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Nove izdaje stripov
Rdeči alarm, Jure Krt, Ču ču čaki
 
Revija Stripburger je v svoji založniški dejavnosti letos pripravila deset novosti. Najnovejša izdaja med njimi je stripovski album
Tomaža Lavriča Novi časi, ki je 90. letih izhajal v Mladini, ko je avtor kritično in humorno skozi sličice komentiral tranzicijo in njene
ambivalentnosti. Oktobra pa pričakujemo izdajo kultnega Lavričevega albuma Rdeči alarm, hommagea ljubljanski punkovski sceni v
osemdesetih letih, ki je v samozaložbi izšel leta 1996. Tokratna izdaja bo pospremljena tudi z nadaljevanjem prigod junaka Jureta
Krta.

Oktobra bodo izdali tudi bralcem Dela dobro znane stripe Marka Kocipra, ki smo jih pred časom tedensko objavljali na kulturnih
straneh. Kociper, ki za navdihom za svoje risarske stvaritve neredko lista po literarnih predlogah, je v sličicah povzel humorne verze
Andreja Rozmana Roze iz pesniške zbirke Je že v redu, mama.

V letu, ko je Ljubljana postala prestolnica knjige, so se srečevanju stripa in literature pri Stripburgerju poklonili z izdajo prevedenega
albuma Kafka striparja Roberta Crumba in pisatelja ter scenarista Davida Zanea Mairowitza. Knjigi, ki predstavlja opus in življenje
Franza Kafke, je ilustrator Crumb vtisnil svoj prepoznavni pečat.

Januarja je izšla posebna izdaja revije Stripburger Ču ču čaki, v kateri so zbrane stripovske zgodbe na temo vlakov, čakanja,
potovanja avtorjev Kaje Avberšek, Mateja Kocjana, Mateja Lavrenčiča, Mateja Stupice, Marka Kocipra, Domna Finžgarja in Andreja
Štularja, ki so bile razstavljene v čakalnicah šestih slovenskih železniških postaj.

Ena od nekonvencionalnih knjižnih izdaj Stripburgerja je v februarju predstavljen eksperimentalni interaktivni večmedijski stripovski
album Enoletnica, letopis ilustracij in impresij ilustratork Saše Kerkoš in Mine Fine. Svojo prvo mini izdajo stripa pa je doživela tudi
Katarina Pekljaj, šestošolka iz Ljubljane, ki je žirijo na mladinskem stripovskem natečaju Živel strip! prepričala z izvirnim angažiranim
stripom Nikola v svetu reklam.

Katerina Mirović s Stripburgerja je napovedala tudi dve revialni izdaji Stripburgerja. V aprilski 53. številki bodo pod drobnogled vzeli
slovenskega striparja Iztoka Sitarja, avtorja Zgodovine slovenskega stripa 1927-2007. Septembrska izdaja Stripburgerja pa bo gostila
brazilski strip, ki je v Evropi velika neznanka.

Svojo polnoletnost, ki jo revija Stripburger praznuje jeseni, bodo obeležili s tremi razstavami v galeriji Vžigalica, Kresija in Kud France
Prešeren ter spremljajočimi striparskimi delavnicami. Ob tem je urednica Mirovićeva omenila tudi nekatera problematična področja,
kot je na primer (ne)kontinuiteta financiranja založniške dejavnosti in umanjkanje poglobljenega kritičnega diskurza na temo stripa.

Od Stripburgerja veliko mlajše Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta (obstaja 3 leta), ki je na založniški trg prodrlo s prevedeno izdajo
Persepolisa Marjane Satrapi, je lani izdalo prvi del alternativne underground trilogije finskega stripovskega avtorja Mattija Hagelberga,
z naslovom Holmenkollen. Letošnja novost pa je strip o stripu Scotta McClouda Ustvarjanje stripa, ki po besedah Igorja Prassla ni le
praktični priročnik za mlade in nastajajoče stripovske umetnike, temveč tudi originalna literarna kritiška forma in plodno izhodišče za
debato o stripovski umetnosti. Knjiga naj bi služila tudi kot učbenik pri predmetih vezanih na strip, animacijo in ilustracijo na
Akademiji za likovno umetnost, je dodal Prassel.

Hkrati je društvo izdalo zgoščenko Pisani Slon z izborom desetih kratkih animiranih filmov za otroke in mlade, predstavljenih v sklopu
otroškega in mladinskega programa Slon na Animateki leta 2008. Na zgoščenki so tudi trije kratki animirani filmi, ki so jih naredili
otroci na vzgojno-izobraževalnih delavnicah.
  
Tina Lešničar
 
Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo
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Strip v teoriji in praksi
Pop/Kultura - četrtek, 29.04.2010 Tekst: Špela Standeker

Ljubljana - Revija Stripburger (Forum Ljubljana) in Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta sta v ponedeljek predstavila letošnji
založniški program na področju stripa in DVD-izdaj animiranih filmov. Kot je uvodoma poudarila članica uredništva revije Stripburger
Katerina Mirović, se pri Stripburgerju, ki bo jeseni praznoval polnoletnost, že od samega začetka trudijo s celovitim pristopom k
stripovskemu mediju. To pomeni, da poleg stripovskih izdaj pripravljajo tudi razstave, delavnice, okrogle mize in stripovske natečaje;
tako so si zamislili tudi letošnjo založniško "sezono".
  
 

    Stripovski album Holmenkollen (2000) je prvi del trilogije
finskega avtorja Mattija Hagelberga, ki predstavlja temelj njegovega stripovskega ustvarjanja. Hagelbergove stripe odlikujejo
predvsem prepoznavne in izrazite grafične podobe, ustvarjene v tehniki praskanke. 

Lani oktobra so tako najprej lansirali spletni strip Založeni raj (Paradise Misplaced) avtorja Izarja Lunačka, ki ga lahko bralci
spremljajo na naslovu www.paradisemisplaced.si, sledil pa je interaktivni eksperimentalni stripovski projekt Saše Kerkoš in Mine
Fine, ki je poleg albuma z naslovom Enoletnica (Yearbook) vključeval tudi razstavo in spletno stran www.enoletnica.net, na kateri so
bralci lahko spoznali ozadje zgodb in našli navodila za sodelovanje oziroma nadaljnje branje. Prav tako z razstavo pa so pri
Stripburgerju pospremili projekt Ču ču čaki, za katerega so stripovske zgodbe prispevali Kaja Avberšek, Matej Kocjan - Koco, Matej
Lavrenčič, Matej Stupica (po pesmi Primoža Čučnika), Marko Kociper, Domen Finžgar in Andrej Štular. Ob zaključku 10. mladinskega
stripovskega natečaja Živel strip! letos se ga je udeležilo več kot 650 osnovnošolcev in dijakov iz Slovenije in Furlanije - Julijske
krajine pa so v okviru Stripburgerjeve Zbirke O izdali tudi mini strip zmagovalke natečaja, šestošolke Katrine Peklaj, z naslovom
Nikola v svetu reklam. V sodelovanju z LUD Literaturo je Stripburger letos izdal še strip album Kafka, s katerim sta stripar Robert
Crumb in scenarist David Z. Mairowitz ustvarila delo, ki je mešanica biografije in stripovskih priredb Kafkovih del. Kot zadnjo in
obenem povsem novo stripovsko izdajo pa je Katerina Mirović predstavila strip album Tomaža Lavriča z naslovom Novi časi. Gre za
zbirko kratkih stripovskih zgodb nekatere od njih so v 90. letih izhajale v reviji Mladina , ki so bile v albumski obliki do sedaj
objavljene le v tujini, in sicer pri francoski založbi Glenat in italijanski založbi Magic Press, pri nas pa bodo v tej obliki tokrat
predstavljene prvič.

Nekaj novosti na področju animiranega filma in stripa je predstavilo tudi Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, ki je producent
mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Ob novi DVD-izdaji Pisani Slon, ki je nastala v okviru vzgojno-izobraževalnega
programa Slon, so predstavili še prevod stripovskega albuma finskega ustvarjalca Mattija Hagelberga z naslovom Holmenkollen ter
napovedali skorajšnjo izdajo s področja stripovske teorije.

Kot je povedal Igor Prassel, direktor festivala Animateka, si pri Društvu za oživljanje zgodbe 2 koluta med drugim prizadevajo tudi
za razvoj teorije animiranega filma ter stripa v Sloveniji in tako so se po izdaji knjige Šola risanega filma avtorja Borivoja
Dovnikovića - Borda letos odločili še za izdajo temeljne knjige ameriškega avtorja Scotta McClouda McCloudova knjiga z naslovom
Ustvarjanje stripa (Making Comics, 2006) se lahko na prvi pogled zdi kot neke vrste priročnik oziroma učbenik za mlade stripovske
navdušence, vendar pa je avtor tudi sam stripovski ustvarjalec z omenjeno knjigo ustvaril izvirno literarno kritiško formo, s katero
bralcu razkriva proces nastajanja stripa in obenem ponuja tudi širši vpogled v stripovski medij kot celoto.
 
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042355771
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Vir: http://www.mladina.si/
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Franšiza Iron Man zopet obkrožila svet
Premiera drugega dela
29. april 2010 ob 19:18
Ljubljana - MMC RTV SLO

V prvem delu je svet izvedel, kdo pravzaprav milijarderski industrialec Tony Stark je, v drugem delu pa se junak sooči z
(nazaslišanimi?) zahtevami ameriške vlade.

Drugi del Iron Mana, ki se - kot je to pričakovati - nadaljuje v maniri Marvelovih stripov, je te dni obkrožil svet; svetovna premiera se
je namreč zgodila 26. aprila, nato pa so se projekcije zvrstile drugod po svetu, k nam v redno distribucijo prihaja z današnjim dnem.

Prvi del, ki so ga večinoma pohvalili tudi kritiki, je v vlogo superjunaka postavil za tovrstne filme precej netipičnega igralca - Roberta
Downeyja jr. kar pa, glede na to, da gre za na pol zapitega ženskarja in milijonarja Tonyja Starka, ki si je svoje bogastvo nagrabil s
preprodajo orožja, niti ni tako zgrešena odločitev. Kar je ne nazadnje pokazal tudi uspeh prve dela, za katerega ustvarjalci upajo, da
se bo z nadaljevanjem ponovil (sicer pa so kaj takšnega, glede na to, da gre za franšizno zasnovo, po vsej verjetnosti imeli v mislih
že, ko so snovali celoten projekt).

Neverjetne zahteve vlade in druge težave
V glavni vlogi je seveda znova videti Downeyja jr., ob njem je kot njegova asistentka Pepper zopet oskarjevka Gwyneth Paltrow,
sledi pa še kar nekaj znanih imen. Tokrat se mora železni junak, ki sicer želi poudariti koristi obleke Iron Man in znova odpre
ekstravagantni Star Expo po zamisli svojega pokojnega očeta, kjer se predstavljajo človekoljubne inovacije na temelju njegove
tehnologije, soočiti z zahtevo vlade ZDA, da ji izroči svoje revolucionarno orožje.

Vlada gre celo tako daleč, da se 'spajdaši' z dolgoletnim Tonyjevim tekmecem Justinom Hammerjem (Sam Rockwell). Hkrati s tem
pa se pojavi Ivan Vanko (Mickey Rourke), skrivnostnež iz preteklosti družine Stark, ki želi Tonyja uničiti. Pri vsem tem pa je tu še
nova - v skrivnostnost zavita - Starkova asistentka (Scarlett Johansson) in Samuel L. Jackson kot Nick Fury. Drugi del so snemali
od Pasadene v Kalilforniji do Monaka na sredozemski obali. Ker ima vojska v svetu Iron Mana kar precejšnjo vlogo, so ekipi na
snemanju pomagali vojaški svetovalci. Režijo je znova prevzel Jon Favreau.

Ne ravno klasičen junak
Tony Stark je sanjska kombinacija lahkoživega bogataša, genialnega znanstvenika elektrotehnika in superjunaka. Stopnja približka
realnosti je podobna Batmanovim igračkam, vendar pa - za razliko od poslovneža Brucea Wayna - Starka ne preganjajo demoni
preteklost in ne vidi razloga, da bi svojo identiteto skrival pred javnostjo. Pri vsem tem pa je Stark bolj kot ne aroganten, delikventen
(zapit ženskar, ki (je) preprodaja orožje) in hudomušen.
  

Največ dela in zabave je ekipa imela s pripravo oblek Iron Man, ki jih je v tem filmu veliko več. Foto: Kolosej
 

Scarlet Johansson, ki smo je sicer vajeni bolj v vlogah fatalne ženske, se tokrat pokaže kot skrivnostna nova asistentka. Foto: Kolosej
  

Mickey Rourke kot Vanko Ivanko na vsak način želi uničiti Starka - kar s pomočjo njegovega lastnega orožja. Foto: Kolosej
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Kolonialistični Tintin spet buri duhove
Pobuda za prepoved v Belgiji
29. april 2010 ob 11:52
Bruselj - MMC RTV SLO

V Belgiji živeči Kongovec si na sodišču prizadeva doseči prepoved zloglasne epizode kultnega stripa Tintin - Tintin v
Kongu -, ki se naslanja na rasne stereotipe in poveličuje evropski kolonializem.

Dobrih osemdeset let star stripovski lik nadobudnega novinarja Tintina, "pogruntavščina" belgijskega umetnika Georgesa Remija - bolj
je znan pod psevdonimom Hergé -, načeloma pooseblja vsesplošne vrednote: večno mlad, pošten, neutrudljiv raziskovalni novinar se
bojuje proti krivicam vseh vrst. Zaradi svojega dela potuje po vsem svetu, kar je očitno že iz naslovov epizod (Tintin v Ameriki, Tibetu
itd.), in opozarja na razmere na posameznih območjih.

A treba je omeniti, da so prve stripe mnogi kritizirali, češ da se naslanjajo na rasne stereotipe (Hergé je pripombe upošteval in sredi
tridesetih let svojim zgodbam vdihnil bolj humanistično sporočilo). V stripu Tintin v Kongu, katerega prodajo v Belgiji bi Mbutu
Bienvenu rad ustavil, je tako, denimo, prizor, v katerem naš svetlolasi junak predava skupinici tamkajšnjih otrok: "Dragi prijatelji,
danes bom spregovoril o vaši domovini: Belgiji." Spet v drugem prizoru se mu domorodka pokloni v znamenje spoštovanja "velikega
belega vrača".

"Črnci so prikazani kot butasti otroci, ki ne znajo sešteti dva plus dva in morajo klečati pred belci," je ogorčen Mbutu Mondondo. "Take
knjige v 21. stoletju ne bi smele biti več na prodaj." (Zagovorniki stripa opozarjajo, da je dragocen kot dokument nekega preteklega
časa, ki je nastal dolgo pred tem, preden se je razvedelo za zlorabe oblasti, ki jih je belgijski kralj Leopold izvajal v poznejšem Zairu.)

Detonacijo slona je črtal, (vsega) ostalega pač ne
Sam Hergé je Tintinovo kongovsko avanturo v poznejših letih opisoval kot "mladostniško napako", ki je bila posledica njegove
meščanske vzgoje. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je pripravljal novo, barvno izdajo, je črtal vse omembe "belgijskega
Konga" in kolonialne oblasti ter prizor, v katerem Tintin z dinamitom razstreli slona.

Nedotakljivi idoli belgijske kulture?
Prejšnje pritožbe nad stripom so ostale zakopane nekje v mlinih sodnega sistema. "Mislim, da ni nihče skušal zares ukrepati," pravi
Mbutu Mondondo. "Hergé in Fundacija Moulinsart (ki ima v lasti avtorske pravice, op. n.) sta v tej državi kot božanstva, niti dotakniti
se ju ne smeš." Napoveduje, da bo, če bo treba, primer pripeljal do evropskega sodišča za človekove pravice. Za pomoč je pisal tudi
trenutnemu belgijskemu kralju Albertu II. "Ta strip v prebivalcih Konga zbudi slabe spomine na čas, ko smo bili v očeh Evrope
inferiorna bitja," je zapisal in dodal, da si prizadeva umik stripa doseči še pred monarhovim obiskom Kinšase, ki je napovedan za
letošnji julij.

Razsodbo so pričakovali že včeraj, a je bila premaknjena na 5. maj. Bienvenujev odvetnik je za medije izjavil, da ne razume, zakaj
nizozemska in francoska različica ne moreta biti opremljeni z istimi opozorili, kot se pojavljajo na angleških izdajah (da je bil strip
ustvarjen v kolonialnem kontekstu).

Ana Jurc
  

Georges Remi prikazuje dogodivščine belega junaka v Kongu, kjer prebivajo idiotski, šimpanzom podobni staroselci, ki kmalu začnejo
po božje častiti Tintina in njegovega psa. Remi je kasneje priznal, da se knjige sramuje, in iz nekaterih izdaj so odstranili določene
žaljive vsebine - recimo razstrelitev slona z dinamitom. Ko je bila neprečiščena različica izdana v Britaniji leta 2005, so jo opremili z
opozorilom, da je bila ustvarjena v kolonialnem kontekstu. Foto: AP
 

Hergé se je moral redno otepati obtožb, da je privrženec nacizma, predvsem zato, ker je nadaljeval delo, ko so nacisti prevzeli
'njegov' časopis, in antisemitizma (zaradi določenih upodobitev Judov v posameznih stripih). Še zanimivost: prvi kitajski prevod
Tintina v Tibetu, ki je bil kasneje umaknjen, je bilo treba na zahtevo oblasti nasloviti Tintin v kitajskem Tibetu. Foto: AP
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Pred tremi leti je podobna pobuda za prepoved stripa doletela Angleže; posledica poplave pritožb je bila selitev stripa iz oddelkov
otroške literature med grafične romane v knjigarnah - obenem pa seveda tudi ponovno podžgano zanimanje javnosti. Strip je s 4343.
mesta Amazonovega seznama najbolje prodajanih tisto leto splezal do petega. Foto: EPA
  
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/kolonialisticni-tintin-spet-buri-duhove/229033
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Na današnji dan
  
25. april 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
  
1927 se je rodil francoski risar stripov Albert Uderzo.
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/25-april-beremo-robinsona-crusoeja/143985
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Izdaje, ki so obvezen del zbirk ljubiteljev stripa
Premalo razumevanja za striparsko umetnost
26. april 2010 ob 17:50
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Knjižna bera Stripburgerja bo letos bogatejša za dva albuma Tomaža Lavriča, delno biografijo in delno stripovsko
priredbo del Franza Kafke in še marsikaj drugega, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta pa pripravlja teorijo stripa.

Lavričev stripovski album Novi časi, ki govori o času tranzicije, ki je poleg kapitalizma prinesel številne težave, od nezaposlenosti do
kriminala, že stoji na policah, oktobra pa bo izšel še en njegov album - Rdeči alarm. Ta je izšel leta 1996 v samozaložbi, tokratna
izdaja pa prinaša ob izvirnih zgodbah še novo nadaljevanje.

Kafka v stripu
Od januarja že lahko prebiramo Stripovski album Kafka. Gre za delo ilustratorja Roberta Crumba in pisatelja Davida Zana
Mairowitza. Skozi strip oriše življenje in delo znamenitega češkega avtorja Franza Kafke. V novo leto so v Stripburgerju stopili še s
posebno izdajo revije Stripburger Ču ču čaki. To sestavljajo stripovske zgodbe, ki so jih Kaja Avberšek, Matej Kocjan, Matej
Lavrenčič, Matej Stupica, Marko Kociper, Domen Finžgar in Andrej Štular razstavljali v čakalnicah šestih slovenskih železniških
postaj. Gre za zgodbe o vlaku, potovanju in čakanju.

Strip je že v redu, mama
Stripburgerjev načrt je leto skleniti z desetimi izdajami. Med že omenjenimi so posebej opozorili še na zbirko stripov v verzih Strip je
že v redu, mama. Gre za plod Kociprovega sodelovanja z Andrejem Rozmanom – Rozo, izšla pa naj bi oktobra. Stripi, ki so pred
tem izhajali v časopisu Delo, v zbirki večinoma ilustrirajo Rozovo poezijo iz zbirke Je že v redu, mama.

Minialbum šestošolke iz Ljubljane
V zbirki so izdali še 'eksperimentalni interaktivni stripovski album' Enoletnica, v katerem Saša Kerkoš in Mina Fina prepletata svoja
pogleda na čas in vsakdan. V isti zbirki je izšel tudi minialbum Nikola v svetu reklam, ki je delo zmagovalke natečaja Živel strip!
šestošolke iz Ljubljane Katarine Pekljaj.

Spomladi o Iztoku Sitarju, jeseni o brazilskem stripu
Pripravljajo tudi 53. in 54. revialno izdajo Stripburgerja. Aprilska se bo posvetila slovenskemu striparju Iztoku Sitarju, avtorju
Zgodovine slovenskega stripa 1927-2007. Druga bo izšla novembra in se bo vrtela okoli brazilskega stripa, ki je pri nas, tako kot
povsod po Evropi, velika neznanka. To ostaja tudi deseta letošnja izdaja, ki naj, kot pravi Katerina Mirovič, ostane presenečenje.

Najprej je treba poznati osnove
Tisti najbolj poglobljeni poznavalci stripa se bodo letos razveselili enega izmed najpomembnejših del na področju teorije stripa,
Ustvarjanje stripa Scotta McClouda, ki ga bo izdalo Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta. Po besedah Igorja Prassela iz društva 2
koluta bodo izdali tudi drugo, morda celo pomembnejšo McCloudovo delo Understanding Comics, če bodo le zbrali dovolj finančnih
sredstev.

Strip - slabo urejeno področje
Ob predstavitvi knjižnih novosti so opozorili na financiranje založništva manjših založb, kamor sodita tako Stripburger kot društvo 2
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koluta. Striparstvo je namreč precej slabo urejeno področje, poleg tega pa je malo ljudi, sploh v državnih institucijah, od katerih bi
lahko založniki stripov pridobili del sredstev in ki bi poznali ter imeli razumevanje za striparsko umetnost.

M. K.
  

Strip Tomaža Lavriča, čigar delo predstavljajo trenutno v Moderni galeriji, je letos že izšel v albumu Novi časi, obeta pa se še nova
izdaja Rdečega alarma. Foto: Moderna galerija
  

Robert Crumb in David Zane Mairowitz v stripovskem albumu Kafka podajata delno pisateljevo biografijo, delno pa stripovsko priredbo
njegovih del. Pravzaprav delo pokaže, kaj se lahko zgodi umetniku, ko sreča drugega umetnika. Foto: LUD Literatura / Stripburger
  
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/izdaje-ki-so-obvezen-del-zbirk-ljubiteljev-stripa/228867
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