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29.06.2012
  
Stripovski junaki rešujejo Evropo - Umetnostna galerija Maribor
  
Mladina 25/2012
    

   
Stripofila Štefan Simončič, Aleksander Buh in striparja Tomaž Lavrič, Zoran Smiljanić, Stripovski junaki rešujejo Evropo, UGM, MB /
Foto Marko Pigac   
     
Vir: http://www.mladina.si/113375/parada/
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Diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
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27.06.2012
  
Stripovski junaki rešujejo Evropo - TVSLO1
 
http://tvslo.si/predvajaj/stripovski-junaki-resujejo-evropo/ava2.138976495/00:08:45/00:09:28/
 

 
27.06.2012
 
Mladina 25/2012 - Izjave tedna
 

 
"Kako pojasniti dejstvo, da so ljudje, ki so redno prejemali Kristusovo telo in se spovedovali grehov pri spovedi, tako grešili? To ostaja
skrivnost."

Papež BENEDIKT XVI., v posnetem nagovoru irskim vernikom, o pedofilskem misteriju.
  
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
26.06.2012
  
Kultura

Strip ob bok knjižnim klasikom
V Knjižnici Otona Župančiča se danes obeta zanimiv stripovski večer in pogovor z Zoranom
Smiljanićem

Max Modic  |  26. 6. 2012

Zoran Smiljanić in Sandi Buch na predstavitvi stripovskega albuma Družinske zgodbe pred Strip-Art-Nico Buch.
© Max Modic

Danes ob 19. uri se bo v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani odprla razstava z naslovom Strip ob bok knjižnim klasikom, sledil pa bo
pogovorni večer z avtorjem Zoranom Smiljanićem. Na razstavi bodo poleg Zoranovih stripovskih originalov na ogled tudi njegovi
plakati, naslovnice Mladin, novoletne čestitke, ilustracije knjig in učbenikov.

V sklopu projekta Strip ob bok knjižnim klasikom bodo v Knjižnici Otona Župančiča s pregledno razstavo in pogovornim večerom
predstavili enega izmed najvidnejših ustvarjalcev stripa pri nas, Zorana Smiljanića. Zoran Smiljanić sodi v tako imenovano tretjo
generacijo slovenskih avtorjev stripa, ki se je pod urednikovanjem Iva Štandekerja kalila v Mladini. Stripi iz tega obdobja so politično
angažirani, eksplicitni in vsebinsko provokativni izdelki, ki snov črpajo iz slovenske sedanjosti in bližnje preteklosti.

Kot scenarist in publicist je povezan tudi s filmom in filmski jezik s pridom uporablja v svojih stripih. Ukvarja se tudi s karikaturo,
oblikovanjem plakatov, zgoščenk, leposlovnih in strokovnih knjig ter ilustracijo. Odprtje razstave in pogovorni večer z avtorjem bo
vodil Aleksander Buch. Razstava bo na ogled do 25. julija.
 
Vir: http://www.mladina.si/113478/strip-ob-bok-knjiznim-klasikom/
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Družinske zgodbe
 
Nekaj utrinkov s predstavitve knjige v - pred Strip.art.nico Buch.
Foto: Anže Buh
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22.06.2012
 
Diareja
 

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

 
22.06.2012
 
Čenča
  
junij 2012
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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Mladina št. 24
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Diareja
 

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

 
19.06.2012
   
V sobotni prilogi Večera 4. stranski intervju z Zoranom Smiljanićem
  
Datum: 16.6.2012 - Stran: SOBOTNA PRILOGA 

Intervju Intervju Intervju Intervju

Nam se ne ljubi , Kitajcev še ni ...
 
Zoran Smiljanić, legendarni slovenski ustvarjalec stripov, na aktualni razstavi evropskega stripa
Stripovski junaki rešujejo Evropo, odprti od 15. junija do 15. julija v mariborski Umetnostni galeriji

 

Stripovski junaki rešujejo Evropo, tako je naslovljena razstava evropskega stripa v mariborski Umetnostni galeriji, na kateri sodelujete
in ste zanjo ustvarili tudi osrednji motiv za plakat. Kaj lahko poveste o njej, recimo, o njeni zasnovi ali pogledu na evropski
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strip?"Razstava naj bi bila res nekaj posebnega. Česa podobnega pri nas še nismo videli - razstavljenih je kar 170 izbranih tabel, se
pravi, strani stripov iz osmih stripovskih velesil, med katere sodi kakopak tudi Slovenija...
  
Več na: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012061605796984
 

 
19.06.2012
 
Nedelo, 17.06.2012 00:00:00
   

Stripovski junaki rešujejo Evropo
   
Razstava: V Umetnostni galeriji Maribor so odprli razstavo stripov, največjo doslej v tem koncu Evrope

»Kdo pa bo rešil Evropo, če ne stripovski junaki?« se namuzne Aleksander Buh, lastnik Strip.art.nice Buch v Ljubljani, edine
specializirane prodajalne s stripi v Sloveniji. Kateri junaki so si oprtali tako težko breme, si je mogoče ogledati v Umetnostni galeriji
Maribor, kjer so v petek odprli razstavo Stripovski junaki rešujejo Evropo, največjo doslej v tem koncu stare celine, kakor so povedali
prireditelji.

Na razstavi, ki bo odprta do 15. julija, je na ogled približno 170 originalnih tabel več kot sto avtorjev iz različnih držav, največ iz
Hrvaške in Srbije. Slovenski strip »zastopajo« Kostja Gatnik (Magna Purga), Tomaž Lavrič (Rdeči alarm), Miki Muster (Zvitorepec) in
Zoran Smiljanić (Meksikajnarji) s tablami bodisi iz njihove avtorske zbirke bodisi Strip.art.nice Buch, ki je eden od prirediteljev
razstave – poleg Znanstvenoraziskovalnega združenja za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA in
Stripforuma Zagreb. Domala vsa razstavljena dela tujih avtorjev (ti prihajajo še iz Belgije, Francije, Španije ...) so iz zbirke
Zagrebčana Mladena Novakovića, predsednika Stripforuma in največjega zbiratelja stripov v regiji, kakor pove Aleksander Buh.
»Zbiratelji smo malce čudni tipi. Velika večina nas skriva svoje zbirke. Da se je Mladen odločil posoditi del svoje, je gesta, ki jo je
treba zelo ceniti!«

Nekaj dni pred odprtjem razstave, na kateri je med drugim Miodrag Mikica Ivanović, znani risar stripov iz Srbije, predstavil nastajanje
stripa v živo (Zvitorepca in Bonellijeve junake je risal na steno), sva se z Buhom v njegovi striparnici v ljubljanskih Murglah
pogovarjala o priljubljenosti stripa.

V Sloveniji, pravi, je strip cenjen – »tako tako«. Vsekakor ne tako kot v Franciji, povzame, »kjer tudi s stripi širijo svojo kulturo in
jezik ... Njihov Inštitut Charles Nodier v Ljubljani nam je tako vselej pripravljen priskočiti na pomoč, kadar kaj potrebujemo.«

Sicer je med slovenskimi kupci največ zanimanja za tiste stripe in junake, ki vzbujajo nostalgijo, razlaga Buh. (»Res je!« mu takoj
pritrdi stranka.) »Ob prebiranju starih stripov se porajajo spomini in v tem je njihov največji čar. Daleč največ prodamo Alana Forda, z
velikim zaostankom Zagorja, sledijo, spet z velikim zaostankom, Bonellijevi junaki, japonski stripi in drugi.« Med slovenskimi avtorji je
najbolj priljubljen Miki Muster z dogodivščinami Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, sledita mu Tomaž Lavrič in Zoran Smiljanić ...

Buh sicer meni, da je, »če stripa nisi bral kot otrok, komaj verjetno, da ga boš vzel v roke kot odrasel«. Tudi zato, razmišlja, je
izjemno pomembno, da so otroški stripi kakovostni. »Otrok ne smemo podcenjevati, ne moremo jim ponuditi česar koli. Če se bodo
navdušili za strip, pa ga bodo brali vse življenje.«

Razstava Stripovski junaki rešujejo Evropo bo na ogled mesec dni, od torka do nedelje od 10. do 18. ure, razen ob ponedeljkih.
Razstava bo na ogled do 15. julija. 
  
Mateja Gruden, besedilo

Smiljunij

V četrtek, 21. junija, bo Zoran Smiljanić v Strip.art.nici Buch v Ljubljani ob 19. uri predstavil svoj stripovski album Družinske zgodbe.
V torek, 26. junija, pa bodo v ljubljanski Knjižnici Otona Župančiča odprli retrospektivno razstavo njegovih del: poleg stripov bodo na
ogled plakati, naslovnice Mladin, novoletne čestitke, ilustracije knjig in učbenikov. Aleksander Buh je pripomnil, da bodo junij
preimenovali kar v – smiljunij. 
    
Vir: http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=Mateja%20Gruden
 

 
18.06.2012
 

Vsake toliko se najde junak, ki nas rešuje. Evropski strip jih
je poln
Evropski strip v 20. stoletju
15. junij 2012 ob 12:58
Maribor - MMC RTV SLO/STA

Že mogoče, da je v tujini bogastvo evropskega stripa bolj cenjeno kot pri nas, vendar 170 stripovskih prigod glavnih
stripovskih junakov z vseh koncev Evrope bi znalo v Umetnostno galerijo Maribor pripeljati marsikaterega obiskovalca.
 
Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik, Pink Panter, Črnobradec in Winetou je le nekaj od razstavljenih stripovskih junakov. Tukaj so tudi
legendarne zgodbe Zagor in Alan Ford, ki letos praznuje 40 let. V galeriji bodo pod naslovom Stripovski junaki rešujejo Evropo danes
ob 18.00 razstavili več kot 170 izbranih del originalnih stripovskih tabel 142 avtorjev, ki predstavljajo vpogled v zgodovino evropske
stripovske produkcije s poudarkom na delih iz Francije, Italije, Belgije, Španije, Portugalske, Velike Britanije in držav nekdanje
Jugoslavije.
 
Po besedah organizatorja razstave Štefana Simončiča iz združenja Epeka postavitev obsega najpomembnejše avtorje iz vseh teh
držav, najstarejše razstavljeno delo pa nosi letnico 1930.
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Stripi se v tujini prodajajo tudi za več kot milijon
Razstavljena dela tujih avtorjev so iz zasebne zbirke hrvaškega društva ljubiteljev stripa Mladena Novakovića, slovenska dela pa so
last avtorjev in ljubljanske specializirane prodajalne Strip.art.nica Buch. Njen lastnik Aleksander Buh pravi, da so poskušali zbrati
vse bogastvo evropskega stripa, ki je v tujini mnogo bolj cenjen kot v Sloveniji, in spomnil, da je bila naslovnica stripa Tintin v
Ameriki iz leta 1932 pred dnevi v Parizu prodana za 1,34 milijona evrov.
 
Tudi v tej luči je pomembna razstava, ki opozarja na stripa kot pomembno umetniško zvrst. Njegov pomen je treba po besedah Petra
Tomaža Dobrile prepoznati tudi v aktualnosti. "V času vseh teh svaril, s katerimi smo soočeni, je že naša realnost postala enaka
stripu. Vsake toliko se najde kak junak, ki nas rešuje," je prepričan. Razstava Stripovski junaki Evrope bo v Evropski prestolnici
kulture na ogled do 15. julija.

M. K. 
 

 
Več na: http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/vsake-toliko-se-najde-junak-ki-nas-resuje-evropski-strip-jih-je-poln/285380
 

 
18.06.2012
  
Jože Trobec
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Dobrodelno striženje za Darfur II. – EPeKa, Klub mariborskih študentov in TOMO KRIŽNAR
 
18. junij 2012 – 30. junij 2012
Frizerski atelje EPeKa Maribor, EPeKa Koroška, EPeKa Ajdovščina
 
EPeKa, Klub mariborskih študentov in Tomo Križnar vabijo na dobrodelno striženje, ki se bo odvijalo med 18. in 30. junijem 2012. V
tem terminu se
boste lahko ostrigli ali uredili pričesko pri profesionalnih frizerskih mojstrih na treh lokacijah v Sloveniji, kjer deluje Frizerski atelje
EPeKa.
Celotna cena striženja pa bo namenjena fundaciji H.O.P.E. za nakup miniaturnih kamer. Tako da prosimo, da se čimprej naročite in s
tem prispevate
tudi vi k izboljšanju razmer v Sudanu.
 
Frizerski ateljeji:

EPeKa Maribor, Pekrska cesta 6, Maribor
EPeKa Koroška, Kotlje 3 a, Kotlje
EPeKa Ajdovščina, Župančičeva ulica 8, Ajdovščina

V letošnjem letu smo akcijo razširili poleg Maribora še na Kotlje in Ajdovščino. Pri frizerjih Tadej Kaube, Inga Ferfolja, Blaž Jelenko in
Erik
Ličen boste lahko izkoristili vse frizerske storitve, ki jih naši mojstri ponujajo. Plačilo za storitve pa bo ponovno namenjeno
humanitarni
organizaciji H.O.P.E. za nakup miniaturnih kamer s katerimi se beleži iztrebljanje ljudi v Nubskih gorah, modremu Nilu, Abjeju in
Darfurju. S tem
upamo da bodo ustrezne institucije kot so OZN odreagirale in ustavile morijo.
 
Predstavitev TOMO KRIŽNAR: Sveže informacije iz Sudana in projekcija filma »Oči in ušesa Boga – videonadzor Sudana« Toma
Križnarja in Maje
Weiss.
1. julij 2012 ob 18. Uri v Klubu KMŠ Maribor, Pristaniška ulica 2
 
Dne 1. julija 2012. ob 18. uri bomo v Klubu KMŠ Maribor, na KMŠ odru Festivala Lent, gostili Tomo Križnarja, ki nam bo postregel z
najnovejšimi
informacijami v zvezi s stanjem v Sudanu. Pokazal nam bo tudi sveže najnovejše fotografije in posnetke s terena.
 
Po predavanju bodo frizerji ateljeja EPeKa in donatorji predali vsa zbrana finančna sredstva humanitarni organizaciji H.O.P.E..
 
Po predaji bo sledil ogled filma Oči in ušesa Boga - videonadzor Sudana ter pogovor s Tomom Križnarjem.
 
Naročanje v frizerskih salonih je možno na telefonskih številkah:
 
EPeKa Maribor, Pekrska cesta 6, Frizerski salon Inga, Inga Ferfolja 041 865 700 in Frizerski atelje Vojlavejla Tadej Kaube 070 828
827, EPeKa Kotlje,
Kotlje 3a, Studio San3, Blaž Jelenko 051 731 272, EPeKa Ajdovščina, Župančičeva ulica 8, Frizerski salon Erik, Erik Ličen 031 853
569..

Več na:
http://www.epeka.si/  /  epeka@epeka.si
http://www.klub-kms.si/
http://www.tomokriznar.com/tomokriznar.html
http://www.slotraveler.com/hope
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14.06.2012
 

V spomin Ivu Štandekerju

Ivu Štandekerju, novinarju in uredniku Mladine, padlemu 16. junija leta 1992
med poročanjem iz napadenega Sarajeva*

Tomaž Lavrič
 

Kako si kaj?
 
Oprosti, ker ti bolj poredko pišem, ampak saj veš, kako je.
 
Pri nas ni nič kaj dosti novega zadnjih dvajset let. Največje prekucije v bivši domovini in novonastali državici si tako še sam spremljal,
pozneje pa se je vse ustalilo in usmradilo in nazadnje precej sfižilo. Zdaj smo spet nekje pri začetku in nič ne kaže na bolje. Če ti
samo omenim, kdo je trenutno predsednik vlade – Janez Janša, ha ha! Ti povem, nič nisi zamudil.
 
Aja, pa Evropa se bo razletela.
  
Na firmi nas je še nekaj starih prdcev, jaz, Boter, Marcel, Berni, Nada, Jana in Luka, pa seveda nesmrtni Blaž Ogorevc, ki širimo
legende o dobrih starih časih med mlajšimi kolegi. Vsi te lepo pozdravljajo. Sicer imamo nove lastnike in lepo mlado novo šefico.
  
Od tam gori imaš najbrž dober pregled nad svetovno stripovsko produkcijo, tu v naših rovtah pa je po starem. Najbolj trmasti nekaj
malega brcamo vsak zase, objavljamo, izdajamo, razstavljamo, nov je Buch s svojo stripartnico, pa Stripbumerang, Striparna na netu,
še vedno miga Stripburger z neuničljivo Katro in seveda tvoja Mladina in v njej stripovski kotiček tam nekje pri koncu, kot kak
zaprašen oltarček z večno lučko, tebi v spomin.
 

Slovenski klasiki v stripu
   
Gotovo boš vesel, da smo najino davno zamisel o slovenskih klasikih v stripu v nekaj udarniških petletkah le speljali do konca in izdali
zabavno debelo buklo (glej sliko), kjer pikro obdelamo slovensko kulturo »od halštatske dobe do postmodernizma«, hkrati pa imaš na
kupu praktično vse domače avtorje stripa.
  
Tudi Diareja ga še vedno serje, čeprav že bolj na tenko, zdaj bo že kakih 25 let. Tvoj (in moj) najdaljnosežnejši projekt, ha! Lepo se je
prijela tudi »naredi si sam« Diareja na spletu in znabiti, da bo virtualni lik sčasoma pogoltnil papirnati original. Spuki!
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Od slavnega »Mladininega kroga« risarjev samo še jaz visim na usahlem vimenu stare firme in se ne pustim odgnati. Drugi so se že
zdavnaj razpodili po domovine širjavah, iščoč bolj zelenih pašnikov, in kolikor slišim, uspešno praskajo vsak svoje reči. Takole mi
poročajo:
   

  
Dušan Kastelic je presedlal na računalniško animacijo in naredil nekaj luštnih, odmevnih igric in risank (Perkmandeljc, Čikorja an'
kafe). Nekaj tudi napletava, da bi skupaj naredila dolgometražni animirani film, samo še banko je treba prej oropati. Sicer je šel med
zasavske ekoteroriste in živi bio.
   

  
Zoki Smiljanić je ostal zvest stripu, filmu in Divjemu zahodu. (Govori se tudi, da ni več tak hardfaker, kot je bil.) V svojih stripih še
vedno poskuša združiti Slovenijo in vestern. A nekega dne se je bojda prebudil in ugotovil, da pravzaprav že živi v slovenskem špageti
vesternu. Se še odloča, ali mu je to všeč ali ne …
  

   
Grega Mastnak je »ustvaril uspešno risano serijo Bizgeci, ki ga je tako izmučila, da odhaja v slikarsko ilegalo«. Na šah me pa ne vabi
več, ker imam stare možgane.
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Iztok Sitar se je naredil v stripovskega teoretika in našega prvega ambasadorja stripa na Balkanu. Ko bi se še obril in počesal, bi nam
bil v ponos. Še vedno živi od piva in pic in šimfanja čez klerikalce, na svojo domačijo v Škofjeloškem hribovju pa vsako leto povabi
peščico najbolj žejnih in lačnih striparjev na tradicionalni piknik.
    

Gorazd Vahen je uspešen ilustrator. Kot sam pravi, se je naučil risati zajčke, medvedke in gobice, potem pa svinčnik in čopiče
zamenjal za računalnik in se prodal. Zdaj je menda srečen.
 

 
Milan Erič muči študente na Oddelku za oblikovanje ALUO z risanjem in s slikanjem, s perspektivo in proporci, z lokalno barvo in
mednarodnimi zgledi. Včasih še kaj napacka ali načečka, in ker ve, da rad potuješ, ti pošilja risbo popotnika, ki vse, kar ima, nosi s
seboj. Tako kot ti.
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Zvonko Čoh se je hudo zresnil in sedaj ilustrira samo še za otroke. Najraje stare ljudske, kjer nastopajo pošasti, hudiči in lintverni,
pred penzionom pa si želi obdelati še kako butalsko. Pošilja ti to ilustracijo, kjer sta z Jasno ovekovečena v knjigi ENCI BENCI na
pesmico: Zvonko je baraba, ker ga ljubi baba, baba ga pa noče, Zvonko se pa joče!
   

Tomaž Lavrič je po naključju prodrl na svetovno stripovsko tržišče (in to ravno z Bosanskimi basnimi, ki si jih ti navdihnil), se nekaj let
važil, a je bil prelen in preveč izbirčen, da bi obstal v resnem šovbiznisu. Zdaj živi od stare slave, je debeluh, ljudomrznež in živčna
razvalina.
 

 
V Slovenskih goricah še vedno miga tudi Romeo Štrakl, ampak ker nima nikogar, ki bi ga priganjal k risanju, kot si ga ti, se je samo
še bolj polenil. Kakšno stran stripa pa nariše le še vsake kvatre. Zdaj se bavi z grafičnim oblikovanjem, tiskom in pingpongom.
  
Še kaj? Naj pomislim ... Ne, to je v glavnem to. Čez kakšno dekado se pa spet slišimo. Če bo kaj bistveno novega, mogoče še prej.
  
Mej se lepo, pozdravi Runota pa kmalu na svidenje,
  
Tomo
  
P. S. Vsi ti pošiljamo svoje avtoportrete, da nas ne pozabiš.
    
Spominska Mladina
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»Z okna sem gledala, kaj se dogaja. Bilo je strašno. Mislim, da so ti, ki so streljali na njiju, videli odblesk objektiva kamere in
fotoaparata, in so mislili, da imata novinarja v rokah neko orožje. Zato so tako močno udarili po njiju. Ko je padla prva granata, je
fant izgubil očala. Ne vem, kakšno dioptrijo je imel, vendar je mogoče, da je v tem kratkem času stal, ker ni vedel, kam naj gre.« ...
   
»Ležala sva na hodniku bolnice na postelji,« pripoveduje Jana. »Naročili so mi, naj poskusim Iva obdržati v budnem stanju. Postavljala
sem mu vprašanja, ki so mi padala na pamet.
Kako je ime mami?
Kdo je tvoj najljubši pisec?
Imaš v Ljubljani dekle?
Koga imaš v Sarajevu?
Odgovarjal je. In potem me je vprašal: Jana, ali sedaj umiram?
Ne dragi, ne boš umrl.«
  
Zdravniki so se motali okoli njega. Nekateri so govorili, da je gotovo vojak. Drugi so, ko jih je poslušal, sumičavo ugotavljali, da ne bo
preživel. Ko so mu mobilizirali poškodbo, mu je postalo bolje in celo barva se mu je vrnila na lica. Preden so Jano odpeljali v drugo
sobo, mu je uspela reči: »Ivo, oprosti mi, nisem kriva.« »Vem Jana.« Potem so pregledali tudi Jano in ji rekli, da ima Ivo 50 odstotkov
možnosti, da preživi, če se ga takoj prepelje v bolnišnico na Pale. »Nihče razen enega srbskega vojaka, ga ni hotel odpeljati, ker se je
takrat zelo streljalo. Kasneje sem izvedela, da so ga pripeljali v bolnico že mrtvega. To sem izvedela od srbskega vojaka, ki ga je vozil
polnih pet ur.« Vozil ga je po gorskih poteh z Ilidže, prek Vrac in Trebevića v 35 km oddaljene Pale. Če bi ga srbska patrulja spustila
na muslimansko stran, bi do bolnice Koševo prispeli po 10 km.
  
Iz zapisa Medine Delalić in Maje Megla
      
Spominska Mladina, ki je bila posvečena Ivu Štandekerju takoj po njegovi smrti [.pdf] (14 MB)
 
Vir: http://www.mladina.si/113094/v-spomin-ivu-standekerju/    
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SSttrriippoovvsskkii  jjuunnaakkii  rreeššuujjeejjoo  EEvvrrooppoo
RRaazzssttaavvaa  eevvrrooppsskkeeggaa  ssttrriippaa
1155..  jjuunniijj  ––  1155..  jjuulliijj  22001122
UUmmeettnnoossttnnaa  ggaalleerriijjaa  MMaarriibboorr

Znanstveno  raziskovalno  združenje  za  umetnost,  kulturno  izobraževalne  programe  in  tehnologijo  EPEKA,
Strip.Art.nica  Buch  in  Stripforum  Zagreb  so  v  okviru  Evropske  prestolnice  kulture  2012  v  prostorih
Umetnostne galerije Maribor pripravili razstavo Stripovski junaki rešujejo Evropo, ki bo prikazala več kot 170
izbranih del 170. avtorjev – originalnih stripovskih tabel domačih in tujih avtorjev. Stripovske razstave, katere
otvoritev bo v petek, 15. junija, ob 18. uri, v takšnem obsegu še ni bilo v tem delu Evrope.

OOttvvoorriitteevv  bboo  1155..  jjuunniijjaa  oobb  1188..0000  vv  UUmmeettnnoossttnnii  ggaalleerriijjii  MMaarriibboorr,,  SSttrroossmmaayyeerrjjeevvaa  66..

Razstava Stripovski junaki rešujejo Evropo predstavlja vpogled v zgodovino evropske stripovske produkcije s
poudarkom na delih francosko-belgijskega in italijanskega miljeja ter na produkciji držav bivše Jugoslavije –
predvsem Slovenije,  Hrvaške in  Srbije.  Razstava raziskuje izrazne možnosti  stripa in  raznolikost  slogovnih
pristopov,  ki  jih  posamezni  avtorji  ubirajo  pri  svojem delu.  Pri  tem  ne  sledi  uveljavljenim  ločnicam med
komercialnim in umetniškim – underground – stripom, temveč  medij  obravnava kot avtonomno in izrazito
vplivno kreativno polje.

RRaazzssttaavvoo  bbooddoo  oottvvoorriillii::

Mitja Čander (programski direktor Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture)
Štefan Simončič (organizator razstave)
Aleksander Buh (Strip.Art.nica Buch)
Mladen Novaković (predsednik Stripforuma in lastnik tujih razstavljenih del)

Odprto: torek – nedelja: 10.00 – 18.00
V ponedeljek zaprto.

Strip v svoji moderni, danes univerzalno prepoznavni obliki se je izoblikoval v devetdesetih letih 19. stoletja,
kot njegove korenine lahko razumemo veliko starejših primerov sekvenčne umetnosti, ki segajo od staroveških
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frizov  preko  srednjeveških  fresk  in  tapiserij  do  moralističnih
slikarskih ciklov Williama Hogartha v 18. stoletju. Ne glede na
to, da je strip največkrat izrazito narativen medij, prvenstveno
namenjen  branju  in  pogosto  bližji  prozi  ter  filmu  kot
tradicionalnim  predstavnikom  likovnih  zvrsti,  je  zgodovina
njegovega razstavljanja v galerijskih prostorih relativno dolga
(prva  razstava  je  bila  Primeira  Exposição  Internacional  de
Histórias  em Quadrinhos  Primeira  Exposição  Internacional  de
Histórias em Quadrinhos v Sao Paulu leta 1951). Vendar je šele
tekom devetdesetih let 20. stoletja prišlo do bolj enakovredne
obravnave stripa in “visoke” umetnosti.  Pred tem so strip v
galerijskih prostorih obravnavali predvsem kot medij, ki je služil
za navdih “pravim” umetnikom. Slednje pravzaprav ne čudi, saj
so bili stripi dolgo trdno zasidrani v popularno kulturo, kritiki in
akademiki  pa  so  jim namenjali  le  malo  pozornosti.  Hkrati  se
stripi  –  še  posebno  v  primeru,  ko  niso  razstavljeni  originali,
temveč  natisnjena,  torej  končna  dela  –  v  sodobnih,  herojski
modernistični  umetnosti  namenjenih,  razstavnih  prostorih
velikokrat porazgubijo, izgubijo svoj naboj in dinamiko ter hitro
postanejo le majhni uokvirjeni črni madeži na veliki beli steni.

V Sloveniji  je  odnos do stripa doživljal  podobne preobrazbe.
Prvi, pionirski generaciji  avtorjev, ki je stripu utrla pot v širši
kulturni  prostor,  so  sledili  avtorji,  ki  so  ustvarjali  v
jugoslovanskem miljeju. Ta stripu, kot produktu Zahoda ni bil
naklonjen in ga je pogosto obravnaval kot manj vredno in celo
škodljivo zvrst. Do prvih večjih premikov je prišlo s prelomno
Magno  purgo  Kostje  Gatnika,  ki  je  odprla  vrata  izrazito
avtorskemu stripu in postopnemu večanju interesa strokovne
in tudi širše javnosti. To zanimanje je postalo posebno izrazito
v 21. stoletju, ko se je tudi pri nas zvrstilo več razstav, ki so
strip obravnavale kot pomemben in enakovreden del  likovnih
umetnosti ter kot temeljni gradnik naše vizualne kulture.

Prenos  stripovskih  del  v  galerijski  kontekst  izkušnjo  stripa
bralcu-gledalcu  neizbežno  okrne,  a  hkrati  odpre  prostor  za
novo vrednotenje stripa – vrednotenje, ki presega obravnavo

stripa le na ravni naracije. Razstavljanje originalnih stripov izpostavi nove estetske dimenzije dela, ki se pri
prenosu v tisk – zaradi odebeljevanja linij in večanja kontrasta – izgubijo. Namesto črno-belih del je pred nami
širok spekter sivin, ki jasno govori o različnih risarskih orodjih, ki jih je avtor uporabil za doseganje raznovrstnih
učinkov, hkrati pa smo pogosto soočeni s primeri risarskega mojstrstva, ki je v tisku hitro spregledano. Prenos
v galerijski kontekst spremeni tudi odnos gledalca do razstavljenega originala. Zaradi fragmentarnosti zgodbe –
največkrat so na ogled le izseki iz večje celote – se pozornost gledalca preusmeri iz narativnih na vizualne
elemente stripa, ki so z razstavljanjem originalov še dodatno poudarjeni. Toda slednji niso privlačni le zaradi
izpostavljenih  estetskih  kvalitet  –  z  vidnimi  popravki,  posegi  urednikov,  prilagajanjem  formatov  novim
standardom ter raznimi drugimi posegi deloma razkrivajo ozadje stripovske produkcije,  hkrati  pa pričajo o
zgodovini konkretnega dela in nenazadnje o razvoju medija kot takega.

Avtorji razstavljenih del:

Ahmet Muminović (roj. 1945, BiH), Ferdo Bis (1910-1980, Hrvaška), Borivoj Dovniković Bordo (roj. 1930,
Hrvaška),  Ivica  Bednjanec  (1934-2012,  Hrvaška),  Oto  Reisinger  (roj.  1927,  Hrvaška),  Edvin  Biuković
(1969-1999, Hrvaška), Željko Lordanić (roj. 1948, Hrvaška), Darko Macan (roj. 1969, Hrvaška), Štef Bartolić
(roj.  1967,  Hrvaška),  Goran  Sudžuka  (roj.  1969,  Hrvaška),  Robert  Solanović  (roj.  1966,  Hrvaška),  Boro
Pavlović (1922-2001, Hrvaška), Alem Ćurin (roj. 1953, Hrvaška), Nikola Listeš (roj. 1960, Hrvaška), Boris
Talijančić (roj. 1951, Hrvaška), Ante Zaninović (1934-2000, Hrvaška), Frano Gotovac (1928-1991, Hrvaška),
Stanko Bešlić (roj. 1955, Hrvaška), Dalibor Talajić (Hrvaška), Darko Kreč (Hrvaška), Milan Tomas (Hrvaška),
Adam Čurdinjaković  (Hrvaška),  Dušan Gačić  (roj.  1958,  Hrvaška),  Radovan Devlić  (1950-2000,  Hrvaška),
Goran Parlov (Hrvaška), Dubravko Mataković (1959, Hrvaška), Nenad Barinić (roj. 1972, Hrvaška), Tihomir
Tikulin – Tico (Hrvaška), Vladimir Herceg (roj. 1947), Đorđe Lobačev (1909-2002, Srbija), Sergej Solovjev
(Srbija), Nikola Navojev (1913-1940, Srbija), Dragan Savić (Srbija), Ivan Šenšin (Srbija), Sebastijan Lechner
(Srbija),  Dragan Kalmarević  (Srbija),  Boža  Veselinović  (Srbija),  Milorad  Dobrić  (1924-1991,  Srbija),  Brana
Nikolić (Srbija), Branislav Kerac (roj. 1952, Srbija), Zdravko Zupan (roj. 1950, Srbija), Nikola Mitrović – Kokan
(Srbija), Zoran Janjetov (roj. 1961, Srbija), Dražen Kovačević (roj. 1974, Srbija), Radivoj Bogičević (Srbija),
Petar  Radičević  (Srbija),  Miroljub  Milutinović  –  Brada  (Srbija),  Petar  Meseldžija  (roj.  1965,  Srbija),  Nikola
Maslovara  (roj.  1946,  Srbija),  Pavel  Koza  (Srbija),  Aleksandar  Hecl  (Srbija),  Željko  Pahek  (Srbija),  Leonid
Pilipović (Srbija), Radič Miša Mijatović (Srbija), Milan Miletić (Srbija), Vladimir Krstić – Laci (roj. 1959, Srbija),
Zdravko  Sulić  (roj.  1925,  Srbija),  Askanio  Popović  (Srbija),  Lazar  Stanojević  (Srbija),  Žika  Atanacković
(1933-1998, Srbija) Vujadin Radovanović Vuja (Srbija), Dragan Kalmarević (Srbija), Dušan Vukojev (Srbija),
Desimir Žižović Buin (1920-1996, Srbija), Aleksa Gajić (roj. 1974, Srbija), Ljubomir Filipovski (Makedonija),
Joseph Gillan -  Jijé  (1914 -  1980,  Belgija),  Liliane & Fred Funcken (r.  1927 & 1921,  Belgija),  Raymond
Macherot (1924 - 2008, Belgija), Dino Attanasio (r. 1925, Italija/Belgija), Marcel Remacle – Ted Smedley
(1926 -1999, Belgija), William Vance (r. 1935, Belgija), Francis Bertrand (1937 - 1994, Belgija), Philippe
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Delaby (r. 1961, Belgija), Raymond Poivet (1910 - 1999, Francija), Jean Cézard (1924 - 1977, Francija), Paul
Gillon (1926 - 2011, Francija), Michel Regnier - Greg (1931 - 1999, Francija), Christian Godard (r. 1932,
Francija),  Jean-Marc  Reiser  (1941  -  1983,  Francija),  Michel  Blanc-Dumont  (r.  1948,  Francija),  François
Dermaut (r. 1949, Francija), Andrija Maurović (1901 - 1981, Hrvaška), Walter Neugebauer (1921 - 1992,
Bosna/Hrvaška/Nemčija),  Jules Radilović  (r.  1928, Slovenija/Hrvaška), Žarko Beker (1936-2012, Hrvaška),
Igor Kordej (r. 1957, Hrvaška), Esad Ribić (r. 1972, Hrvaška), Benito Jacovitti (1923 - 1997, Italija), Gallieno
Ferri (r. 1929, Italija), Sergio Toppi (r. 1932, Italija), Roberto Raviola – Magnus (1939 -1996, Italija), Giancarlo
Alessandrini (r. 1950, Italija), Kostja Gatnik (r. 1945, Slovenija), Zoran Smiljanić (r. 15. 1. 1961, Slovenija),
Tomaž Lavrič (r. 1964, Slovenija), Miki Muster (r. 1925, Slovenija), Branislav Bane Kerac (r. 1952, Srbija),
Sibin Slavković (r. 1953, Srbija), Željko Pahek (r. 1954, Srbija), Miodrag Ivanović Mikica (r. 1959, Srbija), Darko
Perović (r. 1965, Srbija), Aleksa Gajić (r. 1974, Srbija), Enrique Badia Romero (r. 1930, Španija), Reg Smythe
(1917 – 1998, Združeno kraljestvo), David Wright (1912 – 1967, Združeno kraljestvo), Don Harley (Združeno
kraljestvo), Ted Kearon (Združeno kraljestvo), Geoff Campion (1916 – 1997, Združeno kraljestvo), Reg Bunn
(1905 – 1971, Združeno kraljestvo), Rugiero Giovannini (1922-1983, Italija), Denis McLoughlin (1918 – 2002,
Združeno kraljestvo),  Frank Bellamy (1917 – 1976, Združeno kraljestvo),  Frank Hampson (1918 – 1985,
Združeno kraljestvo), John McLusky (1923 – 2006, Združeno kraljestvo), Bill Lacey (1917 – 2000, Združeno
kraljestvo),  Don  Lawrence  (1928 –  2003,  Združeno  kraljestvo),  Keith  Watson  (1935 –  1994,  Združeno
kraljestvo), Martin Ashburry (,Združeno kraljestvo), Louis Bermejo (roj. 1931, Španija), Jesus Blasco (1919 –
1995, Španija), Esteban Maroto (roj. 1942, Španija) Carlos Cruz (roj. 1930, Španija) in drugi.

 

Razstavljena dela  tujih  avtorjev so iz  zasebne zbirke Mladena Novakovića,  gonilne sile  hrvaškega društva
ljubiteljev stripa - Strip foruma (www.stripforum.hr). Domača dela so v lasti avtorjev in Strip.art.nice Buch.

Na sami otvoritvi bo Miodrag Mikica Ivanović predstavil nastajanje stripa v živo – Bonellijeve junake, Zagorja,
Tex Willerja, Dylan Doga ..., ki jih bo risal na steno.

Strip.art.nica Buch bo predstavila dva nova strip albuma, drugi del integrala Dekalog V-VIII in Družinske zgodbe
Zorana Smiljanića.

Zoran Smiljanič bo na otvoritvi albume tudi podpisoval.

V  času  razstave  bo  moč  kupiti  stripe  domačih  avtorjev:  Mustrove  Zvitorepce,  Gatnikovo  Magno  Purgo,
Smiljanićeve Hardfuckerse in Družinske zgodbe, Lavričev Dekalog,...

PPrroodduucceenntt:: Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno izobraževalne programe in tehnologijo
EPEKA (ZRZ EPEKA)
KKoopprroodduucceenntt:: Javni zavod MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture
OOrrggaanniizzaacciijjaa:: ZRZ EPEKA, Stripforum Zagreb, Strip.art.nica Buch, Umetnostna galerija Maribor 
MMeeddiijjsskkii  ppaarrttnneerrjjii:: Mladina, Delo, Gloss, Večer
SSoofifinnaanncceerrjjii:: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Mestna občina Maribor, Študentska
organizacija Slovenije
PPookkrroovviitteelljjii:: EKOTEH dozimetrija d.o.o. - www.ekoteh.hr
    
Vir: http://www.epeka.si/index.php/sl/novice/257-stripovski-junaki-reujejo-evropo-.html
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Marko Stojanović 

Ove godine Leskovačka škola stripa "Nikola Mitrović Kokan" koja radi u okviru Leskovačkog Kulturnog Centra organizovaće po
četrnaesti put manifestaciju "Balkanska smotra mladih strip autora". Manifestacija će se odigrati 06-08. jula 2012. u prostorijama
Leskovačkog Kulturnog Centra, Narodnog Muzeja u Leskovcu i Biblioteke “Radoje Domanović”.

Smotra će i ove godine biti nagradna, pa će najbolji u kategorijama mladog strip crtača, ilustratora, strip scenariste i strip teoretičara
na prostoru Balkana dobiti plakete sa likom Nikole Mitrovića Kokana, a dodeliće se i četiri dodatne diplome u sve četiri kategorije...
Diplomu će dobiti i najbolji debitant, a dodeliće se i plaketa za doprinos srpskom stripu, čiji će dobitnik biti predsednik tročlanog žirija
za dodelu ostalih priznanja. Svi pristigli radovi biće izloženi u velikoj galeriji Leskovačkog Kulturnog Centra u Leskovcu i njihovi autori
će autori dobiti zahvalnice za učestvovanje na smotri kao i biti pobrojani u katalogu koji će svaki učesnik dobiti. U sklopu same
manifestacije koja će trajati tri dana, održaće se nekoliko predavanja, javni čas crtanja u holu Kulturnog Centra, projekcije animiranih,
igranih i dokumentarnih filmova, promocija nekoliko strip časopisa (iz zemlje ali i iz inozemstva) i knjiga o stripu, a biće neizostavno i
tribina, javnih intervjua te okruglih stolova.

Što se propozicija za učestvovanje u takmičarskom delu tiče, one su sledeće: pod terminom mladi autor podrazumevaju se oni autori
mlađi od trideset godina, i svi koji ispunjavaju taj osnovni uslov slobodni su da svoje radove u bilo kojoj od četiri kategorije podnesu
na uvid žiriju, ili kao materijal za izlaganje (izlagati mogu i stariji autori, ali oni neće ući u konkurenciju za dodelu nagrada). U
kategoriji ilustracije moguće je konkurisati kako ilustracijom u boji, tako i crno belom ilustracijom, a strip scenarije i teorijske tekstove
treba slati otkucane, ili pak podneti gotove i završene stripove koji su po scenarijima nastali. Može se učestovati sa neograničenim
brojem radova, i u pitanju ne moraju biti gotovi, kompletni stripovi.

Ovim se upućuje i poziv za učestvovanje svim mladim strip autorima, školama i radionicama stripa koje deluju na prostoru Balkana;
Leskovačka škola stripa će se potruditi da bude što je moguće bolji domaćin svim gostima.

Važna napomena: Radove treba slati na sledeću adresu:

Škola stripa „Nikola Mitrović Kokan“
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Leskovački Kulturni Centar
Trg Oslobođenja 101
16000 Leskovac

najkasnije do 25. juna 2012. godine. Originali su poželjni, ali je moguće slati i kvalitetne kopije, kao i skenove u 300 DPI na adresu
no.dice.man@gmail.com gde je moguće dobiti i dodatne infomacije.

Veliki pozdrav iz Leskovca.
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Mladina 23/2012 - Izjave tedna
 

 
"Zdaj nekoliko manj razuzdano kot pred leti pijem njegove sokove, ko sem poskušal goltati s tako veliko žlico, da sem se skoraj
zadušil. Za pokoro sem angelom obljubil, da bom zdaj z vilicami zajemal juho."

Predsedniški kandidat BORUT PAHOR, v reviji Onaplus, o življenju.

Vir: http://www.mladina.si/112883/izjave-tedna/
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40-letnica Alana Forda na Balkanu
Ljubljana, 11.06.2012, 09:37 | B.T.

V nekdanji Jugoslaviji so leta 1972 začeli izdajati kultni strip Alan Ford, takrat so objavili prve številke v hrvaščini. V devetdesetih je
51 številk izšlo tudi v slovenščini, v Italiji pa še vedno izhaja enkrat mesečno.
 

 

Strip Alan Ford sta ustvarila scenariust Luciano Secchi in risar Roberto Raviola, ki sta sicer bolj poznana po svojih psevdonimih Max
Bunker in Magnus. Strip se dogaja v New Yorku, kjer deluje Ekipa TNT, pisana druščina, ki jo vodi paraplegik Številka 1 in njegovi
podaniki Alan Ford, Bob Rock, Sir Oliver, Grunf, Debeli šef in Jeremija, njihovo postavo pa dopolnjujeta še papagaj in pes. Ekipa
tajnih agentov, ki to v bistvu niso, saj so sleherniki, ki se ves čas otepajo revščine in so večinoma na robu preživetja. Zgodbe so
večinoma zasnovane kot kriminalke, ekipa pa se prevaža z bizarnimi prevoznimi sredstvi, uporablja zarjavelo in razpadajoče orožje
(ponavadi brez streliva), tipični pa so tudi liki, saj je Grunf odštekani izumitelj, ki ves čas citira anti-citate, Sir Oliver je pod krinko
gentlemana navadni tat, Bob Rock je srboritež, ki ponavadi potegne kratko, Alan Ford pa romantik in poštenjak, ki nemalokrat, kljub
svoji privlačnosti, postane žrtev ženske zlobe. Debeli šef je pač šef, ki ekipo nekako vodi z ničnim proračunom, Številka 1 je idejni in
duhovni vodja in tisti, ki ponavadi na koncu pobere denar, Jeremija pa večno bolehni kuhar in Šefov pribočnik. Med njihovimi
nasprotniki se tako znajdejo Superhik, Gumiflex, Arsen Lupin, Tromb, superšpijonka Margot in drugi.
  

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

18 of 28 26. 02. 14 15:18



Komičnost stripa pa je le na prvi pogled, saj gre v resnici za socialno in družbeno satiro, ki neusmiljeno biča človeške slabosti, dotakne
pa se vseh - od najnižjih slojev pa vse do družbene smetane. Strip preko grotesknih likov in situacij obravnava rasizem, fašizem,
ekološko problematiko, družbeno razslojevanje, revščino, oboroževanje, korupcijo, izkoriščanje delovne sile, pehanje za dobičkom in
druge problematike. Razmere v takratni Jugoslaviji so bile takrat očitno ravno pravšnje, da so junaki stripa izjemno prirasli k srcu
mladim in starim, osnovnošolcem in intelektualcem vseh republik.
 

Strip v Italiji izhaja od leta 1969 naprej, v slovenščini je v devetdesetih izšlo 51 številk. (Foto: Arhiv stripa) 
  
Prva številka Alana Forda je v Italiji izšla leta 1969, zanimivo pa je, da je na Balkanu postal celo bolj popularen kot v svoji domovini.
Največ zaslug za popularnost v nekdanji Jugoslaviji ima nedvomno prevajalec Nenad Brixy, ki je v naš prostor takrat vnesek črn
humor in satiro, ki ga do takrat ni bilo mogoče zaslediti nikjer drugje. To mu je priznal tudi sam scenarist originala Max Bunker.
 
Strip je v devetdesetih izhajal tudi v slovenščini. Za prevod in priredbo je poskrbel Branko Gradišnik, ki je sicer opravil izvrstno delo,
a nikoli ni dosegel takšne popularnosti kot hrvaška različica, zato je izšlo le 51 številk stripa. Alan Ford s precej manjšim uspehom v
Italiji še danes izhaja vsak mesec.
    
Vir: http://24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/40-letnica-alana-forda-na-balkanu.html

 
11.06.2012
 

Ekran
Revija za film in televizijo
 

Junijske aktivnosti Zorana Smiljanića
 

 
Reden sodelavec in član Ekranovega uredništva Zoran Smiljanić, izjemen poznavalec sedme umetnosti inprovokativen mojster devete, vabi junija 2012
na tri dogodke. 15. 6. bo v Umetnostni galeriji v Mariboruotvoritev razstave evropskega stripa, za katero je Zoran prispeval tudi plakat, 21. 6. bo
v Strip.art.nici Buch v Ljubljani predstavitev in podpisovanje nove, dopolnjene izdaje razprodanega stripovskega albuma Družinske zgodbe, 26. 6. pa bo v
Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani otvoritev samostojne Smiljanićeve razstave.
  

 
21. 6. 2012 ob 19:00 - Strip.art.nica Buch - Predstavitev in podpisovanje strip albuma Zorana Smiljanića Družinske zgodbe
Gre za ponatis razprodanega albuma iz leta 2000, tokrat z novo naslovnico, v trdi vezavi, z nekaj premierno predstavljenimi starimi stripi in posameznimi
tablami ter avtorjem, pripravljenim na vse vaše, še tako pokvarjene želje ...  
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Iz avtorjevega spremnega besedila k albumu:
»Nisi več hardfaker,« se je glasil pogost očitek, ki ga je avtor pričujoče knjige poslušal, ko je začel risati serijo kratkih zgodb pod krovnim
nazivom Družinske zgodbe.
Gre za še eno zgodbo o odraščanju: ko mladi avtor nariše svoje prve jezne, provokativne in brezkompromisne stripe ter z njimi ustvari trdo jedro svoje
stripovske publike, pravzaprav podpiše pogodbo s hudičem. Ne da bi se tega zavedal, pade v svojevrstno dolžniško-najemniško razmerje, v katerem je
sam sebe obsodil na večno ponavljanje istega: da bo do bridkega konca štancal kakega novega Zagorja, Zvitorepca ali Zokija. In gorje mu, če bo to
pogodbo prelomil in poskusil ustvariti kaj novega, drugačnega: tega mu zvesti bralci ne bodo nikoli odpustili. Ob vsaki priliki mu bodo dali vedeti, kako
grdo jih je izigral, izneveril in izdal. Da je zajebal. Pa da novejši stripi niso niti senca tistih dobrih starih. In da tudi on sam ni več takhardfaker, kot je bil.
Ja, v svojih tridesetih hardfaker nikakor ni bil več isti kot pri dvajsetih: problemi odraslih, kot so družina, obveznosti, denar, kariera, zdravje in kakšna
dodatna kila ali dve žive vage pač naredijo, da človek malo drugače gleda na svet. In samega sebe. Poleg tega so se v zgodnjih 90. razmere v naši novi
državici precej spremenile, velike ideološke zgodbe so se končale, tisti tapravi hardfuckerji so odkrevsali na smetišče zgodovine, zato se je bilo treba
obrniti k drugim zgodbam. Osebno in obče se je zgostilo v novoodkritem zanimanju za »osnovno družbeno celico«, ki jo propagirata tako država kot
cerkev. Sprva so bile zgodbe mišljene kot strupena kritika in sesuvanje družine in družinskega življenja, vendar so ostale najbolj radikalne zgodbe iz
različnih razlogov neizrisane. Pozneje pa so vse bolj prevladovali spravljivi, razumevajoči in umirjeni toni. Namesto da bi avtor posiljeval materijo, je ta
prevzela vajeti in ga začela voditi skozi zgodbe. Trdo politično pornografijo je tako zamenjala mehka poetika mehiških telenovel, provokacijo za vsako
ceno je nadomestil ceneni socialni realizem, žanr vesterna se je prelevil v ljubezenske šund romane, junaki so iz legend evoluirali (ali regresirali) v
slehernike, stripi pa so bolj kot nekdanje trdo bralsko jedro nagovarjali predstavnice nežnejšega spola. In jim sem ter tja celo skušali utrniti tudi kakšno
solzico ginjenosti.
Družinske zgodbe na subjektiven in objektiven način pričajo o tem, da je odraščanje ena sama dolga izdaja mladostnih idealov, vrednot in junakov, na
katere smo nekoč tako goreče prisegali. Zagor je mrtev. Alan Ford je mrtev. Zvitorepec, Lakotnik in Trdonja so mrtvi. Zoki je mrtev. In Hardfuckersi so tudi
mrtvi.
  
26. 6. 2012 ob 19:00 - Knjižnica Otona Župančiča - Samostojna razstava Zorana Smiljanića
Za tiste, ki ga še nimate dovolj: ob otvoritvi razstave bo pogovor z avtorjem, zamudnikom bo tudi kaj narisal in podpisal. Organizatorji obljubljajo, da bo
razstavljen tudi original kultnega stripa Sonetni venec iz serije Slovenski klasiki, ki je po objavi v Mladini povzročil, da so številni naročniki odpovedali
naročnino in da so avtorja celo na matičnem uredništvu nekaj časa gledali postrani.
   
15. 6. 2012 ob 18:00 - Umetnostna galerija Maribor - Razstava evropskega stripa
ZRZ EPeKa in Strip.art.nica Buch organizirata v Umetnostni galeriji Maribor razstavo evropskega stripa - Stripovski junaki rešujejo Evropo.
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Razstavljenih bo 170 originalnih tabel (strani) iz osmih držav: Francije, Belgije, Italije, Španije, Hrvaške, Srbije, Anglije in Slovenije.
Avtorji razstavljenih del: Joseph Gillan - Jijé (1914 - 1980, Belgija), Liliane & Fred Funcken (r. 1927 & 1921, Belgija), Raymond Macherot (1924 - 2008,
Belgija), Dino Attanasio (r. 1925, Italija/Belgija), Marcel Remacle - Ted Smedley (1926 - 1999, Belgija), William Vance (r. 1935, Belgija), Francis Bertrand
(1937 - 1994, Belgija), Hermann Huppen (r. 1938, Belgija), Philippe Delaby (r. 1961, Belgija), Raymond Poïvet (1910 - 1999, Francija), Jean Cézard (1924
- 1977, Francija), Paul Gillon (1926 - 2011, Francija), Michel Regnier - Greg (1931 - 1999, Francija), Christian Godard (r. 1932, Francija), Jean-Marc
Reiser (1941 - 1983, Francija), Michel Blanc-Dumont (r. 1948, Francija), François Dermaut (r. 1949, Francija), Andrija Maurović (1901 - 1981, Hrvaška),
Walter Neugebauer (1921 - 1992, Bosna/Hrvaška/Nemčija), Jules Radilović (r. 1928, Slovenija/Hrvaška), Žarko Beker (r. 1936, Hrvaška), Igor Kordej (r.
1957, Hrvaška), Esad Ribić (r. 1972, Hrvaška), Benito Jacovitti (1923 - 1997, Italija), Gallieno Ferri (r. 1929, Italija), Sergio Toppi (r. 1932, Italija), Roberto
Raviola - Magnus (1939 -1996, Italija), Giancarlo Alessandrini (r. 1950, Italija), Miki Muster (r. 1925, Slovenija), Kostja Gatnik (r. 1945, Slovenija), Zoran
Smiljanić (r. 15. 1. 1961, Slovenija) Tomaž Lavrič (r. 1964, Slovenija), Branislav Bane Kerac (r. 1952, Srbija), Sibin Slavković (r. 1953, Srbija), Željko
Pahek (r. 1954, Srbija), Miodrag Ivanović Mikica (r. 1959, Srbija), Darko Perović (r. 1965, Srbija), Aleksa Gajić (r. 1974, Srbija), Enrique Badia Romero (r.
1930, Španija) Reg Smythe (1917 - 1998), David Wright (1912 - 1967), Frank Bellamy (1917 - 1976), Frank Hampson (1918 - 1985), John McLusky (1923
- 2006), Bill Lacey (1917 - 2000), Louis Bermejo (roj. 1931), Jesus Blasco (1919 - 1995), Ruggero Giovannini (1922 -1983), Don Lawrence (1928 - 2003),
Keith Watson (1935 - 1994), Martin Ashburry, Carlos Cruz (roj. 1930).
Razstavljena dela tujih avtorjev so iz zasebne zbirke Mladena Novakovića, gonilne sile hrvaškega društva ljubiteljev stripa - Strip foruma
(www.stripforum.hr). Domača dela so iz zbirk avtorjev in Strip.art.nice Buch.
Na otvoritvi bo Miodrag Mikica Ivanović predstavil nastajanje stripa v živo - Bonellijeve junake, Zagorja, Tex Willerja, Dylan Doga ... bo risal na steno.
Predstavljena bosta tudi dva nova strip albuma, drugi del integrala Dekalog V-VIII in Družinske zgodbe Zorana Smiljanića. Zoran bo na otvoritvi albume
podpisoval. Poleg njiju pričakujemo na otvoritvi večje število avtorjev stripa iz Slovenije in Hrvaške. V času razstave bo moč kupiti stripe domačih avtorjev:
Mustrove Zvitorepce, Gatnikovo Magno Purgo, Smiljanićeve Hardfuckerse in Družinske zgodbe, LavričevDekalog ... Razstava je organizirana v
koprodukciji z zavodom Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture.
  
Vir in povezava:
Strip.art.nica Buch / www.stripi.si
  
P.s. Zoran Smiljanić medtem ni pozabil na film, ampak se z vznemirljivim Kalibrom 50 vrača v naslednji, poletni številki Ekrana!  
 
Vir: http://www.ekran.si/novice/34-novice/971-smiljanic-junija
 

 
08.06.2012
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Spoštovani!
 
ZRZ EPeKa in Strip.art.nica Buch organizirata v Umetnostni galeriji Maribor razstavo evropskega stripa - Stripovski junaki rešujejo
Evropo.
   
Otvoritev bo 15. junija 2012 ob 18:00 uri, na ogled pa bo do 15. julija.
  
Razstavljenih bo 170 originalnih tabel (strani) iz osmih držav:  Francije, Belgije, Italije, Španije, Hrvaške, Srbije, Anglije in Slovenije.
   
Avtorji razstavljenih del: Joseph Gillan – Jijé (1914 – 1980, Belgija), Liliane & Fred Funcken (r. 1927 & 1921, Belgija), Raymond Macherot (1924
– 2008, Belgija), Dino Attanasio (r. 1925, Italija/Belgija), Marcel Remacle – Ted Smedley (1926 – 1999, Belgija), William Vance (r. 1935, Belgija),
Francis Bertrand (1937 – 1994, Belgija), Hermann Huppen (r. 1938, Belgija), Philippe Delaby (r. 1961, Belgija), Raymond Poïvet (1910 – 1999,
Francija), Jean Cézard (1924 – 1977, Francija), Paul Gillon (1926 – 2011, Francija), Michel Regnier – Greg (1931 – 1999, Francija), Christian
Godard (r. 1932, Francija), Jean-Marc Reiser (1941 – 1983, Francija), Michel Blanc-Dumont (r. 1948, Francija), François Dermaut (r. 1949,
Francija), Andrija Maurović (1901 – 1981, Hrvaška), Walter Neugebauer (1921 – 1992, Bosna/Hrvaška/Nemčija), Jules Radilović (r. 1928,
Slovenija/Hrvaška), Žarko Beker (r. 1936, Hrvaška), Igor Kordej (r. 1957, Hrvaška), Esad Ribić (r. 1972, Hrvaška), Benito Jacovitti (1923 – 1997,
Italija), Gallieno Ferri (r. 1929, Italija), Sergio Toppi (r. 1932, Italija), Roberto Raviola – Magnus (1939 –1996, Italija), Giancarlo Alessandrini (r.
1950, Italija), Miki Muster (r. 1925, Slovenija), Kostja Gatnik (r. 1945, Slovenija), Zoran Smiljanić (r. 15. 1. 1961, Slovenija) Tomaž Lavrič (r.
1964, Slovenija), Branislav Bane Kerac (r. 1952, Srbija), Sibin Slavković (r. 1953, Srbija), Željko Pahek (r. 1954, Srbija), Miodrag Ivanović Mikica
(r. 1959, Srbija), Darko Perović (r. 1965, Srbija), Aleksa Gajić (r. 1974, Srbija), Enrique Badia Romero (r. 1930, Španija) Reg Smythe (1917 -
1998), David Wright (1912 – 1967), Frank Bellamy (1917 – 1976), Frank Hampson (1918 – 1985), John McLusky (1923 – 2006), Bill Lacey (1917 –
2000), Louis Bermejo (roj. 1931), Jesus Blasco (1919 – 1995), Ruggero Giovannini (1922 -1983), Don Lawrence (1928 – 2003), Keith Watson
(1935 - 1994), Martin Ashburry, Carlos Cruz (roj. 1930).
   
Razstavljena dela tujih avtorjev so iz zasebne zbirke Mladena Novakovića, gonilne sile hrvaškega društva ljubiteljev stripa - Strip foruma
(www.stripforum.hr). 
Domača dela so iz zbirk avtorjev in Strip.art.nice Buch.
  
Na otvoritvi bo Miodrag Mikica Ivanović predstavil nastajanje stripa v živo - Bonellijeve junake, Zagorja, Tex Willerja, Dylan Doga ... bo risal na
steno.
Predstavljena bosta tudi dva nova strip albuma, drugi del integrala Dekalog V-VIII in Družinske zgodbe Zorana Smiljanića.
Zoran bo na otvoritvi albume podpisoval.
Polek njiju pričakujemo na otvoritvi večje število avtorjev stripa iz Slovenije in Hrvaške.
  
V času razstave bo moč kupiti stripe domačih avtorjev: Mustrove Zvitorepce, Gatnikovo Magno Purgo, Smiljanićeve Hardfuckerse in Družinske
zgodbe, Lavričev Dekalog ...
  
Razstavo prirejamo v koprodukciji z zavodom Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture.
 
Vabljeni!
 
Aleksander Buh
Strip.art.nica Buch
www.stripi.si
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Poletna muzejska noč v UGM

Začetek: 16.06.2012
Vstopnina: VSTOP PROST
Prizorišče: Umetnostna galerija Maribor
Naslov:Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor, Slovenia
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Poletna muzejska noč v UGM

Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

sobota, 16. junij 2012, od 18.00-24.00

UGM vabi obiskovalce, da letošnjo že jubilejno deseto Poletno muzejsko noč preživijo ob umetnostnih dogodkih v galeriji. Za
obiskovalce smo pripravili prost vstop v galerijo do polnoči, otvoritev in vodstvo po razstavi Silent revolutions / sodobno oblikovanje v
Sloveniji ter razprodajo publikacij UGM. Vabljeni, da ob prijetnem večernem druženju skupaj pozdravimo prihajajoče poletne dni!

18.00-24.00 PROST VSTOP V GALERIJO & RAZPRODAJA PUBLIKACIJ UGM

Na ogled bo razstava Stripovski junaki rešujejo Evropo, ki predstavlja izbrana dela evropskega stripa dvajsetega stoletja. Katalogi in
druge publikacije UGM bodo na voljo po še posebej prijaznih cenah. Vabljeni, da obogatite svojo knjižno zbirko!

19.00 OTVORITEV RAZSTAVE Silent revolutions / sodobno oblikovanje v Sloveniji

Muzej za arhitekturo in oblikovanje predstavlja izbor oblikovalskih projektov v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih. Z izborom
dizajnerskih izdelkov na razstavi so pod žaromete postavljena tako pomembna podjetja, ki so razvila blagovne znamke, kot tudi
posamezni oblikovalci, ki so proizvedli izdelke v omejenih serijah. Ob tem pa je širok razpon nedavnih primerov oblikovanja postavljen
v dialog s petimi zgodovinskimi, ikonskimi oblikovalskimi predmeti slovenskih oblikovalcev iz 50-ih, 60-ih in 70-ih let.

21.00-22.00 VODSTVO PO RAZSTAVI Silent revolutions / sodobno oblikovanje v Sloveniji

vodi: Maja Vardjan, kustosinja razstave

Kustosinja razstave Maja Vardjan bo spregovorila o pomenu sodobnega slovenskega oblikovanja in izpostavila najvidnejše dosežke na
tem področju, predstavljene na razstavi. Maja Vardjan je bila več let urednica za arhitekturo pri reviji Ambient in vodja programa v
galeriji T5 Project Space. Je avtorica publikacije Oblikovanje v dialogu / Design in Dialogue o sodobnem slovenskem in nizozemskem
oblikovanju. Redno objavlja v domačih in tujih publikacijah.

VLJUDNO VABLJENI! VSTOP PROST!

Vir dogodka: Umetnostna galerija Maribor
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Sobotna ustvarjalnica

Začetek: 16.06.2012

Vstopnina: 2 € (Mladi prijatelji UGM: brezplačno)
Prizorišče: Umetnostna galerija Maribor
Naslov: Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor, Slovenia

Sobotna ustvarjalnica

Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

sobota, 16. junij 2012, od 10.00-11.30

Na zadnji sobotni ustvarjalnici v sezoni 2011-2012 bomo spoznavali strip. Ogledali si bomo razstavo Stripovski junaki rešujejo Evropo
in spoznali različne načine oblikovanja stripa ter jih nato praktično preizkusili na likovni ustvarjalnici. Ustvarjalnica je primerna za
otroke od 4. leta dalje. Vodi: Brigita Strnad, višja kustosinja UGM. Cena ustvarjalnice: 2 € (Mladi prijatelji UGM: brezplačno).

NAJAVA NI POTREBNA!

info: Brigita Strnad, kustosinja, T 02 / 229 46 97, 041 396 694, brigita.strnad@ugm.si
 
Vir dogodka: Umetnostna galerija Maribor
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Deloskop napoveduje: Stripovski junaki rešujejo Evropo
Mednarodna razstava stripa.

Vojko Urbančič, Deloskop
čet, 14.06.2012, 09:00 
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Diareja foto: Arhiv umetnostne galerije
 

V Mariboru se bodo v okviru kulturniškega prestolovanja Evropi težav, ki pestijo staro celino, lotili z junaki in superjunaki devete
umetnosti, z razstavo Stripovski junaki rešujejo Evropo, na kateri obljubljajo širok nabor izvirnih stripovskih tabel (risb) nekaterih
protagonistov evropskega stripa iz zasebne zbirke Mladena Novakovića, ki jim bodo ob priložnosti pridružili še dela tukajšnjih
stripovskih ustvarjalcev.

Za razliko od političnih težišč in razmerij moči v Evropi ima evropska stripovska mreža centre moči razporejene nekoliko drugače.
Tradicionalno za njegovo vodilno območje velja frankofonski del celine s stripovskima šolama Francije in Belgije, izdelkom stripovskih
avtorjev s tega območja pa bodo na razstavi pridružili še niz italijanskih avtorjev, tudi tistih, ki so znani iz nabora vsakdanjih stripov,
dostopnih v tukajšnjih trafikah prek hrvaških prevodov.

Prav tako bodo prisotni stripovski izdelki iz Španije, Velike Britanije in dela nekaterih avtorjev z območja nekdanje Jugoslavije. Med
domačini bodo zastopani Miki Muster, Kostja Gatnik, Tomaž Lavrič in Zoran Smiljanič.
 
Razstava stripa
Maribor – Umetnostna galerija
odprtje v petek, 15. 6., ob 18. uri (do 15. 7.)
  
Vir: http://www.delo.si/kultura/deloskop-napoveduje-stripovski-junaki-resujejo-evropo.html
          

 
08.06.2012
  

Stripovski junaki rešujejo Evropo

Tanja Pavovec
vsi članki avtorja

6.6.12 09:39

Razstava Stripovski junaki rešujejo Evropo predstavlja izbrana dela evropskega stripa dvajsetega stoletja. Razstava bo na ogled v
Umetnostni galeriji Maribor od 15. junija do 15. julija 2012
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Evropski strip je v orbito svetovne stripovske produkcije izstrelil nepozabne junake, katerih pustolovske dogodivščine so spremljale
številne generacije navdušenih bralcev. Vsebinsko razgibana dela so bodisi s pretanjenim smislom za humor in satiro bodisi s
privlačnim pripovednim in risarskim slogom v svoj spekter zgodb zajela različna področja, od zgodovine, aktualnih političnih dogodkov,
znanstvene fantastike in domišljijskega sveta do vsakdanjih tem. Osrednji mesti na evropskem stripovskem zemljevidu zavzemata
Francija in Belgija, ki se v svetovnem merilu postavljata ob bok Japonski in Združenim državam Amerike.

Na ogled stripi iz osmih držav

Na razstavi bodo predstavljene originalne stripovske table avtorjev iz osmih evropskih držav: Francije, Belgije, Italije, Španije,
Hrvaške, Srbije, Velike Britanije in Slovenije. Poudarek bo na belgijskih, francoskih in italijanskih avtorjih ter na produkciji nekdanje
Jugoslavije, zlasti Slovenije, Hrvaške in Srbije. Med tujimi avtorji najdemo zveneča imena, kot so Jean Cézard, Raymond Poïvet,
Jean-Marc Reiser, Raymond Macherot, Liliane in Fred Funcken, Marcel Remacle - Ted Smedley, Benito Jacovitti, Roberto Raviola -
Magnus, Andrija Maurović, Žarko Beker, Branislav Bane Kerac in Aleksa Gajić. Od slovenskih avtorjev velja izpostaviti legendarnega
Mikija Mustra, enega od začetnikov slovenskega stripa in očeta prvih domačih stripovskih junakov Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika,
Kostjo Gatnika, ki je v slovenski prostor vpeljal alternativni strip, ter Tomaža Lavriča, avtorja Diareje, enega najpopularnejših pasičnih
stripov pri nas. Večina razstavljenih del tujih avtorjev je iz zasebne zbirke Mladena Novakovića. 
 
Vir: http://trendi.finance.si/355377/Stripovski-junaki-re%C5%A1ujejo-Evropo
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Diareja
 

 
Vir: http://www.mladina.si/
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Novice.Dnevnik.si Novice/Slovenija

Agencija za knjigo je, knjig pa ne bo
Nakazila šele, ko bo denar tudi za papir, računovodjo, poštnino - So programi znanstvenih založb med
prvimi žrtvami ZUJF?

Slovenija - četrtek, 07.06.2012 Tekst: Mojca Pišek, Iva Kosmos

Ljubljana - Javna agencija za knjigo (JAK) je na svoji spletni strani objavila "nujno obvestilo" prijaviteljem s področja znanosti in
poljudne znanosti, v katerem sporoča, da je bila agencija "prisiljena ustaviti svoje delo na tem področju". Ker so razpisi za vsa
področja znanstvenega tiska letos že bili izvedeni, ustavitev dela na tem področju pomeni težave z nakazili, "ker ni denarja za papir za
odločbe, za poštnino ter za plačilo računovodstva, ki bi to izpeljalo", nam je pojasnila predstavnica za stike z javnostmi v JAK Katja
Stergar.
 
Več na: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042534494
 

 
07.06.2012
  

Prošnja za pomoč
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Srđan Trifunović - klikni!

Zupan MOM, razveljavil vse razpise na podrocju kulture! In to po tem, ko so strokovne komisije odlocile in ze dodelile sredstva.
Namesto pogodb so ustvarjalci prejeli ta dopis. Zanima me ali je kje kak pravnik, ki lahko razlozi ali je to protipravno ali ne in kaksne
so moznosti. Novinarji tudi lahko pomagate z obvescanjem o tem, kaj se dogaja. Hvala v naprej!
 

  
Članek na to temo v Dnevniku: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042534515
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Jutrišnja Mladina
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Katy Perry: Življenje (kot) v stripu
Prihaja tudi 3D-dokumentarec o njenem življenju
7. junij 2012 ob 08:58,
zadnji poseg: 7. junij 2012 ob 09:01
Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Popzvezdnica Katy Perry je postala zadnji člen v vrsti zvezd, ki so dobile svoj del biografske stripovske serije Fame.

Kot so sporočili z založbe Bluewater Productions, bo omenjeni strip povedal življenjsko zgodbo zdaj 27-letne pevke, ki se je po vzgoji
v verni krščanski družini odločila za selitev v Los Angeles, kjer je hodila od založbe do založbe, kmalu pa je podpisala pogodbo in
sledile so uspešnice, kot sta I Kissed A Girl in Hot n Cold.

Katy Perry tudi v svojih glasbenih videih ustvarja najrazličnejše like, ne zelo drugačne od stripovskih, kmalu pa si bodo oboževalci
lahko ogledali njen koncertni dokumentarec v 3D-tehniki.

Katy se je lani ločila od komika Russlla Branda, zdaj pa naj bi bil njen partner Robert Ackroyd, kitarist zasedbe Florence + the
Machine. Pred njim so ji pripisovali kratko romanco z manekenom Baptistom Giabiconijem.

Serija stripov Fame izhaja od leta 2010, med drugim so posamezne številke posvetili Britney Spears, Davidu Beckhamu, Beyonce,
Lady Gaga, Robertu Pattinsonu, 50 Centu ...

A. K. 
 

Katyjina življenjska zgodba je zaživela v stripu. Foto: Reuters
 
Vir: http://www.rtvslo.si/zabava/iz-sveta-znanih/katy-perry-zivljenje-kot-v-stripu/284749
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 popboks    Vesti   | 11:39 | 04.06.2012. 

Tintin oborio sopstveni rekord
 

Retka naslovnica iz stripa o Tintinu koja datira iz 1932. godine dostigla je rekordnih 1.3 miliona evra na aukciji u Parizu, prenosi BBC.
  
Naslovnica epizode Tintin in America, belgijskog crtača i pisca Hergea (pravo ime Georges Remi), oborila je rekord koji je 2008. sama
postavila kada je prodata za 764.000 evra.
 
Na ovoj naslovnici koju je kupio privatni kolekcionar, popularni avanturista Tintin, odeven u odelo kauboja, sa svojim psom
Snowyjem, bezbrižno ruča dok mu se iza leđa približavaju Indijanci.
 
Na aukciji koja je održana u subotu bile su izložene različite Tintin memorabilije, uključujući skice iz stripa, kao i epizodu Explorers on
the Moon sa potpisima Neila Armstronga, Buzza Aldrina i njihovog kolege astronauta, Michaela Collinsa.  
 
Vir: http://www.popboks.com/vest.php?ID=17125
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Za naslovnico Tintina rekordna vsota
Prejšnji lastnik dobro zaslužil
3. junij 2012 ob 10:23
Pariz - MMC RTV SLO/STA

Neimenovani ljubitelj je za redko ameriško izdajo naslovnice stripa Tintin iz leta 1932 na dražbi v Parizu odštel
rekordnih 1,34 milijona evrov.

Na svetu so samo še štiri takšne naslovnice Tintina, dela Belgijca Georga Remija, ki je pisal in risal pod psevdonimom Herge. Prejšnji
lastnik je naslovnico leta 2008 kupil za nekaj več kot 764.000 evrov, kar je bil do danes najvišji znesek, plačan za izdelek te zvrsti.
  
Na naslovnici otroški pustolovec Tintin, oblečen v kavboja, sedi na skali s svojim psičkom ob strani, od zadaj pa se proti njemu s
tomahavki v roki tihotapijo trije Indijanci.
  
Režiser Steven Spielberg je lani posnel film Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti 3D in naj bi se kmalu lotil tudi
nadaljevanja.

P. S. 
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Tintin je mlad in pošten raziskovalni novinar, ki se skupaj s svojim psičkom bori proti krivicam vseh vrst. Foto: EPA
 
Vir: http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/za-naslovnico-tintina-rekordna-vsota/284456
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Mladina 22/2012 - Izjave tedna
 

"Dalajlama je moj osebni prijatelj. Na to sem ponosen. Na to so lahko ponosni Mariborčani in vsi, ki živijo v tej državi."

Mariborski župan FRANC KANGLER, v Delu, o sebi kot ponosu Slovenije.
 
Vir: http://www.mladina.si/112643/izjave-tedna/
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Diareja
  

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