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Za vsakogar od 7 do 107
Politikin zabavnik

Staš Ivanc, Kult
čet, 29.03.2012, 18:00  

foto: Igor Zaplatil (slikovni material: Strip.art.nica Buch) 
  
Za tiste, ki so odraščali v letih skupne države Jugoslavije, ko je bil Politikin zabavnik s 330.000 natisnjenimi izvodi vsak teden na vrhuncu
priljubljenosti, je bil obvezno čtivo.

Revija, ki je združevala stripe in članke o znanosti, naravi, zgodovini, glasbi in še čem, še danes v domači Srbiji, pa tudi drugod po nekdanjih
jugoslovanskih republikah, uživa kultni status. Njegove korenine segajo v čas pred prvo svetovno vojno, ko so si novinarji srbskega dnevnika
Politika na čelu z Vladislavom Ribnikarjem (slovenskega rodu), Dušanom Timotijevićem in Živojinom Bato Vukadinovićem konec
tridesetih let dvajsetega stoletja zamislili, da bi izdajali časopis, ki ga bodo sestavljali romani, zgodbe in stripi.
 

Politika je na silvestrovo 1938 objavila javni razpis, s katerim je iskala predloge za ime nove tiskovine. Kar petini od 35.000 ljudi, ki so glasovali,
je bil najbolj všeč naziv Politikin zabavnik.

Prva številka je izšla 28. februarja 1939 v formatu 31 krat 47 centimetrov in na dvanajstih črno-belih straneh, štirim stranem pa so tiskarji
dodali različne tone rdeče barve. Tiskali so ga v 41.000 izvodih, izhajal pa je dvakrat na teden, kar je bila za tiste čase velikanska naklada.

Prvi urednik Dušan Duda Timotijević je skrbel za prevode ameriških stripov, s čimer je postal boter številnim Disneyjevim junakom, saj jim je
nadel srbska imena: Mickey je postal Miki, Donald (Jaka Racman) je postal Paja. Politikin zabavnik je objavljal tudi druge ameriške stripe, kot so
Jungle Jim, Ming Foo, Samotni jezdec in Brick Bradford, svoj prostor pa so našli tudi domači, jugoslovanski avtorji, denimo Đorđe Lobačev in
Moma Marković, pa tudi ruski risarji.

V njem se je kalilo ogromno skrbskih ilustratorjev in striparjev. Tudi Aleksa Gajić (avtor priznanega animiranega filma Technotise) je v njem
risal naslovnice in ilustracije.

Politikin zabavnik se je od stripovske konkurence razlikoval predvsem po tem, da so bili v njem objavljeni članki, ki so pokrivali tako leposlovje
kakor reportažne poljudnoznanstvene teme in zanimivosti. Tekstovni del je urejal Bata Vukadinović, ki je v časopis spravil romane Edgarja
Alana Poeja, Marka Twaina, H. G. Wellsa in drugih priznanih pisateljev.
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Nato pa je Nemčija leta 1941 napadla Jugoslavijo. Politikin zabavnik se je vrnil šele leta 1952, saj komunistični režim po nacistični kapitulaciji ni
trpel stripov, češ da so produkt kapitalizma in zahodnjaška propaganda. A po razkolu s Sovjetsko zvezo so prepovedi, ki so veljale za
kulturne tiskovine, postajale vedno bolj ohlapne. Najprej so se vrnile karikature in animirani filmi, nato pa še stripi.

Leto 1968 je bilo leto velikih sprememb za Politikin zabavnik: format se je spremenil iz časopisnega v revijalnega, poleg tega pa je začel izhajati v
barvah. Še ena pomembna inovacija pa je bil strip v sredini časopisa.

Politikin zabavnik je leta 1971 začel izhajati v latinici, septembra 1973, nedolgo po koncu izhajanja Zvitorepca, pa še tudi v slovenščini; izdala ga
je založniška hiša Delo. Slovenska različica je izhajala do novembra 1989 (od številke 1133 do 1976), ko je njena naklada dosegala le še
»nerentabilnih« 8000 izvodov.

»Tisti, ki smo bili starejši in smo brali Zvitorepca, smo bili grozno razočarani,« se Politikinega zabavnika v slovenščini spominja Aleksander Buh,
lastnik edine specializirane trgovine s stripi pri nas Strip.art.nica Buch. »To so bili drugi časi. Zvitorepec je imel v najboljših časih okoli 60.000
izvodov naklade, Politikin zabavnik pa okoli 330.000,« pravi Buh.

»Politikin zabavnik nas je po eni strani razočaral, ker je bilo v njem premalo stripov, po drugi pa je bil časopis za mlade, tako rekoč učbenik. To
je mularija tedaj požirala. Hecno se je zdaj pogovarjati o teh stvareh za nazaj. Kakšen dvajsetletnik sploh ne razume, kaj je včasih pomenil
časopis. Pred dvajsetimi leti še mobilnih telefonov nismo imeli, zdaj pa imaš na Googlu vse informacije,« dodaja Buh.

Po razpadu Jugoslavije je Politikin zabavnik izhajal le še v cirilici, z vojno pa so ga udarile tudi mednarodne gospodarske sankcije proti ZRJ.
Dnevnik Politika je embargo pospremil z naslovnico Sankcije so pregnale Jako, Mikija in ostale Disneyjeve junake.

V tem času je bil logotip Politikinega zabavnika – Jaka Racman, ki prodaja časopise – prebarvan na črno, tako da se je videla le njegova silhueta,
Mikija Miško na zadnji strani pa je zamenjal Garfield, ki je tam še danes.

Z odpravo embarga se je Jaka vrnil. S prihodom 21. stoletja je Politikin zabavnik tiskan na boljšem papirju, na 68 straneh in v celoti v barvah.
Škoda je le, da samo v cirilici. A kakor pravi dobro obveščeni Buh, je razlog globlji: gre za boj za ohranjanje te pisave kot sestavnega dela
narodne identitete, saj v Srbiji čedalje več mladih ne zna več dobro brati cirilice, ker jo izrinja latinica.

»Včasih si imel Politikin zabavnik in v njem veliko res zanimivih stvari. Zdaj pa imaš v mladinskih revijah samo modo in glasbo. Mediji diktirajo,
kako se obnašamo. Očitno so prišli tako daleč, da so pogruntali, da bodo ljudi vzgajali ali poneumljali s tem. Za takšno revijo, kot je Politikin
zabavnik, je škoda, da je ni več v osnovnih šolah.«

Iz povojnega časa obstaja tudi anekdota, kako je Politikin zabavnik spet začel izhajati. Sedem let po koncu vojne se je Vladislav Ribnikar odločil
oživiti svoj časopis. Kakor pravi legenda, se je vse uredilo po obisku atenskega predstavnika Disneyja v Beogradu. Maršalu Titu je menda
predlagal, da bi v Jugoslaviji spet izdajali Disneyjeve stripe.

Tito pa mu je odvrnil: »Zakaj pa ne, rad imam Jako Racmana.« Prva številka Politikinega zabavnika je izšla davnega leta 1938. Bil je prva
srbska revija, ki je združevala stripe in članke o znanosti, naravi, zgodovini, glasbi in še čem.

Svoj vrhunec je dosegel v sedemdesetih letih, ko je izhajal tako v cirilici, latinici in slovenščini, v nakladi okoli 330.000 izvodov. Do razpada
skupne države je bila slovenska izdaja ukinjena zaradi nerentabilnosti: natisnili so le »borih« 8000 izvodov, kar je številka, za katero bi založniki
stripov pri nas danes ubijali.

Politikin zabavnik je že v zgodnjih letih objavljal veliko ameriških stripov, v njem pa se je kalilo ogromno skrbskih ilustratorjev in striparjev, med
njimi tudi Aleksa Gajić (avtor priznanega animiranega filma Technotise). Po razpadu Jugoslavije Politikin zabavnik izhaja le še v cirilici.  

Popaj v cirilici - foto: Igor Zaplatil (slikovni material: Strip.art.nica Buch)
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Prvi izvod iz leta 1939 - foto: Igor Zaplatil (slikovni material: Strip.art.nica Buch)
     

 
Nagradne igre so bile sestavni del zabavnika - foto: Igor Zaplatil
(slikovni material: Strip.art.nica Buch)    
    
Vir: http://www.delo.si/druzba/kult/za-vsakogar-od-7-do-107.html
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Vir: http://www.mladina.si/
 

 
29.03.2012
  

  
VABILO

Združenje "Drugi ugao" iz Sarajeva vabi vse ljubitelje devete umetnosti na

PRVI STRIPITI FEST,

ki bo potekal med 12. in 15. aprilom 2012 v Sarajevu. 

Združenje “Drugi ugao” organizira 1. STRIPITI FEST - festival devete umetnosti, ki bo potekal med 12. in 15. aprilom 2012. v Sarajevu. V sodelovanju z Goethe
inštitutom, Fondacijo CURE in Ministrstvom za kulturo in šport Kantona Sarajevo bodo organizatorji med drugim predstavili 5. razstavo del bosansko-
hercegovskih stip avtoric in avtorjev ter razstavo del, ki sledijo osrednji temi «Življenje, ki ga živim».

Na treh lokacijah v Sarajevu bodo na ogled tri razstave strip ustvarjalnosti:
- razstava najnovejših del bosansko-hercegovskih strip avtorjev in avtoric
- razstava del nemških stip umetnikov
- razstava risb najnovejšega stripa hrvaške avtorice Helene Janečić.

Spremljevalni program bodo popestrile diskusije, okrogle mize, predstavitve novih bosansko-hercegovskih in tujih strip albumov ter Stripiti market.

Osrednji gost festivala bo nemški avtor Reinhard Kleist, ki je med drugim avtor knjige Johnny Cash: I see a darkness, Elvis, Castro. Avtor bo predstavil svoje
delo, prav tako pa bo obiskovalcem orisal zgodovino in sodobnost nemške strip produkcije.

Osrednja gostja festivala pa prihaja iz Hrvaške. Gre za priznano avtorico Heleno Janečić, ki je s svojim albumom Horny Dyke na rubu konvencije, pritegnila
pozornost kolegov in javnosti.
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Podrobnosti o dogajanju v časa festivala so na voljo na spletnih straneh: www.drugiugao.org
www.facebook.com/2ugao

S svojimi vprašanji pa se nam oglasite tudi po mailu: drugiugao@gmail.com.

Lepo vabljeni!

Kontakt: Udruženje Drugi ugao

Filip Andronik, Emir Pašanović

062 692 478 066 179 816
drugi.ugao@gmail.com
www.drugiugao.org
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28.03.2012
  
Mladina - Izjave tedna
  

     
"Dobro, saj tukaj je 300 kilometrov do Benetk, se bomo pa že zapeljali s svojim avtom."

Član Beneške komisije CIRIL RIBIČIČ, v Odmevih, o napovedi vlade, da mu ne bo izplačevala potnih stroškov.
  
Vir: http://www.mladina.si/
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27.03.2012
  
Ob Zoranovi razstavi v Kranju - spregledani intervju v Gorenjskem glasu
  
NOVICE / GORENJSKI GLAS / PLUS  
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Kranjčan Zoran
Smiljanić je nedvomno
eden najuglednejših
slovenskih avtorjev
stripa.

sreda, 28. december 2011 | Avtor: Igor Kavčič, Foto: Ivan Smiljanić
  

Prešeren v mehiški puščavi
  
Jeseni je izšel tretji del stripovske sage Meksikajnarji avtorjev Zorana Smiljanića in Marijana Pušavca. Glavni junak Anton Brus se je z
Maksimiljanovo vojsko znašel na mehiških tleh. Brali boste zgodbo, ki zapelje, in gledali slike, ki so prave majhne mojstrovine.

Po prvih dveh delih Miramar in Laibach in kot običajno predhodnem izhajanju v reviji Mladina
(med novembrom 2010 in julijem 2011) je izšel tretji del stripovske sage Meksikajnarji z
naslovom Meksiko! Je še v mislih načrtovanih pet delov?
»Ja, plan izgradnje avtoceste nekoliko zamuja, hehe … Seveda sta v načrtu še dva dela. Ko je leta 2006
izšel prvi del, sva z Marijanom načrtovala, da bodo albumi izhajali na približno leto in pol, vseh pet torej
nekako v osmih letih, a se je strip izkazal za zahtevnejši zalogaj, kot sva sprva mislila. Res sva v
zaostanku, a sva pri delu pokazala vso resnost, natančnost in zavzetost, tako pri zgodbi kot risbi.
Eden od razlogov za zamudo pa je tudi ta, da se od stripa pri nas ne da dostojno živeti in moram zato, da
si lahko vzamem leto za Meksikajnarje, risati komercialne projekte. Ta strip je namreč produkt ljubezni,
entuziazma in želje povedati to malo znano zgodbo o Slovencih v Mehiki. Ko rišem strip, se mu povsem
posvetim. Takrat grem v nekakšno osamo, ko zavračam večino drugih naročil in komuniciram samo s
svojimi stripovskimi junaki, se z njimi družim, se celo v sanjah pogovarjam z njimi. Ves čas sem na preži,
na lovu za idejami, kako kakšen prizor bolje povedati in zrežirati. Ko je strip enkrat narisan, sem izčrpan,
naveličan in moje junake mirno brcnem iz hiše. Čez nekaj časa pa spet začnejo trkati po okenski šipi in
sitnariti, naj jih spustim noter.«
 
Sta prvi in drugi del razprodana?
»Drugi del je razprodan v celoti, prvega, ki je bil hkrati z izidom drugega ponatisnjen, pa je še mogoče
dobiti.«
 
Od kod želja v strip spraviti zgodbo, ki na prvo in najbrž tudi drugo in tretjo žogo širšemu občinstvu ni poznana in v današnjem
času zagotovo ni tako atraktivna, kot bi bili recimo kakšni Poslednji tajkuni v Stožicah …
»Gre za izpolnitev nekega davnega otroškega sna. Poleg tega se nama je zdela zabavna ideja o združitvi žanra vesterna in Slovenije, kar je
precej bizarna kombinacija. Vestern imam rad, Slovenijo pa poznam. Mogoče ne vem za vse detajle o konjih, pištolah, psihologiji divjega zahoda,
vem pa, kako razmišlja Slovenec, če ga postaviš v mehiško puščavo.«
    
Puščave v tretjem delu stripa res ne manjka …
»Tudi v četrtem je bo veliko. Puščava je bila pravzaprav najin začetni motiv. Z Marijanom sva se vseskozi veselila trenutka, ko se bo junak Anton
Brus znašel sam v puščavi. V precej brezupnem položaju, ko se mora soočiti sam s seboj. Ko pokoplje prijatelja Ivana, v žepu otipa Prešernove
poezije …«
 
… in začne brati …
»… pesem, ki jo je Prešeren napisal v spomin prijatelju Matiju Čopu ob njegovi smrti. Če postaviš Prešerna v kontekst mehiške puščave in ga tam
bere tvoj glavni junak, dobi pesem povsem novo dimenzijo, novo vrednost …«
 
Prešernova poezija v mehiški puščavi, se vam ne zdi to preveč stripovsko?
»Saj je v stripu vse mogoče, mar ne? Zdela se nama je dobra domislica, da verzi našega velikega pesnika zazvenijo tam nekje daleč, sredi peska,
pod žgočim soncem, kjer ni nikogar, razen klopotač, škorpijonov in mrhovinarjev …«
 
Sama zgodba je daleč od prislovično puste puščave. Gre za dve zgodbi cesarja Maksimiljana in slovenskega vojaka Toneta Brusa,
vsakega s svojimi razlogi, zakaj se je podal v Mehiko. Kako pri zgodbi sodelujeta z Marijanom Pušavcem?
»Pred vsakim delom stripa se dobiva pri njem doma in kakšen teden stresava ideje. Ker je osnovna zgodba že postavljena, si zamisliva in
zapiševa okvirno razporeditev prizorov, dogodke, dialoge. Pri kreiranju in sestavljanju prizorov sva prava obrtnika: žagava, vrtava, piliva, lepiva,
brusiva, sestavljava, rušiva in spet 'jovo nanovo', dokler zadeva ne stoji. Mora biti funkcionalna in lepa hkrati, kot nočna omarica. Mora biti
razumljiva in skrivnostna hkrati. Veliko se pogovarjava, pregovarjava, prigovarjava drug drugemu in zagovarjava svoje ideje. Proces je zahteven
in zabaven hkrati, blebetava o najbolj intimnih stvareh, ustvarjava nekaj, česar še ni bilo. To je dober občutek. Ko imava enkrat scenosled, jaz
narišem storyboard (zgodba v slikah, slikoris), Marijan pa napiše dialoge, ki jih v nadaljevanju še dodatno piliva, se greva nekakšen ping pong,
dokler nisva oba zadovoljna. Marijan je besedni, jaz pa bolj vizualni tip in vsak mora opraviti svojo domačo nalogo. Tako po enem letu nastane
šestinšestdeset ročno pobarvanih strani, kar mogoče niti ne zgleda veliko, a lahko rečem, da je za tem veliko trdega dela. Generalno gledano
morajo biti zgodba in risbe jasne in razumljive za vsakogar, je pa v stripu tudi nekaj subjektivnih, odštekanih elementov, ki jih bodo bralci morali
odkriti sami, odvisno, kako dobro znajo brati strip.«
 
Na kakšno stripovsko bralstvo stavite?
»Bralce od 15 let naprej, od najstnikov do zrelih bralcev, ki jih zanima zgodovina, hkrati pa jim ne manjka pustolovskega duha. Tudi, ko sva bila z
Marijanom mulca, sva si predstavljala, da bi želela brati nekaj takega. S stripom sva poskušala zadovoljiti malega Marijana in Zorana. Sicer pa
stripa ne berejo zgolj stripoljubci, ampak tudi slavisti, zgodovinarji …«
 
In preverjajo, če sta v zgodbi in podobah v njem dovolj kompetentna …
»Za kompetentnost skrbi tudi kak dober meter knjig na temo Maksimilijana, Meksikajnarjev, Mehike v drugi polovici 19. stoletja … Leta 1994 sem
s tem namenom odpotoval v Mehiko, iz nemščine sem dal prevesti knjigo o Maksimiljanovi ekspediciji, imam nekaj knjig o vojaških uniformah iz
tistega časa, pa dragoceno knjigo litografij mehiških mest iz 19. stoletja … Dokumentacije imam toliko, da bi se z njo lahko grel celo zimo ...«
 
Letos jeseni ste poleg izdaje tretjega dela Meksikajnarjev, »objavili« še strip na spletnem portalu Državnega zbora, pri Striparnici
Buch pa je izšel tudi ponatis vašega kultnega stripa iz konca osemdesetih let, Hardfuckers …
»Ustava v stripu je bil skupni projekt državnega zbora in ustavnega sodišča ob dvajsetletnici slovenske ustave. Pripravili so ustavo za slepe, gluhe
in skrajšano ustavo v stripu za višje razrede osnovne šole. Delati za državo je nekaj povsem drugega, kot pa risati lasten strip. Dolgočasen in
abstrakten jezik, v katerem je napisana ustava, sem moral narediti zanimivega in razumljivega za mlade, pri tem pa so mi ves čas škilili čez ramo
različni strokovnjaki za ustavno pravo, ki so skrbno tehtali vsako mojo besedo, vejico in piko. Lahko rečem, da je bilo veliko radiranja in
popravljanja. Zame je bila to povsem nova izkušnja: kljub strogo omejeni svobodi sem moral iz vsega iztisniti nekaj ustvarjalnega soka in
občasno mi je to kar uspelo. Odzivi so različni, večinoma pozitivni, nekateri na forumih kritizirajo prepad med zapisano besedo in resničnostjo,
kar tudi drži …
Čisto druga pesem pa so Hardfuckersi, ki so jih ob 20-letnici prve izdaje znova izdali v trdi vezavi, ker je Mladinina integralna izdaja iz leta 1999
že zdavnaj pošla. V spomin na stare dobre čase, ko smo se borili za demokracijo, pravično družbo in enakost, dobili pa … A smo se za to borili?!«
 
Vir: http://www.gorenjskiglas.si/novice/gg_plus/index.php?action=clanek&id=56446
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23.03.2012
  
SREDA 14.03.2012, 16:19

Superkategorija

Superheroji
Tokrat vam v DKino na SiOL TV predstavljamo može in žene (in želve), s katerimi ni dobro zobati češenj. Lahko ste brez skrbi - če ne
nameravate zavladati svetu, se vam ni treba ničesar bati.

   

  
Članek na: http://www.siol.net/tv/novosti/2012/03/sk_superheroji.aspx
 

 
23.03.2012
  
Diareja
 

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

 
22.03.2012
 
Jutrišnja naslovnica
 

 

 
21.03.2012
  

Razstava stripov & ilustracij Zorana Smiljanića
  
Galerija hiše Layer v Kranju
od 23. marca do 12. aprila 2012.
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Otvoritev: petek, 23. marca ob 20. uri
Vstop na lastno odgovornost
  

Zoran Smiljanić je bil rojen leta 1961 v Postojni. Zaključil Šolo za oblikovanje v Ljubljani in enajsto šolo pod kokrškim mostom. Živi in dela v
Kranju, ukvarja se s stripom, ilustracijo, karikaturo, oblikovanjem, scenaristiko, filmsko publicistiko in ločevanjem odpadkov. Kot samozaposleni
delavec v kulturi si bolj na tenko reže trpek umetniški kruh. Je pripadnik t.i. Tretje generacije strip avtorjev, ki so se v drugi polovici 80. let pod
uredništvom Ivota Štandekerja kalili v reviji Mladina. V Mladini je objavil večino svojih nekulturnih, moralno oporečnih in politično nekorektnih
stripov (med drugim serial Hardfuckers), naslovnic in drugih umotvorov.

Je avtor stripa Kje je revolucija?, ki je leta 1987 vznemiril občinske strukture v Kranju in plakata Tedna mladih kranja ne bo, ki je istega leta
razkačil generaštab JLA v Beogradu. Vsega skupaj je narisal že okoli 1000 strani strani stripov in nič ne kaže, da bo kaj kmalu nehal. Trenutno
dela na epski sagi Meksikajnarji, ki bo ob koncu izhajanja štela 330 ročno pobarvanih strani, do sedaj dokončal več kot polovico seriala. Iz nekoč
upornega mladeniča je zrastel v državotvorni element: lani je zrisal projekt Ustava v stripu za otroke, ki ga je možno videti na spletnih straneh
Državnega zbora in Ustavnega sodišča. Je tudi filmofil, napisal tri knjige o filmu ter stalni sodelavec in član uredništva filmske revije Ekran.

Čeprav je razstavljal že praktično po vsej Evropi, je to njegova prva razstava v domačem kraju.

(blurbi)
»Lep in ambiciozen strip, ki bi moral soditi v korpus nepogrešljivih del nacionalne kulture.«
Strip avtor Tomaž Lavrič o stripu Meksikajnarji
  
»Preberite, dokler je še fikcija.«
Marcel Štefančič, jr. o stripu 1943
  
»To ni noben strip, to so Hardfuckersi.«
Max Modic o stripu Hardfuckers
  
»Smiljanić je verjetno najboljši scenarist na področju nekdanje Jugoslavije.«
Hrvaški strip avtor in publicist Darko Macan
  
»Smiljanić secira najsvetlejše narodove vrednote s topim nožem in vedno nezmotljivo dregne tam, kjer najbolj boli. Auč!«
Diareja
  
»Ta strip je popolnoma neprimeren, ker partizani v njem cepajo kot zajci!«
Predsednik SZDL Jože Smole o stripu 1945
    

 
21.03.2012
 
Franco Juri 

 
20.03.2012
 
Mladina - Izjave tedna
  

  

"Če nekaj izgleda kot raca, kvaka kot raca in hodi kot raca, se bomo morali strinjati, da je to raca in da za to ne potrebujemo pravnomočne sodne
odločbe, ki bo povedala, da bo to raca."

Predsednik protikorupcijske komisije GORAN KLEMENČIČ, v Odmevih, o sprenevedanju glede ponarejenega srednješolskega spričevala.
  
Vir: http://www.mladina.si/
  

 

 
20.03.2012
 
Snik pik/tizer/rajcalnik za novo sezono pilovega stripa, ki ima nositi naslov 'Gusarski zaklad'
  
Risba: Matej De Cecco
Tekst: Boštjan Gorenc
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19.03.2012
 
Franco Juri
 

 

 
19.03.2012
  

Za tiste, ki ste prebrali "Vrh bogova" in za tiste, ki to še niste storili
  
Tekst: Miha Marenče  
  

 

Trije se stiskamo na dveh kvadratnih metrih 7.500 metrov nad morjem, pozabljeni od vsega, loveč redek kisik, izčrpani, prezebli, dehidrirani.
Prisluškujemo padajočemu kamenju, zavijanju vetra. Nas bo gora jutri spustila na vrh? Bom imel dovolj moči za sestop? Bom še kdaj videl
domače? Pa kaj hudiča sem moral tiščat sem gor v za človeka ne ustvarjen svet. Mar bi ostal doma, pil pivo, se predajal brezskrbnemu
študentskemu življenju.

Čez petnajst ur je vsega konec. Okoli mene je vse tako majhno, cel svet je pod mojimi nogami, lahek sem, nobenega bremena ni več, po licu mi
tečejo solze. Za ta trenutek, za ta trenutek, bi še enkrat šel čez vse to. (Dhaulagiri 8.167 m, 23. 5. 1998).

  
 
Vam zveni znano? Kaj pa tole?

Sedi majhna družba alpinističnih zanesenjakov, ki ob vrčkih piva kujejo načrte, vmes rešijo vsa ključna življenjska vprašanja, vedno glasnejši so.
Prisede znanka in jih nedolžno vpraša: Fantje, pa zakaj vi plezate, v čem je smisel vašega početja? Fantje debelo pogledajo, beseda obstane v
grlu in nekdo uspe izdaviti le: Zato ker je to lepo…

Dvajset let berem stripe, deset let resno. Po duši sem privrženec osvajanja nekoristnega sveta (gora). Stripov in gora nisem nikoli želel
povezovati. Če se je namreč pojavil film ali knjiga o plezanju, sem bil vedno grenko razočaran, saj v resnici ni tako, kot je bilo v njih prikazano.
Nisem želel, da se mi to zgodi še v stripu. Vedno bolj sem bil prepričan, da se našega početja ne da objektivno predstaviti širši javnosti skozi
različne medije. Morda zgolj slika, ki je tiho. Objavi se Vrh bogova. Toliko sem se bal razočaranja, da si nisem upal niti predogleda pogledati. Saj
veste, črviček pa grize, in po slabem letu si kupim čez 1.500 strani alpinistične literature. Pričnem po zajtrku in …. končam zjutraj ob 2.00! Oči
željno požirajo stran za stranjo. Del glave želi vedeti kako se bo razpletla zgodba, drugi del pa se znova in znova ustavlja ter brska po spominu …,
spominu, ki je bili zadnja leta potisnjeni v pozabo. Pa saj vse to sem doživel, ja poglej, enako sem razmišljal, imel enake pomisleke, vprašanja, …
To zgodbo je moral napisati alpinist, to je moral narisati nekdo, ki je bil tam in to večkrat. Vse je tako resnično! Ne, tega nebi zmogel napisati
alpinist. Je preveč preprosto, iskreno. Ostanem brez sape.
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Ob prebiranju stripov se verjetno marsikdo od nas poistoveti z glavnim junakom, poigravamo se z mislimi, kaj bi v danih situacijah mi storili na
njegovem mestu. Ni mi potrebno poudariti, da se mi je ob branju Vrh bogova to vseskozi dogajalo. Na dan so privrela stara vprašanja. Zakaj
plezam? Habujev odgovor je preprost – z nečim se je moral zamotiti, da je njegovo sicer nesrečno življenje postalo smiselno. Vložil je vso
energijo in na koncu tudi življenje v plezanje. Prav ničesar romantičnega in višjega ni v tem. Golo preživetje. Vsak se odloči v svojem življenju za
neko početje, pika. »Ker so gore tu«, bi pribil Mallory. Ko enkrat poskusiš sta samo dve možnosti, ali nadaljuješ, ali odnehaš. Polovičarstva ni.
Glede na intenzivnost plezanja je intenzivno tudi njegovo doživljanje. Bolje kratko in intenzivno kot pa dolgo in dolgočasno, sem večkrat slišal. Pa
je res tako?

Je Habu glavni junak? Ja, stripovske zgodbe je, kaj pa sicer? Strašno nas privlači in hkrati odbija! Tako je z alpinisti, še posebej s himalajisti. Gre
za močne individualne osebnosti, s strahotno voljo doseči zadane cilje in velikim samoohranitvenim nagonom, čeprav velikokrat izpade obratno.
Če uspemo, smo heroji, če umremo, smo samomorilci. Na koncu zgodbe sem spoznal, da moj glavni junak ni Habu, ampak Fukamachi. Raje bi
videl, da je Habu, ampak ni. Odgovornost do študija, službe, družine, so pretehtale. Hodim v gore, plezam na lažje cilje. Torej v tem pogledu
nisem človek, ki bi prestavljal meje v alpinizmu, ampak saj meje se da prestavljati na veliko področjih, kajne? Je to zgolj slaba tolažba?

 
Ko človek doseže zadani cilj, si postavi novega, zahtevnejšega. Alpinisti si radi postavljamo cilje, ki jih drugi še niso dosegli, pa čeprav so na prvi
pogled nedosegljivi. Ja, s trdnim delom in voljo se da doseči vse. Ampak, kako daleč lahko gremo? Habu je šel do konca. Cilj, za katerega je
prekleto trdo delal, je dosegel in se odločil, da bo ostal na gori. Za njega je bilo življenje izpolnjeno. Ni hotel priti v dolino, saj se je izpraznil.
Nobenega cilja si ne bi bil sposoben postaviti več in tako bi njegovo življenje postalo brez smisla. Zastavljen cilj je bila njegova osebna stvar,
samo njegova. Nasprotno od njega je Hase za svoje enako smele cilje paradiral v javnosti in na tak način dobil sponzorje za svoje podvige
vključno z ekipo, ki mu je zagotavljala večjo varnost. Poti do istega cilja so lahko zelo različne…

Ja, karakterji zgodbe so izbrani zares odlično in so oblikovani brez pretiravanj. Ampak to nič ne pomaga, če niso vpeti v dobro zgodbo. Kaj bi
torej v alpinizmu lahko bilo toliko zanimivo, da bi laike pritegnilo, samega plezalca pa ne odbilo? Vse preveč je namreč avtobiografskih knjig
alpinistov, ki so prepolne razno raznih plezalnih detajlov omejeni zgolj na prikaz znanja in moči nastopajočega, vsebine pa enostavno ni. Everest?
Ja, Everest poznajo vsi, celo Tome Cruise bi se nekoč rad povzpel na njega! Kaj še? Ja, kdo je bila prvi na vrhu! Ali ni jasno, da Tenzig in Hillary?
Ne čisto… Zgodovinsko dejstvo je, da je bil najdena jeklenka Mallorya in Irwina na višini 8.480 m. Pojavile so se cele teorije, kaj če, kaj če, sta
bila na vrhu, kljub temu, da sta bili še obe skalni stopnji (tehnično najtežji mesti) pred njima. Obe trupli so kasneje našli, toda ob povratku, ali
vzpenjanju? Kaj pa fotoaparat in možnost razvitja starega filma, če bi ga našli? Osebno me resnično veseli, da ni čisto jasno, kaj se je zgodilo
tistega davnega 8. junija 1924. Veliko bolj, kot kdo je bil prvi na vrhu, me z občudovanjem navdaja dejstvo, da sta tega leta dva človeka z
preprostim dihalnim aparatom, lesenim cepinom, okovanimi čevlji in navadnim klobukom hodila krepko nad osem tisoč metri – to je zgodba, ne
pa, da so se z gromozansko tehnično in človeško podporo povzpeli na vrh Everesta šele 29 let kasneje. Naša zgodba torej spretno izkorišča
resnična dejstva, tudi zgodovinske odlomke verno prenaša na papir ter predstavlja odlično vodilno nit. Vseskozi se razvija in raste ter ne odneha
do konca, ko doseže višek - in nas pusti s pošteno razburkanimi mislimi. Vsi so zmagovalci in vsi so poraženci.
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Akterje imamo, zgodbo imamo, kraj dogajanja tudi, sedaj potrebujemo še podlago za oblačke. Tovrstna zgodba mora biti v »orka« tehniki, druge
možnosti ni. Ustavim se pri prvih risbah Katmanduja. Gledam in gledam toliko časa, da odprem album z mojimi starimi diasi in vneto iščem
Durbar squre, New road, Thamel, Boudhanath stupo, … Vse je verno do zadnje podrobnosti preneseno na papir. Celo specifičen vonj ulic mi
pričara. No, to je enostavno, si mislim ter poiščem posnetke gora - in glej ga zlomka, zopet ista zgodba. Sedaj mi je malo bolj jasen uvod avtorja
zgodbe glede izbire risarja. Zanj druge možnosti ni bilo in zelo, zelo se strinjam z njim. Sam se sicer na tehniko risanja in možnosti računalniške
obdelave ne spoznam veliko, vem pa, da Taniguchijeva Himalaja izgleda prekleto resnično.

 
Lahko bi pisal v neskončnost, to je del mojega življenja, spomini… Zavedam se sicer, da je moje razmišljanje obremenjeno skozi čustveno prizmo
osebnega doživljanja plezanja in Himalaje, pa nič zato. Prav vesel bom odzivov vašega doživljanja ob branju Vrh bogova.

Miha Marenče
   
Poglejte si tudi:  http://www.youtube.com/watch?v=z5-2Qgp4cbA
                                                        
                            http://www.sfinga.net/
                         
                            http://www.kolosej.si/filmi/film/sfinga/
   

 
19.03.2012
  
Particula
  
21. marec ob 23. uri
KMŠ, Maribor
Koncert bo prilagojen gluhim in naglušnim z uradno tolmačko slovenskega znakovnega jezika!

V okviru sodelovanja med Znanstveno raziskovalnim združenjem za umetnost, kulturno – izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa in
Evropsko
prestolnico mladih Braga 2012 bo v Klubu KMŠ nastopila portugalska hip-hop zasedba Particula.
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Kolektiv Particula sestavljajo dva MC-ja in dva DJ-ja, ki se »pretvarjajo« da povzdigujejo hip - hop gibanje na severu Portugalske v Bragi. Glasba
je rezultat vse skupine, ki s svojimi ritmi in scratchi skrbijo za razvoj nekomercialnega hip-hopa.
 
Particula je zasedba štirih glasbenikov:
 
MC Zero
MC Alado
DJ Casca
DJ Bandido
 
Izdani albumi skupine do sedaj so bili:
 
Introspectivo” CD 2009 / samozaložba
Mixtape Zero & Casca CD 2012 / samozaložba
 
Več o zasedbi na:
 
www.www.myspace.com/mczerobraga
 
www.reverbnation.com/particulabraga
 
www.youtube.com/watch?v=YxyNJl36iVQ
 
www.youtube.com/watch?v=tVZANIvkrI4
 
Maribor bo leta 2013 Evropska prestolnica mladih. Naslov bo prevzela od portugalskega mesta Braga, ki letos nosi ta prestižni naziv.
 
Naslov podeljuje Evropski mladinski forum z namenim spodbujanja razvoja novih idej in inovativnih projektov za spodbujanje aktivne participacije
mladih v družbi in sodelovanja na področju mladinskih politik tako na lokalni kot na evropski ravni.
 
Kulturna organizacija NAAM (Núcleo de Apoio às Artes Musicais) v okviru Evropske prestolnice mladih Braga 2012 organizira projekt z naslovom
LINK+351. Bistvo projekta je izmenjava in promocija mladih umetnikov, organizacij ter povezovanje Evropskih mest in preteklih ter prihodnjih
Evropskih
prestolnic mladih.
 
Vljudno vabljeni.
 
EPeKa organizira koncert v sodelovanju s KMŠ in ESN Maribor.

Več o koncertu na www.epeka.si / epeka@epeka.si
 

 
19.03.2012
 
Daytona, 17.03.2012
  
Skubic končal svojo 12. Daytono na 19.mestu

Slovenski motociklistični dirkač Boštjan Skubic iz Ljubljane je v Daytoni na Floridi, danes končal svojo 12. preizkušnjo imenovano 200 milj
Daytone. Vztrajnostno dirko na znamenitem dirkaškem ovalu, kjer poteka tudi najbolj znana ameriška avtomobilistična dirka 500 milj Daytone v
seriji NASCAR je Skubic tokrat končal na 19. mestu.

“Dirka je končana in seveda sem vesel. Ko dirkač zaključi dirko je veselje vedno prisotno, če so le vse kosti cele. Z rezultatom nisem povsem
zadovoljen, saj sem iskreno pričakoval nekoliko več. A v danih razmerah je bil danes to maksimum zame. Vozil sem na vso moč in ob koncu dirke
je motor nekoliko pričel izgubljati moč. Morda se mi je le zdelo, ali pa je bila kriva zgolj velika vročina. A tudi brez tega bi morda danes zlezel le
še mesto ali dva višje, med deseterico pa zagotovo ne bi mogel. Pozna se, da nisem sedel na svojem motorju, ki sem ga vajen, a ne bom se
pritoževal. Ekipa je bila vrhunska in delo je potekalo brez zapletov. Lahko rečem, da tako brezhibno organizirane in speljane dirke s strani
organizatorja kakor tudi moje ekipe še nisem odpeljal. Fantje so ob obeh postankih brez napak zamenjali kolesa in dolili gorivo in vsakič jim je to
uspelo hitreje, kot v 20. sekundah. Prvič odkar pomnim je tudi dirka potekala nemoteno od štarta do cilja. Vse je šlo gladko, brez enen same
prekinitve. Ritem je bil peklenski in tudi vroče je bilo precej. Takšne dirke so mi sicer pisane na kožo, saj veliko treniram in sem fizično dobro
pripravljen, a danes je bilo res naporno. Preseneča me, da ob taku hudem dirkaškem tempu nisem videl nobenega odstopa ali padca in zdi se mi,
da jih je bilo rekordno malo. Tudi to je botrovalo, da sem uvrščen nekaj mest nižje, kot bi si želel. Štartali smo na uvrstitev med petnajsterico
najboljših, na tihem pa sam pri sebi upal celo na mesto med deset najboljših.” je po končani dirki povedal vidno utrujeni Skuba, član Inotherm
Yamaha moštva.

Zares naporna dirka v Daytoni je tokrat zahtevala maksimalno zbranost tekmovalcev, saj se je vodilna skupina štirih ali petih dirkačev, vozila kolo
ob kolesu tako rekoč od štarta do cilja. Zmagovalec dirke je tako postal Yamahin dirkač, 20 letni Joey Pascarella iz Californije, zagotovo eden
tistih hudo talentiranih mladih dirkačev, ki jih bomo v prihodnjih letih gledali na dirkah svetovnega prvenstva

“Ne samo Pascarella, temveč tudi tretje uvrščeni Cameron Beaubier, pa četrti Dane Westby in še nekateri med deseterico najhitrejših so mladi upi
ameriškega motociklizma. Gre za dirkače, izmed katerih bi vsak lahko bil novi Nicky Hayden, Ben Spies ali Collin Edwards. Dirka v Daytoni je
pokazatelj poguma in talenta in dobra uvrstitev tu ne ostane neopažena. Prav vsi zmagovalci Daytone so kasneje dobili priložnost na dirkah
svetovnega prvenstva. Upam, da se najde tudi kakšen mlad in hiter slovenski dirkač, ki bo počasi zamenjal mene. Po 12. letih nastopanja imam
dovolj izkušenj in znanja, da jih posredujem kakšnemu mlademu talentu. Poleg tega imamo izvrstno in izkušeno ekipo, ki je danes še enkrat
potrdila, da so na nivoju tovarniških in profesionalnih moštev. Zato bi se ob tej priložnosti rad zahvalil vsem. Mojim pokroviteljem in prijateljem,
ki me spremljajo na dirkah v Daytoni vsako leto.” je letošnje dogajane na Floridi komentiral Boštjan Skubic.
(Tekst je nelektorinan!)
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Foto: Bor Dobrin
     

 
17.03.2012
 
Daytona - petek, 16.03.2012
  

30. ŠTARTNO MESTO ZA SKUBICA NA 71. DAYTONI

Slovenec Boštjan Skubic, član ekipe Inotherm Yamaha team bo jutrišnjo 71. ponovitev dirke v Daytoni začel s tridesetega štartnega mesta.

Na današnjih dvojnih kvalifikacijah je Skubic odpeljal svoj najboljši krog s časom 1.54.386 in se še za las uvrstil med trideseterico najboljših
dirkačev ameriškega profesionalnega prvenstva serije AMA.

»Sicer smo precej napredovali od včeraj a očitno še ne dovolj. Ne morem reči, da sem ravno zadovoljen. Motor mi včeraj ni ustrezal in danes smo
povsem spremenili nastavitve in višino prednjega dela, kar se je izkazalo za pametno odločitev. Dobro je mi je šlo, a napredovali so seveda tudi
ostali tekmovalci, zato danes nisem bistveno višje kot sem bil včeraj. Računal sem sicer na boljši štartni položaj, a prav preveč se ne
obremenjujem s tem. Po dvanajstih letih dirkanja tukaj dobro vem, da je Daytona ena tistih dirk, kjer štart ni tako pomemben. Dirka je
enostavno predolga. Tu je nekako tako kot bi tekel maraton. Potrebno je ostati konstanten in obdržati ritem vse do konca. Bolj kot dober štart je
pomembno, da na koncu ne izgubiš moči.« je pred jutrišnjo, zagotovo precej vročo in sončno dirko napovedal 39 letni ljubljančan.

Dirka v Daytoni je bila za marsikoga usodna že v prvih ovinkih. Pred leti tudi za Skubica, ko je namesto na cilju, končal v ambulantnem vozilu in
kasneje v lokalni bolnišnici. » Čeprav je bilo pred leti je spomin na nesrečo še vedno živ. In prav zato menim, da bo bolj kot biti hiter, na štartu
potrebno biti previden in preživeti gnečo 46 ih tekmovalcev. Dirka v Daytoni se v resnici začne po desetih krogih, oziroma s prvimi postanki v
boksih.« je dejal Boštjan Skubic.

V ekipi kjer sta poleg američanov še dva slovenca, Robert Pogorelc in Dejan Mihevc, ki skrbita za dobro koncicijo Skubicevega motorja, se
odločajo za taktiko postankov v boksu in menjave koles ter dolivanja goriva. Postanki so namreč v Daytoni hudo pomembni in izguba
dragocenega časa mora biti kar najmanjša. Ekipa je zato treniranju postankov namenila kar nekaj popoldanskega časa, ko na dirkališču v minulih
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dneh ni bilo aktivnosti.

Skubic pravi: » Dirka v Daytoni se od ostalih dirk loči prav po dolivanju goriva in menjavi koles. Vsi postanki morajo biti brezhibni. Če zataji
dirkač ali kateri od mehanikov, ki delajo ob motociklu in če gre kaj narobe je to lahko odločilnega pomena pri končnem rezultatu. Če vse teče
gladko, pa se lahko dolije gorivo in zamenjata prednje in zadnje kolo v manj kot 15 sekundah. Potrebna je maksimalna zbranost in usklajeno
delo, zato postanke v boksih vsako leto vadimo.«

71. ponovitev dirke 200 milj Daytone bo na sporedu v soboto 17. marca ob 13h po lokalnem času na dirkališču Daytona International speedway v
Daytoni na Floridi.
(Tekst ni lektoriran!)
 

 

 
16.03.2012
 
Diareja
 

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

 
16.03.2012
  
Film
 

Državljan Diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič
   
29. 03. 2012 ob 20.00, Kosovelova dvorana
30. 03. 2012 ob 20.00, Kosovelova dvorana
  
Režija: Dušan Moravec

Distributer: Škuc

Trajanje filma: 55 min 
    

    

Film o striparju, političnem karikaturistu in stihoklepcu Tomažu Lavriču, kameleonu, ki svojo identiteto spretno skriva pod številnimi psevdonimi.
Zgodbo o enem najplodnejših, najbolj humornih in iskrenih avtorjev na Slovenskem skušajo sestaviti številni sogovorniki, med katerimi so
Lavričevi sodelavci z Mladine, poznavalci stripa in politične satire, kolegi striparji, sociologi, umetniki in ljubitelji njegovega dela. Še bolj kot
njihove besede pa gledalcu pravega Lavriča razkrivajo njegove podobe; bogat vizualni opus, ki ni le osebna izpoved nekega striparja, ampak
pronicljiva, kritična in nadvse zabavna zgodovina bližnjega in daljnega prostora.

»Ker sem kar nekaj svojih mladostnih let preživel ob stripu in panku, sem ob prebiranju Rdečega alarma hitro ulovil ritem tistega časa in z
lahkoto zdrsnil v risani svet Tomaža Lavriča. In se skozi gledanje in branje zavedel, da Tomaža Lavriča sploh ni, da ne obstaja. Je preveč različnih
podob. Obstaja pa najboljši slovenski risar.« (Dušan Moravec)

Dušan Moravec – filmografija (izbor)
Stisnjeni v kotu (2003); Harmonikarji (2005); Ženske iz nebotičnika (2006); Medana je v atmosferi  (2007); Govoreče glave (2009); Polka film
(2010)
  
Vir: http://www.fdf.si/program/opisi-filmov/?id=99
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16.03.2012
 
Daytona 2012 - četrtek, 15.03.12
  
SKUBIC USPEŠNO SKOZI PRVI DAN TRENINGOV

V Daytoni na Floridi, kjer se prihajajoči vikend dogaja že 71. ponovitev vztrajnostne dirke 200 milj Daytone, se mudi tudi ljubljančan Boštjan
Skubic, član ekipe Yamaha Inotherm team.

Za Skubica je to že dvanajsti obisk na tem dirkališču in tako je Slovenec, postal eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov v dirkaškem paddocku.

“Res je zanimivo, da si nas ljudje tako zapomnijo, saj ne osvajamo prvih mest. Za njih smo pač doma iz eksotične države in marsikdo niti našega
imena ne zna izgovoriti pravilno. A sedaj po vseh teh letih je vse več takih, ki že natanko vedo kdo in od kod smo. Številni dirkači, novinarji,
mehaniki, organizatorji in uslužbenci ameriške motociklistične zveze, so danes prihajali v našo garažo, da nas pozdravijo, stisnejo roko in zaželijo
srečo. Številni so spremljali dogajajanje povezano lanskimi dogodki po dirki tukaj in so nam prišli zaželet srečo in izkazati podporo, ter
zadovoljstvo nad tem, da smo letos ne glede na vse vseeno zopet tu.” je povedal Skubic, ki je danes odpeljal dva prosta treninga in jih izkoristil
za spoznavanje s povsem novim motociklom in z vsemi potrebnimi nastavitvami zanj.

“Zadovoljen sem z dnevom. Predvsem ni šlo nič narobe in delali smo natanko po planu, kot smo si ga z ekipo zastavili. Preizkusili smo različna
zobniška razmerja, različne trdote gum in nastavitve vzmetenja. Prvi test je pozitiven pozna pa se, da motocikla nisem povsem navajen. Počasi
sem napredoval s časom a preveč tvegati danes nisem želel. Padec bi bil tokrat povsem nepotreben in neupravičen, saj gre šele jutri zares, ko so
na sporedu kvalifikacije.” dodaja Skubic.

Boštjan Skubic je danes odpeljal krog v Daytoni z najboljšim časom 1.56.596 in povprečno hitrostjo 172 km/h, njegova najvišja izmerjena hitrost
na strmem ovalu dirkališča pa je znašala 276,8 km/h.

“Nekaj rezerve še imam za jutri, ko so na sporedu kvalifikacije in takrat gre zares.

Fantje so letos hitri in dirka bo težka. To je že jasno. Vreme imamo krasno in tudi napoved je lepa, a na motorju močno sonce in temperature
okoli 30 stopinj dirkačem niso v korist. No, a če lahko izbiram, se tako kot večina ostalih z motociklom raje vozim po suhem kot po mokrem. “ je
povedal “Skuba”, kot ga kličejo prijatelji, dva ni pred startom ene redkih dirk na svetu, ki se v mokrem vremenu sploh ne vozi. Hitrosti tu so
namreč prevelike in steza je prenevarna. No, a glede na letošnje vremenske napovedi se dežja pred letošnjo Daytono 200 ni treba bati.
(Tekst ni lektoriran!)
 

 
15.03.2012
  
Ne spreglej!
 

 

 
15.03.2012
   
Ostareli super heroj
 

 

 
15.03.2012
  

Alarm za dokumentarce

Dokumentarci o katastrofah, človekovih pravicah, rock glasbi in stripu.

Tina Bernik / Ljubljana 15. 3. 2012, 08:14 
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"Govorim o Lavričevih stripih in o tem, da dolga leta nisem vedel, kdo je. Potem ko je narisal Rdeči alarm, sem poštekal, da je to
nekdo, ki ga poznam in ki sem ga videval," svojo vlogo v dokumentarcu Državljan Diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič opisuje član
skupine Carina Marin Rosić in dodaja, da Lavrič v treh minutah nariše karakter človeka tako, da veš, kdo je. (Foto: Arhiv CD)      

Naslednji četrtek se bo s poudarkom na temah, ki so zaznamovale minulo leto, začel 14. Festival dokumentarnega filma, ki bo potekal v
Cankarjevem domu in Kino-dvoru, prvič pa tudi v Slovenski kinoteki.

"Z vidika tem, ki so nas inspirirale, smo vedeli, da bosta v ospredju arabska pomlad in jedrska nesreča v Fukušimi," je o rdeči niti letošnjega
festivala povedal programski direktor Simon Popek, ki je tekmovalni program tudi tokrat pripravil v sodelovanju z Amnesty International
Slovenija in vanj uvrstil pet filmov na temo človekovih pravic. Poleg tekmovalnega sklopa bodo na sporedu že tradicionalne filmske sekcije, v
katere so uvrščeni aktualni oziroma družbenokritični dokumentarci, dokumentarni filmi o mitih, ikonah in medijih ter intimni portreti, na ogled pa
bodo tudi retrospektiva, ki se bo ozrla v zgodovino rockumentarcev, ter novosti dveh slovenskih avtorjev – Maje Weiss, ki bo festival odprla, in
Dušana Moravca, ki ga bo sklenil.

Moravec o stripu, Weissova o Černobilu

Moravec, ki se je festivala pred dvema letoma udeležil z dokumentarcem o slovenski polki v ZDA Polka film, bo tokrat predstavil legendarnega in
za javnost tako rekoč nedostopnega slovenskega striparja Tomaža Lavriča, Maja Weiss pa nadaljevanje filma Fant, pobratim smrti, ki ga je
posnela pred 20 leti v Ukrajini. Če se je režiserka takrat skozi zgodbo o osemletnem Tolji spraševala, kaj je jedrska katastrofa pomenila za ljudi
na obrobju, ob 25-letnici černobilske katastrofe prikazuje, kaj se je v tem času spremenilo za zdaj že 28-letnega mladeniča, njegovo mamo in
kraj, ki je od Kijeva oddaljen slabih 160 kilometrov. "Tolje ni bilo težko najti. Ko sem oktobra 2010 sama potovala po Ukrajini, sem ga našla na
istem mestu, kot je bil. To je bilo ganljivo srečanje in je bilo tako, kot da ne bi minilo 20 let. Najprej sem po naključju naletela na njegovo mamo
in ob prvem srečanju sva se obe zjokali, potem pa je prišel Tolja in smo šli skupaj proslavit," je snidenje po dveh desetletjih opisala Weissova, ki
se je v Ukrajino aprila lani vrnila s filmsko ekipo in posnela dokumentarec Fant, pobratim smrti 2. Premiere filma, ki se bo zgodila 22. marca, se
bo udeležil tudi glavni junak Tolja Rižov, sicer pa bo film za vse zamudnike na ogled 10. aprila v Knjižnici Otona Župančiča in nato še na TV
Slovenija.
 
Vir:  http://www.zurnal24.si/alarm-za-dokumentarce-clanek-151194
  

 
15.03.2012
      
Prvo poročilo iz Daytone - 14.03.2012  
 
BOŠTJAN SKUBIC TUDI LETOS NA NOREM OVALU V DAYTONI

“Vem.. požrl sem besedo.” je bila prva izjava Boštjana Skubica, ko je po letu dni, danes zopet stopil na oval v Daytoni. Skubic je nadeljeval: “ Ni
mi žal. Prav sem se odločil. Čeprav sem bil lani jezen in razočaran, ko so me po dirki oropali rezultata kariere in prisegel, da me Daytona po več
kot desetletju dirkanja tukaj, ne vidi več.”
  
Skubicev več kot desetletni trud na slovitem ovalu v Daytoni na Floridi je kljub smoli lani obrodil sadove. Opazili so ga tudi v nekaterih večjih in
resnejših moštvih in tako se mu je letos ponudila možnost, za nastop v enem izmed njih. 37 letni ljubljančan, že desetletje član Inotherm Yamaha
teama je s tem dobil dober paket. Ko je lani tu osvojil sedmo mesto in za seboj pustil prenekatero tovarniško ekipo in profesionalnega dirkača, je
eden izmed počasnejših konkurentov, po dirki vložil protest na tehnično nepravilnost njegovega motocikla. Zaradi napačne armaturne plošče na
njegovi Yamahi, so organizatorji Skubica diskvalificirali in tako je ekipa ostala brez izjemnega in odmevnega rezultata.
   
“ Zares sem bil jezen po dirki. Prepričan sem bil, da me Daytona ne vidi več. A kot dirkača, me izziv seveda vleče bolj kot zamera in ko je v
februarju prišla še možnost nastopa za resno in profesionalno organizirano ekipo iz ZDA, se kot športnik po duši, temu seveda nisem mogel več
upreti. In tako smo ponovno tukaj. Moj cilj je čimboljši rezultat in tako kot vedno, štartam na vse ali nič.” je povedal ob prvem dnevu na ovalu,
kamor je moštvo prispelo danes.
    
Na stezi tokrat sicer še niso ropotali dirkalni motocikli, saj je sreda dan za sestanke z moštvi, spoznavanje s tehniko, tehnične preglede, prijave,
birokracijo ter številna fotografiranja in medijske ter pokroviteljske obveznosti. No, jutri pa sledijo že prvi treningi in kvalifikacije. Že 71.
ponovitev legendarne preizkušnje 200 milj Daytone, bo na sporedu v soboto ob enih popoldan po floridskem času. Čeprav je bila zadnjih nekaj let
to nočna preizkušnja pod reflektorji, bo tudi letošnja dirka dnevna in dirkači pričakujejo hudo izčrpanost. Na Floridi je cel teden napovedano
močno sonce in temperature ozračja tudi preko 30 stopinj celzija. Glede na to, da je 320 kilometrska preizkušnja v Daytoni edina vztrajnostna
dirka na svetu, ki jo v celoti odpelje en sam dirkač bo poleg tehnike, odločilno vlogo zagotovo igrala tudi fizična pripravljenost tekmovalcev.
  
Dirka 200 milj Daytone, bo letos na sporedu že 71. Gre za eno najstarejših in najimenitnejših motociklističnih preizkušenj, ki je krona
celotedenskemu rajanju motoristov v Daytona beachu na Floridi. Na tradicionalni bike week, se tja vsako leto pripelje tudi po več kot 600.000
motoristov. Motoristični teden v Daytoni, tako še vedno velja za daleč najbolj znan in največji motoristični zbor na svetu, dirka na ovalnem
dirkališču pa je ena najtežjih in najbolj ekstremnih motociklističnih preizkušenj. Na edini moto dirki na svetu, ki poteka na strmo nagnjenem
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ovalnem dirkališču, skupina šestdesetih najboljših dirkačev sveta prevozi 57 krogov ( dolžina kroga 5.65 km), oziroma skupno 200 milj (322 km)
dolžine dirke. Zaradi velikih hitrosti, ki presegajo magičnih 300 km/h in številnih padcev, velja preizkušnja za izjemno atraktivno a hkrati tudi
precej nevarno. Edini Slovenec, Boštjan Skubic, bo letos z moštvom Inotherm Yamaha team, v Daytoni nastopil že dvanajstič zapored.
(Tekst ni lektoriran!)
   

Bošta in Valentino Rossi    
 

 
15.03.2012 
 
Na današnji dan
 
15. marec 2012 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
     
1957 se je rodil ameriški risar stripov, najbolj znan po svojem sodelovanju pri nanizanki Simpsonovi (The Simpsons), David Silverman.
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/15-marec-prvic-je-javno-zapel-enrico-caruso/143111
 

 
15.03.2012
 
Delo, 13.03.2012 00:00:00
    

Umrl je stripar Mœbius

Mœbius je bil eden najizvirnejših avtorjev stripa in je vplival na generacije striparjev po svetu. Prva serija Blueberryja je izšla pod naslovom Fort
Navajo v reviji Pilote in Mœbius, ki se je včasih podpisoval tudi kot Gir, ga je risal do leta 1990. Z Jean-Pierrom Dionnetom, Philippom Druilletom
in Bernardom Farkasom je leta 1975 ustanovil studio Les Humanoides Associes in skupaj so izdajali revijo Métal Hurlant, ki je prinesla novo
dojemanje stripa v javnosti. Mnogi za Mœbiusov ustvarjalni vrhunec štejejo francosko znanstvenofantastično serijo L'Incal, ki jo je risal po
scenariju Alejandra Jodorowskega.

Mœbiusovi stripi so vplivali tudi na nekatere od največjih znanstvenofantastičnih stvaritev v zgodovini filma. Med njimi izstopa Blade Runner,
kultna ekranizacija zgodbe Phillipa K. Dicka, ki je v vizualnem pogledu črpala iz Mœbiusovih vizij sveta prihodnosti. Tudi George Lucas si je
izposojal od Mœbiusa v svoji Vojni zvezd, posebej v seriji Imperij vrača udarec. Sodeloval je tudi pri legendarnem filmu Alien Ridleyja Scotta leta
1978. Dvajset let pozneje sta on in Jodorowsky tožila režiserja Luca Bessona, da je ukradel njuno idejo iz stripa L'Incal in po njej posnel
uspešnico Peti element, vendar sta tožbo izgubila.

Mœbius je bil eden redkih evropskih avtorjev, ki se ni branil japonskega stripa, mange. Bil je avtor široke palete znanstvenofantastičnih in
fantastičnih likov ter stripovskih svetov v značilni nadrealistični maniri.

Med njegove osrednje serije uvrščajo L'Incal, Le Garage Hermétique de Jerry Cornélius in Arzach. J. G.

Vir: http://www.delo.si/arhiv/iskalnik
 

 

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

17 of 30 26. 02. 14 15:20



14.03.2012
 

Moebius za začetnike in vse ostale ...
   
200 slik: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3305304825509.152235.1054658112&type=3
    

  

  

 
14.03.2012
 

Umrl je stripovski mojster Jean Giraud

http://www.infotv.si/#play_video-3-5096 
  
  

  

 
13.03.2012
 
Mladina 10/2012 - Izjave tedna
 

 
"Metelkovo je potrebno podpreti vsem, sem pristašica tega, da ne ločujemo urbane kulture od drugih kultur in da tako Metelkova kot Kino Šiška
odpreta vrata vsem zvrstem."

Kandidatka za ljubljansko županjo MOJCA KUCLER DOLINARr, v Studiu City, o vključitvi narodno-zabavnih in folklornih vsebin
 
Vir: http://www.mladina.si/
 

 
13.03.2012
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Danes ob 20:00 v galeriji ŠKUC
 
Filmska projekcija: Socializacija bika?, prva celovečerna risanka
Režiserja: Zvonko Čoh, Milan Erič;
Scenaristi: Zvonko Čoh, Milan Erič, Ivo Štandeker, Slobodan Vujanović;
 

 
13.03.2012
 
Predstavitev kuharice Marka Požlepa Drunk Cook Book
  

  
Predstavitev kuharice Marka Požlepa Drunk Cook Book 9. marec 2012, v prostorih MGLC Je mogoče primerjati slikarjenje in kuhanje? Akademski
slikar Mark Požlep (1981) je duhovito povezal obe področji v posebni knjigi umetnika v ilustrirani kuharici v angleškem jeziku Drunk Cook Book.
Knjiga je izšla lani v samozaložbi. ...Obsega 88 strani, a je zaradi podrobnih slikovnih in tekstovnih opisov v njej prostora le za sedem receptov.
Avtor sam jih je že večkrat preiskusil. Drunk book is a special book about cooking. All the recipes are made with alcohol. Cooking and drawing is
made at the same time. The recipes are »special« recipes from friendly locals all around the world. Cooking is made with love and good
entertainment. All the recipes have their own special music. All the alcohol that is not used during the cooking is drunk. 
  

 

 
12.03.2012
  
Kulturni bazar 

Stripovska kultura v Sloveniji
razgovor o stripu
  
Cankarjev dom, dvorana Lili Novy
Torek, 13.03.2012, 14:00
Sodelujejo: Ciril Horjak, Iztok Sitar, Katerina Mirović, Marjan Manček, predstavnik ZEK-a, Aleksander Buh
 

 
12.03.2012
 
Diareja
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Vir: http://www.mladina.si/
 

 
12.03.2012
  

Umrl je francoski stripovski mojster Jean Giraud
Avtor kavboja Mika Blueberryja
11. marec 2012 ob 17:22
Pariz - MMC RTV SLO

V starosti 73 let je umrl eden vodilnih francoskih stripovskih umetnikov, med drugim zaslužen za podobo Osmega potnika, Petega
elementa in drugih znanstvenofantastičnih filmov, Jean Giraud.

Stripar, morda je bolj poznan po imenu Moebius, včasih pa se je podpisal tudi s psevdonimom Gir, je fantastične svetove stripov in filmov
ustvarjal več kot petdeset let. Priljubljen je bil zlasti med ameriškimi in japonskimi bralci, delal pa je z ustvarjalci, kot so Stan Lee in 'manga'
mojstri.

Med njegovimi najslavnejšimi stripi je Blueberry, prvi antijunak v zahodnem stripu, ki ga je ustvaril z Jean-Michelom Charlierjem. S Stanom
Leejem pa sta se podpisala pod strip Silver Surfer.

Nadrealističen svet, ki prehaja v abstrakcijo
Zaslužen je za zasnovo vrste znanstvenofantastičnih uspešnic, poleg Petega elementa in Osmega potnika (s soustvarjalcem Alejandrom
Jodorowskim je sicer tožil režiserja Luca Bessona, ker je njuno idejo uporabil v filmu, vendar sta tožbo izgubila) tudi filmov Tron in The Abyss.
Pod psevdonimom Moebius si je zamislil široko paleto znanstvenofantastičnih in fantastičnih likov ter stripovskih svetov z značilnim
nadrealističnim tonom, ki je na trenutke prehajal v abstrakcijo. Ravno pred dvema letoma je Cartierjeva fundacija za sodobno umetnost pripravila
večjo retrospektivo Giraudovih del.

M. K. 
  

Po Giraudjevem Blueberryju in njegovih potovanjih po Divjem zahodu so leta 2004 posneli tudi film. Foto: EPA
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/umrl-je-francoski-stripovski-mojster-jean-giraud/278681
  

 

 
12.03.2012
 
11. marec 2012 ob 23:38
MMC RTV SLO
 
1951 je v ZDA prvič izšel komični strip Dennis the Menace (Denis Pokora).
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/na-danasnji-dan/umrl-je-nemski-pisatelj-heinrich-mann/143045
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12.03.2012
  
 

Vous recevez ce message parceque vous êtes inscrit dans la mailing liste de Petits Papiers

La galerie Petits Papiers Paris a le plaisir de vous inviter
le mardi 20 mars à partir de 18h30
au vernissage de l'exposition

MANARA - Les Vénus de Milo
Si vous ne voyez pas l'image ci-dessous, cliquez ce lien

GALERIE PETITS PAPIERS PARIS - 91 rue Saint-Honoré 75001 PARIS 
Tél. +33 (0)1 40 28 04 71 - www.petitspapiers.be

Ouvert le jeudi et vendredi de 15h à 19h et le samedi de 11h à 19h

 

 
06.03.2012
  
Na današnji dan
 
6. marec 2012 ob 00:00
Ljubljana - MMC RTV SLO
    
1917 se je rodil ameriški ilustrator in risar stripov Will Eisner.
 
Vir: http://www.RTVSLO.SI/
    

 
05.03.2012
  

Mladina - Kultura

Slovenski klasiki v stripu prejeli nagrado outstanding
2. 3. 2012
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Odprtje razstave Slovenski stripovski klasiki, v sklopu festivala Trnfest, leta 2009
© Borut Krajnc

Založba Stripburger/Forum Ljubljana je za projekt Slovenski klasiki v stripu na podelitvi nagrad outstanding - dosežki v zunanjem oglaševanju
prejela nagrado za najboljšo akcijo v kategoriji obveščanje in ozaveščanja. Pokrovitelj nagrade je Europlakat.

Zbirka Slovenski klasiki v stripu je izšla leta 2009. Lani so zbirko v sodelovanju z revijo Mladina, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane ter
Strip.art.nico Buch predstavili še na razstavi "City Lightih". Namen razstave je bil širši javnosti približati strip in poudariti, da umetnost sodi tudi v
javni prostor.

Na razstavi se je predstavilo 21 slovenskih striparjev: Kaja Avberšek, Engels, Domen Finžgar, Kostja Gatnik, Boštjan Gorenc in Matej de Cecco,
Jakob Klemenčič, Matej Kocjan Koco, Marko Kociper, Tanja Komadina, Tomaž Lavrič, Izar Lunaček, Marjan Manček, Grega Mastnak, Iztok Sitar
Ninel, Zoran Smiljanić, Damijan Sovec, Matej Stupica, Gašper Rus, Andrej Štular in Gorazd Vahen.

Projekt Slovenski klasiki v stripu je potekal vse od leta 1992, ko sta Tomaž Lavrič in Ivo Štandeker dala pobudo, da se dela slovenske klasične
literature in druge teme iz slovenske popkulturne in politične scene na novo interpretira v kratkih, enostranskih stripovskih priredbah. Projekt je
nastajal pod okriljem revije Mladina, leta 2008 pa se mu je pridružila revija Stripburger. V zbirki Slovenski klasiki v stripu sodeluje skoraj 70
slovenskih stripavtorjev, so sporočili z založbe.

Projekt je tekmoval v kategoriji, v kateri so bila zajeta vsa dela iz področja oglaševanja kulturnih, športnih in ostalih dogodkov, družbeno-
koristnih akcij ter kampanj vladnih in nevladnih organizacij. Nagrade so podelili 29. februarja. (STA, mh)
 
Vir: http://www.mladina.si/109882/slovenski-klasiki-v-stripu-prejeli-nagrado-outstanding/
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Mladina 09/2012, Izjave tedna
  

   
"V visokošolskem prostoru je veliko profesorjev, ki jim je treba skorajda pomagati čez prag."

Sindikalist JANEZ POSEDI, v Odmevih, o prostovoljno (pre)dolgi delovni dobi.
  
Vir: http://www.mladina.si/
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Predstavitev Gruzije in Evropske prostovoljne službe
   
7. marec 2012 ob 18. uri
KMŠ, Maribor

Večer pred dnevom žena, vas bova Špela Gornik in Štefan Simončič s slikovitim pripovedništvom ob spremljavi necenzuriranih fotografij popeljala
na vznemirljivo pot po Gruziji, ki si vsekakor zasluži kaj več kot zgolj turistični ogled.

Eksotično deželo, ki se je osamosvojila istega leta kot Slovenija je Špela pobližje spoznala s pomočjo programa Mladi v akciji, kjer je sodelovala
kot udeleženka društva EPeKa. Čeprav je bilo vreme za čas njenega obiska hladno, jo je dežela pustila vse prej kot to.

Žal prekrasna narava sama po sebi ne more ublažiti stisk ljudi, katerim je življenje na konfliktnem območju zadalo neizbrisane sledi.
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Vabimo vas na življenjsko šolo o človeški naravi z opisom možnosti vašega aktivnega sodelovanja pri prostovoljnih dejavnostih v Gruziji, ki jo
nudi društvo EPeKa v okviru Evropske prostovoljne službe.
 
www.epeka.si / epeka@epeka.si
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Nagrajeni Slovenski klasiki v stripu
Najboljše oglaševalsko obveščanje in ozaveščanje
2. marec 2012 ob 13:30
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Založba Stripburger/Forum Ljubljana je za projekt Slovenski klasiki v stripu na podelitvi nagrad outstanding - dosežki v zunanjem
oglaševanju - prejela nagrado za najboljšo akcijo v kategoriji obveščanje in ozaveščanja. Projekt Slovenski klasiki v stripu je potekal
vse od leta 1992, ko sta Tomaž Lavrič in Ivo Štandeker dala pobudo, da se dela slovenske klasične literature in druge teme iz slovenske
popkulturne in politične scene na novo interpretira v kratkih, enostranskih stripovskih priredbah. Projekt je nastajal pod okriljem revije Mladina,
leta 2008 pa se mu je pridružila revija Stripburger. V zbirki Slovenski klasiki v stripu sodeluje skoraj 70 slovenskih stripavtorjev, ki so se v
večinoma satiričnem duhu lotili kanoniziranih slovenskih literarnih del, kot so Cankarjeva Skodelica kave, Prešernova Zdravljica, pesmi Otona
Župančiča, Grumovega Dogodka v mestu Gogi, Butalcev Frana Milčinskega, popularnih popevk (kot na primer Zemlja pleše) ali filmskih
uspešnic (Sreča na vrvici, Babica gre na jug, Cvetje v jeseni).

Klasiki, brani in pomnjeni brez prisile
Leta 2009 sta tednik Mladina in stripovska revija Stripburger izdala tudi slikovno knjigo Slovenski klasiki v stripu, obsežen izbor enostranskih,
večinoma satiričnih stripovskih upodobitev, posvečenih občepoznanim umetniškim delom naših nacionalnih umetnostnih veličin, kot so zapisali ob
projektu. "Klasiki, ki bodo brani, pomnjeni in citirani brez prisile," je zapisal Lovro Matič v Mladini.

Stripi na avtobusnih postajališčih
Lani se je revija Stripburger v sodelovanju z revijo Mladina, Muzejem in galerijami mesta Ljubljane, Strip.art.nico Buch ter Trubarjevo hišo
Literature pridružila Festivalu stripa, ki ga je organizirala Mestna občina Ljubljana, in zbirko predstavila še na razstavi City Lightih. Stripe iz zbirke
so razstavili na panojih avtobusnih postajališč in s tem želeli širši javnosti približati strip ter poudariti, da umetnost sodi tudi v javni prostor.

Na razstavi se je predstavilo 21 slovenskih striparjev: Kaja Avberšek, Engels, Domen Finžgar, Kostja Gatnik, Boštjan Gorenc in Matej de
Cecco, Jakob Klemenčič, Matej Kocjan Koco, Marko Kociper, Tanja Komadina, Tomaž Lavrič, Izar Lunaček, Marjan Manček, Grega
Mastnak, Iztok Sitar Ninel, Zoran Smiljanić, Damijan Sovec, Matej Stupica, Gašper Rus, Andrej Štular in Gorazd Vahen.

"Outstanding" za oglaševalske dosežke
Projekt je tekmoval v kategoriji, v kateri so bila zajeta vsa dela iz področja oglaševanja kulturnih, športnih in ostalih dogodkov, družbeno-
koristnih akcij ter kampanj vladnih in nevladnih organizacij. Nagrade, katerih pokrovitelj je Europlakat, so podelili 29. februarja.

N. A. 
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Slovenski klasiki v stripu: Ko zorijo jagode, riše: Tanje Komadina, ideja: Igor Šinkovec. Strip je bil lansko leto predstavljen tudi v Mestni galeriji
na razstavi Risba v stripu na slovenskem, v Moderni galeriji pa se je že uspešno predstavil eden najbolj poznanih domačih stripovskih avtorjev,
Tomaž Lavrič. Pogosto so stripi umaknjeni ob umetniški rob, a stripovske izdaje ali razstave slovenskega stripa prikazujejo izredno širino,
lucidnost in domiselnost tako glede likovnih rešitev kot vsebine v stripih slovenskih avtorjev. Foto: Outstanding
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/nagrajeni-slovenski-klasiki-v-stripu/278023
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Strip
  

  
 

Veliki zbiralec koles in njegovo sporočilo

Ne samo preživeti, celo dobro se da živeti od stare šare. Dokaz: življenjska zgodba Igorja Kenka, po mnenju nekaterih »najbolj produktivnega
tatu koles na svetu«.

Ko se je zgodilo, se je prebilo tudi v naše medije: v Torontu so leta 2008 zaradi obtožbe dveh primerov posedovanja ukradene lastnine pred
njegovo trgovino aretirali Igorja Kenka. Kmalu se je izkazalo, da lastnik trgovine in popravljalnice koles nima zgolj enega skladiščnega prostora
za shranjevanje rabljenih koles. Ne, odkrili so, da po različnih lokacijah po Torontu hrani skoraj 3000 koles. Tri tisoč! Dovolj, da je novica
zakrožila po svetu, dovolj, da je postal »kralj tatov koles«. In dovolj, da se je njegova življenjska zgodba znašla tudi v tiskani obliki.

No, obtožbe o kraji koles nikoli niso zares naletele na svojega dolžnika. Čeprav je bil hkrati z nezakonitim posedovanjem lastnine in krajo koles
obtožen še zaradi posedovanja kokaina in marihuane, je rezultat obtožbe pravzaprav ubog. Kenk je priznal krivdo za 10 (od 3000!) koles in šest
obtožb zaradi drog. Obsojen je bil na 30 mesecev, odsedel jih je 13. Tako pravni red. Sicer pa ...

Kjer šara hitro postane stara

... Sicer pa je Kenkova zgodba simptomatična vse prej kot zaradi njegove kvazi kriminalne preteklosti. Ta je bolj hrana za medije, ki so spretno
skrivali podatek, da jih je od 3000 bojda ukradenih koles le 500 spet našlo svoje lastnike. Kakor koli. Kenk, Mariborčan, se je v Kanadi znašel

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

25 of 30 26. 02. 14 15:20



konec osemdesetih in zelo hitro dojel, da logika kapitalizma ne temelji na ohranjanju okolja, na uporabljanju dobrin do konca njihovega roka
uporabnosti in na recikliranju. Seveda, da stvari tečejo, da torej denar kroži, jih je treba čim hitreje zavreči, še hitreje kupiti nove. Popoln
antiklimaks ekološki ozaveščenosti, torej! In pri tem seveda ni pomembno, ali so stvari še vedno uporabne in ali jih je mogoče z minimalnim
vložkom znova narediti takšne.

No, da je te »šare« ogromno, mu je bilo, fantu iz zlatega socialističnega obdobja, kmalu jasno, prav tako mu je zelo hitro postalo jasno, da se da
ravno od te »stare šare« kar dobro preživeti (sploh če prihajaš iz sistema, v katerem ima ravno ta šara status še vedno odlične dobrine, in ne
vidiš in ne poznaš ne družbenega, ne političnega, ne ekonomskega razloga za njen odmet).

Kolesu se ne da upreti

Na dve stvari je bil (je še?) Kenk šibak. Prva so bila kolesa, druga pa manija zbiranja stvari. Torej koles. Kolo se mu od nekdaj zdi idealen in
najboljši človeški izum, izredno mobilno sredstvo, ki se ga da učinkovito ohranjati pri življenju in njegovo uporabno vrednost z majhnimi popravki
vedno znova bogatiti. In ga je lahko popravljati, saj za to ne potrebuješ ogromno znanja, le nekaj spretnosti in veselja. Pa še veliko jih je. Od tod
ljubezen na prvi pogled.

Druga, manija, pa je bolj vprašljiva. Gre namreč za njegovo neusahljivo željo po zbiranju. Ki se ji on, to priznava, ne more upreti. Zato takšna
patološka številka shranjenih koles, zato njegova neusahljiva želja po še in še in še ... Tudi zato je posegal po mejnih oblikah nabave in najemal
dobavitelje (on jim tako pravi), ki so mu dostavljali kolesa, za katera so vsi vedeli, da so tako ali drugače odtujena, a jih je vseeno – moral jih je,
razumete, moral! – odkupoval.

Ne povsem iz trte zvita domneva je, da je šlo v njegovem ravnanju za prikrito obliko kleptomanije, torej za ponavljajočo se nesposobnost človeka
upreti se impulzom, da bi kradli predmete, ki nimajo posebne vrednosti. Kleptoman te stvari bodisi zavrže, podari drugim bodisi jih nesmiselno
kopiči. To vedenje spremljata občutek napetosti pred dejanjem in občutek zadoščenja med dejanjem in takoj po njem.

Opičji faktor

Vendar, v Kenkovem primeru ne gre zgolj za to. Njegova izrazita želja po kopičenju koles je »podkletena« z življenjsko filozofijo, ki se ji je treba
prikloniti. Sploh danes, ko se na eni strani opleta s trajno finančno krizo, na drugi strani pa z zelenimi, eko, bio ... življenjskimi slogi.

Preverimo torej nekaj Kenkovih modrosti iz knjige. Vodilni motiv je vsekakor njegova definicija opičjega faktorja, torej sposobnosti, da se izogneš
propadu: »Nekaj stoletij nazaj je človek tekal okoli in bil večinoma sestradan. Zdaj pa se valjamo v izobilju. Igre je konec. Vsi smo depresivni
luzerji ... Opičjega faktorja ni več. Ne obstaja. Da ves čas tekaš naokrog in si prizadevaš ne umreti od lakote, to je naravna pot. To sranje zdaj –
to severnoameriško sranje –, to ni naravno. Vrag bo vzel šalo.«

Blaginja torej kot stanje nenaravnega, kot moteči, zavirajoči dejavnik, kot cokla v razvoju, kot največji duševni in okoljski onesnaževalec. Bi se
kar morali strinjati, priznajte. Bogatenje hitro dobi obliko smetenja, to pa je okolju a prióri škodljivo. A če si dovolj pameten, se da od njega tudi
živeti. To je počel Kenk in to zdaj počne velikanska industrija: recikliranje obnovljivih virov ipd.

Edina možnost preživetja je upor

No, aretacija Kenka ni bila naključna, saj ga je policija spremljala že nekaj let. Poskušali so ga tudi obtožiti, a mu je z odvetnikovo pomočjo vedno
uspelo, da se izvil iz primeža pravosodja kot nedolžen državljan. Kot sam pravi, je bilo policiji hitro jasno, kaj počne, in so ga večinoma pustili pri
miru. Tudi zato ker, kot sam pravi, »poslovni skupnosti ne diši, da bi ustavili tatove koles ... Potrebujemo lopove. Oni so ključni del poslovne
skupnosti. Klinac, več kot ključni. Klinčevo ogrodje ... Seveda, če so vsi srečni, to ni dobro za biznis ... Poslovna skupnost hoče, da ste vsi v temi.
Tako da imaš svojo kartico kar v roki in kupuješ in kupuješ ...«

Moment kapitalizma, ki nas močno sesuva in ki nam z vsakim letom postaja bolj jasen. Ne gre za pretiravanje bolnega človeka, ampak za logičen
sklep, ki sledi iz soočenja z drugo družbeno stvarnostjo. Upor je jasna posledica, mora pa biti takšen, da ti omogoča preživetje znotraj nekega
sistema. In Kenku, dokler je bila njegova manija še obvladljiva, je šlo kar dobro. Posel je cvetel, nepremičnini je rasla vrednost, vse je bilo v
redu, dokler ...

Dokler ni postal žrtev lastne skušnjave. Dokler se ni mogel upreti. In je pod budnim očesom mož postave, ki jim je bilo res dovolj izginjanja koles
v vse večjem obsegu, padel. Ujet pri kraji. Konec zgodbe! Proces proti »obsesivnemu reciklatorju«, kot ga je označila njegova punca, se je lahko
začel. Ko greš čez, greš pač čez. A vseeno, ostaja sled, ki ji je vredno slediti.

Pravzaprav ekolog

Ta pelje na področje, naj se sliši še tako čudno, ekologije kot vede, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja, v katerem živi, in posledicami, ki
jih ustvarja njegovo poseganje v to okolje. Kenk, naj je njegovo praktično ravnanje cinično, je vendarle figura, ki s svojo pojavo poskuša živeti
čim bolj v sozvočju z okoljem, naravo, biotopom, v katerem živi. S svojim maničnim priseganjem na obnovljivost tehnike in tehnologije, na
vnovično uporab(lja)nost materialov, z razumevanjem starega kot kvalitete, je pravzaprav močno ekološko ozaveščen. Zaveda se, da prostor, v
katerem živi, potrebuje pozornost in zaščito, ne izčrpavanja in izkoriščanja za zadovoljevanje lastnih apetitov.

On je vsaj poskusil

Za to je pripravljen tudi marsikaj narediti in se marsičemu odpovedati, o tem pa s svojim življenjskim slogom in delovanjem (»prodam ti kolo za
vso sezono, ti pa ga pozimi prodaš meni nazaj«) prepričuje tudi svoje stranke. Zaveda se, da kopičenje denarja, vseeno, v kakšni obliki, ne poteši
ničesar, nič ne ustvari, k ničemur ne pripomore. Denar v bistvu ustvarja gnoj. In tako, patetično pač, živi v sozvočju z naravo. Hočeš nočeš – on
se s tem gotovo ne bi strinjal – je s svojim početjem postal ekoikona oziroma popkulturna ikona. Pooseblja namreč tisto, kar si večina na tihem
želi – sistem razsuti od znotraj –, a največkrat niti ne poskusi. (Vsaj) to on je.

Piše Andrej Jaklič

KENK: GRAFIČNI PORTRET

Je strip, hibrid med novinarskim delom, dokumentarnim filmom in stripom, ki prikazuje življenje Igorja Kenka med njegovim
bivanjem v Torontu (Kanada). Sestavljen je iz več kot 30 ur osebnih posnetkov, narejenih v letu pred njegovo aretacijo. Slike so
obdelane s fotokopirnim strojem, z metodo, ki so jo uporabljali »underground« umetniki v boju proti državnim tiskarnam v
Jugoslaviji.

Zasnova in produkcija: Alex Jansen, besedilo: Richard Poplak, snemanje in oblikovanje: Jason Gilmore, ilustracije: Nick Marinkovich, izdala
Cankarjeva založba – Založništvo, d.o.o. 
 
Vir: http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=strip
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Delo, 28.02.2012 00:00:00
Svet so ljudje
   

Kdo že je dobil največ oskarjev?
Oče Mikija Miške in Jake Racmana – Walt Disney (1901–1966). Za svoje risane in pozneje tudi igrane filme je prejel kar 26 oskarjev.

Risal je že kot otrok, kar ni nič posebnega, je pa že kmalu prodal tudi eno izmed risb, saj mu je njegov zdravnik za sliko konja plačal pet centov.
Prvič so bile njegove slike objavljene v šolskem časopisu, kjer je vodil rubriko s stripi.

Večina biografij pravi, da si je Disney zamislil lik miška leta 1928 na poti iz New Yorka, vendar obstajajo dvomi o tem, ali si ga je v resnici res
izmislil on ali njegov sodelavec Ub Iwerks. Mišku je bilo najprej ime Mortimer, pozneje pa ga je Lillian Disney preimenovala v danes vsem dobro
znanega Mikija Miško (Mickey Mouse). Od takrat se Disneyjeva pot navzgor ni več ustavila.

Na začetku 50. let prejšnjega stoletja je imel Disney že veliko podjetje, ki se ni več ukvarjalo zgolj z risanimi filmi. Po knjižnih uspešnicah so
posneli več filmskih spektaklov, od Otoka zakladov do Pasti za starše. V Los Angelesu so zgradili prvi Disneyland, zabaviščni tematski park, ki je
kmalu zaslovel po vsem svetu.

Walt Disney je že zelo zgodaj ugotovil, kako vplivna je televizija. Tako se tudi današnji 60-letniki še dobro spominjajo TV-serije Prečudoviti
Disneyjev svet, ki so jo na ameriški televiziji ABC predvajali vse do leta 2005. Prvega oskarja je dobil že leta 1932 za »kreacijo Mikija Miške«.
Tudi Walt Disney je bil verižni kadilec. Leta 1966 so mu odkrili raka na pljučih. Umrl je 15. decembra, le deset dni po 65. rojstnem dnevu. Za
njim je ostal filmski in zabaviščni imperij, ki uspešno posluje tudi danes. 
 
Vir: http://www.delo.si/arhiv/iskalnik/?niz=strip
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Stripburger
  
Stripburger Comix je včeraj prejel nagrado za dosežke v zunanjem oglaševanju za kampanjo Slovenski klasiki v stripu! 
  
Na prvi podelitvi nagrad Outstanding - dosezki v zunanjem oglasevanju, katere pokrovitelj je Europlakat, je Stripburger/Forum Ljubljana
za projekt Slovenski klasiki v stripu prejel nagrado za najboljso akcijo v kategoriji obvescanje in ozavescanje. V tej kategoriji so vsa dela iz
podrocja oglasevanja kulturnih, sportnih in ostalih dogodkov, druzbeno-koristnih akcij ter kampanj vladnih in nevladnih organizacij.

Stripburger je v sodelovanju z revijo Mladina, Muzeji in galerijami mesta Ljubljane ter Strip.art.nico Buch lansko leto ozivili zbirko kratkih
satiricnih stripov, ki je prvic izsla maja 2009, ter stripe postavili v branje prebivalcem mesta Ljubljana in njenim obiskovalcem z razstavo na City
Lightih. Namen razstave je bil priblizati strip prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane in izpostaviti, da umetnost sodi tudi v javni prostor.

Na City Lightih je razstavljalo 21 slovenskih strip avtorjev: Kaja Avbersek, Engels, Domen Finzgar, Kostja Gatnik, Bostjan Gorenc in Matej de
Cecco, Jakob Klemencic, Matej Kocjan Koco, Marko Kociper, Tanja Komadina, Tomaz Lavric, Izar Lunacek, Marjan Mancek, Grega Mastnak, Iztok
Sitar Ninel, Zoran Smiljanic, Damijan Sovec, Matej Stupica, Gasper Rus, Andrej Stular, Gorazd Vahen

Projekt Slovenski klasiki v stripu je v vec ustvarjalnih sunkih potekal vse od leta 1992, ko sta Tomaz Lavric in Ivo Standeker prisla na idejo, da bi
dela slovenske klasicne literature in druge teme iz slovenske popkulturne in politicne scene na novo interpretirala v kratkih, enostranskih
stripovskih priredbah. Projekt je nastajal pod okriljem revije Mladina, 2008 pa se je projektu pridruzila revija Stripburger. Rezultat je zbirka
Slovenski klasiki v stripu, pri kateri sodeluje skoraj 70 slovenskih stripavtorjev, uredil jo je Tomaz Lavric, izdala pa leta2009 Stripburger/Forum
Ljubljana in Mladina. 
        
Več v linku: http://www.outstanding.si/ 
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Slovenski klasiki v stripu: Ko zorijo jagode, riše: Tanje Komadina, ideja: Igor Šinkovec. Strip je bil lansko leto predstavljen tudi v Mestni galeriji
na razstavi Risba v stripu na slovenskem, v Moderni galeriji pa se je že uspešno predstavil eden najbolj poznanih domačih stripovskih avtorjev,
Tomaž Lavrič. Pogosto so stripi umaknjeni ob umetniški rob, a stripovske izdaje ali razstave slovenskega stripa prikazujejo izredno širino,
lucidnost in domiselnost tako glede likovnih rešitev kot vsebine v stripih slovenskih avtorjev. Foto: Outstanding
 
Vir: http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/nagrajeni-slovenski-klasiki-v-stripu/278023
  

 
01.03.2012
 
Politikin zabavnik
 
Ste vedeli, da je Politikin zabavnik ustanovil slovenec?
Več o tem v jutrišnji prilogi Dela - Kult. 
 
Eee, prestavljeno za kakšen teden ali dva! 
Sorry!
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01.03.2012
 
Velika trojka ...
 

  
... in Band Aid
  

  

 
01.03.2012
  
Čenča
 
februar 2012
 

 
Vir: http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/klub/cenca
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01.03.2012
 
Malo za rajcing
 
Naslovnica 7. knjige Mikija Mustra - izid predvidoma aprila 2012
 

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