspeha na Kitajskem in v Južni Koreji, saj je Mijazaki
tudi v teh dveh državah zelo priljubljen. Poleg tega ga na azijskem kontinentu cenijo tudi zato, ker je kritičen do japonskega
militarizma in tudi do premiera Abeja.
Da bi zmanjšal nasprotovanja svojemu novemu risanemu filmu, Mijazaki v zadnjih mesecih pogosto nastopa v medijih. Med drugim je
za levosredinski japonski dnevnik Asahi, ki nasprotuje obujanju japonske militaristične tradicije, izjavil, da je nameraval »ločiti
Horikošija« od skrajnih desničarjev, ki so se ga polastili kot »simbola domoljubja«. Skrajno desnico je tudi obtožil, da se poskuša z
znamenitim konstruktorjem letala otresti »svojega kompleksa manjvrednosti«. Konec julija pa je v pogovoru za južnokorejske
časopise dejal, da je želel narediti film o inženirju, ki je skonstruiral »lepa letala«, ne pa letala, ki so jih uporabljali med vojno.
Sredi julija pa je v besedilu, ki ga je napisal za japonski mesečnik Nepu, ostro napadel Abejevo namero, da spremeni pacifistično
ustavo. Zahteval je tudi, da se japonska vlada opraviči, ker so Japonci med drugo svetovno vojno mlade Korejke in Kitajke prisilili v
prostitucijo, tako da so se z njimi zabavali japonski vojaki. Prav tako je zahteval, da se jim izplača odškodnina.
Pravzaprav je tudi v risanem filmu izrazil nasprotovanje vojni, saj jo je prikazal kot sramotno in nepotrebno uničevanje človeških
življenj Tako tudi japonski militaristi niso zadovoljni z risanko in na spletu Mijazakija napadajo kot »izdajalca«.
OKVIR:
Polemika glede risanega filma Veter se dviguje pa ni le politično-zgodovinska. Japonsko društvo za nadzor porabe tobaka namreč
protestira, ker je v risanki preveč scen s kajenjem. Tako zlasti Jiro Horioši veliko kadi, kar naj bi bilo slabo sporočilo za otroke v
državi, kjer je prepovedano kajenje mlajšim do 20 let. Vendar vse te scene zgolj natančno in verodostojno prikazujejo dobo med
obema svetovnima vojnama, ko so tudi na Japonskem veliko kadili.
Mihael Šorl

3 of 7

26. 02. 14 15:02

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

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

11.09.2013

Obveščamo vas, da je razstava sodobnega norveškega stripa Nordavind! v Galeriji KUD France Prešeren je podaljšana do
nedelje, 15. septembra 2013. KUD France Prešeren je odprt vsak dan od 11. do 18. ure.
V tem tednu se Stripburger s svojimi stripovskimi posla-sticami predstavlja tudi na večih sejmih: v torek, 10. septembra lahko
od 17. ure dalje obiščete našo stojnico na sejmu pred stavbo Pešaki na Metelkovi, v sredo, 11. septembra nas naj-dete na
knjižnem sejmu Knige v gibanju v okviru zdaj že tra-dicionalne prireditve Znanost na grize v preddverju Atrija SAZU, v soboto, 14.
septembra pa na STRIPOLISfestu, enodnevnem festivalu stripa v Kinu Šiška.
NAPOVEDUJEMO:
Pozor, delo!, razstava v Muzeju premogovništva Velenje,
7. november 2013
Poslednja vžigalica (produkcija: Kuš!), razstava v
CUK Kino Šiška, 25. november 2013

10.09.2013
Vsi, ki se počutite ustvarjalne in navdihnjene vabimo, da se preiskusite v risanju stripa.
Zveza prijateljev mladine Maribor razpisuje natečaj za najboljši strip na temo "Čevljarčki današnjih dni".
V Studiu Sanda smo stopili zraven, ker želimo vspodbujati domišljijo in kreativnost pri ljudeh ter zato tudi prispevali praktične
nagrade za najboljše ustvarjalce.

PREDMET NATEČAJA
Predmet natečaja je strip na temo "Čevljarčki današnjih dni". Strip naj govori o
pogumu in pripravljenosti pomagati sočloveku v današnjem času in okolju, v katerem
živimo. Vprašajmo se, kaj bi spremenil v družbi, če bi imel neomejeno količino
poguma. Naš pogum se lahko začne z majhnimi stvarmi, kot je zaščititi mlajše in
nemočne, pomagati starejšim, socialno ogroženim in podobno. S pogumom pa se
lahko lotite spreminjati tudi višje vrednote in stvari v družbi, ki se vam zdijo
nepravične in nemoralne. Osnova za strip pa je legenda o čevljarčku.
NAMEN
Obuditi želimo legendo o mladem čevljarčku, ki je rešil Maribor pred Turki. Njegov
pogum in ustvarjalno dejanje je lahko vez med preteklostjo in današnjim časom ter
nagovarja mladega človeka k aktivni participaciji v družbenih procesih. Mlade želimo
vključiti v različne kulturne in umetniške dejavnosti (področje gledališke, filmske,
likovne in literarne ustvarjalnosti), dvigniti zavest o kulturni dediščini lokalnega okolja
ter jih opomniti na njihovo ekonomsko moč. Dejstvo, da je bil čevljarček mladoleten
vajenec, ki je delo opravljal že v rosnih letih, nas je namreč spodbudilo, da v projekt
vključimo obravnavo problema izkoriščanja otrok zaradi ekonomskih koristi. Tako
jeseni načrtujemo tudi mednarodno srečanje, kjer bodo mladi razmišljali o tej
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problematiki, iskali ideje in predloge, kako lahko preprečimo delo otrok in kaj lahko
naredimo kot posamezniki.
Program bomo zaokrožili s 'ČEVLJARČKOVIM FESTIVALOM' (23. – 27. september
2013), kjer bodo udeleženci predstavili rezultate svoje ustvarjalnosti.
Več o programu najdete tukaj.

TEHNIČNE ZAHTEVE
- strip naj obsega 1 do 5 strani po 2 do 8 sličic,
- format: A4 ali A3.
SODELOVANJE NA NATEČAJU:
- na natečaju lahko sodelujejo mladi med 15. in 29. letom,
- vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi izdelki.
ROK IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo je 21. september 2013.
Izdelek je potrebno oddati na CD/DVD-ju po pošti (na naslov ZPM Maribor,
Razlagova 16, 2000 Maribor, s pripisom »NATEČAJ – STRIP«) ali po e-pošti (na
e-naslov info.dum@zpm-mb.si). Vsak strip mora biti poimenovan na sledeči način:
naslov stripa_ime in priimek avtorja. Izdelku je potrebno dodati tekst, kjer so zapisani
osebni podatki (ime in priimek, naslov, občina, datum rojstva, telefonska številka in
elektronski naslov) in kratka predstavitev avtorja.
IZBOR
Tričlanska strokovna žirija bo pri ocenjevanju upoštevala sledeče kriterije: kvaliteta
risbe in kvaliteta zgodbe. Nagrajeni bodo trije najboljši izdelki. Rezultati natečaja
bodo objavljeni na spletni strani ZPM Maribor, najkasneje do 24. september 2013.
NAGRADE
- glavna nagrada je brezplačen tečaj risanja, ki ga podarja Studio Sanda
- avtorji najboljših stripov bodo prejeli praktične nagrade,
- najboljši stripi bodo javno predstavljeni na Čevljarčkovem festivalu,
- objava v priložnostni publikaciji in/ali na spletni strani.
AVTORSTVO:
- Udeleženci natečaja so sami odgovorni za avtorstvo poslanih del.
- S sodelovanjem na natečaju sodelujoči preda ZPM Maribor časovno neomejeno
pravico do uporabe nagrajenega izdelka za namen promocije in izvajanja projekta.
- Prijavitelj soglaša z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za potrebe natečaja in
nadaljnjega obveščanja o aktivnostih ZPM Maribor.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb izvedbe natečaja zaradi nepredvidljivih
okoliščin. Morebitne spremembe bomo objavili na spletni strani ZPM Maribor.
Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na e-naslovu: info.dum@zpm-mb.si.

10.09.2013
Diareja
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Striparja odkorakala zaradi "prepovedane lezbične poroke"
So se pri DC Comics ustrašili lastne drzne poteze izpred nekaj mesecev?
9. september 2013 ob 21:22,
zadnji poseg: 9. september 2013 ob 21:41
Ljubljana - MMC RTV SLO
Pri DC Comics so lani, ko so v strip o Batwoman vključili prvo lezbično snubitev v zgodovini žanra, pisali zgodovino. A
kaj, ko je zdaj založnik, tako vsaj trdita avtorja stripa, dejansko poroko "prepovedal".
J. H. Williams in W. Haden Blackman, avtorja stripa o zakrinkani maščevalki Batwoman, sta v jeznem zapisu na svojem blogu
razkrila, zakaj odhajata od DC Comics: od njiju so namreč zahtevali, naj "spremenita ali popolnoma opustita rdečo nit zgodbe, za
katero se jima zdi, da je ključna za lik in za celo serijo."
Strip, ki je (spet) začel izhajati leta 2010, je samostojna zgodba o Kate Kane, kot je Batwoman ime v vsakodnevnem življenju. Kate
je bila zaradi namigovanj, da je istospolno usmerjena, prisiljena zapustiti vojaško akademijo - kar je bil precej kontroverzen zaplet
glede na to, da je strip izšel, preden so ZDA umaknile svoje "ne sprašuj in ne govori" načelo v zvezi z istospolno usmerjenimi
zaposlenimi.
Soavtorja stripa zdaj trdita, da je založba od njiju zahtevala, naj spremenita več elementov zgodbe, ki segajo v sam začetek stripa,
med njimi tudi, "kar je najbolj srce parajoče", naj se izogneta Katini poroki z dolgoletno partnerico Maggie.
Uredniške odločitve v zadnjem hipu
"Naročeno nama je bilo, naj pozabiva na to, da bi opisala izvor Killer Croca, naj drastično spremeniva konec trenutnega loka zgodbe,
ki bi vplival na junaško prihodnost Batwoman, in - kar je najbolj srce parajoče - naj nikoli ne pokaževa, kako se Kate in Maggie
poročita. Vse te uredniške odločitve so se zgodile v zadnjem hipu, po več kot enem letu načrtovanja in skiciranja na najini strani."
Februarja letos, tik po izidu prelomne številke, v kateri je Batwoman svojemu dekletu razkrila pravo identiteto in jo prosila za roko, je
Williams izjavil: "Batwoman je pomemben lik, tudi s sociološkega vidika, in njen vpliv sega onkraj natiskanih strani sveta, v katerem
živi; sega v našega in vpliva na ljudi, ki pridejo v stik z njeno zgodbo."
V zgodovini stripov še ni bilo veliko istospolno usmerjenih junakov: lani se je razkril Zelena svetilka (Green lantern), Batmana pa je
"razkrinkal" nov roman italijanskega pisatelja Marca Mancassole. La vita erotica dei superuomini (Erotično življenje
superjunakov) Batmana in Robina prikaže kot par ostarelih gejev, ki sta si nenehno v laseh in med katerima je vsaka strast že davno
ugasnila. Z odkrito istospolno usmerjenim Batmanom je Mancassola samo konkretiziral namige, ki se v stripovski in filmski zgodovini
lika pojavljajo že skoraj od samega začetka. Grant Morrison, ki je za DC Comics nekaj časa pisal stripe o Batmanu, je že pred časom
povedal, da je "lik zamišljen kot heteroseksualec, da pa je premisa celotnega koncepta popolnoma gejevska". (George Clooney, ki je
Batmana leta 1997 igral v filmu Batman & Robin, je v preteklosti že izjavil, da je namerno hotel zbujati vtis, da je istospolno
usmerjen.)
Batwoman se je prvič pojavila leta 1956 v stripu o Batmanu kot predmet junakovega poželenja - ironično, v strip so jo dali ravno zato,
da bi zatrli namigovanja na Batmanovo homoseksualnost, ki jih je podžigala knjiga Zapeljevanje nedolžnih nemškega psihiatra
Fredrica Werthama.
Potem ko o njej 40 let ni bilo ne duha ne sluha, se je leta 2006 pojavila najprej v Infinite Crisis, čez štiri leta pa so ji pri DC Comics
namenili lasten strip. Junakinja je judovskega rodu in je najbolj izpostavljen gejevski lik v zgodovini založbe.
A. J.

Batwoman med zgodovinsko snubitvijo. Poročnih zvonov očitno nikoli ne bomo slišali. Foto: DC Comics
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DC Comics so se letos že drugič znašli v nemilosti organizacij LGTB: številni lastniki striparnic so jih bojkotirali, ko se je
razvedelo, da so za pisanje novega zgodbenega loka Supermana najeli Orsona Scotta, odkrito protigejevsko
usmerjenega mormonskega pisatelja. Foto: DC Comics

Pri Marvel Comics so že leta 1992 razkrili, da je Northstar, eden izmed junakov, povezanih z Možmi X, istospolno
usmerjen. Dvajset let pozneje, junija lani, se je poročil z dolgoletnim partnerjem Kylom. Foto: Marvel Comics
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/striparja-odkorakala-zaradi-prepovedane-lezbicne-poroke/317293
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