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29.09.2010
  
Spoštovani!

Zaradi preobilice mailov in različnih vprašanj glede Zbirke Miki Muster nisem v stanju odgovarjati vsakemu posebej, zato splošen odgovor
vsem.

Zbirka Miki Muster bo štela 11 knjig, A5 formata v trdi vezavi. Cena posamezne knjige je  25,00 eur, izšle bojo predvidoma v 3. letih.
Prva knjiga  v nakladi 750 kom. je razprodana.
Ponatis je na zalogi.
Izšla je 2. knjiga.
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili podpisovanje 30.09.2010 ob 19:00 uri v Strip.art.nici Buch.
Letos naj bi izšla še najmanj tretja knjiga.

Če želite knjigo prejeti po pošti vam zaračunamo še oblazinjeno koverto  v vrednosti 0,50 eur.
Knjige pošiljamo po kurirski službi na odkup, njihovi stroški so 7,44 eur, torej vas vse skupaj stane 32,94 eur.

Vse, ki želite knjigo prejeti po pošti prosim, da mi še enkrat pošljete mail s svojimi točnimi podatki, ki so: ime in priimek, naslov, poštna
številka in pošta, ter številko gsm telefona, če tega nimate, številko stacionarnega telefona.
Knjige so večinoma dostavljajo v dopoldanskem času, če vas ne bo doma, vas bojo poklicali ali vam pustili obvestilo, kdaj in kje lahko pošiljko
preuzamete.

Če želite po pošti prejeti celotno zbirko 11 knjig, to napišite v mailu in vse naslednje knjige boste dobili brez dodatnega naročanja, čim bojo
izšle.
Naročila sprejemamo na info@stripi.si.

Hvala za vaš nakup!

Aleksander Buh
Strip.art.nica Buch
  

 
24.09.2010
 
Novo:

Izšla je 2. knjiga iz Zbirke Miki Muster.
Miki jo bo podpisoval predvidoma v četrtek, 30.09.2010, ob 19:00 uri.
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24.09.2010
  
Novo:
  
- Iztok Sitar, Striporeki
 

 

  

 
21.09.2010
  
Akcija
  
Do konca septembra vam nudimo 15% popusta tudi na vse hrvaške in srbske strip albume, ki so izšli po 1. maju 2010.
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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
  
Ceneje kot v Zagrebu in Beogradu
 
Še dober teden imate čas, da kupite hrvaške in srbske strip albume ceneje, kot so pri njih.

  

 
13.09.2010
  
Novo
 
Ilustrirani klasici
- Robin Hood
- Rat svjetova
Ilustrirani klasici za djecu
- Snjeguljica i sedam patuljaka
- Crvenkapica
- Cvilidreta
- Trnoružica
- Pepeljuga
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06.09.2010
 
Novo:
  
- Čarovnikov vajenec 

V sveže odprti Trubarjevi hiši literature so v petek predstavili že osmo izdajo legendarnega romana Čarovnikov vajenec Evalda Flisarja, a tokrat
v nekoliko drugačni obliki: gre namreč za stripovsko različico ilustratorja Damijana Stepančiča, eno izmed novitet v zbirki Knjige za vsakogar,
ki izhaja v okviru programa Ljubljana Svetovna prestolnica knjige. 
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"S to izdajo Čarovnikovega vajenca si tako kot s stripovskimi albumi Graffit, ki pa so namenjeni mlajšim bralcem prizadevamo popularizirati
strip in razvijati bralno kulturo v Sloveniji," je poslanstvo nove knjige opisal načelnik oddelka za kulturo mestne uprave MOL dr. Uroš Grilc.
"Tu smo Slovenci namreč še zelo konzervativni," je dodal.
 
Flisar, ki se v tem pogledu tudi sam prišteva med "konzervativne Slovence", je priznal, "da je bilo nastajanje nove, likovno obogatene verzije
dvajset let po nastanku izvirnika mučno delo". "Ne samo zaradi teksta, ki sem ga malo skrajšal, temveč tudi zaradi domišljije, katere me je s
stripovskimi podobami likov Damijan oropal," se je še pošalil. "V stripovsko adaptacijo zgodbe je bilo vloženih veliko živcev in razmišljanja, saj
smo pravzaprav orali ledino," je bil iskren tudi Stepančič, ki je bil tudi pobudnik projekta: "Gre namreč za prvi tak poskus v Sloveniji, čeprav je
to v tujini že normalen način izdajanja leposlovja."

V zadnjem času je tudi v filmskem svetu vedno bolj pogosta praksa, da filme posnamejo po stripovski predlogi, zato so Flisarja pobarali tudi o
tej možnosti: "O filmu ne razmišljam, ker je ta roman za kaj takega prekompleksen," je na namig odvrnil avtor. 
 
Vir: http://www.dnevnik.si/novice/kultura/1042385485
 

 
03.08.2010
  
Novo:

- Evald Flisar, Damijan Stepančič - Čarovnikov vajenec - 3,00 eur
- Miša - Mastna past, 9,90 eur
 

Nova poslastica za ljubitelje stripa
Miša in njene prigode
4. maj 2010 ob 20:46
Ljubljana - MMC RTV SLO

Strip Miša - Mastna past v središče postavlja Mišo, ki je družbeno kritična, čeprav se sama tega ne zaveda.

Sodelovanje Staneta Krena in Andreja Rozmana - Roze je dalo nedavno izdani strip Miša - Mastna past, ki je namenjen širši publiki in spada v
serijo posthumnih izdaj Staneta Krena. Mariborski likovni pedagog in stripar Stane Kren je že kot otrok kazal nagnjenje do likovnega
upodabljanja, karikaturni risbi in stripu pa se je prvič resneje posvetil v gimnazijskem obdobju. Prvo objavo stripa je doživel šele aprila 2000,
ko so v Slovenskih novicah prvič objavili njegov strip Maca, ki je postal osnova njegovega nadaljnjega stripovskega ustvarjanja.

Brez erotičnega pridiha ne gre
Strip, ki je v Novicah izhajal kar nekaj let, sestavlja 800 nepovezanih šaljivih epizod v okviru kontinuiranega cikla na temo vsakdanjega
življenja seksi blondinke Mace, ki igra glavno vlogo tudi v "znanstveno fantastično" zasnovanem erotičnem stripu Mastna past v 240 kadrih,
kjer se kot tekstopisec pojavi Andrej Rozman - Roza. Mastno past je Stane Kren premierno predstavil ob otvoritvi samostojne razstave
septembra 2002 v Galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor.

Stane Kren je svoje stripovske zgodbe zasnoval predvsem kot pronicljive, hudomušne satire, s katerimi neusmiljeno opozarja na človeške
napake, vendar pa lahko pri razkrivanju "pregreh" zaznamo tudi blagohotnost v skladu z avtorjevo subtilno, venomer razmišljujočo in
raziskujočo duševnostjo.

L. Š. 
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Miša je bila najprej Maca, ki se je iz blondinke lahko prelevila v rdečelasko, ta pa se lahko preobrazi tudi v Francozinjo Michelle. Erotično
prekipevajoča Miša je po potrebi naivna ali prebrisana, zmeraj pa je simpatična.
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nova-poslastica-za-ljubitelje-stripa/229414
 

 
03.08.2010
  
Kupim
  

  

 
01.08.2010 
 
Novo:
 
Veseli četvrtak
- Zagor 31-34, Zagor specijal 10, Zagor odabrane priče 7-9, Zagor kolekcionarsko izdanje
  12, Dylan Dog 31-34, Dylan Dog Super Book 12-13, Dylan Dog kolekcionarsko izdanje 8- 
  9, Dampyr 31-33, Mister No 30-33, Tex Willer 23-26, Martin Mystere 12-13, Brad Barron 9,
  Komandant Mark 8  
Marketprint
- Stripoteka 1064-1068
Darkwood
- Gea 2-3
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01.08.2010
   

- 30%
 
Od 01.09.2010 vam nudimo 30% popusta na vse srbske in
hrvaške strip albume, ki so izšli do 30.04.2010.
 

 
01.08.2010
  
Parkiranje v TPC Murgle
 
3 ure parkiranja v Murgle centru imate zastonj.
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