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 Novo-stripi   

 

 
29.11.2013
 

Akcija
  
- Sokol in golobica SC ali HC         10 eur
- Bosanski kiosk stripi                   - 20%
- Poklonim večje število stripov v italijanščini
 

 
28.11.2013
 

Akcija
 
- ZS, LMS, Stripoteka, Eks almanah, Strip art...      0,50 eur/kom.
- 20% popusta na vse hrvaške in srbske albume in na vse srbske kiosk stripe. 
  
Popusti veljajo do torka 03.12.2013.
 
Trgovina bo odprta tudi v soboto 30.11. in nedeljo 01.12.2013 od 10:00-14:00 ure.
Vhod iz zadnje strani.
  

 
27.11.2013
  
Mestna knjižnica Ljubljana in Strip.art.nica Buch - Strip ob bok knjižnim klasikom  
  

Risba, raca, raj - Izar Lunaček
  
Knjižnica Prežihov Voranc
Otvoritev razstave - Ponedeljek, 02. december 2013 ob 19:00
Zaprtje razstave - Sobota, 04. januar 2014  
 

  
Izar Lunaček je bil rojen leta 1979 v Ljubljani. Leta 1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal dvopredmetni študij filozofije in primerjalne
književnosti, kjer je diplomiral spomladi leta 2004. Njegova filozofska diploma je bila nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 1999 je
vpisal tudi študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom Metke Krašovec diplomiral leta 2007.

Že od leta 1994 redno objavlja stripe in ilustracije v slovenskih medijih, ki so izšli tudi v več samostojnih publikacijah in bili razstavljeni na več
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samostojnih razstavah. Leta 2009 je doktoriral iz filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil prej več let tudi zaposlen kot mladi
raziskovalec, svoj doktorat pa je leta 2011 izdal tudi v obliki znanstvene monografije o svetem in smešnem.

Odprtje razstave in pogovorni večer z Izarjem Lunačkom, ki ga bo vodil Aleksander Buh, bo v ponedeljek 2. decembra 2013, ob 19. uri.
Odprtje razstave bosta glasbeno obogatila kitarist Aleksander Kuzmič in francoski violončelist Toby Kuhn.
 

 

 
26.11.2013
 

Akcija
 
- Maus II (ZRC)                                                  3 eur
- Miki Muster, Turki Turki... (Galerija 2, Vrhnika)    5 eur
- Passion de Pressheren (K.U.D. France Prešeren)  3 eur
 

 
26.11.2013
 

Akcija
 
- Strip Bumerang (različne številke)   1,50 eur/kom.
- Rdečebradčeva mladost 4, 5           1,50 eur/kom.
- Lester Cockney 1, 2                       1,50 eur/kom.
- Princ noči 1, 2                                1,50 eur/kom.
- Sveti trikotnik 5, 6, 7                      1,50 eur/kom.
 

 
25.11.2013
 

SMILJANIĆEVI STRIPOVSKI VEČERI

Meksikajnarji znova oblegajo Kranj
Mestna knjižnica Kranj, 27. 11. 2013 ob 19. uri
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Z novembrom začenja Mestna knjižnica Kranj dolge zimske večere enkrat mesečno popestriti s pogovorom o stripu. Pogovore bo vodil
stripovski avtor Zoran Smiljanić, gostje pa bojo slovenski, pa tudi tuji avtorji stripov, med drugim se nam obeta pogovor s francoskim
vitezom umetnosti Igorjem Kordejem.

Uvodni pogovor v sredo, 27. novembra z Zoranom Smiljanićem in Marijanom Pušacem, bo izjemoma vodil Aleksander Buh.

  
Vabljeni v sredo ob 19. uri v Mestno knjižnico Kranj!
 

 
16.11.2013
 
Cankarjev dom
 

29. slovenski knjižni sejem, 20.-24.11.2013
  
Razstava stripa
 
2. preddverje v času 29. slovenskega knjižnega sejma
 
Razstavo, ki bo spremljala letošnji 29. slovenski knjižni sejem v 2. preddverju, bo postavila Strip.art.nica Buch - specializirana
trgovina s stripi.
  
Obiskovalci si boste lahko ogledali originalne skice in izdelke slovenskih avtorjev kot so Miki Muster, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič,
Zoran Smiljanić, Marko Kociper, Iztok Sitar, Izar Lunaček... Na razstavi pa bo na ogled tudi nekaj del tujih avtorjev.
 

 
  
Prikazan bo celoten postopek nastajanja stripa, od idejnih skic, osnov s svinčnikom, tuširanja in koloriranja, do tiskanja in vezave v
knjigo. Posebej zanimiva bo primerjava originalne risbe naslovnice knjige s končnim izdelkom.
   
Ob razstavi bodo v času sejma na prostoru Strip.art.nice Buch (poleg razstave stripa), vsak dan ob 17. uri organizirana tudi
srečanja z ustvarjalci, ki bodo na sejmu kupljene knjige tudi podpisali, z malo sreče pa vam vanje tudi kaj narisali:
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Sreda, 20. november         Marko Kociper, Jakob Klemenčič, Matej De Cecco
Četrtek, 21. november       Miki Muster
Petek, 22. november         Zoran Smiljanić
Sobota, 23. november       Izar Lunaček, Gašper Rus
  

 
06.11.2013
  
Novo:
 

   
   

 
05.11.2013
 

Že v prodaji:
 

Miki Muster 10
 
Miki bo knjigo podpisoval v četrtek 7. novembra 2013 ob 19:00 uri.
 

Cena: 25 eur
 
Prosimo za plačilo v gotovini, pri plačevanju s karticami gre taakooo počasi.
Hvala!
 

 
04.11.2013
 
Novo:
 
- Zagor 216
- Zagor extra 229
- Dylan Dog extra 86
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02.11.2013
 

Meksikajnarji 4
  
Zoran je narisal vsem, ki ste pustili album v trgovini.
Knjige lahko prevzamete od ponedeljka dalje.
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