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26.08.2009

Novo:

Izšel je 12. album iz zbirke Republika Strip

Marko Kociper: Jazbec in ostali svet
Izdajatelj: Forum Ljubljana
Zbirka: Republika Strip
Št. strani: 64
Tisk: črnobel s sivimi poltoni
Vezava: broširana
Naklada: 500 izvodov
Cena: 7 evrov

     Marko Kociper: Jazbec in ostali svet
     odprtje: 25. avgust 2009 ob 20.00
     razstava stripov in predstavitev novega albuma
     25. avg. – 7. sept. 2009

     Sklop razstav pod skupnim naslovom Slovenski stripovski klasiki zaključujemo z
razstavo Marka Kocipra, avtorja generacije, ki je zaključila projekt Slovenski strip
klasiki. Nedvomno gre tudi za enega trenutno najbolj plodovitih slovenskih avtorjev z
izredno svojskim likovnim in pripovednim avtorskim pečatom.

     Rdeča nit, ki se vleče skozi stripovsko ustvarjanje Marka Kocipra (1969) je erotika.
Zdrsu v ceneno pornografijo se avtor izmika s humorjem, ter z grotesknostjo in
absurdnostjo situacij, v katere zapleta svoje like. Njegove stripe bi lahko definirali še z
nekaterimi drugimi zvrstnimi oznakami; zlasti sta to avtobiografija in satira, občasno
tudi znanstvena fantastika.

    Omenjene lastnosti veljajo tudi za novi Kociprov album Jazbec in ostali svet, ki
bo izšel v zbirki Republika Strip. Album združuje zgodbe, ki so doslej izhajale v
nadaljevanjih v reviji Polet. Zgodbe tega albuma temeljijo na pripovedkah
severnoameriških Indijancev, očividno pa jih je avtor cepil z lokalnim duhom. Čeprav
Kociprov stripovski svet poseljujejo antropomorfni živalski liki in vesoljci (ljudje z
zvezd), imamo namreč občutek, da nismo daleč od našega tukaj-in-zdaj. V središču
dogajanja je kajpak Jazbec, ničkaj kreposten lik - zabušant, ženskar in neskromen
pivec. Njegove slabosti so dokaj ljudske, in tudi zato vzbuja nemalo simpatij.

     Poleg originalnih strani iz albuma Jazbec in ostali svet, ki bo premierno
predstavljen na odprtju, bo razstava vključevala tudi Kociprova dela starejšega datuma: Erotični almanah, Hardy hard hotel,
Deja vu in Prvič. Z izjemo zadnjega med omenjenimi stripi, ki je izšel v antologiji Deveta soba, gre za dela, ki doslej še niso bila
zbrana v knjižni obliki.

     Marko Kociper je debitiral z albumom Svinjsko dobrih osem let (MKC, Koper 2000). Sledila sta mu albuma Podgana (2002) in Dika
(2005), ki sta oba izšla pri Forumu Ljubljana. Pri isti založbi je izšla tudi antologija Deveta soba, ki vključuje Kociprov strip Prvič. Poleg
albumskih izdaj se lahko Marko Kociper pohvali tudi z objavami v številnih serijskih publikacijah; od leta 2005 dalje je to zlasti Polet, v
katerem tedensko objavlja svoje stripe. Poleg tega je doslej objavljal tudi v Delu, Mladini, Poliglotu ...
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Novo - že v prodaji:

- Humornik št. 1

http://humornik.si/humornik
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Revija HUMORNIK bo almanah, ki bo izhajal na tri mesece (štirje letni časi) na 160-ih straneh. Prva številka bo izšla 4. septembra 2009 (v
Strip.art.nici Buch že v prodaji), po ceni 5,50 € pa bo revija dosegljiva na več kot 1.800 prodajnih mestih in na 550 poštah ter knjigarnah po
vsej Sloveniji. Skrbel bo za razvoj humor ne kulture, za spodbujanje satirične stripovske ustvarjalnosti ter za vnovično renesanso klasične
humoreske (ste vedeli, da od več sto slovenskih pisateljev/ic ni osebe mlajše od 50 let, ki bi izdajala zbirke humoresk!?). Uveljavljeni pisatelji,
humoristi in ustvarjalci s področja gledališča, filma, televizije, glasbe in stendapa bodo odslej tudi v tiskani obliki vsem generacijam bralcev
prinašali sveže, zanimive, zabavne in pestre vsebine: intervjuje, portrete, aforizme, šale, humoreske, verze, stripe, izobraževalno-kulturne članke,
različne uganke itd.

Med drugim naj bi v njem našli vsaj 12 strani stripov avtorjev kot so:
Zoran Smiljanič, Damijan Sovec, Matej Lavrenčič, Iztok Sitar, Jure Engelsberg, Matej Kocjan, Gašper Rus, Borut Ivaniševič, Jim Davis
(Garfield) in Dik Browne (Hogar Grozni)

Obseg: 160 strani
Tisk: barvni ovitek, 16 barvnih strani, 144 črno-belih strani
Naklada: 8.000 izvodov 

Izdajatelj:
Grafični atelje Zenit
Žiga Valetič
Urednik stripa: Zoran Smiljanič

 

 

 

 
17.08.2009

Marko Kociper: Jazbec in ostali svet
Trnfest, KUD France Preseren, Ljubljana
odprtje: 25. avgust 2009 ob 20.00
razstava stripov in predstavitev novega albuma

Sklop razstav pod skupnim naslovom Slovenski stripovski klasiki
zakljucujemo z razstavo Marka Kocipra, avtorja generacije, ki je
zakljucila projekt Slovenski strip klasiki. Nedvomno gre tudi za enega
trenutno najbolj plodovitih slovenskih avtorjev z izredno svojskim
likovnim in pripovednim avtorskim pecatom. Ob otvoritvi bo avtor
predstavil svoj nov album Jazbec in ostali svet.

 
14.08.2009

NOVO:

- Strip Bumerang 32
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- Princ noči 3,4

 

 
14.08.2009

Tomaž Lavrič - Evropa
Predstavitev stripa bo v četrtek, 10. septembra 2009, ob 19:00 uri v Strip.art.nici Buch.
Z nami bosta avtor Tomaž Lavrič in založnik Marko Šunji√¶.
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Predstavitev stripa na internetni strani založnika:

Orka 13 • Evropa • 144 stranica • C/B • 215 x 280 mm • tvrdi uvez • Scenarij Tomaž Lavrič • Crtež Tomaž Lavrič • Prijevod
Vladimir Tadi√¶ • Lektura i redaktura Marko Šunji√¶ • Dizajn Melina Mikuli√¶

Nekoliko emigranata iz bivše Jugoslavije prelazi granicu i dolaze u Trst. Me√∞u njima je i Žile, Srbin, bivši vojnik i kriminalac. U Italiji
ga čeka Cigla koji √¶e ga odvesti u Njemačku kod strica Mile, gangstera kojeg nije vidio od djetinjstva. Me√∞utim, Žile nije sve što
Cigla prevozi, pa su prilikom prve policijske kontrole obojica prisiljeni ostaviti auto i pobje√¶i. Nakon kratkih, ali vrlo burnih i nasilnih
zaustavljanja u Francuskoj i Belgiji konačno stižu u Njemačku gdje √¶e Žile otkriti kako se iza sjaja i blještavila Europe krije isti onaj
jad i bijeda kao i u Jugi, sve ono od čega je htio pobje√¶i...

Evropa je gangstersko-gastarbajterski blues ceste u kojem se miješaju smijeh i suze, bijeda i bogatstvo, vedrina i gorčina, nada i
razočarenje...
Evropa je Balkan.

Več na:  http://www.fibra.hr/index.asp?cat=6&SeriesID=3&TitleID=78

 
14.08.2009

NOVO:
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13.08.2009

NOVO:

- Alan Ford 86, AF priče 7, Dylan Dog 107, Mr. No 52, Mr. No maxi - Nešto se promijenilo, Zagor 164,
  Zagor maxi 9, Martin Mystere 75, MM specijal ljeto 2009 - Escherov svijet, MM maxi 3, Fantastic Four 07
- Lacky Luke 15-22 (HC)
- Mali rendžer 36-41
- WarCraft Legende 4
- Muchacho, Odgoda, Putovanje u Italiju, Zašto sam ubio Pierrea, Najneprospavanije noči
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12.08.2009

NOVO:

- Husar 12, 13, 14

 
12.08.2009

Humornik
Nova revija za humor in satiro

Po dvajsetih letih zatišja bo v slovenskem revijalno-časopisnem prostoru začel izhajati satirični almanah HUMORNIK, tokrat v bolj
sodobni različici, saj bo poleg humorno-satiričnih vsebin vključeval tudi popolni razgled po humorju v gledališčih, kinematografih,
televiziji, literaturi, glasbi, stand-up komediji, stripu in karikaturi. HUMORNIK bo izhajal kot tromesečni almanah na 160 straneh,
tedensko pa tudi kot spletni list. Večina HUMORNIKOVE vsebine je kulturno-humorističnega značaja, ustvarjal pa ga bo cvet slovenske
humoristične besede in slike.

V petek 4. septembra prva številka
in podelitev dveh novih nagrad
Prva številka HUMORNIKA bo v petek, 4. septembra, dosegljiva na 2.300 prodajnih mestih po vsej Sloveniji: v kioskih, trgovinah,
bencinskih črpalkah, na poštah in v knjigarnah. Tega dne ob 19. uri bo v Kavarni Slovenskega etnografskega muzeja tudi prva
podelitev dveh novih nagrad, katerih ustanovitelj je revija HUMORNIK:
• nagrada Humornik za literarne dosežke na področju humorja in satire
• nagrada Milka Bambiča za umetniške dosežke na področju stripa.
Več si lahko preberete na spletni strani www.humornik.si.
VABLJENI!

Vsebina prve številke in njeni ustvarjalci
K sodelovanju pri reviji HUMORNIK smo uspeli privabiti številne domače in tuje ustvarjalce vseh generacij (in spolov), prav tako pa so
se na povabilo k sodelovanju zelo lepo odzvale tudi kulturne ustanove: knjižne založbe, komercialna in profesionalna gledališka,
kino-distributerji, organizatorji dogodkov stand-up komedije itd. Že prva številka HUMORNIKA bo zato ponudila izjemno pester spekter
vsebin in prispevkov, ki pa večinoma trudijo za obelodanjanje dobrih novic ter za obujanje življenjske vedrine in optimizma. Poleg
dejstva, da gre za trenutno edino vseprisotno slovensko revijo, ki združuje različna kulturna področja, je njena druga posebnost prav
njen pozitivni čustveno-intelektualni naboj! Pa si na kratko poglejmo vsebino prve številke:
Stripi: Hogar Grozni, Super Janez, Garfield, Mene-žer, Stric Humornik, Župan Urban, Pr. n. št., Robi, Pija ...
Humoreske: Ephraim Kishon, Milan Petek Levokov, Fran Milčinski, Andrej Lupinc, Marinka M. Miklič ...
Aforizmi: Evgen Jurič, Žarko Petan, Janja Vidmar, Uroš Vošnjak, Milan Fridauer - Fredi
Članki: Na snemanju nanizanke Lepo je biti sosed, intervju z Urošem Fürstom, Portret Boža Kosa, Deset animiranih komedij
2009–2011, Kratka zgodovina slovenskih satiričnih listov, Satira Zmelkoow ...
Kolumne: Branko Gradišnik, Lucija Ćirovi√¶, Gorazd Mevlja, Matej Krajnc, Evgen Jurič, Žiga Valetič ...
Drugo: Stand-up, odlomek Bratov Marx, križanke, POPOLNI  HUMORISTIČNI KAŽIPOT, kviz, sudoku, šale, Pavlihov horoskop,
Humornikova možanska vadba ...

Ambicije za prihodnost
HUMORNIK nastaja kot samoiniciativni projekt lastnika edine zbirke proznega humorja, napisanega ali prevedenega v slovenski jezik.
Sem samostojni podjetnik, pisatelj, publicist in grafični oblikovalec, v revijo pa sem vložil vsa prihranjena sredstva iz svoje podjetniške
poti. Obstoj in prihodnost revije sta zaenkrat odvisna izključno od odziva bralcev, v prihodnje pa bo HUMORNIK lahko izhajal tudi kot
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mesečnik, ali pa celo samo na vsakih šest mesecev. Vse je odvisno od prodaje in od morebitnega interesa za sodelovanje dodatnih
poslovnih partnerjev. Zamisli za prihodnost je ogromno: od postavitve kulturno-izobraževalnega središča »Hiša humorja« v Ljubljani,
do lastne radijske in televizijske oddaje ali celo zabaviščnega parka :)
Žiga Valetič, glavni urednik
.
.
V Strip.art.nici Buch bo Humornik v prodaji od 25.08.2009 dalje.
.

 
11.08.2009

NOVO:

 
10.08.2009

V prodaji:

 

 
06.08.2009

Novo:

Ludens, Strip agent, Bookglobe
- Tex 94, Tex maxi 8, Zagor 176, Zagor klasik 14, Zagor almanah 6, Chico 10, Blek 25, Dylan Dog  
 almanah 6, DD gigant 6, Alan Ford extra 32, Spider-Man Amazing 8, Maxmagnus HC 11, 12, Lucky
 Luke SC

Fibra
- Ken Parker HC 65-72

Zagrebačka naklada
- Gaston 8, 9 SC+HC

Algoritam
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- Negima 14, Oštrica 13, Kula tmine

Tino
- Modesty Blaise 3 SC+HC

    

    

 
05.08.2009

Obvestilo!
I.
V petek bojo v prodaji novi hrvaški kiosk stripi.
Spisek si poglejte jutri zvečer.

II.
Zaradi dopusta bo med 17.08 in 21.08. veljal drugačen delovni čas, objavljen bo naslednjo sredo.

III.
Spodaj pa si poglejte, kaj bom medtem delal jaz.
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03.08.2009

NOVO:

- Hellboy: Kutija zla puna I, II

Zopet na zalogi:

- Izbacivač 1, 2
- Kalvin i Hobs: Nešto balavi ispod kreveta
- Technotice (HC in SC)
- Tehnopape
- Dylan Dog gigant 1-6
- Inkal 1-6
- Bernard Panasonik
- Uderzo u skicama prijatelja
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