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Kako je Marko Šunjić pokrenuo strip revoluciju u Hrvatskoj

Vizija – stripovski obrazovati Hrvate
Šunjić je prije dvije godine pokrenuo Fibru, kreativni izdavački zamašnjak, preko kojeg je odlučio gotovo
u potpunosti izdavati »drugačije, dosad neobjavljene i široj javnosti manje poznate stripove«

Reformator hrvatske strip scene – Marko Šunjić

Da sam ga stavio da košta 250 kuna, pokrio bih se s otprilike 300 prodanih primjeraka. Ovako, po cijeni od 150 kuna se pokrivam na 500 primjeraka. I sad, što je bolje –
prodati, recimo, 250 komada po 250 kuna ili recimo 400 po 150? U drugoj varijanti jesam prodao 150 primjeraka više, ali sam svejedno u većem minusu, no stalo mi je
da ovo pročita što više ljudi, objašnjavao je na jednom forumu prije par mjeseci Marko Šunjić, vlasnik izdavačke kuće Fibra.

Za one kojima na spomen ova dva imena još uvijek nije jasno, popust od stotinjak kuna ne odnosi se na zadnji roman Paula Coehla, već na »Ofucani holivudski film«
Alexa Robinsona.

Za one kojima ni to nije dovoljno, ne radi se o zbirci recenzija slabije poznatih Oscarovaca, već o strip naslovu nagrađenom prestižnim »Eisnerom«.

Sad kad smo novčanu dilemu s početka stavili u kontekst, nije teško zaključiti zbog čega je 33-godišnji vlasnik Fibre na trenutak bio u nedoumici – prodati u zemlji u kojoj
postoje četiri (brojkom 4) striparnice – 400 komada jednog strip albuma poznatog samo istinskim strip-sladokuscima, ravno je prolasku NK Rijeke u finale kupa UEFA. No
kao što se Armada ne prestaje nadati, tako i Marko Šunjić ima viziju – stripovski obrazovati Hrvate.

Njegova je ljubav prema stripovima, kao kod većine ljubitelja devete umjetnosti počela još u djetinjstvu, s time da činjenica da se i danas sjeća da je prvi strip kojeg je
pročitao sa sedam godina bio Mister No »Gusari s Amazona«, dovoljno govori zašto je Marko nadišao razinu klasičnih ljubitelja »Boneli« izdanja koji Zagora i Texa
ostave u prošlosti zajedno s prvim seksualnim iskustvima.

Nije, istina, ni on kroz svoje adolescentske godine – po vlastitom priznanju – bio pretjerano lud za stripovima, ali nakon što mu je krajem devedesetih reizdanje prvog
broja Mister Noa ponovo zapalilo staru iskru, bacio se sad nešto osvješteniji Marko na istraživanje, zaključivši vrlo brzo da hrvatskoj strip sceni nešto ozbiljno nedostaje.

Tako je 2001. godine nastao portal danas jednostavno poznat kao »stripovi.com« koji je revolucionirao, slobodno to danas možemo reći, ne samo hrvatsku, nego i cijelu
balkansku strip scenu. Mnogi su, opisao bi to danas Marko, shvatili da »ipak nisu sami«.

– Znaš kako je to. Nekad je od nas trideset u razredu, 28 čitalo stripove, a ona dva koja nisu bili su čudaci. Danas od trideset ljudi iste te generacije, njih dvojica čitaju
stripove, a drugi ih gledaju kao čudake, slikovito nam je Šunjić pojasnio uznapredovalu hrvatsku strip-izolaciju.

No s vremenom i bujanjem portala, pisanje tekstova za sajt prestalo mu je biti izazov, pa je poželio napraviti novi radikalni iskorak.

Klasičnu frustraciju svakog stripofila koji stripove voli previše da bi bio samo promatrač, no koji ne zna pristojno nacrtati ni 3D ormar, niti smisliti dobru priču koja se da
raščlaniti na male kvadratiće, riješio je retoričkim pitanjem – zašto ih sam ne bi izdavao?

Nije doduše, da je hrvatska izdavačka strip scena na početku novog milenija bila tako loša. U doba kad su Dado Raič i Marko pokrenuli Libellus, u Hrvatskoj je već
postojalo nekoliko različitih strip izdavača.

Pojavljivali su se ukoričeni klasici poput Huppena, Girauda, Pratta, no sve je to bilo daleko od ponajboljih djela vodećih i friških svjetskih autora modernog stripa – likova i
priča tako dobrih da su još danima bubnjali u glavi, albuma koji su na najbolji način ujedinjavali sliku i riječi u spoj dovoljno ne-eksplicitan da bude napadan kao film, a
vizualno toliko dojmljiv da bude trodimenzionalniji od romana. Marko ih je, jednostavno, odlučio podijeliti sa svima.

– Glavni moj motiv je bio da radim nešto što mi se sviđa. Imam tu sreću da živim od svoje struke – ja sam informatičar s relativno dobrom plaćom. A stripove obožavam i
imam potrebu biti kreativan u tom smislu.

Da bih zadovoljio tu potrebu, jedino što mi je preostalo bilo je da objavljujem nešto što smatram da je vrijedno pažnje i da to pokušam prenijeti i drugim ljudima koje bi to
moglo zanimati, pojasnit će Marko koji je »u biznis« krenuo s izdavanjem Kena Parkera, talijanskog klasika kojeg su mnogi smatrali rizičnim ulaganjem.

Šunjić ga je uredio po svom guštu, otklanjajući sve one greške iz starog jugoslovenskog izdanja poput cenzure, lošeg tiska i prijevoda koje su tom djelu oduzimale
prirodni šarm.

Iz Libelliusa se nakon dvije godine izrodila Fibra, Markov još individualniji kreativni izdavački zamašnjak, preko kojeg je odlučio gotovo u potpunosti izdavati »drugačije,
dosad neobjavljene i široj javnosti manje poznate stripove«.

Uz primarni »normalni posao«, te autoritet sustavno građen još iz ranih godina »stripova.com«, nije mu bio problem osmisliti i posebnu, u početku svakako neprofitnu
biblioteku sastavljenu po osobnom guštu.

S naslovima poput fenomenalne »Svagdanje borbe« Manua Larceneta ili vrlo osobnog »Presvetog srca« tandema Jodorowski-Moebius, najžešći hrvatski obožavatelji
stripa bili su iskreno oduševljeni.

No najbolji potez za širenje »nauka« Šunjić je povukao prošle godine izdavanjem »Mausa«. Jedini strip koji je dobio Pulitzera – kako se fascinantni autobiografsko-
povijesni uradak Arta Spieglemana o holokaustu iz malo drugačije perspektive – običava nazivati, bio je jednostavno preslavan da bi ga mogle zaobići »kulturne« rubrike
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hrvatskih medija.

Odjednom su se svi pitali kako nikom do sad nije palo na pamet da u Hrvatskoj izda to remek djelo iz osamdesetih, a Šunjić je preko noći postao »reformatorom hrvatske
strip scene«.

Molim te, nemoj da ovo bude priča o meni, stavi naglasak na izdanja Fibre, s iskrenom je nelagodom Šunjić zaključio naš razgovor o izdanjima koja su pomakla hrvatsku
izdavačku scenu za cijelo desetljeće unaprijed. Ali kako, kad je sve to »Odabrao Marko Šunjić«...

Vedrana SIMIČEVIĆ

Top 3 by Marko Šunjić

Eteranut

(scenarij Hector German Oesterheld; crtež Francisco Solano Lopez)

– U stripu ne tražim neko lagano štivo, već snažno djelo s porukom, nešto što će me natjerati da razmišljam, što će me promijeniti, obogatiti me kao osobu.

»Eternaut« na nevjerojatno sugestivan način prikazuje kolektivnu borbu ljudi protiv nevidljivog neprijatelja, što je metafora za diktature. Sam autor je njime predvidio što
će se dogoditi u Argentini, a u toj je diktaturi na kraju ubijen i on sam i njegova obitelj.

Bilješke za ratnu priču

(scenarij i crtež Gipi)

– Ovaj talijanski autor pokazuje što rat napravi od tri klinca koji u njemu završe i ima strašnu poantu – da je za kriminalce patriotizam često hotel A kategorije. Ujedno se
autor pita koliko blizu ti bombe moraju eksplodirati da bi neki rat bio tvoj.

Svagdanja borba

(scenarij i crtež Manu Larcenet)

– To je tako univerzalna priča, u kojoj možemo prepoznati sebe, svoju rodbinu i okolinu, a opet tako osobna, topla, ljudska i prisna. Svaki put kad pomislim na taj strip,
sjetim se roditelja i osjetim potrebu da ih nazovem.

Vir: http://www.novilist.hr/2010/02/17/vizija--u2013-stripovski-obrazov.aspx
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Vir: http://www.mladina.si/
 

 

BLUBERI U INTEGRALU 25.02.2010. Piše: V. Fumeti
 

     SVET STRIPA

     BLUBERI U INTEGRALU

     Posle blizu pedeset godina i dvadeset i devet „regularnih“ epizoda nedavno je Žan Žiro završio svoj
magični serijal o Bluberiju. Reč je o najkvalitetnijem a verovatno i najpopularnijem evropskom vesternu (ne
znam, naravno, šta o tome misle Serđo Boneli i Teks Viler). Jugoslovenski čitaoci su ga pratili s malim
zakašnjenjem, jer je u nestajućem Kekecu i ovaj strip imao balkansku premijeru, kao i Krcko, Beli Konjanik,
Talični Tom, Džeri Spring pre toga i pod mnogo povoljnijim okolnostima).

     Kod nas je slavni poručnik, čiji je scenaristički temelj utvrdio Žan Mišel Šarlije, izlazio u nizu najboljih
revija. Sem Kekeca, u Panorami, Strip artu, Caku, Spunku, Biseru, Superu, Miniju, Politikinom zabavniku, a
najduže u legendarnoj Stripoteci. U njoj smo videli i pročitali sve epizode pa i one koje su Šarlije i Žiro uradili
naknadno, objašnjavajući rani Bluberijev životni put, pre nego smo ga u prvoj priči sreli za kockarskim stolom,
a u blizini kasarne.

     Marketprint je pretprošle godine pokrenuo ediciju crno-belih integrala u okviru koje u svakoj knjizi
hronološki objavljuje po tri priče. U prvom tomu su 2007. godine izašle epizode: Fort Navaho, Grmljavina na
zapadu i Usamljeni orao.

     U drugom tomu su dve priče koje okončavaju prvu epsku sagu: Izgubljeni konjanik i Tragom Navahosa a
album poentira šesta, „samostalna“ epizoda Čovek sa srebrnom zvezdom. Tu, na tom prevoju između pete i
šeste priče, Žiro je doživeo fenomenalan crtački preobražaj i iz simpatično krute Žižeove linije, ušao u svoju
elegantnu, prepoznatljivo privlačnu i ubedljivu. Kako sam već ranije rekao, od Žižeovog sveta preostali su
konji, kaktusi i stene.

     Za ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu pojavio se i treći integralni tom. Reč je o „železničkoj“ fazi u
karijeri slavnog strip heroja, otpočetoj 1866. godine i koncentrisanoj na izgradnju gigantske pruge oko čijih su

se koncesija borile kompanije Union Pacifik i Central Pacifik. Bluberija u pomoć zove njegov ratni komandant general Dodž. U složenim zapletima pet priča, poručnik će
učvrstiti prijateljstvo s Meklurom i Vulijem a doći u sukob s jednom od svojih najvećih protivnika – Stilfingerom (ep. Gvozdeni konj). Iz uspešno avanturističkog serijala
Žiroov strip polako, u drugoj epizodi ovog albuma (Čovek sa čeličnom šakom) postaje priča o Bluberijevoj skoro uzaludnoj borbi protiv genocida nad Indijancima, preko
čijih je bizonskih pašnjaka pruga morala da prođe. Na zadnjim tablama treće epizode (Staza Sijuksa) njegov put će se ukrstiti s generalom Kasterom.

     Poznavaoci stripa znaju da će se priča okončati u narednom,. četvrtom tomu General Žuta glava, tragičnim sukobom kod Litl Big Horna. U svim epizodama trećeg
integrala Žirovov crtež je neverovatno ubedljiv, a činjenica da ga naš izdavač štampa bez kolora, dodatni je plus u recepciji ovih priča u kojima se ne zna šta je bolje –
Šarlijeovi scenariji ili Žiroova crtačka ekspozicija. Ukratko, i kao i uvek kada je Bluberi u pitanju: neponovljivo!

     [Objavljeno: Dnevnik, Novi Sad, 20.12. 2009. godine]
    
Naprodaj v Strip.art.nici Buch!
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    PROMOCIJA MONOGRAFIJE 25.02.2010. Press: ULUPUH

     Promocija monografije Ivice
Bednjanca

     Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
     Četvrtak, 25.2. u 19 sati

     Poštovani,

     Pozivamo Vas na promociju kataloga –
monografije Ivice Bednjanca, uz
retrospektivnu izložbu ovoga autora koja se
može razgledati do 28. veljače 2010.

     Promocija knjige održat će se u
četvrtak 25. veljače 2010. u 19 sati u
predavaoni Galerije Klovićevi dvori u Zagrebu. Autorica kataloga je
povjesničarka umjetnosti Branka Hlevnjak.

     Sudjeluju:
     Branka Hlevnjak – autorica izložbe
     Koraljka Jurčec Kos – kustosica izložbe
     Ana Bednjanec – koautorica likovnog postava
     Darko Bednjanec – dizajner
     Promotor izdanja: dr.sc. Frano Dulibić

 
  

 
24.02.2010

Čenča
 
februar 2010
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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Strip v špica mediju

trend / slovenske nagrade za vizualno ustvarjalnost 2009

Katalog Trend2009

V zadnjem Trendovem katalogu so predstavljeni kar trije stripi in naslovnica CD-ja Jadranke Juras, ki je narisana v manga stilu:

- Cankarman - Klasiki v stripu
- Sakura - Manga po slovensko
- Magnum opus Purga - Vse, kar ste želeli vedeti o Kostji Gatniku (pa niste imeli kam pogledati) 
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Mladina, 23. 02. 2010, 11:32, Kultura
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Strip za milijon dolarjev

Primerek stripa o Supermanu iz 1938 so prek spletne dražbe prodali za milijon dolarjev

Uredništvo

Prek spletne dražbe so v ponedeljek za milijon dolarjev oziroma dobrih 726.000 evrov prodali redek primerek prvega v nizu stripov z
junakom Supermanom. Prodajo so opravili prek spletne strani ComicConnect.com. Strip je bil prvič objavljen leta 1938 v zbirki
"Action Comics No.1", ki velja za stripovski "sveti gral", poročajo tuje tiskovne agencije. Strip je s prodajo menjal enega zasebnega
lastnika za drugega, njuni imeni nista znani.

V stripu, ki je ob izidu leta 1938 veljal deset centov, se superjunak, bojevnik proti kriminalu, predstavlja kot oseba, rojena na drugem
planetu, ki se je spustila na Zemljo. V tem primerku se pojavi Lois Lane, ljuba Supermanovem alter egu Clarku Kentu.

Stephen Fischler, utemeljitelj ComicConnecta, je izjavil, da je prodani primerek eden od stotih, samo dva ali trije pa so še tako
dobro ohranjeni. Zna miniti še 10 ali 20 let, preden bo spet naprodaj podoben izvod, je dodal.

Doslej je med stripi najvišjo ceno dosegel drug izvod iz iste serije "Action Comics No.1", prodali so ga lani za 317.000 dolarjev oziroma
230.000 evrov. Tokratni primerek je dosegel višjo ceno zato, ker je toliko bolje ohranjen. (STA, mh)

Vir: http://www.mladina.si/dnevnik/23-02-2010-strip_za_milijono_dolarjev/
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Superman, ameriški kulturni simbol
Milijon dolarjev za prvi strip o Supermanu
23. februar 2010 ob 10:56,
zadnji poseg: 23. februar 2010 ob 11:39
New York - MMC RTV SLO/STA

Na spletni dražbi so za milijon dolarjev oziroma dobrih 726.000 evrov prodali redek primerek prvega v nizu stripov z
junakom Supermanom.

Prodajo so opravili na spletni strani ComicConnect.com. Strip je bil prvič objavljen leta 1938 v zbirki Action Comics No.1, ki velja za
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stripovski "sveti gral". Strip je s prodajo zamenjal enega zasebnega lastnika za drugega, njuni imeni nista znani.

V stripu, ki je ob izidu leta 1938 veljal deset centov, se superjunak, bojevnik proti kriminalu, predstavlja kot oseba, rojena na drugem
planetu, ki se je spustila na Zemljo. V tem primerku se pojavi tudi Lois Lane, ljuba Supermanovemu alter egu Clarku Kentu.

Na svetu le še sto primerkov
Stephen Fischler, utemeljitelj ComicConnecta, je izjavil, da je ta primerek eden izmed samo še preostalih stotih in da obstajajo morda
dva ali trije, ki so tako dobro ohranjeni. Lahko mine še deset ali 20 let, preden bo spet na prodaj podoben izvod, je dodal.

Doslej je med stripi najvišjo ceno dosegel drug izvod iz iste serije Action Comics No.1, prodali so ga lani za 317.000 dolarjev oziroma
230.000 evrov. Tokratni primerek je dosegel višjo ceno zato, ker je toliko bolje ohranjen.

Temeljni kamen zvrsti superjunakov
Lik Supermana je v več kot 70 letih obstoja dobil status ameriškega kulturnega simbola. Že leta 1932 sta ga ustvarila ameriški pisec
Jerry Siegel in v Kanadi rojeni umetnik Joe Shuster, pozneje pa lik prodala podjetju Detective Comics (pozneje DC Comics, op. a.).
Tam so lik Supermana naprej razvijali, dodajali so še druge like in si izmišljali nove in nove zaplete, ki jih je superjunak reševal s
svojimi nadnaravnimi sposobnostmi.

Leta 1938 se je Superman prvič pojavil v stripu Action Comics No. 1, pozneje pa zaživel v radijskih igrah, tv-oddajah, filmih,
časopisnih stripih in videoigricah. Z izjemnim uspehom je Superman postavil temelje zvrsti superjunakov in utrdil njihovo prevlado v
ameriških stripih. Že Supermanova podoba je simbolna: nosi modro-rdeče-rumen kombinezon z ogrinjalom, na prsih pa napis, črko S.

V izvirni zgodbi o Supermanu se je superjunak rodil kot Kal-El na planetu Kripton, nato pa ga je še kot dojenčka oče, znanstvenik
Jor-El, tik pred uničenjem Kriptona poslal na Zemljo. Dečka sta našla kansaški kmet in njegova žena in ga vzgojila kot Clarka Kenta, ki
je odrasel v moškega z neomajnimi moralnimi načeli. Že v mladosti začne Clark opažati svoje nadčloveške sposobnosti, ki jih v
odraslosti kot Superman začne uporabljati v korist človeštva ...

Akademiki o Supermanu
Superman je buril duhove tudi v akademskih krogih, med kulturnimi teoretiki, komentatorji in kritiki, ki so raziskovali vpliv in vlogo
tega lika v ZDA in drugod po svetu. Umberto Eco se je z mitološkimi lastnosti lika ukvarjal že v zgodnjih 60. letih, Larry Niven pa je
razmišljal o vidikih spolnega razmerja, ki bi ga lik lahko imel z Lois Lane.

Prve zgodbe o Supermanu je zaznamoval čas velike krize, v njih naj bi bilo čutiti tudi levičarske poglede ustvarjalcev Shusterha in
Siegla. Superman je nastopal v vlogi družbenega aktivista, ki se bojuje s pokvarjenimi podjetniki in politiki. To naj bi bil, kot je pisal
proučevalec stripov Roger Sabin, odsev "liberalnega idealizma Rooseveltovega new deala".

Na Siegla in Shusterja naj bi vplivalo tudi to, da sta bila potomca judovskih priseljencev, zaradi česar naj bi ustvarila "lik, ki se je želel
v ameriško kulturo vključiti kot Američan".

Nekateri analitiki so v Supermanu, ki nastopa v vlogi odrešitelja človeštva, videli celo podobnost z Jezusom.

Alenka Klun
  

Prvi in naprepoznavnejši filmski Superman je bil danes že pokojni Christopher Reeve, ki je superjunaka upodobil v štirih filmih. Prvega
so posneli leta 1978.
  

Leta 2006 se je v filmu Superman se vrača Superman po skoraj 20 letih vrnil na filmska platna. V filmu Bryana Singerja je
superjunaka igral Brandon Routh. Foto: Kolosej
 
Več na: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/superman-ameriski-kulturni-simbol/224265
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Forum Ljubljana, ZAVOD ZA UMETNIŠKO IN KULTURNO PRODUKCIJO, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074, core@mail.ljudmila.org, http://www.stripburger.org 
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Saša Kerkoš in Mina Fina: Enoletnica
eksperimentalni interaktivni stripovski projekt

knjiga + internet + razstava

www.enoletnica.net 

Klubska soba, KUD France Prešeren, Ljubljana

Odprtje: torek, 23. feb. 2010 ob 21.00

Razstava bo na ogled do 16. marca 2010.

KUD France Prešeren je odprt vsak dan med 11. in 24. uro ter v nedeljo med 15. in 24. uro. 
 

Enoletnica je eksperimentalni interaktivni stripovski album avtoric Saše Kerkoš in Mine Fine, ki je ob prelomu desetletja izšel v zbirki O pri
Forumu Ljubljana. Pod Enoletnica jo že najdete v papirni obliki (dvobarvni tisk, A5 format, 112 str.) na policah izbranih knjigarn (cena: 7 eur), pod
www.enoletnica.net pa na svetovnem spletu.  

Interaktivni eksperimentalni stripovski projekt Enoletnica/YearBook je preplet dveh pogledov na temo časa in vsakdana. Avtorici sta želeli s
prepletom “pogledov” na temo ciklusa enega leta ter povezovanjem pripovednih drobcev, izraznih tehnik in tehnologij sestaviti zgodbo enoletja v
obliki interaktivnega dnevnika.  

Male zgodbe, razdeljene po mesecih, se dopolnjujejo in nadgrajujejo z vsebinami na spletnem mestu ↦↦ www.enoletnica.net. Večmedijski pristop
daje knjigi nove razsežnosti in spreminja navado klasičnega branja stripovskih albumov. Projekt želi vzpodbujati kreativne pristope v mediju stripa
ter poudariti pomembnost avtorskih sodelovanj, še posebej, ko ta nagovarjajo bralca/gledalca k aktivnemu soustvarjanju končnega izdelka. 

Knjiga je dnevnik-koledar enoletja. Razdeljena je na 12 mesecev, v katerih se skrivajo zgodbe. Ob vsakem mesecu so na spletnem naslovu ↦↦
www.enoletnica.net na voljo ozadja zgodb, navodila in nadaljna branja.  

Enoletnica se bo prelevila tudi v razstavo, ki jo boste lahko soustvarjali. Odprtje bo v Klubski sobi KUD France Prešeren v Ljubljani v torek, 23. feb.
2010 ob 21. uri.  

Projekt je sofinacirala Javna agencija za knjigo RS.

O avtoricah:

Mina Fina zase pravi, da je gospodinja na plesišču, zares pa je VJ-ka na dogokih v Smetnjaku kluba K4, ilustratorka in oblikovalka. Slaščice so
njena priljubljena preokupacija, kar pa se ne pozna na njenem telesu, tega pa ne moremo reči za njene risbe. V risbe vsakdanjih objektov vključuje
asociacije na različne teme iz vsakdanjega življenja. Pri Stripburgerju je sodelovala z mini stripovsko knjižico When There Is Fog the Night is
Orange, ki je del zbirke Miniburger – Dirty dozen and the Lucky Thirteen (2004). Od leta 2008 je članica skupine Ee. 
 

Saša Kerkoš  je  ilustratorka,  strip  avtorica  in  oblikovalka,  ki  se  ukvarja  s  tipografijo,  animacijo,  fotografijo,  interaktivnimi  internet  projekti,
računalniško grafiko. Poleg šolanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani se je izobraževala v Helsinkih na Finskem, kjer ji je med drugim
predaval velecenjeni stripovski avtor Matti  Hagelberg, ki  je decembra gosotval na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka. Sašo
Kerkoš poleg ustvarjanja umetniških projektov predvsem zanima raziskovanje mej med različnimi mediji oz. izrazi, ločnice med umetnostjo in
oblikovanjem, vlogo ilustracije v oblikovanju. Je ustanoviteljica Bienala neodvisne ilustracije. Oblikovala je promocijske materiale za SNG Opera in
Balet Ljubljana, mednarodni festival Mesto žensk, vizualno identiteto za številna športna oblačila in ekološko kozmetično linijo.

Vizualni material za novinarje je na voljo na: www.ljudmila.org/stripcore/enoletnica/press
 

 
20.02.2010

PREDSTAVITEV SPLETNEGA STRIPA ZALOŽENI STRIP  

sreda, 24. februar 2010, ob 11. uri, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana 
 

Vsi novinarji  in širše ljudstvo ste vljudno vabljeni k predstavitvi še svežega slovenskega spletnega stripa Založeni raj,  dne 24. 2. 2010 v
knjigarni Konzorcij Mladinska knjiga na Slovenski 29 V Ljubljani. Strip, njegove porodne krče in bleščečo prihodnost, bosta predstavila njegov
producent Izar Lunaček in članica uredništva revije Stripburger Katerina Mirović. 

Založeni raj od prvega novembra vsak teden izhaja na naslovu www.paradisemisplaced.si v slovenskem in angleškem jeziku, v prvih štirih
mesecih izhajanja pa si je pridobil že lepo število bralcev po vsem svetu. Gre za prvi in trenutno edini spletni strip v Sloveniji, ki izhaja v rednih
tedenskih razmakih na temu posebej posvečeni strani - tradicija, ki sicer po svetu šteje že več deset tisoč naslovov. Strip bo s podporo Ministrstva
za kulturo izhajal vsaj eno leto. 

Dogajanje Založenega raja je postavljeno v svetopisemski raj, v glavnih vlogah pa nastopajo Bog, Adam in Eva, katerih idilo vsak teden razbije
kaj novega: kača z jabolkom, lenivec s posteljo, riba s potapljaško opremo: vsak greh je izviren. Avtor stripa je uradno gospod Anonymus
Gosh, bradat puščavnik, ki je v mladih letih menda živel v isti ulici ter zahajal v isti bar kot glavno božanstvo velikih monoteističnih verstev. Več
podatkov o avtorju in stripu lahko najdete na zgoraj navedeni internetni strani. 
 
Vizualno gradivo za tiskane medije:

www.ljudmila.org/stripcore/zalozeniraj

 
19.02.2010

Site Map: Portfolio Website - - Kostja Gatnik - Illustrator - Ljubljana

http://www.kostjagatnik.com/site_map.asp?WebsiteID=10876
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SiOL.net|Kultura|Novice

nedelja 07.02.2010, 21:00

Kostja Gatnik: Nimam preferenc, vse rad delam

Ljubljana - Kostja Gatnik, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, je posegel na različna področja, od slikarstva,
grafičnega oblikovanja in ilustracije do fotografije.

Na vprašanje, katera likovna disciplina mu je najbližja, je povedal: "Nimam preferenc, vse rad delam. Se pa seveda najde kakšen dan,
ko je vse težko."

Slika samo zase

Če je bil nenehno navzoč v grafični in knjižni produkciji s karikaturo, stripom, plakatom, ovitki nosilcev zvoka, knjižni opremo in
ilustracijo, pa je slikarski opus pokazal le izjemoma. Na vprašanje, kje so razlogi za takšno odločitev,je dejal: "Verjetno zato, ker
slikam samo zase." Sam sicer na slikarstvo znotraj svojega opusa gleda kot na "en tak majhen, dokaj miren privaten kotiček, kjer
odgovarja samo sebi".
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Kostja Gatnik

 

V prvi vrsti sijajen risar

Gatnik je, kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, v prvi vrsti sijajen risar, kar mu je omogočilo izjemno učinkovito izražanje na
številnih področjih. Kot je povedal, svinčnik prime v roke skoraj vsak dan. "Če nimam pri roki svinčnika, načečkam kaj s kulijem," je
dodal.

Oče škrata Gala iz galerije

Kot ilustrator se je podpisal pod številne slikanice, ki jih danes pozna skorajda vsak. Tako je denimo likovno podobo dal junakom
slikanice Jure Kvak kvak Saše Vegri in ustvaril škrata Gala. Ta preko slikanice, za katero je verze napisala Svetlana Makarovič,
najmlajše obiskovalce spremlja na sprehodu skozi Narodno galerijo v Ljubljani. In kako se loteva knjižne ilustracije? "Berem tekst, si
vrtim svoj film in narišem najbolj zanimive prizore," pravi Gatnik.

Pregledna razstava akademskega slikarja Kostje Gatnika leta 2008

 

Brez strahu za prihodnost ročne ilustracije

V času vedno večje uporabe računalniških orodij na področju likovne umetnosti se za prihodnost ročno izdelane ilustracije ne boji.
Sam meni, da je s pojavom novih orodij likovna umetnost vedno le pridobivala.

"Nisem napravljen za timsko delo"

Čeprav ustvarja na različnih področjih, se animiranega filma ni lotil. Kot pravi, je že večkrat pomislil, da bi se preizkusil tudi na tem
področju, a si je vedno takoj premislil. "Največkrat ob pogledu na kilometrske filmske špice ob najkrajših risankah. Zgleda, da nisem
napravljen za timsko delo," je dodal.

Leta 2008 prvič razstavil svoje fotografije
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V letu 2008 je Gatnik prvič razstavili tudi svoje fotografije, izbor iz opusa, ki je bil do tedaj javnosti nepoznan. Na vprašanje, od kod
odločitev za korak, je povedal: "Dolgo sem bil zadovoljen s tem, da je bila slika zabeležena na filmu ali na kartici. Ne maram dela v
temnici. Ko je s pomočjo novih tehnologij postal prenos na papir enostavnejši, sem se lažje odločil za razstavo." Sicer pa na sprožilec
pritisne "vedno, ko zagleda dovolj zanimiv motiv", je dodal.

Kostja Gatnik se je rodil leta 1945 v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je opravil tudi
slikarsko specialko pri profesorjih Maksimu Sedeju in Zoranu Didku. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi leta 2008 nagrado
Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič.

Istega leta so mu v ljubljanski Narodni galeriji pripravili veliko retrospektivno razstavo. Zajela je okoli 500 del, od del na platnu in
originalnih ilustracij do plakatov, knjig, stripov, printov, logotipov, ovitkov plošč in koledarjev. Kustos Narodne galerije Andrej
Smrekar je Gatnika tedaj označil kot legendo generacije, ki je v 20. stoletju najodločneje zavzela svoje mesto v zgodovini likovne
umetnosti na Slovenskem.

Ob razstavi je Narodna galerija poskrbela še za izid monografije Kostja Gatnik: Kaj sem videl 1968-2008. Besedila v knjigo je
prispevalo 25 avtorjev, priznanih slovenskih likovnih teoretikov, umetnikov in Gatnikovih prijateljev.

STA

Foto: STA
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Kostja Gatnik, slikar, stripar in ilustrator                                        Sobotna priloga, 13.02.2010
  

Avtorji so prehitro zadovoljni
   
Oba prejemnika letošnje Prešernove nagrade za življenjsko delo, slikar Kostja Gatnik in plesalka Mateja Rebolj, sta te dni zelo
oblegana. Za pogovor ju prosijo številne medijske hiše, in čeprav je za njima vznemirljiv teden, je Kostja Gatnik med številnimi
opravili in slavnostnimi sprejemi našel čas, da se je odzval na intervju. O čem seveda najprej? O Magni Purgi, slovenski klasiki.
V slovensko kulturo ste se tako močno zasidrali z enim svojim izdelkom, z Magno Purgo, zbirko stripov iz leta 1977, da je za mnoge
Kostja Gatnik predvsem avtor slovenske stripovske klasike.

Sam sem si kriv (smeh).

Kako so začeli nastajati vaši stripi?
Od nekdaj sem bil ljubitelj stripov, že od osnovne šole. Rasel sem ob italijanski meji, kjer je bilo veliko več stripovske ponudbe kot v
notranjosti Jugoslavije. Kot otrok sem se v svojih prvih stripih uspešno maščeval za krivice, ki so se Indijancem dogajale v drugih
stripih. Narisal sem po en izvod v nekakšni hišni proizvodnji. Nato sem šel na likovno akademijo, da bi se naučil risanja, ker bi mi to
koristilo pri izdelavi stripov. Drugi del načrta je bil, da vzamem službo učitelja likovnega pouka, ker je s tem malo dela in bi ostalo več
časa za risanje stripov. Zgodilo se ni čisto tako. Ko pa sem prišel na akademijo, sem sicer imel štipendijo, a za preživetje premalo,
zato sem začel risati za denar, sodelovati z ljubljanskim Dnevnikom in potem tudi za druge edicije.

Ste že takrat delali s Stopom in Tribuno?
Takoj za tem. Svoboda pri risanju stripov na Dnevniku ni bila takšna, da bi mi ustrezala, in sem začel iskati drugje. A težave so bile
tudi z Mladino in Tribuno, kjer mi stripa niso hoteli tiskati zaradi besedila. Imel sem strip o izgubljencih, v katerem so iz zgodbe
izpadali ljudje, najprej tisti zares slabi, za njimi počasi vsi drugi, nato so ostali samo še tisti, ki so šli v politiko. To seveda ni šlo.
Takratni glavni urednik Tribune Dimitrij Rupel se je samo pomenljivo nasmejal, ko sem prišel k njemu s tem predlogom. V tistem času
sem začel spoznavati undergroundske stripe, ki sem jih dobil od svojih prijateljev iz Britanije, in z njimi počasi našel načine, kako
ostati subverziven, a izreči besede tako, da se je stripe dalo tiskati.

Rekli ste, da ste imeli omejeno svobodo. Kaj se je od vas pričakovalo? So bile želene kakšne konkretne teme?
Niti ne. Začelo se je s tem, da pri nas ni nihče znal pisati scenarijev. Še danes so glede tega težave. Scenariji so imeli veliko besedila
in ni bilo prostora za risanje. To se je najbolj poznalo pri stripu Bobri, ki sem ga delal za Zvitorepca po znanem romanu Janeza Jalna.
Bilo je porazno, sami dialogi, kar najbolj ubije strip. Videl sem, da moram začeti delati sam, če želim narediti kaj kakovostnega.

Kakšna je vaša ocena sedanje stripovske ponudbe poleg te, da so še vedno šibki scenariji?
Sam sem dal veliko na scenarije. Tekst sem pilil do onemoglosti, ker je moral priti v sozvočje s slikovno platjo stripa. Zdaj pa se mi
zdi, da je večina stripov takšna, da ne da nič na jezik in pravzaprav niti na vsebino ne. Avtorji so prehitro zadovoljni.

Zahteva strip posebno dinamiko besed in besedila?
Ena stvar je jasna: prostora za tekst je malo. Da stran ni videti nabita, mora imeti veliko risbe. Ne rečem, da so dobri japonski stripi,
v katerih skoraj ni teksta. Specifika stripa je, da je treba na omejenem prostoru z minimalno besedami maksimalno povedati in po
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možnosti še paziti, da se liki, ki nastopajo v stripu, med seboj razlikujejo tudi po načinu govora in besedah, ki jih izrekajo. Za te stvari
gre ogromno časa.

Kako danes gledate na tisti čas, ko strip še ni bil tako navzoč v takratni kulturi, medtem ko se je danes stripovska scena
zelo razmahnila?
Stripov je danes res ogromno, čeprav je veliko slabih. Takrat je bilo tako, da smo nekateri mislili, da bomo spremenili svet in da smo
pri tem v večini, a bilo nas je samo za en odstotek. Stripe sem risal za to malo število prijateljev, in če so se oni smejali, sem menil,
da se lahko tudi drugi, če bi stripe natisnil. In sem jih.

Kaj so bile takrat za vas najljubše teme, kaj ste najraje karikirali?
Najljubša mi je bila prefinjena provokacija. Najljubši strip, s katerim sem se identificiral, je bil Peter Klepec, to je tisti, ki vse pobije.
Potem pa delno psihedelični stripi. Ti so izhajali tudi v Pavlihi, ki ni bil najbolj naklonjena tovrstni undergroundski sceni, in nekaj v
Tribuni, ampak po tem, ko sem tam že prenehal biti likovni urednik in sem se vrnil iz JLA.

Nekje ste rekli, da nekatere stripe Magne Purge lahko razumejo le tisti, ki so živeli takrat, ko je nastala, in se srečevali s
situacijami, kot je ta, da je zmanjkalo kontracepcijskih tablet.
To je strip, ki ga zdaj ne morem objaviti, ker bi ljudje mislili, da se norčujem iz vere. Iz tega se nisem nikoli norčeval. Imam svoje
mnenje, a zakaj bi žalil ljudi. Tisto je bila čisto konkretna situacija, ker res naenkrat ni bilo v lekarnah kontracepcijskih tablet.

Ob vaši retrospektivi v Narodni galeriji pred dobrim letom je bilo zapisano, da je vas in vašo generacijo zelo
zaznamovalo študentsko gibanje leta 1968. Kako ste doživeli tisti čas?
Pri zasedbi filozofske fakultete sem sodeloval, čeprav nisem bil tako močno politično angažiran. Enkrat sem šel na neki akcijski odbor,
ki se je zbiral v prostorih poleg Tribune. Šel sem tja in videl, da tam nimam kaj iskati. Vse je bilo zelo naivno, čeprav je zasedba
filozofske fakultete gotovo imela svoj naboj. Sodeloval sem kot tehnični urednik brez časopisa. Tribune takrat ne vem že kolikokrat
niso hoteli tiskati in so poslali delavce na orožne vaje, zato smo izdali neke skrčene izdaje. Tiste zadnje izdaje Tribune takrat pa so bile
pravzaprav vizualno zelo dolgočasne, ker so imele zgolj besedila in skoraj nič prostora za likovno opremo. Takrat sem počasi prenehal
tudi ustvarjati stripe.

Zakaj, če so bile mladostne sanje tako jasne, da ste bili zanje pripravljeni marsikaj narediti?
Človek počasi dobi druge sanje. Življenje teče naprej in sanje se spreminjajo.

Kako je bilo takrat vizualno urejati takšen časopis, kot je Tribuna, in kako danes gledate na to, kar imamo v ponudbi?
Tega ni mogoče primerjati. Prijatelji so me povabili k sodelovanju k Tribuni zato, ker sem delal stripe in plakate. Tribuno sem začel
tiskati tako, kot sem takrat delal plakate, le tiskana je bila na obeh straneh. Na eni strani je bila v eni barvi in na drugi v dveh barvah
s prelivom, kar je prineslo veliko živahnosti v primerjavi s tistim, kar je bilo prej, ko je bilo vse sivo.

Vas izkušnja ni tako močno pritegnila, da bi se bolj posvetili tej veji grafičnega oblikovanja, kajti prekrižarili ste zares
mnogotere vizualne ustvarjalne veje od stripa, ilustracije do fotografije, slikanja …?
Ko sem enkrat neko stvar kolikor toliko absolviral, me ni več zanimala.

Ali takšno preizkušanje različnih medijev ponuja neko ustvarjalno dinamiko in navdih?
Vse likovno področje je zanimivo, ker se lahko dela mnoštvo stvari in še vedno ostane pri eni sami, to je pri čistem uživanju v risanju,
slikanju in fotografiranju, v likovni dejavnosti kot takšni.

Po izobrazbi ste slikar, redko pa skozi slike komunicirate z javnostjo, redko jih razstavljate. Nekje ste rekli, da slikate
samo zase.
Drži.

A to je nenavadno.
Zakaj?

Ker drugi slikajo zato, da bi s slikami vzpostavili stik z gledalcem. Kaj pomeni za vas slikanje, kakšen ustvarjalni proces?
Čisto zasebnega. Precej intimen prostor, ki naj se ga drugi ne dotikajo. Večkrat sem bil na tem, da bi lahko začel služiti z »malarijo«,
a sem se ustavil in umaknil ter začel delati nekaj drugega. Pred malarijo imam še vedno precejšen »rešpekt«. Delno sem zaradi tega
tudi manj slikal. Nisem je hotel zlorabljati.

V katerem smislu rešpekt?
V vseh smislih, ker je to bolj resno delo, kot je risanje stripov ali plakatov, bolj zahtevno. Opraviti imaš z najbolj zahtevnim in tečnim
naročnikom, s samim sabo.

In v čem je zloraba slikarstva?
V čisto finančnem smislu. Preživetvena nuja mojega načina slikanja ni dovoljevala. Kakšne slike sem delal po nekaj mesecev in s
takšno produkcijo se ne more preživeti celo nekje, kjer je trg večji, kot je pri nas. Vedno sem bil nezanimiv za galeriste, ker sem imel
premalo produkcije in ni bilo dovolj mase za obešanje na stene.

Tudi konceptualizem od sedemdesetih naprej ne more veliko obesiti na stene, a je postala ključna smer v umetnosti.
Dobro se tržijo, brez skrbi.

A so potrebovali nekaj desetletij, da so do tega prišli.
Ampak so prišli. Zato ker so imeli to žilico sami umetniki ali pa so imeli za seboj ustrezne teoretike.

Lahko to »finančno zlorabo« malo bolj pojasnite?
Nikoli nisem bil tip lačnega umetnika. Želel sem imeti določen standard, si kupiti knjige, dobre fotoaparate in druge lepe stvari.
Zlorabo pa mislim v smislu, ko umetnik najde formulo in začne »štancati« stvari, ki gredo v prodajo. Moje slike oblakov so šle za med
tudi v tujini, pa sem jih prenehal slikati.

Razumete zlorabo umetnosti v smislu kompromisa, ki ga umetnik naredi z okoljem, da bolj uspeva finančno in v karieri?
Nekako tako.

V vsej plejadi žanrov, ki ste se jih lotili, je tudi ilustracija. Opremili in ilustrirali ste okrog 80 knjig. Kaj je dobra
ilustracija?
Recepta ni, ampak »štimung« mora dati o knjigi. Vzporedno s tekstom mora pripovedovati zgodbo, tako da odslikava razpoloženje, ki
jo ima karakter, lik, vsebina knjige.

Kateri so bili za vas najbolj zanimivi projekti, pri katerih ste se najbolj zabavali ali pa so vam grizli živce?
Sam sem zelo zadovoljen tudi s kakšnimi stvarmi, ki mi sploh niso ustrezale takrat, ko sem jih delal. Ne vem. Tega je toliko. Eden
takšnih skrajnih primerov moje ilustracije je pesniška zbirka Čenčerije Toneta Pavčka. Narediti bi moral 12 ilustracij. Takrat mi je bila
poezija zelo tuja, a ko sem začel brati tiste pesmi, sem videl toliko slik, da sem se odločil, da bom ilustriral vse. Izbral sem takšen
pristop, da sem šel od ene do druge in vsako pesem čisto drugače ilustriral, od fine risbe s tušem do artdekojevske. Kar mi je šlo
vizualno k tisti pesmi, tisto sem narisal.

Se je bilo za vas drugače lotili ilustriranja za odrasle ali za otroke, recimo za Pekarno Mišmaš Svetlane Makarovič, za
katero ste dobili nagrado Hinka Smrekarja za ilustracijo.
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Drugače je, ker je ciljna publika druga. Po pristopu pa je vse enako resno, kar pomeni čim bolj preštudirati in se nič ne »šparati«.
Nobenih bližnjic.

Oblikovanje vizualnih sporočil je kasneje postalo tudi ena vaših osrednjih dejavnosti. Ustvarjalec je na tem področju
morda najbolj omejen s tem, kaj lahko izrazi in kako, zaradi zahtev naročnika.
Izhajali naj bi iz tega, da ima naročnik vedno prav. Počasi ugotoviš, da v večini primerov naročnik sploh ne ve, kaj bi rad. Potem se
naučiš kakšno stvar prilagoditi tako, da je po tvoje prav in malo drugače od tistega, kar je hotel naročnik. A v večini primerov je tako,
da moraš dati svoj prav tistemu, ki plača. Imel sem srečo, da sem dostikrat delal z umetniškimi direktorji in agencijami, ki so vedeli,
koliko časa si je treba vzeti in kaj narediti, da je bil končni rezultat dober.

Ko slikate, ustvarjate sami iz sebe in iz svojega sveta, pri vizualnih sporočilih pa se mora zadostiti potrebam in željam
naročnika. Kje so bile vaše meje? So naši naročniki razgledani?
Ne, mirno lahko rečem, da niso. Imel sem to srečo, da sem imel ogromno dela, tako sem lahko zavračal neustrezna naročila. A
dogajalo se je naslednje: sodeloval sem z agencijo, ki je bila nekajkrat najboljša agencija. A takrat, ko so dobili največ priznanj v
Portorožu, so izgubili največ klientov. Posle so začeli izgubljati iz popolnoma nerazumljivih in neracionalnih razlogov, z njimi pa tudi
jaz.

Se je to zgodilo večkrat?
Večkrat. In prijatelji so me dobronamerno opozorili tudi pred retrospektivno razstavo v Narodni galeriji, da bom takrat za nekaj časa
pozabljen od vseh, in to je res. Ravno takrat, ko bi človek razumsko pričakoval, da bo največ odzivov na to, kar je pokazal, takrat se
ljudje umaknejo.

Zakaj, zaradi slovenske zavisti?
Mogoče. Za to ne najdem racionalne razlage.

A govorila sva o mejah, česa ne bi v oglaševanju nikoli sprejeli?
Zaradi političnih zadržkov bi verjetno marsikaj odklonil. Pravzaprav tudi sem …

Že od študentskih let imate vedno pri sebi fotoaparat …
Fotoaparat je orodje, tako kot svinčnik, vendar še vedno mislim, da je svinčnik najboljše orodje, ker najbolj eksaktno zapiše idejo na
papir.

Veliko ste delali portrete v Šumiju, ki je dobil avreolo boemskega zbirališča, še posebno zdaj, ko ga ni več.
Zaradi same lokacije se je takrat tam zbiralo toliko raznovrstnih ljudi, da je postal prostor zaradi tega zanimiv. Sam sem ga razglasil
za center sveta. To je bila samo delno zajebancija.

Prekrižarili ste že veliko medijev, so ostali še kateri, ki bi se jih lotili?
Laže bi povedal, česa se ne bi. Recimo risanega filma, čeprav me je velikokrat mikalo. Preveč timskega dela zahteva, jaz pa najraje
vse naredim sam. Delal sem že res marsikaj, recimo scenografijo za monodramo v Mali drami v 70., delal lutke za tri predstave, tudi
kostume za predstavo Ujetniki svobodo na besedilo Emila Filipčiča in v režiji Janeza Pipana, ki je nastala v Slovenskem mladinskem
gledališču, igrače, pohištvo, notranje oblikovanje …

Kaj vam pomeni Prešernova nagrada za življenjsko delo.
Lep občutek. Da vedeti, da si morda po mnenju nekaterih ljudi, ne samo po svojem, le naredil kaj tudi dobro.

Maja Megla

Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Sobotna+priloga
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diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
19.02.2010

Čenča
 
februar 2010
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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Ste že kupili prvo številko slovenskega Titeufa?
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V Franciji je leta 2008 izšla že številka 12.

     TITEUF T12
     LE SENS DE LA VIE
     Scenario i crtež: Zep
     Glenat, 2008

     Titef ima već 12 godina i njegove brige se najviše vrte oko devojčica,
seksa, zavodjenja i Nadje u koju je on tajno zaljubljen. Ono što ga najviše
zanima, u ovom trenutku, jeste kako krljnuti jezičinu ženskoj. Ako je
ženska niža, onda se sva pljuvačka sliva u njena usta – o užasa ! Kojom
brzinom se pokreće jezik, a da se ne povredi partner… Istovremeno, on je
kod svog rodjaka Tjerija premetio promenu glasa, pojavu bubuljica, smešne
brkove, neprekidno slušanje vokmena i prestanak uživanja u stavljanju
petardi u kravlju balegu. Tjeri je postao dosadan. U nastavku, Titef i
njegovi drugari razgovaraju o roditeljima koji su izgubili posao, o terorizmu,
o reketu u školi, o seksu, o depresiji…

     Dvanaesti album Titefa, strip junaka rodjenog iz pera i četkice Filipa
Šapuia, zvanog Zep, izašao je 2008. godine u tiražu od skoro dva
miliona primeraka, što je izuzetno visok tiraž za bilo kog strip autora,
gledano čak i u planetarnim razmerama. Titef je nastao pre dve decenije, u
trenutku kada je Zep bezuspešno pokušavao da proda svoje table
francuskim i belgijskim izdavačima. Deprimiran, on je za svoju dušu počeo
da crta sećanja iz detinjstva. Za junaka je uzeo osmogodišnjeg dečaka, dao
mu dečje osobine, buntovnički karakter, ali i mogućnost metaforičnog
izražavanja i reagovanja. Nacrtao ga je jajoglavog i tako mu nadenuo ime
Titef (igra reči – petit-ef), a potom mu dodao čudan pramen kose u obliku
pera. "Taj pramen mi pomaže da istaknem duhovna stanja Titefa", kaže
autor.

     Glena, najveći francuski strip izdavač, otkrio je Zepa 1992. godine i od
tada se prodalo više od 16 miliona albuma, hiljade figurica, šolja, podmetača, čarapa i ostalih sitnica. Procenjuje se da je Titef
biznis do sada doneo više oko 150 miliona evra, od čega je dvadesetak otišlo na Zepov račun u Ženevi. Tajna uspeha jajoglavog
mangupa leži u metaforičkom pristupu temi. "Titef je usamljeni kauboj, a školsko dvorište je pravi Divlji zapad sa dečjim svetom koji u
sebi nosi sopstveni zakon i pravo jačega – kaže Zep koji je pomalo Petar Pan – dok smišljam epizode i crtam, ja postajem dete. U
početku, ja sam bio Titef. Kasnije, Titef je postao Titef, današnji klinac, buntovnik i neposlušan."

     Zepov junak pokušava da razume svet odraslih, ne uspeva uvek, a ponekad mu to previše podje za rukom. Njegova omiljena tema
je seks, a pored šatrovačkog izražavanja, on je enciklopedija dečjih psovki. "O seksu se neprekidno priča na televiziji, u časopisima,
na ulici, svuda, a to je istovremeno i tajanstvena tema koja zanima klince – kaže Zep – ne mislim da je Titef vulgaran. Kada sam bio
mali, i ja sam se tako izražavao. U ostalom, deca i sada tako govore. Moj prvi atelje gledao je na školsko dvorište, te sam slušao
osnovce svakog dana." Švajcarski crtač načinio je od svog junaka, neposlušnog i problematičnog klinca za koga su drugari najvažniji,
pravog svedoka jedne generacije koji na školskom odmoru postavlja pitanja o pravom značenju života, čineći ga tako bliskim i deci i
odraslima.
 
Aleksandar Manić
  

 
16.02.2010

Kafka malo drugače
        
Priznani ilustrator Robert Crumb in pisatelj David Zane Mairowitz sta združila moči in ustvarila stripovski album Kafka, ki je delna biografija Franza Kafke in delno
stripovska priredba njegovih del.
 
Ta. C. /STA, pon, 15.02.2010 12:09
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Delo in življene češkega pisatelja Franze Kafke je predstavljeno skozi stripovski album
foto: Dokumentacija Delo
 
Ljubljana - Ilustrator Robert Crumb in pisatelj David Zane Mairowitz sta združila moči in ustvarila stripovski album Kafka. Kafka, sicer
druga knjiga v zbirki Littera picta, je delno biografija Franza Kafke in delno stripovska priredba njegovih del. Je strip, ki na nazorno in
temeljito opisuje in hkrati orisuje Kafkovo življenje in delo.

Stripovski album je več kot le predstavitev pisatelja in njegovega opusa. Strip sodi med umetniška dela; pokaže, kaj se lahko zgodi
umetniku v primeru srečanja drugega umetnika, katerega prvi tudi vsrka vase. Risbe Američana Crumba Kafkovim nenavadnim
zgodbam dodajajo novo vznemirljivost. Kafka je Crumbovo prvo knjižno delo, prevedeno v slovenščino. Izšlo je v sozaložništvu LUD
Literatura in Stripburgerja.

Robert Crumb, ameriški avtor stripov in ilustrator, je znan po svojem izvirnem risarskem slogu; ameriški vsakdanjik opisuje kritično in
satirično. Teme njegovih stripov so spolnost, droge, bohemsko življenje in osebne težave.

Med Crumbova najbolj poznana lika sodita Fritz the Cat in Mr. Natural, medtem ko sodi serija "Zap Comix" med najbolj znane izdaje.
Prva številka je izšla leta 1968 in z njo se je rodil "underground" strip. Crumbovi stripi so temeljijo na kritičnosti, groteskni risbi in
"neprimernih" temah. Ravno z omenjenimi značilnostmi stripov je Crumb postal priljubljen najprej v ZDA, kasneje pa tudi drugod po
svetu.

Soavtor Kafke, David Zane Mairowitz, je ameriški pisatelj in dramatik ter soustanovitelj revije "International Times". Znan je po
radijskih igrah, ki so bile predvajane širom sveta. Za radiofonsko opero "Voluptuous" je prejel nagrado "Sony Prize". Poleg Kafke je
pripravil tudi priredbo francoskega pisatelja Alberta Camusa.

Več: http://www.delo.si/clanek/99293

 

 

 
15.02.2010

Na današnji dan

Zgodilo se je 15. februarja
15. februar 2010 ob 00:08
Ljubljana - MMC RTV SLO

1948 se je rodil ameriški risar stripov Art Spiegelman.

Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/poslovil-se-je-nat-king-cole/142509

 
15.02.2010

Knjige

Kako preseliti kafkovsko vesolje v stripovski format?
Izvrstni žanrski križanec
15. februar 2010 ob 12:55
Ljubljana - MMC RTV SLO

Se vam tesnoba in in brezup kafkovega opusa zdita nezdružljiva z žanrom stripa? Nova skupna izdaja LUD Literatura in
Stripburgerja dokazuje nasprotno.
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Robert Crumb in David Zane Mairowitz sta moči združila za izdajo stripovskega albuma Kafka. Kafka, sicer druga knjiga v zbirki
Littera picta, je delno biografija Franza Kafke, delno pa stripovska priredba njegovih del.

Stripovski album je več kot le predstavitev pisatelja in njegovega opusa: pokaže, kaj se lahko zgodi umetniku, ko sreča drugega
umetnika (tukaj ga "vsrka" vase). Crumbove risbe Kafkovim grotesknim zgodbam dodajajo novo razsežnost; Kafka je sicer njegovo
prvo knjižno delo, prevedeno v slovenščino. Robert Crumb, ameriški avtor stripov in ilustrator, je znan po svojem prepoznavnem
risarskem slogu; ameriški vsakdanjik opisuje kritično in satirično. Teme njegovih stripov so spolnost, droge, bohemsko življenje in
osebne težave.

Med Crumbova najbolj poznana lika sodita Fritz the Cat in Mr. Natural, serija Zap Comix pa tako ali tako med širše znane izdaje.
Njena prva številka (l. 1968) zaznamuje rojstvo "underground" stripa. Crumbovi stripi temeljijo na kritičnosti, groteskni risbi in
"neprimernih" temah. Ravno z omenjenimi značilnostmi stripov je postal priljubljen najprej v ZDA, kasneje pa tudi drugod po svetu.

Soavtor Kafke, David Zane Mairowitz, je ameriški pisatelj in dramatik ter soustanovitelj revije International Times. Znan je po
radijskih igrah, ki so bile predvajane širom sveta. Poleg Kafke je pripravil tudi priredbo francoskega pisatelja Alberta Camusa.

A. J.
.

Knjiga, ki je v izvirniku nosila naslov Introducing Kafka, pa tudi Kafka for Beginners, je zaradi popularnosti ilustracij v ponatisu izšla
kot R. Crumb's Kafka. Foto: LUD Literatura / Stripburger
.
Več: http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/kako-preseliti-kafkovsko-vesolje-v-stripovski-format/223601
.
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ROBERT CRUMB in DAVID ZANE MAIROWITZ: Kafka
stripovski album

zbirka Littera Picta
založila LUD Literatura in Stripburger / Forum Ljubljana

22,5 x 16,5 cm, 176 str., cena: 12 eur
 
 
Stripovski album Kafka je druga knjiga v zbirki Littera picta, ki je posvečena srečevanju stripa in literature. Po Steklenem mestu, ki sta jo po
romanu Paula Austerja ustvarila Paul Karasik in David Mazzucchelli, je tokrat na vrsti delo kultnega ameriškega strip avtorja Roberta Crumba, ki je
album soustvaril z Davidom Zane Mairowitzem.
 
Kafka je delno biografija Kafkovega življenja, delno stripovska priredba del znamenitega pisatelja. Knjiga, ki je več kot samo učbeniška predstavitev
pisatelja in njegovega opusa. Strip, ki temeljito opiše in oriše Kafkovo življenje in delo. Kafka ima vse značilnosti umetniškega dela, ki nam pokaže,
kaj se lahko zgodi, ko umetnik sreča in vsrka vase drugega umetnika. Crumbove nenavadne risbe dodajo novo vznemirljivost Kafkovim nenavadnim
zgodbam.
 
ROBERT CRUMB
Ameriški stripar in ilustrator, znan po svojem prepoznavnem in izvirnem riskarskem slogu ter kritičnem in satiričnem pristopu do ameriškega
vsakdanjika. Njegovi stripi med drugim obravnavajo teme spolnosti, drog, bohemskega življenja in osebnih težav. Med njegove najbolj znane like
sodita Fritz the Cat in Mr. Natural, med izdaje pa serija Zap Comix, katere prva številka je izšla leta 1968 in s katero se je uradno rodil underground
strip. Kritičnost, groteskna risba in 'neprimerne' teme so značilnosti Crumbovega stripov, s katerimi je avtor postal priljubljen najprej na domačih
tleh, kmalu za tem pa še v svetovnem merilu. Priredba Kafke je prva knjižna objava Crumbovega dela v slovenščini.
 
DAVID ZANE MAIROWITZ
Ameriški pisatelj in dramatik, njegove radijske igre so bile predvajane v več kot dvajsetih državah po svetu. za svojo radiofonsko opero Voluptuous
tango je med drugim prejel Sony Prize. Poleg priredbe Kafke je pripravil tudi priredbo za stripovsko knjigo o Camusu. Je soustanovitelj revije
International Times.
 
LITTERA PICTA
je zbirka grafičnih romanov, posvečenih srečevanju stripa in literature. 
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Na današnji dan

Snoopy, si kaj videl mojo modro odejico?
13. februar
13. februar 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2000 je dan potem, ko je umrl avtor komičnega stripa Peanuts Charles M. Schulz, strip še zadnjič izšel v različnih
časopisih.

Strip je skoraj 50 let neprekinjeno izdajala cela vrsta časopisov (skupaj jih je bilo okrog 2 600) v 75 državah - in čisto vse je narisal
sam Schulz. Poseben je bil strip tudi zato, ker je bil eden od prvih, ki se ni osredotočal na le enega ali dva junaka, ampak celo skupino
prijateljev. No, glavni je bil seveda Charlie Brown, tisti revež v rumeno-črnem puloverju, ki ni preveč obvladal baseballa in spuščanja
papirnatih zmajev.

Zasedbo so dopolnili še Snoopy, mali beagle z bujno domišljijo; Linus, filozof, ki se ni mogel odtrgati od svoje odejice; gospodovalna
Lucy; Schroeder, virtuoz na klavirju in zvest Beethovnov oboževalec; ter seveda ptiček Woodstock.

Good Grief!, kot bi rekel Charlie Brown.

V priloženem posnetku si oglejte uvod v film o Charlieju Brownu: http://www.youtube.com/watch?v=c5y4_W-
humw&feature=player_embedded

Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/snoopy-si-kaj-videl-mojo-modro-odejico/142462
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Kostja Gatnik: Najraje bi videl, da bi bilo vse brez naslovov
Prešernov nagrajenec skozi lastne oči in besede drugih
11. februar 2010 ob 19:42
Ljubljana - MMC RTV SLO

Magna Purga, Jure Kvak kvak in Gal iz galerije je le peščica tistih podob Kostja Gatnika, ki so se večini najbolj vtisnile v
spomin. A sam umetnik čuti največje spoštovanje do tistega bolj 'skritega' dela svojega opusa – slikarstva.

Kje torej začeti predstavitev resnično obsežnega in raznovrstnega dela letošnjega Prešernovega lavreata – pri stripih, ilustracijah,
plakatih, naslovnicah, ovitkih plošč in logotipih, s katerimi se je nemara vsakdo od nas že kdaj srečal in so postale že kar
reprezentativne podobe nekega časa, ali pri umetnikovem le redko predstavljenem slikarstvu?

Velik 'rešpekt' do prve ljubezni
Gatnik pravi, da se vsem umetniškim disciplinam rad posveča, a je na prvem mestu vendarle slikarstvo. Ravno zato je morda prav, da
se tokrat ustavimo najprej pri tem. Pravzaprav je slikarski opus le izjemoma razstavljal, pa tudi časa je bilo zanj nekako najmanj. "Ta
prva ljubezen je res rahlo zanemarjena. Delno zaradi velikega 'rešpekta' do nje, delno zaradi preživetvene nuje. Zadnja leta pa je na
žalost vedno manj časa za vse, ne le za slikanje," nam je pojasnil leta 1945 v Ljubljani rojeni Gatnik.

Kje gre iskati razlog, da ravno do slikarstva čuti največjo naklonjenost? Če ga pri ilustraciji in stripu usmerjata tudi namen in funkcija
sporočila, pa mu prav slikarstvo predstavlja tisto polje, kjer se lahko svobodno preda samospraševanju in komunikaciji s samim seboj.
Kostja Gatnik je bil na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost študent Marija Preglja in Maksima Sedeja, študij pa je na slikarski
specialki nadaljeval pri profesorjih Sedeju in Zoranu Didku.

Naslovi gledalcu odvzamejo možnost originalnega doživljanja
Svoje fotografije, izbor iz opusa, ki je bil do tedaj javnosti nepoznan, je prvič predstavil leta 2008. V Gatnikovem fotografskem opusu
prevladujejo slike z močno likovno noto. Koliko je fotografsko služilo slikarskemu delo oziroma koliko sta ta dva medija pri njegovem
delu povezana? "Sredi sedemdesetih sem napravil par fotografij prav namensko, kot predloge za sike. Pozneje sem nekatere
fotografije uporabljal kot študije za posamezne elemente slik, v začetku devetdesetih sem pa ta način dela popolnoma opustil. Seveda
pa slikarstvo vpliva na fotografijo in obratno. Tega se ne da izključiti," nam je pojasnil Gatnik.

Medtem ko njegove fotografije vedno spremljajo naslovi, pa so z redkimi izjemami slikarska dela celotnega opusa večinoma brez
naslovov. "Najraje bi videl, da bi bilo vse brez naslovov, saj lahko naslovi gledalcu odvzamejo možnost originalnega doživljanja. Iz
praktičnih razlogov fotografije naslavljam, vendar se pri tem omejujem v glavnem na lokacijo in čas nastanka posnetka ali pa na
minimalen suhoparen opis."

Akademski slikar Jožef Muhovič vidi skupni imenovalec Gatnikovega slikarstva in tudi druge umetnosti v 'permanentnem
prizadevanju za odličnost slikarske prezence.' Gatnikovo slikarstvo se, za razliko od bolj popularnih zvrsti njegovega ustvarjanja,
'dosledno drži raziskovanja in artikulacije oblik, namenjenih temu, da se branijo pred površnimi vzorci fantazije, ker ne izhajajo iz
sebičnega sanjarjenja in take ali drugačen instrumentalnosti, ampak se upirajo naši zavesti in jo s tem upiranjem kultivirajo,' dodaja
Muhovič. Na likovno prizorišče je Gatnik, vse bolj nezadovoljen z okviri akademizma in socialističnega realizma, bleščeče vstopil skozi
novo popart in hiperrealizem. V sedemdesetih letih so začele nastajati 'fantazmagroije z oblaki in kamni'. Kasneje je čisto in jasno
ozračje neba zamenjal pogled v viharnejše, temačnejše, bolj nasičeno nebo, ki se dviguje nad ozkim zemeljskim pasom, v
devetdesetih pa se je vrnil k figuraliki.

V zadnjih nekaj letih se je z umetnikovih platen ponovno vsaj na neposreden način umaknila figuralika, iz pretežno belih slik v
naslikanih modrih okvirjih pa se kot dimni prividi izrisujejo forme, s katerimi 'ponovno išče stik z izvornim in odprtim v svojem
slikarstvu', kakršnega najdemo na z zračnim čopičem realistično naslikanih oblakih. A, če si sposodimo Muhovičeve besede, tega ne
počne več tako očitno in neposredno, ampak diskretno, 'kot bi kdo s telesom (topos) in z duhom (logos) odstiral koprene in skušal čim
precizneje in trezneje navigirati iz zaprtega v sluteno na človekovem - ravno tako (navzgor in navzdol) prepadnem - notranjem duhu.'
Kot pravi umetnik sam, v svojih slikah še vedno vidi zgodbe.

Pogled po štirih desetletjih ustvarjanja
Tisti, ki so se sprehodili po veliki retrospektivni razstavi Kostja Gatnik: Kaj sem videl 1968-2008, ki so jo pred dvema letoma pripravili
v Narodni galeriji, so ob ogledu približno 500 del začutili, kako raznovrsten in obsežen je Gatnikov opus. To je na podlagi razstave in
obsežnega kataloga, ki je pospremil postavitev, z zadovoljstvom spoznal tudi umetnik sam.

O nastajanju Gala iz galerije
Razstavo in katalog so v galeriji pripravili v zahvalo za zelenega dolgobradega škrata, ki ga je oživel ravno Gatnik. Idejo za
simpatičnega možička, ki bo po zbirki popeljal najmlajše obiskovalce galerije, je dobila tedanja direktorica Anica Cevc, zgodbo pa je
napisala Svetlana Makarovič. "Pisanje in risanje Gala je potekalo povsem ločeno. Včasih celo tako zelo, da sem jaz ilustriral
dogajanje v zvezi s sliko, ki je Svetlana ni niti omenila. Kljub temu, da sva oba dokaj trmasta, sva se na koncu le dogovorila ,
uskladila neskladja in pripeljala štorijo do srečnega konca," se je rojstva Gala spomnil ilustrator.

Izjemen risar, ki je pomembno zaznamoval ilustracijo in oblikovanje
V prvi vrsti je Gatnik sijajen risar, so zapisali v obrazložitvi Prešernove nagrade. "Njegova poteza je zanesljiva, natančna, kritična,
pogosto humorna, ironična in tudi samoironična. Z njo je obvladal grafično oblikovanje, strip in še zlasti ilustracijo, ki jo odlikuje širok
razpon žanrov, predvsem pa poseben dar, da ne nagovarja samo ozko opredeljene ciljne publike," so še zapisali.

Zaradi izjemne ustvarjalne kakovosti in širine je Gatnik pomembno prispeval h kakovostnemu razvoju ilustracije in grafičnega
oblikovanja na Slovenskem. Takšna raznovrstnost, ki jo dosežejo le redki ilustratorji in oblikovalci, zahteva zelo raznolik likovni jezik
in ravno zato je vsaka Gatnikova stvaritev po besedah grafičnega oblikovalca, prav tako Prešernovega nagrajenca, Petra Skalaraja
'vrhunska, virtuozna, domiselna in duhovita'. V svojem ustvarjalnem procesu dosledno uporablja oblikovalski pristop. "Gatnik
ilustrator deluje oblikovalsko in Gatnik oblikovalec deluje ilustratorsko," je še zapisal Skalar v omenjenem katalogu.

Rojstvo Magne Purge
Kostja Gatnik je zaslužen tudi za uveljavljanje 'nekomercialnega' stripa v Sloveniji. Njegov kultni strip Magna Purga je prvič izšel leta
1977 pri založbi ŠKUC. O njenem vplivu zgovorno govorijo Jonasove besede: "Ob odkritju Beatlov, Buldožerja in Magne Purge sem
jih enega za drugim prinesel pokazat domov. Prvi so bili mami všeč, drugi že malo manj, Purge pa ni razumela. Aha! Takoj sem se je
začel učiti na pamet."

'Potrošniška miselnost porazno vpliva tudi na kulturo'
Gatnik je v svojih stripih na značilno humoren način obravnaval tako družbene kot kulturne teme. Strip je kmalu po izidu postala
prava uspešnica, nekateri izreki v njem pa so se praktično razširili kot reki. Kasneje se je Gatnik časa Magne Purge spomnil kot časa,
ko je bil zelo kritičen do vsega, kar se je dogajalo in zato je skušal spreminjati svet po svojih močeh. Kako kot dolgoletni soustvarjalec
in opazovalec slovenske kulture gleda na njen položaj danes? "Potrošniška miselnost porazno vpliva na celotno družbo in kulturi ni pri
tem nič prizanešeno."

V omenjenem katalogu ob razstavi v Narodni galeriji se je o umetnikovem delu razpisalo 25 avtorje - likovnih teoretikov, umetnikov in

STRIP.ART.NICA | BUCH d.o.o. | http://www.stripi.si/main.php?showpage=offer_plus_1&lang...

16 of 36 27. 02. 14 10:47



Gatnikovih prijateljev. Svetlana Makarovič mu je takrat zapisala, da bi moral imeti vsak slovenski umetnik na delovni mizi pritrjen
napis: Pričakuj nehvaležnost! 'Zakaj, vraga, na to vedno pozabljamo?'. Je tudi umetnik sam v svoji karieri pogosto začutili to
nehvaležnost? "Sem jo začutil, jo občutim in ji verjetno ne bom nikoli ubežal. Zakaj, vraga, na to vedno pozabljam?"

Maja Kač
.
.

Letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo Kostja Gatnik je v svoji karieri posegel na različna področja, od slikarstva,
grafičnega oblikovanja in ilustracije do fotografije. Foto: MMC RTV SLO
.

Najraje bi videl, da bi bilo vse brez naslovov, saj lahko naslovi gledalcu odvzamejo možnost originalnega doživljanja, razmišlja Kostja
Gatnik. Foto: Narodna galerija
.

Gatnikove podobe so dale pomemben pečat tudi Tribuni, njegovo likovno urednikovanje tej študentski reviji pa je pomenilo odskočno
desko v kompleksnost popkulture. Foto: Narodna galerija
.

Kostja Gatnik, ki je z ilustracijami opremil in oblikoval več kot 80 knjig, je tudi eden od 'staršev' lika prikupnega Gala iz galerije.
Zgodbico o bradatem ljubitelju slik je napisala Svetlana Makarovič. Foto: Narodna galerija
.
"Pisanje in risanje Gala je potekalo povsem ločeno. Včasih celo tako zelo, da sem ilustriral dogajanje v zvezi s sliko, ki je
Svetlana ni niti omenila. Čeprav sva oba dokaj trmasta, sva se na koncu le dogovorila, uskladila neskladja in pripeljala
štorijo do srečnega konca."
.
Kostja Gatnik
.
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Kostja Gatnik sodi med osrednje osebnosti slovenskega grafičnega oblikovanja in ilustracije. Leta 1985 je obiskovalce na Novi rock
privabljal tale plakat. Foto: Narodna galerija
.
"Potrošniška miselnost porazno vpliva na celotno družbo in kulturi ni pri tem nič prizanešeno."
.
Kostja Gatnik
.

Ravno prede letom dni je minilo 30 let od nastanka znaka za Fructal. Gatnik je avtor številnih slikovnih znakov, ki nas spremljajo na
vsakem koraku. Poleg Fructalovega tudi Planice in Stolovega leva. Foto: Narodna galerija
.
"Sem jo začutil, jo občutim in ji verjetno ne bom nikoli ubežal. Zakaj, vraga, na to vedno pozabljam?"
.
Kostja Gatnik o nehvaležnosti, ki v karieri spremlja umetnika
.

Kostja Gatnik: Serija Pariz 09. Foto: Narodna galerija
.
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/kostja-gatnik-najraje-bi-videl-da-bi-bilo-vse-brez-naslovov/223350
.
.
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Vir: http://www.mladina.si/
.

 
11.02.2010

Čenča
 
februar 2010
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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11.02.2010

Po poteh slovenskega stripa

Danes ob 19:30 bo na Gea TV ( http://www.geatv.si ) ponovitev dokumentarne oddaje Lucije Golčer Po poteh slovenskega stripa.

O stripu bomo razmišljali Katerina Mirović, Miki Muster, Zoran Smiljanić, Iztok Sitar, Igor Vidmar, Max Modic, Aleksandar Đorđevski in Aleksander
Buh.

 

 
10.02.2010

Na kofetu z ilustratorji

http://www.geatv.si/index.php?page=oddaje&mode=oddaja&page_id=47#x

 
09.02.2010

Če že počnete to, počnite to varno!

http://useloos.com/mediaplayer/?itemid=10261

 
09.02.2010

Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

Kostja Gatnik: čarovniški dotik ustvarjalca
Pop/Kultura - torek, 09.02.2010 Tekst: Mojca Pišek

ljubljana - Kostja Gatnik (1945) je Prešernovo nagrado prejel za opus, v katerem manjka komajda kak likovni žanr in ga tvorijo risba,
ilustracija, strip, grafično oblikovanje, karikatura, slikarstvo ter fotografija.

.
Ob raznolikosti njegovega izraza je žirija v utemeljitvi nagrade izpostavila avtorjevo inteligenco in redko izpostavljena visoka merila
kvalitete, katerih izvor je avtorjeva osebnostna lastnost neizprosnost pri zasledovanju popolnosti. Gatnika je ob tem označila za
osebnost, "ki nam je že pred desetletji začela spreminjati predstave o umetništvu, ustvarjalnosti, likovnosti in področju vizualnih
komunikacij", avtorjevi komunikativni ustvarjalnosti pa je žirija v obrazložitvi pripisala kar "čarovniški dotik ustvarjalca".

Gatnik je slikarstvo študiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je opravil slikarsko specialko pri profesorjih Maksimu
Sedeju in Zoranu Didku. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim častni znak svobode Republike Slovenije, posebnega pomena
pa je leto 2008, ko je prejel nagrado Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič, ob koncu leta pa
odprl še prvo veliko retrospektivno razstavo v Narodni galeriji, ki je njegovo delo prvič prikazala skozi vse žanre, sloge in obdobja.
Pospremil jo je izid monografije Kaj sem videl 19682008, ki je trajni ustvarjalni dokument, kot govori že naslov, 40 let trajajočega,
dogodkov polnega obdobja, ki ga je avtor vseskozi spremljal "kritično, pogosto humorno, ironično in tudi samoironično", je slednjo
kvaliteto še posebej izpostavila žirija.

Kustos Narodne galerije Andrej Smrekar je Gatnika označil za legendo generacije, ki je v 20. stoletju najodločneje zavzela svoje mesto
v zgodovini likovne umetnosti na Slovenskem. Gatnik (1945, Ljubljana) je namreč rojen ravno v pravem času, da ga je v mladosti
ustvarjalno in osebnostno zaznamoval duh leta oseminšestdeset, in sicer "v tisti posebni 'disidentski' tonaliteti, ki sta jo 'zahteva po
spremembi starega sveta' in 'potreba po reakciji na serijsko proizvodnjo in potrošništvo' s svojimi velikosvetnimi horizonti izzivali v
samoupravljavsko impregniranih razmerah takratne socialistične Slovenije," kot zapiše Jožef Muhovič v omenjeni monografiji. Izvorni
idejni naboj Gatnik ohranja v slogih poparta, hiperrealizma, v konceptualni umetnosti sedemdesetih let ter tudi v poznih osemdesetih
letih, ko poudarjena osebnoizpovedna in refleksijska poetika še vedno prepriča s svojo ostrino, neposrednostjo in
brezkompromisnostjo.

Poudarek je žirija namenila tudi dejstvu, da je Gatnik s svojim darom vseskozi nagovarjal široko publiko, kar je mogoče pojasniti z

STRIP.ART.NICA | BUCH d.o.o. | http://www.stripi.si/main.php?showpage=offer_plus_1&lang...

19 of 36 27. 02. 14 10:47



njegovo dosledno uporabo oblikovalskega pristopa v ustvarjalnem procesu svojo izrazno tehniko in idejo prilagodi zahtevam sporočila,
naročnika in javnosti, zavedanje, da ima oblikovanje vedno komunikacijski cilj, pa v delu vzpostavlja ravnotežje med vsebinsko in
estetsko komponento. Taka celovitost umetnostnega izdelka je najbrž razlog, da bi težko našli posameznika, ki Gatnikovega dela ne
pomni bodisi z ovitkov nosilcev zvoka in naslovnic knjig bodisi iz stripov, knjižnih ilustracij, revij, z logotipov, karikatur, plakatov.

Je pa tudi neki "drug" Kostja Gatnik, ki ga imamo priložnost srečati redko, predstavljata ga njegova slikarski in fotografski opus. O
prvem pravi, da ga redko pokaže, ker slika najraje zase, saj je to majhen, dokaj miren, privaten kotiček, kjer odgovarja samo sebi. Ko
pa že, je to tudi za tiste, ki ga gledajo od zunaj kot to zapiše Jožef Muhovič "čisto veselje nad neodvisnim obstojem nečesa, kar je
odlično".

Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042336124

 
09.02.2010

Prešernova nagrajenca 2010 (iz utemeljitve UO PS)

Kostja Gatnik: Njegov opus zaznamuje razpiranje pojma vizualnega in vizualnih komunikacij zadnje četrtine 20. stoletja. Njegovo
slikarstvo, grafično oblikovanje, ilustracije in fotografijo združuje izjemna inteligenca in redko izpostavljena visoka merila kvalitete v
neizprosnem samonadzoru. Gatnik je bleščeče vstopil na likovno prizorišče skozi popart in hiperrealizem. V poznih 80. letih je
presenetil s poudarjeno osebnoizpovedno in refleksijsko poetiko. Njegovo likovno urednikovanje Tribune je pomenilo odskočno desko v
kompleksnost popkulture. Med ustvarjalci svoje generacije je posebej zaslužen, da so diskurzi o privilegiranih umetnostnih medijih v
zadnji četrtini 20. stoletja postajali irelevantni. Talent in kvaliteta se nanje ne moreta ozirati. Nenehno je bil navzoč s karikaturo,
stripom, plakatom, ovitki nosilcev zvoka, knjižno opremo in ilustracijo par excellence. Slikarski opus je pokazal izjemoma. Temu
botruje Gatnikova brezkompromisnost v zasledovanju popolnosti in kvalitete. V prvi vrsti je sijajen risar. Njegova inteligenca se kaže v
ekonomičnosti črte, obvladovanju, ponotranjenju in vzpostavljanju dialoga z izbranimi stilnimi obdobji novoveške likovne tradicije.
Njegova poteza je zanesljiva, natančna, kritična, pogosto humorna, ironična in tudi samoironična. Z njo je obvladal grafično
oblikovanje, strip in še zlasti ilustracijo, ki jo odlikuje širok razpon žanrov, predvsem pa poseben dar, da ne nagovarja samo ozko
opredeljene ciljne publike. Vsakogar očara, modri, razsvetljuje, pa naj gre za risano ali slikano podobo. Njegove fotografije razodevajo
občutljivost slikarske optike tudi v tej zvrsti. Gatnik je že pred desetletji začel spreminjati predstave o umetništvu, ustvarjalnosti,
likovnosti in področju vizualnih komunikacij. Utemeljitev je napisal Andrej Smrekar.

Mateja Rebolj

Vir: http://www.delo.si/tiskano/html/zadnji/Delo

 

 

 
08.02.2010

Video: Kostja Gatnik
http://tvslo.si/predvajaj/kostja-gatnik/ava2.59641140/
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Video: Kostja Gatnik in Mateja Rebolj, Prešernova
nagrajenca
Dobitnika Prešernove nagrade za življenjsko delo
7. februar 2010 ob 21:33,
zadnji poseg: 7. februar 2010 ob 22:06
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prešernovo nagrado letos prejmeta plesalka Mateja Rebolj in slikar Kostja Gatnik. Predstavljamo vam njuno življenjsko
delo.

Dobitniki nagrade Prešernovega sklada pa so umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, igralec Peter Musevski, skladatelj Aldo
Kumar, igralka Barbara Cerar, pisatelj Andrej Rozman Roza in plesalka Maja Delak. Več o njihovem delu in ustvarjanju preberite
tukaj.

Kostja Gatnik: Brez kompromisov do popolnosti in kakovosti
Opus Kostje Gatnika zaznamuje razpiranje pojma vizualnega in vizualnih komunikacij zadnje četrtine 20. stoletja. Njegovo slikarstvo,
grafično oblikovanje, ilustracije in fotografijo združuje izjemna inteligenca in redko izpostavljena visoka merila kakovosti v
neizprosnem samonadzoru.

Gatnik je bleščeče vstopil na likovno prizorišče skozi popart in hiperrealizem. V poznih 80. letih je presenetil s poudarjeno
osebnoizpovedno in miselno poetiko. Njegovo likovno urednikovanje Tribune je pomenilo odskočno desko v kompleksnost popkulture.
Med ustvarjalci svoje generacije je posebej zaslužen, da so diskurzi o privilegiranih umetnostnih medijih v zadnji četrtini 20. stoletja
postajali irelevantni. Talent in kakovost se nanje ne moreta ozirati. Nenehno je bil navzoč s karikaturo, stripom, plakatom, ovitki
nosilcev zvoka, knjižno opremo in ilustracijo par excellence.

Slikarski opus je pokazal izjemoma. Temu je vzrok Gatnikova brezkompromisnost v zasledovanju popolnosti in kakovosti. V prvi vrsti
je sijajen risar. Njegova inteligenca se kaže v ekonomičnosti črte, obvladovanju, ponotranjenju in vzpostavljanju dialoga z izbranimi
stilnimi obdobji novoveške likovne tradicije. Njegova poteza je zanesljiva, natančna, kritična, pogosto humorna, ironična in tudi
samoironična. Z njo je obvladal grafično oblikovanje, strip in še zlasti ilustracijo, ki jo odlikuje širok razpon žanrov, predvsem pa
poseben dar, da ne nagovarja samo ozko opredeljene ciljne publike. Vsakogar očara, modri, razsvetljuje, pa naj gre za risano ali
slikano podobo. Njegove fotografije razodevajo občutljivost slikarske optike tudi v tej zvrsti. Gatnik je že pred desetletji začel
spreminjati predstave o umetništvu, ustvarjalnosti, likovnosti in področju vizualnih komunikacij, je v utemeljitvi nagrade zapisal
Andrej Smrekar.
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Opus Kostje Gatnika zaznamuje razpiranje pojma vizualnega in vizualnih komunikacij zadnje četrtine 20. stoletja. Foto: MMC RTV SLO
.
. . .
.
Več na: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/video-kostja-gatnik-in-mateja-rebolj-presernova-nagrajenca/223054
.
Video Kostja Gatnik: http://tvslo.si/predvajaj/kostja-gatnik/ava2.59641140/
.

 
08.02.2010

FOTO: 'Nihče se ne odziva na Žižkovo bombo'
Ljubljana, 07.02.2010, 23:36 | STA / N.D.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta dobila plesalka Mateja Rebolj in slikar Kostja Gatnik. Velik aplavz pa je požel režiser Miran
Zupanič, ki je opozoril, da nihče ni kritiziral Žižkove ideje o tem, da bi morali v Cankarjevem domu postaviti bombo.

Video:Iz 24UR - Nagrajenca o nagradi: http://24ur.com/novice/slovenija/presernova-nagrada-za-plesalko-in-slikarja.html?ar=

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je na predvečer kulturnega praznika potekala osrednja državna proslava, na kateri so tudi
uradno razglasili dobitnice in dobitnike malih in velikih Prešernovih nagrad.

Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju plesne umetnosti je prejela Mateja Rebolj, v polju likovne umetnosti pa Kostja
Gatnik. Nagrado Prešernovega sklada so dobili umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, igralec Peter Musevski, skladatelj Aldo
Kumar, igralka Barbara Cerar, pisatelj Andrej Rozman Roza in plesalka Maja Delak.
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(Foto: Aljoša Kravanja)

Vseeno, če v Cankarjevem domu postavimo bombo?

Za svoj govor pa je dolg aplavz požel predsednik nacionalnega sveta za kulturo in režiser Miran Zupanič. Spomnil je namreč, da se v
slovenski javnosti nihče ni odzval na izjavo filozofa Slavoja Žižka, ki je dejal, da bi bilo najbolje, če bi v Cankarjev dom, polnem
slovenskih umetnikov, podstavili bombo. Ali tišina pomeni, da se Slovenci s tem strinjajo? Ali sploh spoštujemo to, kar danes slavimo?
Politična elita se na številne, dolgoletne probleme slovenske kulture ne odziva, jih ne rešuje, je poudaril Zupanič. Umetniki ob vsem
tem ne bi smeli molčati, še manj le čakati na politike. Kajti resničen umetnik je tisti, čigar mesto je na strani svobode, je sklenil
Zupanič in oder prepustil nagrajencem.

Kdo sta osrednja nagrajenca?

. . .

Kostja Gatnik je posegel na različna področja, od slikarstva, grafičnega oblikovanja in ilustracije do fotografije. Na vprašanje, katera
likovna disciplina mu je najbližja, je dejal: "Nimam preferenc, vse rad delam. Se pa seveda najde kakšen dan, ko je vse težko."

Kostja Gatnik (Foto: POP TV)

Če je bil nenehno navzoč v grafični in knjižni produkciji s karikaturo, stripom, plakatom, ovitki nosilcev zvoka, knjižno opremo in
ilustracijo, pa je slikarski opus pokazal le izjemoma. "Verjetno zato, ker slikam samo zase," je Gatnik obrazložil, zakaj "skriva“
slikarski opus. Sam sicer na slikarstvo znotraj svojega opusa gleda kot na "en tak majhen, dokaj miren privaten kotiček, kjer
odgovarja samo sebi".

Gatnik je, kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, v prvi vrsti sijajen risar, kar mu je omogočilo izjemno učinkovito izražanje na
številnih področjih. Kot je povedal, svinčnik prime v roke skoraj vsak dan. "Če nimam pri roki svinčnika, načečkam kaj s kulijem," je
dodal.

. . .

Več na: http://24ur.com/novice/slovenija/presernova-nagrada-za-plesalko-in-slikarja.html?ar=
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FOTO: Prešernova nagrajenca sta Mateja Rebolj in Kostja
Gatnik
Podelili najvišja državna priznanja v kulturi
.
Prešernovo nagrado letos prejmeta plesalka Mateja Rebolj in slikar Kostja Gatnik. Reboljeva je od nekdaj uspešno vzporejala klasični
balet in sodobni ples, Gatnik pa je v prvi vrsti sijajen risar.
.
Da. O./STA, ned, 07.02.2010 21:12

Nagrajenec Kostja Gatnik

STRIP.ART.NICA | BUCH d.o.o. | http://www.stripi.si/main.php?showpage=offer_plus_1&lang...

23 of 36 27. 02. 14 10:47



foto: Jože Suhadolnik/Delo
 

Nagrajenec Andrej Rozman - Roza
foto: Jože Suhadolnik/Delo
 
Ljubljana - Na predvečer kulturnega praznika so v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pripravili proslavo, na kateri so podelili male
in velike Prešernove nagrade, najvišja državna priznanja v kulturi. Ton proslavi pod naslovom Stopaš, je slika v srcu... so dajali verzi
Milana Jesiha, režiser kulturnega programa je Marko Sosič.

Prešernovo nagrado letos prejmeta plesalka Mateja Rebolj in slikar Kostja Gatnik. Dobitniki nagrade Prešernovega sklada pa so
umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, igralec Peter Musevski, skladatelj Aldo Kumar, igralka Barbara Cerar, pisatelj Andrej
Rozman Roza in plesalka Maja Delak.

"Če nimam pri roki svinčnika, načečkam kaj s kulijem"

Kostja Gatnik, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, je posegel na različna področja, od slikarstva, grafičnega
oblikovanja in ilustracije do fotografije. Na vprašanje, katera likovna disciplina mu je najbližja, je povedal: "Nimam preferenc, vse rad
delam. Se pa seveda najde kakšen dan, ko je vse težko."

Če je bil nenehno navzoč v grafični in knjižni produkciji s karikaturo, stripom, plakatom, ovitki nosilcev zvoka, knjižni opremo in
ilustracijo, pa je slikarski opus pokazal le izjemoma. Na vprašanje, kje so razlogi za takšno odločitev, je dejal: "Verjetno zato, ker
slikam samo zase." Sam sicer na slikarstvo znotraj svojega opusa gleda kot na "en tak majhen, dokaj miren privaten kotiček, kjer
odgovarja samo sebi".

Gatnik je, kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, v prvi vrsti sijajen risar, kar mu je omogočilo izjemno učinkovito izražanje na
številnih področjih. Kot je povedal, svinčnik prime v roke skoraj vsak dan. "Če nimam pri roki svinčnika, načečkam kaj s kulijem," je
dodal.

"Balet v Sloveniji na visoki tehnični in umetniško-izvedbeni ravni"

Mateja Rebolj (1950) je leta 1970 končala baletno šolo v Ljubljani. Med letoma 1972 in 1973 je nadaljevala študij na Šoli za balet in
sodobni ples M. Rambert v Londonu. V ljubljanskem baletu je bila solistka med letoma 1971 in 1996. V tem času je ustvarila številne
nosilne vloge, med njimi Giselle iz istoimenskega baleta in Odette iz Labodjega jezera.

Reboljeva je od leta 1987 stalna sodelavka Plesnega teatra Ljubljana. Nastopila je z večino vodilnih sodobnoplesnih koreografov,
nastopa tudi v gledaliških projektih Dragana Živadinova, Barbare Novakovič in Matjaža Bergerja. Toda vseh, ki spremljajo njeno
umetniško pot, naj bodo laiki ali strokovnjaki, se vedno dotakne njena odrska prezenca.

Plesna scena v Sloveniji, pa naj gre za klasični balet ali sodobni ples, je vedno znova vzrok za problemske okrogle mize in širše
razprave. Če nekateri institucionalnemu klasičnemu baletu pogosto očitajo nekakšno "okostenelost", se je pri sodobnem plesu, vsaj do
nedavnega, beseda vedno ustavila pri pomanjkljivi infrastrukturi. Glede na to, da je Reboljeva doma v obeh svetovih, je vprašanje na
dlani. Kako sama ocenjuje stanje slovenskih plesnih stvari?

"Mislim, da je balet v Sloveniji kar na visoki tehnični in umetniško-izvedbeni ravni, kar lahko utemeljim na podlagi izjave plesne
kritičarke revije Dance Europe, Maggie Foyer. Po premieri Bajadere v CD je izjavila, da bi predstava brez težav lahko gostovala v
londonskem Covent Gardenu," je povedala Reboljeva.

Več na : http://www.delo.si/clanek/98746

Poglejte tudi na: http://www.rtvslo.si/kultura/novice/slabsi-ko-so-pogoji-bolj-se-clovek-bori/223076
.
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Prešernovo nagrado letos prejmeta plesalka Mateja Rebolj
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in slikar Kostja Gatnik
Pop/Kultura - nedelja, 07.02.2010 21:00 Tekst: (sta)

Ljubljana - Prešernovo nagrado letos prejmeta plesalka Mateja Rebolj in slikar Kostja Gatnik. Dobitniki nagrade Prešernovega sklada
pa so umetnostni zgodovinar Miklavž Komelj, igralec Peter Musevski, skladatelj Aldo Kumar, igralka Barbara Cerar, pisatelj Andrej
Rozman Roza in plesalka Maja Delak.

Kostja Gatnik (Foto: Luka Cjuha)

...

Kostja Gatnik: Nimam preferenc, vse rad delam

Kostja Gatnik, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, je posegel na različna področja, od slikarstva, grafičnega
oblikovanja in ilustracije do fotografije. Na vprašanje, katera likovna disciplina mu je najbližja, je za STA povedal: "Nimam preferenc,
vse rad delam. Se pa seveda najde kakšen dan, ko je vse težko."

Če je bil nenehno navzoč v grafični in knjižni produkciji s karikaturo, stripom, plakatom, ovitki nosilcev zvoka, knjižni opremo in
ilustracijo, pa je slikarski opus pokazal le izjemoma. Na vprašanje, kje so razlogi za takšno odločitev,je dejal: "Verjetno zato, ker
slikam samo zase." Sam sicer na slikarstvo znotraj svojega opusa gleda kot na "en tak majhen, dokaj miren privaten kotiček, kjer
odgovarja samo sebi".

Gatnik je, kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, v prvi vrsti sijajen risar, kar mu je omogočilo izjemno učinkovito izražanje na
številnih področjih. Kot je povedal, svinčnik prime v roke skoraj vsak dan. "Če nimam pri roki svinčnika, načečkam kaj s kulijem," je
dodal.

Kot ilustrator se je podpisal pod številne slikanice, ki jih danes pozna skorajda vsak. Tako je denimo likovno podobo dal junakom
slikanice Jure Kvak kvak Saše Vegri in ustvaril škrata Gala. Ta preko slikanice, za katero je verze napisala Svetlana Makarovič,
najmlajše obiskovalce spremlja na sprehodu skozi Narodno galerijo v Ljubljani. In kako se loteva knjižne ilustracije? "Berem tekst, si
vrtim svoj film in narišem najbolj zanimive prizore," pravi Gatnik.

V času vedno večje uporabe računalniških orodij na področju likovne umetnosti se za prihodnost ročno izdelane ilustracije ne boji.
Sam meni, da je s pojavom novih orodij likovna umetnost vedno le pridobivala.

Animiranega filma se še ni lotil

Čeprav ustvarja na različnih področjih, se animiranega filma ni lotil. Kot pravi, je že večkrat pomislil, da bi se preizkusil tudi na tem
področju, a si je vedno takoj premislil. "Največkrat ob pogledu na kilometrske filmske špice ob najkrajših risankah. Zgleda, da nisem
napravljen za teamsko delo," je dodal.

V letu 2008 je Gatnik prvič razstavili tudi svoje fotografije, izbor iz opusa, ki je bil do tedaj javnosti nepoznan. Na vprašanje, od kod
odločitev za korak, je povedal: "Dolgo sem bil zadovoljen s tem, da je bila slika zabeležena na filmu ali na kartici. Ne maram dela v
temnici. Ko je s pomočjo novih tehnologij postal prenos na papir enostavnejši, sem se lažje odločil za razstavo." Sicer pa na sprožilec
pritisne "vedno, ko zagleda dovolj zanimiv motiv", je dodal.

Kostja Gatnik se je rodil leta 1945 v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je opravil tudi
slikarsko specialko pri profesorjih Maksimu Sedeju in Zoranu Didku. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi leta 2008
nagrado Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič.

Istega leta so mu v ljubljanski Narodni galeriji pripravili veliko retrospektivno razstavo. Zajela je okoli 500 del, od del na platnu in
originalnih ilustracij do plakatov, knjig, stripov, printov, logotipov, ovitkov plošč in koledarjev. Kustos Narodne galerije Andrej
Smrekar je Gatnika tedaj označil kot legendo generacije, ki je v 20. stoletju najodločneje zavzela svoje mesto v zgodovini likovne
umetnosti na Slovenskem.

Ob razstavi je Narodna galerija poskrbela še za izid monografije Kostja Gatnik: Kaj sem videl 1968-2008. Besedila v knjigo je
prispevalo 25 avtorjev, priznanih slovenskih likovnih teoretikov, umetnikov in Gatnikovih prijateljev.

Več na: http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042335907
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Spomini na dni, "preživete" s Prešernom
Pavle Ravnohrib v pogovoru za MMC
8. februar 2010 ob 11:19
Ljubljana - MMC RTV SLO
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Čeprav si je igralec Pavle Ravnohrib Prešernov plašč odel pred več kot sedmimi leti, igra pesnik v njegovem življenju veliko vlogo: "Ljudje me še vedno
prepoznavajo kot Prešerna."

Televizijski voditelj, ki so ga mladi bistroumneži spoznali v oddaji Male sive celice in gledališki in filmski igralec, ki je krajšal čas gledalcem televizije z upodobitvijo pesnika
Franceta Prešerna, svoje dneve danes preživlja na odrskih deskah in na cesti. "V glavnem sem več na cesti kot na odrskih deskah," se pošali. V teh mesecih nastopa v
dvojezični predstavi Prežihove sanje, kjer upodablja samega Prežiha. Toda ob vseh njegovih vlogah, je le ena, ki je zaznamovala njegovo življenje – Franceta Prešerna.
"Zelo je vplival na moje življenje," danes priznava Ravnohrib. Več pa si lahko preberete v pogovoru spodaj.

Številni ob omembi vašega imena pogosto pomislijo na Male sive celice, spet drugi pa se spomnijo na vašo vlogo Franceta Prešerna. Kako po sedmih letih
sami doživljate to primerjavo s pesnikom?
Meni se zdi to zelo v redu. Sem vesel, da se spomnijo še na Prešerna. In je to tudi dokaz, da rumeni tisk pod vplivom določene vrste politike – tisti, ki so takrat to politiko
in te časopise vodili, dobro vedo zakaj se je šlo – da jim ni uspelo nahujskati ljudi proti nadaljevanki in proti filmu. Ker mi smo bili takrat deležni hektolitrov gnojnice, ki jo
je vlival rumeni tisk. Češ, da bo film zelo slab. Ker je to slovenski film, je žal v ozadju politika.

Kako danes gledate na očitke iz preteklosti?
Ljudje me še vedno prepoznavajo kot Prešerna, kar je znak, da so ljudje nadaljevanko in film vzeli za svojega in sem kar vesel.

Koliko časa ste se pripravljali za vlogo Prešerna?
Vse je prišlo zelo na hitro. Jaz sem za to izvedel eno leto prej. Prav teh dni – v začetku februarja, da se bo film snemal. Pravzaprav ne eno leto prej, jaz sem zvedel tisto
leto, leta 1999. Začeli smo tistega oktobra. Priprave so se začele 15. avgusta. Tudi če ne bi bil Prešeren, je zame Prešeren najljubši pesnik in sem se potem oborožil z
raznorazno literaturo. Želel sem spoznati ljudi, ki o njem kaj vedo, ki so ga zaznamovali. Praktično sem tisto leto preživljal s Prešernom.

Se tudi za druge vloge tako temeljito pripravite?
Ne. Zato, ker nimam časa. Takrat sem imel takšno srečo, da je bil še star sistem. Pa takšnega direktorja smo imeli v mladinskem gledališču, Petra Joviča, ki je sicer
malce pokašljeval, ko sem rekel, da me eno leto ne bo, ampak, ker je bil pameten človek, je na to pristal. In sem bil več ali manj v gledališču prost. Zdaj pa so se ti odnosi
tako v družbi kot v gledališču zelo zelo izostrili in neoliberalni kapital vlada povsod. Tako da ne vem, če bi temu bilo lahko tako zdaj.

Bi lahko rekli, da je vloga Prešerna nekako zaznamovala vašo kariero?
Zelo je vplival na moje življenje. In tudi na življenja Slovencev nasploh. Povezan z našo narodno bitjo. Z zgodovino, z literaturo, z jezikom nasploh. Je znak te naše trme,
te samobitnosti, tega vztrajanja na tem, da smo kar smo, čeprav smo zelo čudni in nas vsi postrani gledajo in temu je primerno.

Kaj pa trenutno zapolnjuje vaše življenje? Čemu posvečate največ časa?
Trenutno vožnji na relaciji Ljubljana – Celovec, Ljubljana – Novo mesto, Ljubljana – Šmarješke toplice, pa Ljubljana – Ravne. V glavnem sem več na cesti kot na odrskih
deskah. Nastopam v predstavi v Celovcu in je temu pač tako, da isti čas, ki ga porabim za vožnjo, sem nekje na odru. Drugo je pa da bi se rad enkrat naspal po treh
mesecih, ko nisem bil prost niti ene sobote niti ene nedelje.

Klavdija Kopina
 

Ravnohrib v teh mesecih nastopa v dvojezični predstavi Prežihove sanje, kjer upodablja samega Prežiha. Foto: MMC RTV SLO/ Ana Jurc
 

Ljubitelji slovenskega filma so igralca lahko nazadnje videli v Šterkovem filmu 9.06. Foto: Spletna stran filma
 
"Konec koncev sem na nek način prestar, da bi imel to možnost, ker igralec, ki bi igral Prešerna mora biti star okoli 30 do 40 let."
Ravnohrib o ponovni upodobitvi Prešerna

"Ljudje me še vedno prepoznavajo kot Prešerna, kar je znak, da so ljudje nadaljevanko in film vzeli za svojega in sem kar vesel."
Ravnohrib o vlogi Prešerna
 
"Tudi če ne bi bil Prešeren, je zame Prešeren najljubši pesnik in sem se potem oborožil z raznorazno literaturo. Želel sem spoznati ljudi, ki o njem kaj vedo, ki
so ga zaznamovali. Praktično sem tisto leto preživljal s Prešernom."
Ravnohrib o pripravah na vlogo
 
Vir: http://www.rtvslo.si/zabava/druzabna-kronika/spomini-na-dni-prezivete-s-presernom/223070
.
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Na današnji dan

5. februar 2010 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO

1929 je v časopisu prvič izšel humoristični strip They'll Do It Every Time, ki še vedno izhaja.

Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/5-februar-slovesno-odprtje-ermitaza/142297
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diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
.
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Čenča
 
februar 2010
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
.
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FOTO: Zgodovina skozi oči superjunakov
.
Indonezijski ilustrator Agan Harahap se je poigral z zgodovinskimi fotografijami in jim dodal vse pomembnejše stripovske junake.
Kako bi izgledala konferenca na Jalti, če bi poleg Churchilla, Roosevelta in Stalina stal Darth Vader?
 
Ta.R., čet, 04.02.2010 14:18
 

Darth Vader poleg Churchilla, Roosevelta in Stalina na konferenci na Jalti, februarja 1945
foto: Agan Harahap
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Kapitan Amerika v družbi Heinricha Himmlerja
foto: Agan Harahap
 
Džakarta - Indonezijski ilustrator Agan Harahap se je poigral z zgodovinskimi fotografijami in jim dodal vse pomembnejše stripovske junake.

Kako bi izgledala konferenca na Jalti, če bi poleg Churchilla, Roosevelta in Stalina stal Darth Vader? Bi bila Sovjetska invazija v Afganistanu uspešna, če bi se proti njim
boril neuničljivi Hulk?
 
Več na: http://www.delo.si/clanek/98539
.
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Novice.Dnevnik.si Debate/Kolumne

Resnično kot strip
Kolumne - četrtek, 04.02.2010 Tekst: Ervin Hladnik Milharčič

V vojni proti terorizmu smo priča simpatičnemu tekmovanju. Komu bo prej uspelo do konca osmešiti samega sebe? Al Kaidi, Hamasu
in sorodnim organizacijam ali Združenim državam Amerike in Evropi?
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(Foto: samira)

V zadnjih mesecih je tekmovanje dobilo poteze, ki na trenutke spominjajo na prizore iz črno-belih komičnih filmov iz začetkov
prejšnjega stoletja. Osama bin Laden je s strogim in neizprosnim glasom na magnetofonskem posnetku sprejel odgovornost za
spodleteli poskus božične razstrelitve letala nad Detroitom. Nigerijski napadalec, ki je eksploziv všil v spodnje hlačke in nekoliko
osmodil samega sebe, se je izučil v Jemnu. Sopotniki, ki so slišali prasketanje in videli kadečega se napadalca, so ga obvladali.
Spodobna teroristična organizacija bi od takšnega dejanja bežala kot hudič pred križem. Bin Laden ga je ponudil kot uspešno
nadaljevanje uničevanja osvajalcev njegovih krajev.

Odziv Združenih držav je bil silovit. Prvi odgovor je bil, da bodo napadli Jemen. Drugi, da je treba Iranu pokazati zobe. Jemna so se
lotili s strategijo, ki se je izkazala za uspešno v Afganistanu in Pakistanu. Podprli so nedemokratično oblast, ki se na jugu sooča s
secesijo, na severu pa s plemensko vojno, v kateri na eni strani sodeluje Savdska Arabija, na drugi pa Iran. Vsi, ki polemizirajo z
osrednjo vlado, so teroristi. Z nekaj sreče se bomo naslednjih deset let učili prepoznavati jemenska mesta po njihovih ruševinah.
Nigerijo so pustili pri miru. Razumljivo. Lagos ima nekaj manj prebivalcev kot ves Jemen.

Iran je potreboval lekcijo, naj se ne vmešava v svetovne zadeve, ker je svet nanj pripravljen. Lani so Iranci izstrelili nekaj raket
dolgega dosega, da bi pokazali svojo moč. To je veliko bolj resna stvar od razvijanja jedrske tehnologije. Države, ki znajo razvijati in
izdelovati raketne motorje, se zares vpišejo na seznam svetovnih sil. Iranci so s fotografijo štirih raket, ki se sočasno dvignejo v zrak,
pokazali, da znajo. Problem je bil samo ta, da ena raketa ni vžgala, zato so s fotoshopom na fotografiji kopirali eno raketo in jo vstavili
med uspešne vžige. Potem so pokazali fotografije še več uspešnih izstrelitev.

Združene države so ta teden ostro odgovorile. V Perzijskem zalivu so testirali sistem obrambe pred raketnimi napadi. Prizor je bil za
bogove. Raketa, ki je v tej predstavi igrala iransko raketo, je uspešno poletela. Tudi obrambna raketa se je dvignila pod nebo. V
ključnem trenutku pa je odpovedal radar, ki bi moral obrambno raketo usmeriti proti napadalcu. Raketi sta veselo leteli druga mimo
druge in padli v morje. Dva dni za tem so Iranci poslali raketo v vesolje.

Vojna proti terorizmu je postala zanimiva. Na trenutke ni čisto jasno, kdo se bojuje proti komu in kdo je čigav zaveznik. Tako se
običajno obnašajo mlade vojne, ta pa teče že osmo leto. Februarja poteka osma obletnica, odkar je bil bin Laden razglašen za
mrtvega. V Afganistanu so februarja 2002 zavezniki že štiri mesece preganjali talibane z oblasti in lovili bin Ladna. Robotsko letalo je
opazilo zelo visokega suhljatega moškega, ki ga je na cesti spoštljivo pozdravljala gruča ljudi. Na Floridi, kjer je osrednje poveljstvo
vojaških sil v Afganistanu, so jih na televizijskih monitorjih spremljali vojaki s prsti na sprožilcih. Bin Laden je visok in suh, ljudje pa
se spoštljivo obnašajo do njega. Upravljalci letala so sklenili, da imajo voditelja svete vojne in so nanj ustrelili z raketo, ki ima
ustrezno ime - Peklenski ogenj. Ubili so njega in dva človeka, ki sta bila z njim. Triumf je bil popoln. Potem pa se je izkazalo, da ni bil
bin Laden, ampak nekdo, ki mu je bil zelo podoben. Od takrat je bilo nanj usmerjenega veliko peklenskega ognja, pa mu še vedno ni
uspelo priti v nebesa.

Zato pa je bil konec januarja v Dubaju ubit eden od ustanoviteljev Hamasa. Našli so ga mrtvega v postelji v hotelski sobi, vrata pa so
bila od znotraj zabarikadirana s stolom. Omrtvičili so ga z elektrošokom in potem zastrupili ali zadavili. Hamas je obtožil Izrael,
dubajske oblasti pa skupino gangsterjev z evropskimi potnimi listi. Hamas, ki se strogo drži pravila, da napada samo med
Sredozemljem in reko Jordan, je napovedal, da bo prenesel akcije z ozemlja Palestine in Izraela.

Leta 2001 je spopad civilizacij zvenel kot velika planetarna drama. Danes se bere kot strip. Iz Kabula se seli v Bagdad, Islamabad,
Bejrut, Gazo, Sano in Mogadiš. Kontekst se je izgubil v podrobnostih letaliških pregledov potnikov do gole kože, navzkrižnih
pričevanjih o strahotah v zaporih, bombah v velikih mestih, raketah, vedno novih organizacijah, vedno novih vojskah in varnostnem
cirkusu. Zdi se, da je nemogoče razbrati, kdo je začel in kakšen je načrtovani konec. Spopadi nimajo nobene logike več.

Če jo hočemo najti, moramo brati stripe. Joe Sacco je leta 2001 odšel v Gazo, da bi spremljal, kako prebivalci
begunskega taborišča Kan Junis v Gazi preživljajo drugo intifado. Vrnil se je leta 2002, ko se je pripravljala invazija na
Irak in med začetkom velikega spopada leta 2003. Sodobnih dogodkov se je dotaknil samo bežno. Raziskoval je poboj iz
leta 1956 v Kan Junisu in Rafi na meji z Egiptom. V prvem je bilo postavljenih pred zid 275 Palestincev, v drugem okrog
sto. Izraelska vojska je v dveh operacijah v kontekstu spopada z Egiptom za Sueški kanal vdrla v Gazo, pregnala moške
na ulice in jih postrelila.

Namesto običajne zgodbe o dobrih in zlih je sestavil lokalno zgodovino spopada za ozemlje med Judi iz Evrope, ki so
preživeli holokavst, in Palestinci, ki so se izpod britanske in egiptovske okupacije preselili pod izraelsko in jordansko.
Mesece je snemal pogovore s preživelimi in primerjal več kot petdeset let stare spomine. V Jeruzalemu in Tel Avivu je
našel postarane izraelske vojake. Posnel je njihove zgodbe. S prepisi pričevanj je šel v arhiv Združenih narodov v New
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York in prebiral orumenela poročila, ki so jih pripadniki agencij za begunce pošiljali na sedež OZN. Vrnil se je v Gazo ter
ponovno preverjal konsistentnost spominov in dokumentov.

Potem se je usedel za pisalno mizo in pet let risal strip. Konec lanskega leta je izdal 418 strani debelo knjigo velikega
formata z dokumenti in viri. Opombe h Gazi so najbolj podrobna študija logike bližnjevzhodnih konfliktov zadnjih let.
Bere se kot zgodovina. To je naredil že drugič. Leta 2000 je izdal po obsegu nekoliko bolj skromen strip Zaščiteno
območje Goražde, ki je ena najbolj prepričljivih analiz vojne v vzhodni Bosni. Vsi, ki pripovedujejo pravljice o miru na
Bližnjem vzhodu, bi morali brati stripe. Zgodba o spopadu dobrega in zlega se sesuje že po prvih desetih straneh. Dobrih
ni. Samo zelo veliko brezimnih žrtev, ki jih prekrivajo bolj moderni spomini.

Vir: http://www.dnevnik.si/debate/kolumne/1042335095
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37. mednarodni strip festival Angouleme

37 festival international de la bande dessinee d Angouleme

Une histoire populaire de l’empire américain

La Guerre d’Alan Intégrale

Ikigami, Préavis de mort

Več na: http://www.bdangouleme.com/palmers-officiel
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Milion evra za originalne crteže Enkija Bilala
Pariska aukcijska kuća "Artkirial", 19. septembra 2009. godine prodala je za skoro milion evra 255 Bilalovih crteža (kadrova) iz
njegovog najnovijeg albuma "Animal'z". Kadrovi visine 10cm - 20cm, širine 20cm - 35cm bili su procenjeni na sume između 1.000 i
15.000 evra. Na samom početku prodaje, ton je dala naslovna strana dostigavši cenu od 36.500 evra. Kadrovi s krupnim planom
protagnoista ili s egzotičnim životinjama su bile najviše tražene i prodavani su za sume od 12.000 do 18.000 evra, dok su kadrovi sa
apstraktnim kompozicijama i morskim scenama dostizali cene od 3.000 do 5.000 evra. Ovoj javnoj prodaji prethodila je javna izložba
svih crteža koja je održana preko leta, koju je posetilo preko dvanaest hiljada posetilaca.

Strip album "Animal'z' se bavi ekološkim temama i skreće pažnju na stravične posledice konstantnog uništavanje planete Zemlje.
Prema poslednjim informacijama, ovaj album bi uskoro trebao da se pojavi na našem tržištu u izdanju Veselog četvrtka. U nastavku
pogledajte neke od crteža koji su prodati na aukcji.
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.
Vir: http://www.happynovisad.com/strip/milion-evra-za-originalne-crteze-enkija-bilala.4878.html
.
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Novi album Moebiusa objavljen u Francuskoj

Arzak: Destination Tassili (2009)

Po mnogima najveći strip autor svih vremena, Jean Giraud - Moebius sa svojim novim albumom
oživljava jednog od svojih prvih junaka, Arzak-a, i vraća se priči koju je započeo davne 1976. godine.
Arzak je ćutljivi ratnik koji jaše na svojoj velikoj ptici i kreće se kroz opustošene planinske i pustinjske
krajeve na slabo naseljenoj planeti. Četiri originalne epizode ovog stripa, u slikama, bez teksta, su
objavljene u francuskom izdanju časopisa Metal Hurlant tokom sedamdesetih godina. Vizuelizacija i
situacije koje se sreću u ovim pričama se često porede sa snovima i podsvešću. Priče su imalie veliki
uticaj na celokupnu francusku strip scenu, a 2003. godine je čak snimjen i animirani film Arzak Rhapsody.

U svom novom albumu pod imenom Arzak: Destination Tassili, koji je krajem 2009. objavljen u
Francuskoj, Moebius oživljava svog junaka kroz priču u kojoj se prepliću naučna i epska fantastika. Arzak
ima i nove osobine (sada i govori) i pratimo ga kroz nove avanture koje započinju na planeti Tassili. U
planu su još dva nastavka koji će se pričom nadovezivati na ovaj prvi album.
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Vir: http://www.happynovisad.com/strip/novi-album-moebiusa-objavljen-u-francuskoj.4810.html

.
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"Cormoran" sails again!

After more than three decades, Hermann is returning to his and Greg's series "Bernard Prince" for a one-shot album
only, which he is currently working on in his famous, unique painting style.

The episode called "Menace on the River" starts with "Cormoran" arriving at Quirtos, a Latin American river port. Bernard Prince and
his friends Jordan and Djinn are on board. They are supposed to meet with a man named Ramirez, a.k.a. El Lobo, who has returned to
the country under mysterious circumstances. But someone else is also very interested in our three heroes, and his only goal is…
revenge! While Djinn is alone on board, "Cormoran" sets sail, departing to some unknown destination. When Prince and Jordan
discover that Djinn and "Cormoran" are missing, their intense search begins.

SAF is in the midst of concluding deals with publishers who will put out this album in September 2010. There will also be several
pre-publications in comics magazines, starting in February 2010, when German "Zack" will publish the first installment of this story.
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Vir: http://www.safcomics.com/

 Predstavitev | Kje smo | Kontakt | Delovni čas | Novo-stripi | Novo-ostalo | Povpraševanje | Drobtinice | Galerija  

      

STRIP.ART.NICA | BUCH d.o.o. | http://www.stripi.si/main.php?showpage=offer_plus_1&lang...

36 of 36 27. 02. 14 10:47


