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Za ustvarjalce in bralce
 

Pop/Kultura - petek, 25.02.2011 Tekst: Špela Standeker

Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta je pred kratkim obogatilo svojo založniško dejavnost in z Društvom za širjenje filmske kulture
KINO! izdalo slovenski prevod temeljne knjige ameriškega stripovskega avtorja in teoretika Scotta McClouda z naslovom Kako nastane
strip.
  

  

Po tistem, ko so pred dvema letoma z izdajo knjige pionirja jugoslovanske animacije Borivoja Dovnikovića Borda Šola risanega filma
poskrbeli za krpanje vrzeli na področju teorije animiranega filma pri nas, so s tokratnim prevodom naredili enako tudi na področju
stripa - McCloud namreč velja za enega vodilnih stripovskih teoretikov, pri pisanju (in risanju) knjig o teoriji stripa sodeluje z
eminentnimi avtorji, kot so Neil Gaiman, Steve Bissete in Paul Smith, v preteklosti pa je sodeloval tudi z danes že pokojnim Willom
Eisnerjem, pionirjem stripovske teorije in produkcije.

Knjiga Kako nastane strip: Pripovedne skrivnosti stripa, mange in risanega romana je oblikovana kot vodič, ki predstavi načine o tem,
kako izbrati prave trenutke za ustvarjanje stripovske zgodbe, kako izbrati besede in slike, ki bodo nagovarjale bralca, kako ustvariti
like, osvojiti risanje govorice telesa in obrazne mimike ter kako določiti pravo orodje in tehnike za nastanek nekega stripa. Bistvo
McCloudovega dela je torej v razlagi načina, na katerega podobe posredujejo informacije, in spretnost razlaganja kompleksnih idej s
pomočjo nekaj preprostih linij. Primerno za ustvarjalce in bralce stripov, mang in risanih oziroma grafičnih romanov.
  
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042426766
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Avtobiografija

Ko berete, slišite glasbo
Ljubljana
22.02.2011, 06:50
Adela Vuković  

Prevodi. Avtobiografija Keitha Richardsa, strip o Johnnyju Cashu in roman Nicka Cava.

 
Vzpone in padce legendarnega ameriškega country kantavtorja Johnnyja Casha smo lahko spoznavali v filmski biografiji Hoja po robu.
Krajši, a udaren povzetek ponuja tudi strip I See a Darkness. (Foto: EPA) 
Vzpone in padce legendarnega ameriškega country kantavtorja Johnnyja Casha smo lahko spoznavali v filmski biografiji
Hoja po robu. Krajši, a udaren povzetek ponuja tudi strip I See a Darkness. (Foto: EPA)

Besede. Potem ko smo bili nemalo presenečeni, da na novembrski prodajni razstavi knjig Frankfurt po Frankfurtu ni bilo možno
zaslediti za oboževalce Rolling Stonesov nujnega branja, to je avtobiografije Keitha Richardsa Life, maja prihaja tolažba v obliki
slovenskega prevoda. Petsto strani sočno napisanih spominov legendarnega kitarista, ki je legendaren tudi zaradi nadpovprečne
trpežnosti svojega telesa, ki je več desetletij trdoživo kljubovalo različnim kemičnim tretmajem, bo v naš jezik za založbo Učila
poskušal čim verodostojneje prenesti Andrej Hiti.

Johnny Cash v temačnem stripu
    
Spomladi bo za malce teme, a s precej umetniškega čuta, poskrbela tudi stripovska knjiga Johnny Cash: I See a Darkness nemškega
stripovskega avtorja Reinharda Kleista. “Strip je zame nekaj med knjigo in filmom. Pobere dobre lastnosti obeh medijev. Če je
dobro narejen, lahko celo slišite glasbo,” je ob izidu knjige v izvirniku povedal Kleist. V stripu je želel upodobiti čustveno doživetje
Casheve glasbe, predvsem njegovih zadnjih albumov.
    

 
Mogoče bo kakšen bralec tako doživel kako sočno podrobnost iz avtobiografije Keitha Richardsa. (Foto: Reuters)

Tako od stripa ne moremo pričakovati, da bo prava biografija Cashevega življenja, ponuja pa vizualno udarno interpretacijo nekaj
prelomnih epizod v življenju velikega kantavtorja. Že na prvih straneh vidimo mladega, najverjetneje zadetega Casha, ki ustreli
nedolžnega človeka, se usede in pokadi cigareto, medtem ko življenje moškega ob njem ugaša. Gre za drzno interpretacijo verza ene
izmed Cashevih najbolj znanih pesmi Folsom Prison Blues (I shot a man in Reno just to watch him die; Ustrelil sem moškega v Renu,
le da bi videl, kako umira), ki nakazuje vzdušje knjige. O ozadju komada je Cash sicer povedal, da je “sedel s peresom v roki in si
poskušal zamisliti, kaj je najhujši razlog, ki ga lahko ima neki človek za uboj drugega človeka – in to mi je prišlo na pamet”. Knjiga bo
izšla pri Založbi Sanje v prevodu Urške Brodar.

Ko je Cavova oslica zagledala angela
   
Nick Cave je svoj prvenec, roman Ko je oslica zagledala angela, pisal v obdobju, ko je živel v zahodnem Berlinu, tik pred padcem
berlinskega zidu. Roman se odvija na fiktivnem ozemlju nekje na ameriškem jugu, v mitičnem okolju doline, kjer po svoji strogi morali
živi verska sekta Ukuliti. Kot je dejal Cave, gre v prvi vrsti za pripoved o mučeni duši (glavni lik je otrok Evkrid), ki mora v želji po
preživetju svojo občutljivost skrivati za surovostjo, ki se sprevrže v blaznost. Roman v prevodu Andreja Pleterskega bo izšel pri
založbi Modrijan v drugi polovici leta.
 
Vir: http://www.zurnal24.si/naslovnica/ko-berete-slisite-glasbo-203074/clanek
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barva na dlaneh Kaja Avberšek

Ikone za vsakdanjo rabo
 

Pop/Kultura - torek, 22.02.2011 Tekst: Ida Hiršenfelder

Kaja Avberšek se je začela aktivneje ukvarjati s stripom šele leta 2008, ko je Stripburger objavil natečaj za publikacijo Slovenski
klasiki v stripu.
 

 
Kaja Avberšek (1983) je študirala industrijsko oblikovanje na ljubljanski likovni akademiji. Od leta 2005 do 2008 je
živela v Lizboni, kjer je prvotno študirala v okviru študijske izmenjave Erazmus, pozneje pa je oblikovala scenografije za
gledališče. S stripom se je srečala pred dvema letoma ob Stripburgerjevem javnem razpisu za publikacijo Slovenski
klasiki v stripu in se je izkazala kot zelo plodovita avtorica. V sodelovanju s Petrom Kusom in Boštjanom Gorencem -
Pižamo je pri isti založbi izdala samostojno publikacijo Pojoči grad. Trenutno dela pri Stripburgerju kot izvršna urednica,
končuje magisterij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in pripravlja nove stripovske poslastice. (Foto: Gaja
Mežnarić Osole)
 
Tema jo je tako vznemirila, da je naredila kar tri pripovedi - Peter K. o Petru Klepcu, Mojca P. o Mojci Pokrajculji in Slavo vojvodine
Kranjske. Njen nenavadni način pripovedovanja in izvirni jezik za ta literarno-likovni žanr so prepoznali tudi pri Fundaciji Brumen, ki ji
je leta 2009 podelila nagrado za najboljše delo za knjižni ovitek Slovenskih klasikov v stripu z argumentom, da gre za
"nepretenciozen, bistroumen in duhovit ovitek, ki povabi gledalca, naj se nasmeji šali". Kasneje je sodelovala še pri številnih
Stripburgerjevih zbornikih in publikacijah, kot so Strukturokop, Ču ču čaki, Izgubljeni ton, Rajsferšlus, Ženski strip na Balkanu, in tudi
pri sklopu animiranih filmov po stripovskih predlogah mednarodnih avtorjev, Stripburger v gibanju.

Njena slikovna površina nima mreže, ki je tako značilna za stripovsko pripoved. Sestavlja dojemanje prostora z večsmerno orientacijo,
ki deluje izrazito kolažno. Čeprav zgodbe še vedno beremo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, so njeni stripi eksperimentalni in
zahtevajo izkušenega knjižnega molja, ki prepozna pomen znakovnega jezika. Uporablja značilne puščice, s katerimi usmerja
zaporedje branja ali male ikone za povečevalno steklo, ki nakažejo, da se nam bo označena scena približala. Tovrstni znakovni jezik
izhaja iz računalniških programov za obdelavo slike, kar govori v prid temu, da je naš vizualni jezik vedno bolj prepleten z
računalniškim. Vendar Kaja Avberšek stripov ne riše neposredno z računalnikom, temveč pri delu prisega na taktilnost in na ročno
risanje, ki ga določa tudi prepoznavna tipografija. Stripe le občasno obdeluje z računalnikom pri pripravi slik za tisk.

Kaja Avberšek se ukvarja z otroškimi in optimističnimi temami. Zanimata jo nostalgija in učinek, ki ga imajo spomini na naše
mentalno stanje. V tem spektru nastaja tudi njena magistrska naloga. Raztreščeni dnevnik mavričnih dni, ki je mešanica ilustracije,
stripa, dnevniških zapiskov in avtobiografije. Sledi izkušnji, ki jo je doživela v prvih mesecih bivanja v Lizboni, ko še ni razumela
portugalsko. Zaradi številnih vtisov v novem okolju in pomanjkanja komunikacije so ji na dan privreli močni otroški spomini, ki jih je
izlila na papir v risbi in tekstih. Tekst v njeno delo torej ni vstopil šele s stripom, ampak jo je spremljal že mnogo prej.

Zelo pomembno vlogo v njenem delu igra izkušnja z oblikovanjem scenografij za majhno gledališče Lua cheia v Lizboni, kjer je delala
v okviru programa Leonardo da Vinci. Izkušnja s teatrom jo je pripeljala do sodelovanja s Petrom Kusom pri drugi ediciji projekta
Evfonija: Zveneče mesto v Celju. Na podlagi interaktivnih instalacij in delavnic za konstrukcijo izvirnih instrumentov so najprej izdali
publikacijo Pojoči grad, priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!, kasneje pa so uprizorili še animirano predstavo za otroke
Pojoči grad. Kaja Avberšek namerava v prihodnjih razstavnih projektih združevati znanja s področja scenografije in stripa.
 
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042425942
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   ŠPEH V KONZORCIJU 21.02.2011.
Press:

Stripburger

     Špeh v Konzorciju
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     Čet., 24. februar ob 18.00

     Dave Cooper: Špeh. Zatreskan v Tino.
     zbirka Ambasada Strip 08, 136 str.,
barvno,
     dec. 2010, 10 eur
     www.ljudmila.org/stripcore
/ambasada/speh

     predstavitev, strip predstavlja: Bojan
Albahari

     Ker je Stripburger zamrežen v
mednarodne tokove, ne bomo ta mesec ostali
zazrti samo v domače loge. In tudi, da vi ne bi
prezrli takih stripovskih mojstrovin kot je
album Špeh. Zatreskan v Tino. (orig. Ripple.
A Predilection for Tina), vam bo Bojan
Albahari, član uredništva revije Stripburger,
približal to Stripburgerjevo zimsko izdajo.
Mogoče vam bo celo zaupal, kakšne novosti
vas čakajo v tem letu. Katerina Mirović, tudi
članica uredništva revije Stripburger, pa vam
bo predstavila natečaj Živel strip! 2011.

     Da boste lažje pričakali ta veličastni dogodek, vam v pokušino dajemo par
informacij o avtorju in stripu. Za trajnejši učinek in boljše počutje pa
priporočamo, da si postrežete s pravim materialom, albumom.

     David Cooper (1967, www.davegraphics.com) je priznan kanadski strip
avtor, ilustrator, slikar in oblikovalec. Ko ne riše stripov, slika. Svoje
ogromne oljne slike razstavlja po celem svetu, predvsem pa v Los Angelesu
in New Yorku. Pod psevdonimom Hector Mumbly ustvarja tudi knjige za
otroke, oblikuje igrače in se kot oblikovalec/ustvarjalec/producent ukvarja z
animacijo. Cooper je za svoje stripe in ilustracije prejel številne nagrade in
kritiška priznanja, med njimi tudi najpomembnejši stripovski nagradi: Harvey
in Ignatz Award. Leta 2003 je prejel prestižno nagrado new yorške Society of
Illustrators.

     IZBRANA STRIPOGRAFIJA: Bent, 2010; Underbelly, 2005; Ripple, 2003;
Overbite, 2003; Dan and Larry, 2001; Crumple, 2000; Weasel (1-7), 1999- ;
Suckle, 1997. Vse izšle pri Fantagraphics books.

     Špeh (orig. Ripple), roman v stripu,  podnaslovljen z Zatreskan v Tino, je
zadnji del triptiha SuckleCrumpleRipple, ki je nastajal sedem let. Prvotno
izdan v petih delih v avtorjevi eklektični zbirki Weasel pri založbi
Fantagraphics Books. Je Cooperjevo prelomno delo, ki za razliko od izredno
nadrealističnih in prav tako kritiško priznanih knjig Crumple in Suckle,
prinaša tako vsebinsko kot likovno izredno realistično zgodbo. Album so ob
izidu tako stripovski ustvarjalci kot založniki v eni sapi proglasili za knjigo
leta. Špeh je ekspresivna zgodba o zakompleksanemu slikarju, Martinu, ki se
zaplete v obsesiven odnos s svojim modelom. Špeh je dinamična zgodba, ki
razkriva celovito paleto čustev glavnih likov ter njunih pogledov na ljubezen
in privlačnost. Cooper je v tem delu ustvaril tako realističen, živ lik, da je,
kakor je v spremnem besedilu zapisal David Cronenberg, res neverjetno, da
Tina ne obstaja zunaj Špeha.

     V knjižni verziji je Špeh prvič izdan v angleščini pod naslovom Ripple leta
2003 pri založbi Fantagraphics Books. Strip je prevedel Matej de Cecco.
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     Vizualni material za novinarje je na
     www.ljudmila.org/stripcore/press/speh/
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Roman v stripu: Razobličenje erotike
Špeh kanadskega avtorja Dava Cooperja, ki je za svoje stripe in ilustracije prejel številne ugledne nagrade in kritiška priznanja, je
realistična stripovska pripoved o travmatični ljubezensko-seksualni »epizodi«. Špeh iz naslova označuje meseno fantazijo glavnega
junaka, ki se usodno utelesi v debelušni Tini.
      
Maša Ogrizek, književni listi | sre, 16.02.2011 12:50

Martin in utelešenje njegovih dolgoletnih mokrih sanj, bohotna Tina, foto: Fotodokumentacija Dela
   
Špeh kanadskega avtorja Dava Cooperja, ki je za svoje stripe in ilustracije prejel številne ugledne
nagrade in kritiška priznanja, je realistična stripovska pripoved o travmatični ljubezensko-seksualni
»epizodi«. Špeh iz naslova označuje meseno fantazijo glavnega junaka, ki se usodno utelesi v debelušni
Tini; obenem je tudi simbol telesa onkraj uniformne postave in erotike, proste (pornografskih) scenarijev.

Stripovski album Špeh (Forum Ljubljana, posebna izdaja revije Stripburger, zbirka Ambasada Strip,
spremna beseda David Cronenberg, Ljubljana 2010, 136 str., 10 evrov) se začne filmsko. V uvodnem
kadru so telefon, inhalator ter iztegnjeni podplati v nogavicah, naslonjeni na rob kavča. Nato »kamera« drsi
po prostoru in v bližnjem planu se drug za drugim zvrstijo pepelnik, prenapolnjen s cigaretnimi ogorki, po
tleh raztresena pisma, kupi nepomite posode ... Tipična mise en scène v depresiji zastalega časa.

Vzporedno s to vizualno pripovedjo poteka telefonski pogovor, v katerem uslužni John ponuja posebno
ugodno odstranjevanje madežev. Zanemarjen, neobrit moški sključene drže in zabuhlih oči ponudbo
odkloni in se napoti k risalni mizi, da bi končno »dal iz sebe« grozovito epizodo ter tako svoj mentalni svet
očistil travme izpred dolgih treh let.

Ta kratka »predzgodba« zgoščeno vpelje strip v stripu, ki sledi. V njem slikar Martin DeSeres v retroaktivni
pripovedi nadrobno razkrije erotično avanturo, ki ga je povsem iztirila. Njegova prvoosebna izpoved je
podana v značilnem (psiho)te-rapevtskem diskurzu, saj Martin lastno zgodbo za nazaj ne le rekonstruira,
ampak tudi že analizira.

Tako izvemo, da si je v tistem prelomnem obdobju čez dan služil denar z ilustriranjem konvencionalnega
otroškega sranja, ob večerih pa mu je redno primanjkovalo izvirnih zamisli. To monotonijo nepričakovano
prekine pismo, ki ga obvešča, da je prejel subvencijo za pripravo slikarske razstave Erotika domačnosti. Po
nekaj neuspelih poskusih iskanja čudovito nepopolnega modela za poziranje Martin na ulici nagovori
neznano dekle, ki povabilo sprejme. Tako v strip vstopi fatalna (pod)naslovna junakinja Tina, ki Martina v
hipu obsede, čeprav se mu sprva zdi grda.

Bohotna Tina je utelešenje Martinovih dolgoletnih mokrih sanj, ki jih je dotlej »kamufliral« v umetniške
projekte in estetske teorije ter se tako od njih ograjeval. Tina ga s svojo brezbrižno postavo in
prostodušnim značajem prisili, da se z njimi končno spoprime. Tako na primer Martinovo razlago, da v
svojih slikarskih delih ne želi nenaravno suhih žensk, prevede v zmagoslaven vzklik: A-ha! /.../ Všeč so ti
bajske!

Da je Martin in ne Tina tisti, ki ima težave s »špehom«, je najlepše vidno ob redkih priložnostih, ko
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zapustita stanovanje. Ona se zunaj obnaša sproščeno, njega pa bodisi razjeda ljubosumje ali se izmika
domnevno obsojajočim pogledom. Tudi sicer imata povsem drugačen odnos do sveta: asocialni Martin ga
opazuje, radoživa Tina pa izkuša. Ta razmik med njima je slišati tudi v njunem govoru, ki ga je duhovito
prevedel Matej de Cecco. Tinin je impulziven in slengovski, Martinov pa (samo)refleksiven in izumetničen
oziroma »fensi-šmensi«, kot ga označi Tina.

Trk mesenih fantazij ob realnost špeha

Različna sta tudi njuna erotična besednjaka. Tina svojega brez predsodkov šele odkriva, Martin pa zna
svoje seksualne fantazije že na pamet. Pri tem je osvežujoče, da je avtor seksualno pobudo in suverenost
dodelil dekletu, četudi je občutno mlajše od moškega. Osemintridesetletni Martin se zdi najstnici Tini pravi
starček, pa vendar je bolj negotov od nje. V nasprotju s stereotipno »delitvijo vlog« je Martin tudi tisti, ki
se zatreska, Tina pa ostaja čustveno indiferentna.

Od samega začetka je – tudi samemu Martinu – jasno, da sta s Tino (seksualno) nezdružljiv par. Kljub
temu se slednjič, ob pomoči alkohola in jointa, vsi elementi stopijo in Martinu odstrejo vstop med valove
Špeha, kjer počneta stvari, ki jih normalni ljudje ne počnejo. Abstraktnemu »opisu« seksualnega vrhunca
se prilega tudi vizualna upodobitev, na kateri prevladuje praznina; kot bi filmska kamera v prostem padu
ujela v objektiv naključne fragmente – del okna, kos fotelja, na katerem je zaplata podplata, prekucnjen
telefon ...

Kot kontrapunkt tej nedorečenosti sledi nazorno »odigran« Martinov seksualni scenarij, do katerega Tina
tudi med samim aktom ohranja posmehljivo distanco. Ko ji hoče on vrniti »uslugo«, ga zgroženo zavrne,
saj si je sama svoje večne sanje preprosto izmislila. Trk mesenih fantazij ob realnost špeha je silovit in Tina
odločno odkoraka iz Martinovega življenja, s čimer se strip v stripu konča. Sledi le še kratek epilog, ki
razkrije, da je Martin po Tininem odhodu uspešno izpeljal razstavo in izdal strip, ki ga sami pravkar
beremo. Toda nje mu ni uspelo »izgnati« iz glave.

Cooperjev odličen (metafikcijski) roman v stripu Špeh – zadnji iz triptiha SuckleCrumpleRipple – je v prvi
vrsti duhovita in iskrena intimna izpoved, ki ima tudi subverziven družbeni podton. V času zapovedanih
oblik – ali bolje mer – lepote, je seksualna obsedenost s »špehom« namreč nekaj nezaslišanega.
   
Vir: http://www.delo.si/clanek/140572
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Naslovnica » Fotokamra » V živo tuli RDEČI ALARM

V živo tuli RDEČI ALARM
Max Modic

V živo tuli RDEČI 
ALARM

15.2.2011
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V četrtek, 17. februarja 2011, bo 19. uri v Kinu Šiška stekel pogovor pogovor ob integralni izdaji stripovskega albuma Rdeči alarm,
kultnega stripovskega dela Tomaža Lavriča, ki je v prvi vrsti hommage ljubljanski punkovski sceni zgodnjih osemdesetih let
prejšnjega stoletja, pa tudi dinamična stripovska pripoved o odraščanju, uporništvu in nostalgiji. Na predstavitvi druge, dopolnjene
izdaje bosta svoje videnje takratnega časa in stripa Rdeči alarm približala znameniti Igor Vidmar, glasbeni promoter, publicist in
novinar, ter Marin Rosić, ljubitelj stripa in član punkovskega ansambla Carina. Po ovinkih in včasih naravnost bo vodil Igor Prassel.

Rdeči alarm, ki je premiero doživel na straneh Mladine, je bil obenem prvi Lavričev strip, ki je zaživel svoje lastno življenje v albumski
obliki, vendar pa se to ne bi zgodilo, če ga avtor ne bi izdal v samozaložbi, saj je povsod, kjer je vprašal za subvencije, naletel na
gluha ušesa in prazne obljube. Vztrajnost se je vsekakor izplačala. Strip, natisnjen v 700 izvodih, je pošel v treh mesecih in takoj
postal eden najbolj iskanih zbiralskih primerkov na področju našega stripa, ta status pa je obdržal celih petnajst let, okej, do dolgo
pričakovanega – in znatno razširjenega – ponatisa, ki je izšel v zbirki Republika Strip revije Stripburger, pod okriljem založnika Forum
Ljubljana.

Rdeči alarm, prva izdaja z zbirateljsko vrednostjo.

Rdeči alarm, prva izdaja z zbirateljsko vrednostjo.

Mimogrede, če prve izdaje Rdečega alarma niste posvinjali ali pomečkali, jo lahko kadarkoli, ne glede na ponatis, prodate za najmanj
50 evrov, za podrobnosti pa se obrnite na šefa Strip-Art-Nice Buch, Sandija Buha. Starosta slovenske stripovske scene Igor Vidmar
je Rdeči alarm takoj ob izidu leta 1996 označil za prvo klasiko naše moderne literature po Gatnikovi Magni Purgi, zrelo za obvezno
čtivo. Pa ne zato, ker v stripu tudi sam nastopa, marveč zato, ker je Rdeči alarm dejansko prvovrstna stripovska popkulturna
mojstrovina, nostalgična pripoved brez patetike in pretiravanja o otrocih socializma, o zlatih časih ljubljanske scene zgodnjih
osemdesetih let, ko je uporna generacija namesto “Lepo je v naši domovini biti mlad” prepevala “Nč se ne premakne, nč se ne
premakne, nč se ne premakne naprej” in, kot zapiše avtor, mladost prekrokala ob hladnih ženskah, mlačnem pivu in vrelih ritmih
panka.
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Engels iz Racije, Tomaž Lavrič in Sandi Buch na predstavitvi dopolnjene izdaje Rdečega 
alarma v Strip-Art-Nici Buch.

Engels iz Racije, Tomaž Lavrič in Sandi Buch na predstavitvi dopolnjene izdaje Rdečega alarma v
Strip-Art-Nici Buch.

Tok spomina se sproži, ko se na Tromostovju srečata Jure oziroma Krt, nekoč bobnar punk benda Rdeči alarm, leta 1996 pa vzoren
mož in oče, ter Majk, nekoč zagrizen anarhist, pankrt, ludist in pevec Rdečega alarma, leta 1996 pa čistokrvni japi, borzni posrednik s
porschejem, zlato uro, mobitelom – in plešo, ga zbode Krt. Krt je po svoje ostal zvest uporniški mladosti, medtem ko je Majk spomin
na mlada leta vrgel na smetišče zgodovine ter ideale temeljito prevrednotil in prilagodil sistemu.

Pankerski 'dress code', opisan in popisan do zadnje podrobnosti.

Pankerski 'dress code', opisan in popisan do zadnje podrobnosti.

Rdeči alarm je leta 1996 predstavljal generacijski krik, ki je v domačem okolju izvrstno nadgrajeval pankovski revival, vračal upanje v
sodoben slovenski avtorski strip in verjel v svojo prihodnost. In bil je tudi edini strip s svojo glasbeno podlago. Postpankovska skupina
Racija je svoj bliskoviti prvenec krstila z enakim naslovom, v veliki meri pa so njihov glasbeni izraz inspirirali prav dogodki, ki jih je
veličastno nanizal Lavričev strip. Tudi uglasbeni Rdeči alarm je tako predstavljal egocentrični generacijski krik, ki ne trpi ugovorov, ne
sprejema kompromisov in ne prebavlja parol. V bistvu je šlo za nekakšen poskus Dolgcajta devetdesetih, ki je brez lažne skromnosti
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povedal, kaj hoče in da to hoče zdaj.

Legenda Igor Vidmar s prvopodpisanim Rdečim alarmom v striparni Buch.

Legenda Igor Vidmar s prvopodpisanim Rdečim alarmom v striparni Buch.

Še sveži ponatis, ki ohranja originalno naslovnico Rdečega alarma, je razširjen z nadaljevanjem dogodkov izpred petnajstih let, ki nosi
naslov P.S. in skozi spomine znova ujame čvrst stik s sedanjostjo, skozi avtobiografsko obarvano pripoved pa reflektira značaj
Slovenije v malem, podan skozi pogled posameznika, ki ve, da se stvari konec koncev vedno spreminjajo zgolj zato, da bi lahko ostale
iste. Vezi med nekdanjimi prijatelji so še ohlapnejše, takorekoč neobstoječe, saj se jih spomnijo samo, če se po naključju srečajo na
kakšnem pogrebu.
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Mojster Lavrič neutrudno riše in podpisuje.

Mojster Lavrič neutrudno riše in podpisuje.

Lavrič pravi, da je imel vedno občutek, da zgodba ni bila do konca povedana, da je nekatere stvari treba še povezati in zaključiti, kar
je predstavljalo enega od razlogov za nadaljevanje in dopolnjeno izdajo. »Pa zabavno se mi zdi, da se dogaja v realnem času, ko se
stari dedci pri petinštiridesetih, petdesetih letih spet srečajo in jim ni jasno, kam je vse šlo tako hitro. Oni bi še noreli, pa imajo
kravate in revmo in vnuke.«
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Branje za vse generacije.

Branje za vse generacije.

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

11 of 23 27. 02. 14 10:33



Bilo je nekoč v Ljubljani ...

Bilo je nekoč v Ljubljani ...

Vir: http://www.maxmodic.si/3_fotokamra/v-zivo-tuli-rdeci-alarm/
 

 
16.02.2011
 
Na današnji dan
  
14. februar 2011 ob 02:28,
zadnji poseg: 15. februar 2011 ob 00:01
Ljubljana - MMC RTV SLO

    
1948 se je rodil ameriški risar stripov Art Spiegelman. 
   
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/15-februar-slovo-skladatelja-glinke/142509
 

 
16.02.2011
  
Na današnji dan
 

13. februar: Snoopy, si kaj videl mojo modro odejico?
Smrt avtorja stripa Peanuts
12. februar 2011 ob 23:44
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.
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V priloženem
posnetku si
oglejte uvod v
film o Charlieju
Brownu.

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.
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/13-februar-snoopy-si-kaj-videl-mojo-modro-odejico/142462
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 ANDREJ ŠTULAR VISIONARIU VIDMU 11.02.2011.
Press:

Stripburger

     V okviru projekta Zivel strip! 11, ki ga organizirata italijansko
zdruzenje Vivacomix in revija Stripburger, bo v petek, 11. februarja, ob 18.
uri v kulturnem centru Visionario v Vidmu v Italiji odprtje razstave del
slvoenskega ustvarjalca Andreja Stularja in italijanske ilustratorice ter
pedagoginje Fulvie Spizzo.

     Andrej Stular bo predstavil svoj nov stripovski lik Zivo Pesek, Fulvia
Spizzo pa Omaro. Poleg likov, ki sta tudi izhodisce letosnjega natecaja Zivel
strip!, se bosta oba avtorja predstavila se z ilustracijami in drugimi likovnimi
deli.

     Razstava bo na ogled do 27. februarja.

     Vec na www.ljudmila.org/stripcore/zivel_strip/
 

 
10.02.2011
 
Diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
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Čenča
 
februar 2011
 

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

 
10.02.2011      

 
   

Nastripaj besedo: Aleksander Buh in Same babe
    

Kaj: Literarni večer
Kdaj: torek, 15.2.2011 ob 18.00      

  
Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana
Prireditelj: Knjižnica Otona Župančiča
Vstopnina: Brezplačno! 

     
Vabimo vas na glasbenostripovski večer iz cikla V KOŽi besede
NASTRIPAJ BESEDO z gosti:

ALEKSANDER BUH, stripofil
in
SAME BABE, pevci, glasbeniki, stripofili
v torek, 15. februarja, ob 18.00 v dvorani, 3. nadstropje.

Večer vodi Carmen L. Oven.
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Vstop je prost, vabljeni!

Vir: Knjižnica Otona Župančiča, Napovednik.com, http://www.napovednik.com
/dogodek163142_nastripaj_besedo_aleksander_buch_in_same_babe
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Do zadnjega diha?

Tomaž Lavrič TBC: Rdeči alarm. Druga, dopolnjena izdaja. Forum (Zbirka Republika Strip), Ljubljana 2010, 96 str., 12 €
     
Matevž Kos  -  18. 01. 2011
         
V Lavričevih – za marsikoga že kar legendarnih – stripih si roki enakovredno podajata črka in podoba. V formi stripa riše/pripoveduje
zgodbo, pa naj bo to velika pripoved malih Diarejinih sličic, ki so v osemdesetih, devetdesetih in še čez rentgenizirale slovensko-
jugoslovansko oziroma slovensko-evropsko realnost, ali pa, recimo, »epska romanca« Sokol in golobica (2008), ki je akterje
aktualnega lokalnega političnega zverinjaka približala recepciji in dimenziji sveta, kakor so ga nekoč izrisovale slovenske večernice.
Lavrič je pravzaprav pripovedovalec pravljic za lahko noč – toda o svetu in, ne nazadnje, v svetu, v in o katerem takšne pravljice niso
več mogoče. Pri življenju se zato nemalokrat ohranjajo tako, kot se iz roda v rod prenaša slava izgubljenih junakov in padlih angelov –
s parodiranjem in ironiziranjem, z obrati, menjavami vlog, s preskoki in podvojitvami, skratka, s persiflažo.
»Lavrič je pravzaprav pripovedovalec pravljic za lahko noč – toda o svetu in, ne nazadnje, v svetu, v in o katerem takšne pravljice
niso več mogoče.«

Kar nekaj teh potez premore tudi Rdeči alarm, stripovska zgodba iz leta 1996, nedavno pa izdana še enkrat in vsebinsko dopolnjena:
prvotnim trem delom – trem nadaljevanjem – se je pridružila še ena, preprosto naslovljena P. S. Post scriptum je v tem primeru vse,
kar se je dogodilo, kar je bilo (z istim pisalom v isti roki istega človeka, ki ves čas stopa v isto reko) napisano in narisano – »pozneje«.
In to je zdaj točka Lavričevega sestopanja v neposredno sedanjost in, obenem ter še zmeraj, vračanja v iniciacijsko obdobje zgodnjih
osemdesetih let 20. stoletja. Od tod tudi prepletanje in, navsezadnje, konfrontiranje dveh časov: preteklosti in sedanjosti. Pa tudi,
pogojno rečeno, dveh vrednostnih sistemov, dveh »pogledov na svet«: prvi je najtesneje povezan z zlato dobo slovenskega panka,
drugi pa z izkušnjo odraslosti, zapadlosti vsakdanjosti, patologiji normalnosti, sprijaznjenosti s tem ali onim in, konec koncev, z lastno
starostjo. V naravi starosti je, da tisto, kar je bilo nekdaj, vidi ne samo lepše, kot je »v resnici« bilo, temveč temu bivšemu
nemalokrat podeljuje metafizične atribute, kot so dinamizem mladosti, spontanost, svežina, energija itn. Same poteze, ki jih starost
zvečine ne premore (več); če jih forsirajo starci, je to čudaško-teatralična želja po nesmrtnosti. Vulgarna želja po večni mladosti, ki jo
prekine šele banalna smrt.

A ritmi Rdečega alarma ne govorijo o morbidnostih, temveč bolj o generacijskih menjavah, o luzerjih, tistih vmes in, če si sposodim
žargon aktualnega slovenskega premiera, zmagovalcih – v tem (premierskem) primeru so to zmagovalci planetarnega spopada za
nove trge, inovativne izdelke, eko in ego strategije itn. Na tej ravni je Lavričeva pripoved tudi moraliteta, saj, spodbujena z
zanesenostjo svojega (nostalgičnega?) pogleda v osemdeseta, grenko sedanjost presoja skoz tedanja očala: figure japija, politika,
nacionalista itn. so takšne, da v stripu same po sebi postanejo enodimenzionalne karikature. Če bi bil Lavrič romanopisec in ne stripar,
bi bil to največji problem njegovega pisateljevanja: kako preprečiti, da karakterji ne bi postali karikature, šablonski liki, katerih
različnost vnaprej utopi vserazumevajoča pripovedovalčeva ironična distanca? Dramaturgija stripa pa je na Lavričevo srečo takšna, da
preprečuje pripovedovalčevo preveliko pametovanje. Navsezadnje: ali ni že »forma« stripovskega oblačka in teksta, zasilno
spravljenega vanj, ali pa upodobitve likov in njihovih preobrazb, skratka, ali ni že estetika stripa takšna, da bralcu/ogledovalcu
preprečuje identifikacijo oziroma – nemalokrat – spodbuja njegovo razločevalno distanco? Zdajle bi bilo treba parafrazirati kar
Brechta: ko vzameš v roke strip, ga nikdar ne moreš brati popolnoma romantično. Ali sploh kdo, ki odpre strip, vanj »bulji
romantično«? Pravzaprav, čisto tehnično gledano, v konstrukciji stripovske zgodbe sodeluješ tako, da zapolnjuješ njene risarske in
pripovedne »praznine« ter tako aktiviraš zakrite »vsebinske« potenciale – ti so pri Lavriču bodisi de-romantizirajoči bodisi (s
stisnjenimi zobmi, pa vendarle) sentimentalni.

Eden izmed potencialov Rdečega alarma, kakor smo ga poznali doslej, do novega nadaljevanja, je bil gotovo to, da bi, v maniri
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starega razvojnega romana, na koncu oznanil spravo glavnega junaka Krta, nekdanjega glasnega kritika obstoječega sveta, z
obstoječim svetom, se pravi s svetom, kakršen pač je. Najhujša oblika sveta, kakršen pač je, je bilo za (moško) generacijo slovensko-
jugoslovanskih osemdesetih let služenje vojaškega roka v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi. Najlepša oblika sveta, kakršen tudi
je, pa je – recimo – ustanovitev mlade družinice. In tretji del Rdečega alarma se je končal sumljivo idilično, z malčkom v kopalni kadi,
račko ob njej in bivšim pankerjem na kolenih pred kadjo … Družinska (malomeščanska?) idila kot dediščina »prevratnih
osemdesetih«? To je bil nevarno prekratek odgovor na kompleksno vprašanje, kako naj zrela sedanjost po dolgih učnih letih odgovarja
na zagate prevratne mladosti.

Četrti del Rdečega alarma kakih radikalnih odgovorov ne prinese; na časovni osi se prestavi bliže sedanjosti, protagonisti so torej spet
malce starejši, s kakim kilogramom in problemom več, obenem pa ohranja časovni paralelizem, se pravi, »spominske« skoke nazaj na
ta ali oni veseli ali vsaj dramatični dogodek. Zdaj to niti niso več pankovske dogodivščine, ampak bolj prizori iz postpankovskega
življenja pankovske generacije. Zlasti, seveda, glavnega akterja Krta, ki ga tu pa tam popadeta sentiment in nostalgija, a brez
usodnejših posledic – vselej se lahko vrne k svoji hiperrazumevajoči ženski (čeprav je njun otrok med koncem tretjega in začetkom
četrtega dela Rdečega alarma že toliko zrasel, da se bosta morala starša od njega čim hitreje emancipirati – če se hočeta izogniti
neusmiljenemu razrednemu boju znotraj temeljne celice družbe). Za nekaj zdrave prevratnosti pa poskrbi zadnji prizor. Krt pri
avtomehaniku (spet enem izmed nekdanjih kolegov) sreča svojega mladostnega prijatelja Majka. Nekako se ponovi prizor iz prvega
dela Rdečega alarma, ko sta bila oba (nekdaj tesna prijatelja) dovolj razločno okarakterizirana. Krt: »Raje sem klošar kot pa pizda v
ferariju!!!« In pa Majkov filozofski odgovor: »Jaz pa sem raje pizda v ferariju kot pizda brez njega!« Majk je bil v prvem delu še
finančnik in poznavalec tržnih priložnosti, zdaj je pomemben politik, ki je športni avtomobilček, s katerim je prodiral med stebre
družbe, zamenjal s konservativnejšim mercedesom, ki pritiče tem stebrom samim.

To, da Majk noče, ne zmore prepoznati Krta, govori predvsem o tem, da se odpoveduje delu svoje mladosti in s tem svoje lastne
identitete. Pregloboko je padel v plitvine prozaične sedanjosti. Krtu ne preostane drugega kot simbolna gesta: v bleščečo kovino
Majkove limuzine s ključem vpraska krog in velik A v njem. Ob tem dramatično (in sumljivo patetično) deklamira: »V imenu pank
generacije razglašam maščevanje mrzkim izdajalcem mladostnih idealov!« In potem še Krtova figura, ki pomanjšana izginja v –
prihodnost? Tu je pri delu rahla (samo)ironija – tudi glede na to, da v Rdečem alarmu (in še kje drugje) o teh idealih pravzaprav ne
zvemo kaj dosti. Če seveda zanemarimo obča mesta iz pankovske mitologije osemdesetih ali pa današnjo – občasno – postpankovsko
nostalgijo, ki pa je po večini le še nostalgija po mladih letih. (S to ljubeznijo je nekako tako, kot je, recimo da je to opomba pod črto, z
odnosom slovenskega liberalnega filozofa do Josipa Broza – ima ga rad, ker tovariš Tito pač simbolizira srečna nerevmatična in
netravmatična leta filozofove mladosti.)

Veliki sklepni prizor stripa – zajetna pojava s stisnjeno pestjo, ki izginja v belini sličic – je tudi gesta razlikovanja. On, Krt, ostaja zvest
svoji mladosti, čeprav ga vse bolj dajejo simptomi starosti.

Subkulturna praska na ministrovem avtomobilu ne bo stebrov družbe zamajala niti za las. Kljub mali estetski sabotaži bo vse tako kot
prej. Ostaja pa zvestoba mladostnemu dogodku, prvotni pankovski iniciaciji. Pa čeprav je veličina tega dogodka »v resnici« zgolj
generacijska fantazma, ki je razpeta čez razpoko v univerzumu in ki sega iz preteklosti v sedanjost (in nazaj) zgolj zato, da prikriva
slepo ujetost družbe in posameznikov v začaran krog antagonizmov in realnih razmerij gospostva in moči.

Če bi bil Rdeči alarm roman in če bi imel še peto nadaljevanje, dogajalo bi se spet čez nekaj »realnih« let, bi bil skrajni čas za zgodbo
o izgubljenih iluzijah. Vendar je v naravi stripa to, da o iluzijah govori, kot da niso iluzije. Kako torej v stripu, visokem žanru popularne
kulture, govoriti o iluzijah? Z zgovornim praznim oblačkom, ki štrli iz prijazne človeške glave, obrnjene od znanega proti neznanemu?
Od znane prihodnosti proti neznani preteklosti? Od iluzije proti fantazmi in nazaj?

A to kroženje ima tudi svoje veličastno središče, brez katerega ne bi bilo ne sončnega vzhoda ne zahoda. Ubesedujejo ga poskočni
verzi Pankrtov, ki stojijo kot moto k četrtemu delu Rdečega alarma: »Ustanem zjutri / se pogledam v obraz / neverjetn, še zmeri jaz«.

(Objavljeno v Pogledih, št.1/2, 12. januarja 2011.)
  
Vir: http://www.pogledi.si/kritika/do-zadnjega-diha
  

 
07.02.2011
   

Slovenski animatorji smo obsojeni na letanje pri tleh
Decembra 2010 je angleška revija 3D World kratki animirani film Čikorja an' kafe avtorja Dušana Kastelica uvrstila med
»top deset, ki jih je vsekakor treba videti«.
          
Polona Malovrh, Sobotna priloga | ned, 23.01.2011 19:12
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Dušan Kastelic, foto: Blaž Samec/Delo
     
Tudi doma že nagrajena Čikorja, ki jo je navdihnila pesem Iztoka Mlakarja, je prvo delo, pri katerem se je
svobodni grafični oblikovalec, ilustrator, animator, avtor stripov in programer računalniških igric iz Zagorja
poskusil kot producent.

Je za avtorja animiranega filma to, kako ga promovirati, enako pomembno kot vsebina in
montaža skupaj?

Filma ni umetnost narediti, umetnost ga je promovirati. Za kratke filme so festivali tako rekoč edina
priložnost. Festivalov je prek deset tisoč in najbolj pomembno je, po katerem vrstnem redu se nanje
prijavljaš. Najprej moraš poskusiti »pri sveti trojici«: Cannes, Benetke, Berlin. Če ti na katerem uspe, se
vrata v svet široko odpro. A ti trije festivali predvajajo le svetovne premiere. Če si film prej prikazal drugje,
si avtomatsko izločen. Sledijo festivali z licenco ameriške akademije za film. Če kratki film zmaga na
katerem od teh, izpolni normo za nominacijo za oskarja. Čikorji se sicer ni uspelo prebiti na nobenega od
»svetih treh« zaradi moje neizkušenosti in slabega načrtovanja, saj sem film prehitro prikazoval na drugih
festivalih in izgubil status premiere, se je pa prikazovala na mnogih »oscar busterjih«. Na Irskem je celo
zmagala. A žal sem s svojo neizkušenostjo spet zamočil, saj film pred nominacijo ne bi smel biti prikazan,
jaz pa sem prehitro dovolil predvajanje nekaterim tujim televizijam in se s tem diskvalificiral.

Zmage, nagrade in zelo ugodne kritike za Čikorjo an' kafe so se kar vrstile.

Kar dobro je šlo. Čikorja se je predvajala na kakšnih 150 festivalih, v glavnem z dobrimi odzivi. Podpisal
sem tudi pogodbo z največjim distributerjem kratkih filmov, ki po svetu distribuira angleško različico
Čikorje. A še nisem dobil letnega poročila in ne vem, ali so kaj prodali ...

Američana, ki vam je ukradel identiteto, ste že preverili? Kaj je huje, da vam je ukradel vas ali
vaš denar in nagrade?

To je bil tip iz Kalifornije, ki se ljubiteljsko ukvarja z animacijo. Spoznal sem ga na spletnem forumu
animatorjev z vsega sveta. Všeč mu je bilo, kar delam, in začela sva si dopisovati. Ko so Čikorjo predvajali
na festivalu v bližini kraja, kjer živi, sem predlagal, naj gre tja namesto mene, ker sam nisem imel za pot.
Z veseljem je šel in poziral z zvezdniki v majčki Čikorje, ki sem mu jo poslal. Čikorja je na tem festivalu
zmagala in tip je tudi nagrado prevzel v mojem imenu. Nakar je čisto »notr padu«. Film je zastopal vsaj še
na petih festivalih, na treh prevzel tudi nagrade in se nanje tako navezal, da mi jih ni hotel vrniti.

Je v žep spravil tudi kaj otipljivega – ali le slavo?

Nagrade so simbolične – od petsto do tisoč dolarjev. Več, mislim na simbolno vrednost, so vredni kipci.

Ali ljudje v svetu poznajo kavne nadomestke, divke, proje, cikorije ali je bil naslov vašega filma
zanje sredozemska eksotika?

Film so bolje sprejeli tam, kjer poznajo cikorijo kot kavni nadomestek, v Italiji na primer. Smešno je bilo v
Braziliji, kjer imajo kave, kolikor hočeš, in so se grozno čudili, zakaj bi kdo pil nadomestke. Cikorijo sicer
poznajo, a jo kuhajo kot mi špinačo. Niso razumeli, zakaj bi kdo nadomeščal kavo s špinačo.

Od kod vaša sentimentalna nagnjenost do cikorije? In do stare mame. Vam jo je ona kuhala?

Ravno ko sem začel delati Čikorjo, mi je umrla stara mama, na katero sem bil zelo navezan. Film sem
posvetil njej (na nagrobniku v filmu je njeno ime). Ko sem bil mulc, mi je vsako jutro skuhala »kufe pa
kruh«. Ko sem prvič slišal Mlakarja, se me je takoj dotaknil. Če si tri leta dan za dnem kvariš oči in kriviš
hrbtenico z animiranim filmom, mora biti zgodba res nekaj posebnega in zelo »tvoja«, da zdržiš.

Na nekaj let si vzamete leto dni, da ustvarjate za dušo. Tudi Čikorja je iz tega »filma«. Kaj pa je
vmes?

S kolegi živimo v glavnem od računalniških, izobraževalnih igric in podobnih multimedijskih projektov.
Zadnje čase veliko delamo za muzeje – računalniške igre, ki jih otroci igrajo na ekranih, občutljivih na
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dotik. Prav zdaj delamo eno za Prirodoslovni muzej – interaktivno zgodbico o nesrečnem kitu, ki je pred leti
nasedel in poginil v Piranskem zalivu.

V zgodbici o Čikorji je nasedel nono, ki ni nikdar izvedel, da mu je žena namesto drage prave
kave kuhala čikorjo. Je recept za srečo to, da se sme v dobro družinskega proračuna koga tudi
večno okrog prinašati?

Na nekem festivalu v Španiji je bila v žiriji tudi Egipčanka, režiserka in borka za ženske pravice. Nagrajena
Čikorja ji je bila všeč prav zato, ker kaže moč ženske. Tudi pri njih poznajo pregovor »mož je glava hiše,
žena pa vrat, ki obrača glavo«.

Je torej Čikorja bolj zgodba o ženski iznajdljivosti ali bolj o moškem prav?

Čikorja je ljubezenska zgodba, ki pa ne kipi od strasti. Včasih so se ljudje redko poročali iz ljubezni. Ta naj
bi prišla kasneje. V Čikorji sta se nono in nona poročila »na mus«. Nona je visoko noseča že na poročni sliki
in tudi v vseh drugih kadrih. Nono je do nje ves čas aroganten in grob, a na koncu, po njeni smrti, se
izkaže, da jo je vendarle imel rad. Le pokazati ni znal.

Pri upodobitvi nonota in none ste izhajali iz poročne fotografije svojih starih staršev. Kako se je
zasavski temperament ujel s primorskim, Mlakarjevim?

Osebe so konglomerat raznih oseb iz resničnega življenja. Enako jih je doživel Mlakar in tudi veliko drugih.
Kakor sem si jaz prisvojil Mlakarjeva nonota in nono, ju tudi gledalci vzamejo za svoja.

Iztok Mlakar sprva ni bil navdušen nad vašo idejo, da njegovo zgodbo »posvojite« v animirani
obliki. S čim ste ga prepričali?

Iztok Mlakar je zelo zaščitniški do svojega dela, kar je prav. Dela dobre stvari in se boji, da jih ne bi kdo
pokvaril in bi bile videti cenene. Mojega dela ni poznal, zato sem prosil Vlada Poredoša [Orleki], da mi
pomaga zmehčati teren. Proti koncu je bil tudi Mlakar že lepo »zmehčan«. Celo tako zelo, da je za
premierno projekcijo na festivalu v Portorožu pripravil poseben uvod, pesem o pravi ljubezni. Ko sem jo
slišal, je bil ves trud zadnjih treh let poplačan.

Kdo od ustvarjalcev Čikorje pa je imel največ težav? Producent Dušan Kastelic s scenaristom
Dušanom Kastelicem, ta z režiserjem Kastelicem ali režiser s čistilko Kastelic?

Kot producent sem bil nenehno na bojni nogi s seboj kot režiserjem in nekajkrat celo tik pred tem, da se
zadavim. Producent je imel odgovornost do filmskega sklada, ki ga je priganjal, režiser pa je hotel stvar
narediti čim bolje.

Menda vas je filmski sklad zaradi Čikorje hotel tožiti?

Kar dvakrat sem zamudil rok za oddajo filma. Prvič so mi ugodili in ga podaljšali, drugič pa ne več. Zagrozili
so s tožbo, če takoj ne vrnem denarja. Povedal sem, da denarja ne morem vrniti, ker sem ga porabil, in da
bo moja firma bankrotirala, oni pa ne bodo dobili ne denarja ne filma. Obenem sem jih prosil, naj ga
vendar pogledajo. Ko so ga del videli, so se odločili počakati. Bilo je zelo stresno.

Od kod tako dosledno izvirna podoba špecerije iz 30. let prejšnjega stoletja?

S sodelavcem Urošem Hohkravtom, ki mi je pomagal pri scenografiji, sem prečesal praktično vse
etnografske muzeje po Sloveniji. Ogromno obiskov in kakšnih tri tisoč fotografij ali več.

Celo cene iz tistega časa ste raziskali. To, da je bila kava po sedemnajst in cikorija le štiri
dinarje, nono opere vsake krivde.
Cene sem našel v košarici obveznih živil iz tistega časa. Kava je bila takrat res luksuz.

Naj bi ta resničnostna statistika pripomogla k slavi Čikorje ali ste vi tak perfekcionist?

To drugo. Ne verjamem, da je kdo sploh opazil, da so stvari zgodovinsko precej resnično predstavljene. Kot
ponavadi, sem si s tem še dodatno zapletel življenje.

In shujšali ...

... predvsem sem postal bolj plešast.

Kako pa je perfekcionist Kastelic spregledal škatlo bonbonov Josip Kraš, ki ne spada v Čikorjo in
30. leta 20. stoletja?

To ni bila moja napaka. Škatlo sem zasledil na etnografski razstavi in verjel, da spada v tisti čas. A Josip
Kraš je bil narodni heroj iz druge svetovne vojne. Včasih pa je treba tudi nalašč zagrešiti kakšno napako.

Je duša zdaj izpolnjena?

Več kot dve leti je, odkar sem film končal, in v bistvu o njem ne razmišljam več, ker sem že dolgo v
»drugem filmu«. Je pa zanimivo, da šele zdaj doživlja širši odziv pri gledalcih.

Če so priznanja lepe reči – so tudi ta prišla z zamudo?

Nagrade in priznanja nikoli ne pridejo takrat, ko jih res potrebuješ. Če dan za dnem trdo delaš pri nekem
projektu, večkrat tudi dvomiš o sebi in se vprašaš, ali ima smisel, ali bo to, kar delaš, sploh imelo pomen.
Takrat bi potreboval nagrado!

Ima prevod Čikorje v angleščino kakšno posebno »ruralno« podlago?

Prevod je bil velik podvig. Prvo verzijo je naredil Branko Gradišnik, a je ni bilo mogoče lepo peti. Nato sem
angažiral še nekaj prevajalcev, Angležev, »native speakerjev«, a tudi ni šlo. Ko je Gradišnik izvedel, da
sem pomoč iskal drugod, se je razhudil, potem pa zagrizel v delo in naredil res dober prevod. Ruralna
angleščina ni prišla v poštev. Če bi zatežili z narečji ali slengi, večina gledalcev, na primer na Japonskem,
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ne bi razumela. Zato je besedilo v preprosti angleščini. Mlakar je pesem odpel z italijanskim naglasom, kar
da prevodu dodaten čar.

Koliko modelov je bilo potrebnih za sedemnajst likov?

Skoraj trideset: nono, nona, petnajst otrok, nona v poročni obleki, spalni srajci, starejša nona … Večina
likov se v filmu po javi le za kakšno sekundo, a jih je bilo treba vseeno narediti enako skrbno kot modela
nonota in none.

Pri tem ste menda malce goljufali. Otroci so nenavadno podobni staršem.

Ja, kar je pripeljalo do nekaj smešnih situacij. Ena hčerka je prav grda, ker je podobna nonotu, pa rečeš,
ojej, ta revica se ne bo nikoli poročila.

To ni izkušnja iz vaše družine?

Ne, ne, mi smo vsi lepi.

Glede na program, s katerim je Čikorja nastala, predvidevam, da tudi precej pametni …

Če bi bil pameten, bi si našel udobno državno službico in se ne bi ukvarjal z animacijo. Programe za
3D-animacijo ustvarjajo najboljši programerji in matematiki in znano je, da tem možgani delajo drugače
kot animatorjem. Zadnje čase k sreči prihajajo na trg bolj »človeški« programi, ki omogočajo lažje in bolj
naravno oblikovanje likov in animacijo. Delo s programom, ki sem ga uporabljal, je bilo bolj podobno
načrtovanju podzemne kanalizacije. In tudi približno tako zabavno. Poleg tega je stal samo 70 dolarjev.

Kako animator oživi lik?

Inspiracija so mi bile knapovske marionete iz hrastniškega muzeja. Namesto da bi knapi včasih po šihtu
igrali nogomet, tepli žene ali se ukvarjali s kakšnim podobnim moškim športom, so se šli lutke. Lesenih
marionet je ena sama toplina. Želel sem, da bi bili tudi liki v Čikorji taki, zato sem hotel animacijo sprva
narediti ob pomoči animacije pravih lutk s t. i. tehniko stop-motion. Žal sem kmalu ugotovil, da za like v
Čikorji potrebujem subtilno obrazno mimiko, česar pa nisem znal narediti z lesenimi lut kami. Zato sem se
odločil za računalniško animacijo. Računalniški 3D-liki so večkrat videti plastični in gumijasti. Z animacijo,
ki je namenoma malce trda in netipična za računalniško, sem poskusil ustvariti vtis ani macije stop-motion.
Mislim, da mi je uspelo, saj so celo poznavalci nekajkrat zmotno zapisali, da je film narejen v tej tehniki.

Koliko slik ste izdelali za to, da je nono srečno prinesel nevesto čez prag?

To je bil cel podvig, štirinajst dni krepkega dela. Pri tej sceni je bil glavni problem nevestina obleka.
Program, s katerim sem delal, ni omogočal dobre avtomatične simulacije gibanja blaga, zato sem moral
nevestino dolgo obleko animirati »na roke«, kar je težje, kot se sliši, in to mi je verjetno pobralo največ las.

Zelo veliko, menda več let, pa bi vaš računalnik porabil za renderiranje Čikorje ...

Da računalnik iz približnega žičnega modela izračuna fotorealistično sliko, so potrebni visoka matematika in
hudi računalniški algoritmi. Za vsako točko na ekranu je treba na stotine podatkov. Povprečno sliko je
računalnik računal dve do tri ure. Za eno sekundo je potrebnih 25 slik, za osemminutno animacijo torej kar
12.000 ali tri do štiri leta računalnikovega dela. Če bi za končno upodabljanje uporabljal samo en
računalnik, bi me na skladu dali iz kože.

Se boste v prihodnje še lotevali zahtevnih projektov?

Še bolj zahtevnih se bom! Sicer ni zanimivo. To je kot vzpon na Himalajo. Ko hodiš proti vrhu, preklinjaš,
zaradi ozeblin izgubiš par prstov, ko pa se vrneš domov, že načrtuješ vzpon na še višji vrh. Se že ukvarjam
z novim kratkim filmom, načrtujem pa tudi celovečerec.

Na temo ...

… človeške apatije oziroma tega, kako se ljudje ne upamo soočati z lastnimi problemi in strahovi. Film za
današnji čas, z veliko simbolike. Čisto drugačen od Čikorje.

Pred leti ste že ustvarjali dela z veliko simbolike, stripe z aktualnimi političnimi vsebinami za
Mladino, Delo ...

Nobenega stripa nisem narisal za svojo dušo kot Čikorjo. Vsi so bili naročeni. Največkrat so mi uredniki dali
proste roke pri zgodbi, včasih pa so me tudi usmerjali. Najbolj »razvpiti« strip so Partizani , ki sem jih pred
dvajsetimi leti risal za Mladino, za tiste čase provokativen in brezkompromisen časopis. Zato so morali biti
tudi Partizani taki. O njih se tedaj še ni smelo govoriti slabo, zato sem v stripu zadevo pripeljal do absurdne
skrajnosti. Partizani so bili plemeniti in mišičasti superheroji, Nemci in domobranci pa pokvečene
pokvarjene kreature z deformiranimi genitalijami, ki so jih radodarno razkazovali. Partizanom sem
genitalije cen zuriral. Strip sem risal pod psevdonimom in tudi domači niso vedeli, da sem avtor. Brali so ga
vsi in se ob nekem božičnem kosilu zgražali, da kaj tako groznega pa res ne bi smeli objavljati. Spraševali
so, ali vem, kdo ga dela. Niti za trenutek niso posumili vame.

Za Mladino sem risal tudi strip Afera JBTZ . Ko so Francija Zavrla izpustili iz zapora, sva s kolegom
Lavričem naredila serijo plakatov Križev pot Francija Zavrla . Na Mladini so rekli: »To, to bi moral biti
strip!« A meni ni bilo do tega. Na koncu so ga izsilili. Verjetno so mislili, da bo to strip o herojski epopeji
revolucionarnih novinarjev Mladine, ki se borijo z državo, vojsko in tajnimi službami. A sem naredil
obratno. Glavni pozitivni junak stripa je postal Miran Frumen, udbovec, ki je aretiral Janšo. Vsi drugi so
negativci. S tem sem se zameril tako enim kot drugim.

Med njimi tudi Dragu Isajloviču.

Miran Frumen je bil glavni junak, bister in spreten. Kakor je v stripih v navadi, sem potreboval še
njegovega nerodnega in ne preveč bistrega spremljevalca. To nehvaležno vlogo sem dodelil Isajloviču, ki je
bil tudi agent udbe, čeprav je menda v resnici čisto inteligenten človek. Nekaj dni zatem, ko je Afera JBTZ
izšla v obliki albuma, me je poklical Frumen. Zelo nadrealističen občutek, če te po telefonu pokliče glavni
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junak tvojega stripa. Všeč mu je bilo, da je bil edini dokaj normalen in pozitiven lik.

Zadnje čase se vaše ime pojavlja v kontekstu Eko kroga, zasavskih borcev za ekolo gijo. Kdaj se
bodo v stripu ali risanki znašli vaši novi ekokolegi in lokalni politiki?

Z Eko krogom sem si življenje samo zapletel. A moral sem se vključiti. V stripih sem že večkrat obdelal
temo apatičnih množic, ki potrebujejo nekoga, da misli namesto njih. Tudi sodobna demokracija deluje
tako. Ljudje lahko odločajo le o obrobnih stvareh, kot je zakon o RTV ali oploditev lezbijk, življenjsko
pomembne odločitve, kot je onesnažen zrak, se sprejemajo brez javnosti. Ljudje morajo spoznati, da ne bo
nihče reševal njihovih problemov.

Zavozlan dimnik, Ekokrogova štafeta norosti, ki je premier Pahor ni hotel sprejeti, je vaše delo.

Pahorju je lahko žal, da kipca ni sprejel. Bil je znak spoštovanja in upanja Zasavcev, da nam bo pomagal
urediti stvari.

Zakaj pikapolonica, ki večkrat preleti Čikorjo, nazadnje pristane na nagrobniku? Zakaj ne odleti
v nebo in avtorju ne prinese belega kruha?

Pikapolonica je v filmu simbol človeške minljivosti. V nebo ne more odleteti, ker je previsoko, ker ima
prešibka krilca. Tudi slovenski animatorji smo obsojeni na letanje pri tleh. Bel kruh pa itak ni zdrav.

Perfekcionist, ki je pesimist?

Bolje je biti pesimist. Nimaš velikih pričakovanj in si manjkrat razočaran.

Kolikšno breme pa je perfekcionizem za risarski dar?

Kar imam jaz, ni dar, ampak obsesivno-kompulzivna motnja. Stvar gnetem toliko časa, dokler ni natančno
taka in točno tam, kot mora biti. Torej res bolj psihična motnja kot pa od boga dan blagoslov.
   
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Cs_TTh2LG8s&feature=player_embedded#at=11
   
Vir: http://www.delo.si/clanek/137603
 

 
07.02.2011
  
Na današnji dan    
 
5. februar 2011 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-prvi-obiskovalci-se-sprehodili-med-mojstrovinami-ermitaza/142297
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Druga priložnost, da v Sloveniji ujamete prvi srbski
futuristični film
Animirani film Technotise: Edit in jaz
4. februar 2011 ob 13:22,
zadnji poseg: 4. februar 2011 ob 13:28
Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nekaj letih dela za francosko stripovsko založbo in več kot 300 ustvarjenih risbah se je Aleksa Gajić odločil animirati
svoje like.

Nastal je prvi srbski futuristični film – domišljijska animacija za odrasle Technotise: Edit in jaz. Na sporedu Cankarjevega doma bo
animirani film režiserja Alekse Gajića, dobitnik nagrade občinstva na 21. Liffu, do 20. februarja.

Piše se leto 2074. Edit je povsem navadno dekle, ki živi in študira v Beogradu. Prostovoljno dela v raziskovalnem centru, kjer skrbi za
Abela, avtističnega matematičnega genija. Ta po odkritju formule, ki združuje vse energije na Zemlji, preneha komunicirati s svetom
okoli sebe. Da bi zaradi težav v šoli povečala svoje intelektualne sposobnosti, si Edit vgradi čip sumljivega izvora. Ko po spletu
okoliščin zagleda shemo skrivnostne formule, se njen čip začne zavedati samega sebe in se najprej duševno, potem pa še fizično
razvijati v Editino vzporedno osebnost: Edija.

Režiser, ki se je rodil leta 1974 v Beogradu, je svoj celovečerni prvenec pospremil z naslednjimi besedami: "Sam naredim postavitev
prizora (risbe, ozadje likov v nekaj grobih potezah, določitev časa). Nato zadeve prevzamejo drugi in animirajo, barvajo, slikajo
ozadje, napravijo tridimenzionalne elemente, t. i. lipsing, premikanje ust v vektorskem programu, ter spojijo vse skupaj, kar je na
koncu montirano v film."

Njegov prvenec, animirani film Technotise: Edit in jaz je nastal na podlagi grafičnega romana Technotise, ki sta ga zasnovala s
scenaristom Darkom Grkinićem. Je tudi ilustrator časopisa Politikin zabavnik. S francosko scenaristko Valerie Mangin je izdal serijo
stripov v šestih delih Le Fléau des Dieux, ki je v Franciji doživela več ponatisov, prevedena pa je tudi v angleški in srbski jezik.

Napovednik za film Technotise: Edit in jaz si oglejte na:  
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http://www.youtube.com/watch?v=TRpeAErESyI 
  

 
Da bi zaradi težav v šoli povečala svoje intelektualne sposobnosti, si Edit vgradi čip sumljivega izvora. Kmalu pa se
začenjo z njo dogajati nenavadne stvari ... Foto: Cankarjev dom.
  
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/film/druga-priloznost-da-v-sloveniji-ujamete-prvi-srbski-futuristicni-film/250184
 

 
03.02.2011
  
Diareja
   

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

 

 
03.02.2011

Čenča
  
februar 2011
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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Novice.Dnevnik.si Tiskane izdaje/Dnevnik

animirani celovečerni film

Domišljijska animacija za odrasle
 

Pop/kultura - sreda, 02.02.2011 Tekst: nr
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Na redni program Cankarjevega doma prihaja celovečerni animirani film Technotise: Edit in jaz, režiserja in stripovskega
avtorja Aleksa Gajića. (Foto: dokumentacija Dnevnika)
  

Ljubljana Na reden program Cankarjevega doma prihaja celovečerni animirani film Technotise: Edit in jaz, režiserja in stripovskega
avtorja Aleksa Gajića. V Franciji ga bralci poznajo predvsem kot risarja stripovske serije Le Fléau des dieux (Božji bič), za katero je
scenarij napisala Valérie Mangin, in stripovske serije Technotise, v Srbiji in nekdanji Jugoslaviji pa je poznan predvsem po delu za
različne stripovske revije, med drugim tudi za Politikin Zabavnik.

Technotise: Edit in jaz je prvi srbski futuristični film oziroma domišljijska animacija za odrasle, ki jo je Aleksa Gajić ustvaril potem, ko
je šest let ustvarjal istoimensko stripovsko serijo za francosko stripovsko založbo Soleil Productions. Zgodba filma se odvija v letu
2074, junakinja Edit pa je povsem navadno dekle, ki živi in študira v Beogradu. Prostovoljno dela v raziskovalnem centru, kjer skrbi za
Abela, avtističnega matematičnega genija. Da bi povečala svoje intelektualne sposobnosti, si Edit vgradi čip sumljivega izvora, ko pa
se po spletu okoliščin zagleda v shemo skrivnostne formule, se začne njen čip zavedati samega sebe.

Film kombinira klasično 2D-animacijo in 3D-animacijo, stilsko pa se je Gajić navdihoval predvsem pri japonskih anime. 
 
Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042421524
 

 
01.02.2011
  
Jakob Klemenčič
    
Slovenski stripovski ustvarjalec in soustanovitelj revije Stripburger
Jakob Klemenčič se zopet mudi na tujih tleh. Prazaprav bi lahko
rekli, da so mu umetniška razstavišča na mednarodnem področju
bolj domača, kot galerijski prostori v Sloveniji.

V petek bo v galeriji "1er degré"  v MJC Lillebonne v Nancyju v Franciji
odprtje njegove samostojne razstave stripov in grafik. Odprtje bo
ozvočila brazilska pleh banda, saj je brazilija tudi inspiracija
številnih Klemenčičevih zgodb in risb.
 
Razstava, na kateri bo del prostora namenjen tudi tiskovinam revije
Stripburger, bo na ogled do 26. februarja.

Kurator razstave je frnacoski stripavtor in glasbenik Matthias Lehmann.
     
-- Strip Core c/o Forum Ljubljana
Institute for Art and Cultural Production
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. +386 1 2319662, fax. +386 1 4338074
http://www.ljudmila.org/stripcore
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Killdren Channel, by Jakob Klemencic
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