
 

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

 Novo-stripi   

 

 
30.07.2013
 
Novo:
 
- Stripburger 61
- Koco: Skrivnostni svet elementov
- Bitka u Paškoj uvali
- Alan Ford trdovezani 137-140
- Q strip #51
- EgoQ
- Prvo 24-satno crtanje stripa u Zagrebu!
- Kontakt - An Anthology of Croatian SF 
- Cvječarnica u kuču cvječa
     

    
 

 
29.07.2013
 
Novo:
 
- Izar Lunaček: Metamorphose Antropomorphice, cena: 15 eur
- Izar Lunaček: Založeni raj, cena: 11 eur
- Fibra, Libellus
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Metamorphose antropomorphice so napeta kriminalka v treh delih o italijansko govorečih diznijevskih racah z lulčki. Glavni junak je
mali mafijec Bruno Vecchi, strip pa ga spremlja skozi tri poglavja. V prvem poglavju sledimo Brunu skozi zadnji dan in pol njegovega
življenja, na koncu katerega obleži pod streli francoske mačke; drugo poglavje pripoveduje o njegovem kratkem obisku naše dežele več
let pred smrtjo, kjer zaradi dekleta pride v konflikt z lokalnimi Lakotniki; tretje poglavje pa zgodbo dopolni s pripovedjo o njegovem
otroštvu in družini, kjer se koščki sestavljanke končno zložijo skupaj in je njegova smrt pojasnjena. Ali pač? 
  

    

     

 
  
Zopet na zalogi:
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    ...
  
Novo v petek popoldan:
  
- Damijan Stepančič: Trbovlje
 

 
26.07.2013

Trnfest 2013: Poletje v stripu
(30. julij - 31. avgust)

30. 7. - 5. 8. Zoe Thouron: Zoelandija (razstava stripa) otvoritev ob 20. uri
30. 7. - 31. 8. Miha Hančič: Ena zgodba z lisičko (razstava stripa) otvoritev ob 20. uri
6. 8. - 12. 8. Izar Lunaček: Babilon (razstava stripa) otvoritev ob 20. uri
10. 8. - 11.8. Mala Stripburgerjeva delavnica / od 12. do 15. ure
13. 8. - 19. 8. Matej Kocjan: Skrivnostni svet elementov (razstava) otvoritev ob 20. uri
20. 8. - 31. 8. Nordavind / Severnik (razstava norveškega stripa) otvoritev ob 20. uri
21. 8. Severni veter v stripu (pogovor), voditelj Bojan Albahari, začetek ob 19. uri
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21. 8. Stripovski Jam Session, začetek ob 20. uri
  

 
25.07.2013
 
Novo:
  
- Žene Corta Maltesea
  

    

  

 
19.07.2013
 
Novo:
  
- SLO in HR Jeremiah integral 3
  

 

 
18.07.2013
 
Novo:
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16.07.2013

Novo:
 

 

 
11.07.2013
   
Novo:
  
- Alan Ford 138, 139, 140
- Dylan Dog extra 84
- Blueberry 6
 

    
  

 
06.07.2013
 
Zopet na zalogi:

- majice Alan Ford - različne
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05.07.2013

Sreda, 10.07.2013
  
Strip Bumerang 64
    

   
Spoštovani!
 
Izšli sta 2. in 3. knjiga stripa Herlock Sholmes legendarnega risarja stripov Julesa Radilovića.
Kljub spoštljivim letom nas bo Jules obiskal in nam predstavil svoje delo in kupcem knjigo tudi podpisal.
Opozorilo: knjigi sta v hrvaščini!
   
Vabljeni v sredo, 10.07.2013, ob 19:00 uri.
 
Strip.art.nica Buch
Cesta v mestni log 55, Ljubljana

 
Julio Radilović - Jules
  
Po odmevni razstavi v Mestni knjižnici Ljubljana pred tremi leti, zopet gostimo legendo Jugoslovanskega stripa, Julesa Radilovića.
Svoj prvi strip je objavil leta 1952, delal je na risanem filmu in na Hrvaškem je priznan kot največji še živeči strip avtor.
Ko sem nekoč vprašal Julesa, koliko ur dnevno je risal se je zasmejal, “Po 22 ur dnevno, dokler me živčni zlom ni prisilil, da
upočasnim. Še vedno pa včasih vstanem ob 4. zjutraj in rišem. Ja, delat je treba!”
Ko sem prebiral 21 številko hrvaškega časopisa za strip, Kvadrat, ki je v celoti, na 134 straneh posvečen največjemu hrvaškemu
strip avtorju Julesu, sem si rekel. “o mater, ti Hrvati imajo pa res smolo s Slovenci”.
Zakaj “o mater”?
Julesova mama je bila Slovenka.
Iz Kamnika.
In tako je Jules tudi naš!
Oče pa je bil dalmatinec iz okolice Omiša. Po Julesovem pripovedovanju, deloholik.
Gostinec, hotelir in popotnik.
Kot tak je že pred prvo svetovno vojno z bratom odšel v Ameriko, da se prepriča, kako je tam.
Pa mu ni bilo preveč všeč, zato se je vrnil in v Trstu odprl hotel. Ni mu bilo po godu, posel je preselil v avstrijski Gradec. Tudi tam
ni bilo po njegovi volji, pa se je preselil v Celje, kjer je našel toliko časa, da se je zaljubil in poročil. Rodil se mu je prvi sin, Julesov
starejši brat Vjekoslav, odšel v Maribor, kjer se je rodil Jules, iz Maribora v Ljubljano, kjer se mu je rodila hči in od tam v Zagreb,
kjer se je dokončno ustalil.
Jules pravi, da je bilo zanimivo.
Prva 3 leta otroštva je preživel v Mariboru, naslednjih 7 pa v Ljubljani, kjer je najprej raziskoval Svetega Petra cesto, potem pa ga
je bilo polno v Stiški ulici.
Stanovali pa so, kje drugje kot, v hotelu.
Hotel Tratnik se je imenoval.
Občasno pa so skočili na Bled, kjer je mama podedovala vilo Vrtomir.
“Kdo ve, če še stoji”?, se sprašuje Jules.
Je pa oče iz Amerike prinesel dve veliki ljubezni, film in strip.
Ob obilici dela sta mu bila kino in stripi, ki mu jih je brat tedensko pošljal iz Amerike, sprostitev.
Seveda je v kino s seboj jemal oba sinova, pa tudi stripe sta smela pregledovati.
Tako je svojo ljubezen prenesel naprej, starejši sin je pisal pesmi in novele, risal risanke, mlajši pa je celo svoje življenje posvetil
stripom.
“Tudi Milka Bambiča, ki ga slovenci priznavate za avtorja prvega slovenskega stripa, sem spoznal” se smeji Jules, “ko sva prejela
nagrado Andrija Maurović, ki jo je podeljeval Klub devete umetnosti iz Ljubljane”.
Ko sem ga vprašal, če ve, da je Bambič narisal logo Tri srca za Radensko, mi je odvrnil, da zanimivo, on pa je narisal slike, ki
visijo v pivnici Haler v Podčetrtku. Njegova pokojna žena, Zdenka, je bila iz družine Hohnjec in je bila lastnikova sestrična.
“Bo res treba iti v pivnico Haler preveriti, če slike še visijo”.
Jules se je strinjal!
Saj pravim, da je tudi naš!
Aja, zakaj nisem nič pisal o njegovih stripih?
Napisal sem, da ga imajo Hrvati za največjega še živečega avtorja stripov.
Kaj naj potem sploh pišem?
Pridite na predstavitev Herlock Sholmesa, si jih oglejte in mu sezite v roko.
Videli boste, to bo posebno doživetje!
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Aleksander Buh
(Tekst ni lektoriran!) 
  

 
04.07.2013
  

Hej, ti!
 
Si majhen, debel, imaš kratke noge?
Kupi si Buch cokle, višji boš za 5,5 cm, izgledal boš kot pravi dec!
   

Buch cokli so v črni, rdeči, oranžni, zeleni in vijoličasti barvi.
Številke so od 36 do 45.
Cena: 29 eur
   

 
02.07.2013
  
Herlock Sholmes
  
Na predstavitvi - podpisovanju v sredo, 10.07.2013, ob 19:00, boste knjige lahko kupili po akcijski ceni 9 eur/kom.
 

 
  
A4 format, trde platnice, 164 (172) strani, črnobel.
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02.07.2013
  
Novo:
 

 
  
Knjigi Tisa reši svet ter Primer Gala Matrice, ki ju je izdala RTV Slovenija, osnovnošolcem predstavljata in razkrivata delovanje
nacionalnega radia in televizije. Ustvarila sta jih mladinski pisatelj Žiga X Gombač in ilustrator Ivan Mitrevski. V obeh knjigah so na
svojstven način opisani poklici, načini snemanja in pripravljanja oddaj ter marsikatera televizijsko - radijska skrivnost. Skozi nevsakdanji,
a zabavni  zgodbi, mladim bralcem prinašata sproščeno branje in hkrati številna nova spoznanja ter znanja o medijih. Z resničnimi dejstvi
podprta fantastična vsebina in stripovske ilustracije mlade popeljeta v ozadje nastajanja oddaj, med poklice, ki na televiziji in radiu iz
dneva v dan zagotavljajo oddaje in prispevke. S knjigama Tisa reši svet ter Primer Gala Matrice je mogoče vstopiti v prostore, ki veljajo
za srca medijskih hiš in tam barvito doživeti slast in strast medijskega vsakdana.

Tisa reši svet ali kako deluje radio
Svet je obstal. Tega jutra se ni nihče prebudil. Vsi ljudje na tem svetu so spijo in uspaval jih radio. Ok, uspaval jih je nekdo s pomočjo
radia in z namenom izkoristiti situacijo. K sreči ta nekdo s pomočjo radia ni uspel uspavati devetarke Tise, ki se z spečim svetom niti
slučajno ne strinja. Odoloči se, da bo ugotovila, kdo se heca s človeštvom in poda se na dogodivščino svojega življenja. Vmes spozna
kako deluje radio in pa prijatelja, za katerega ni vedela, da obstaja. Se ji je pa zdelo.

Primer Gala Matrice ali kako deluje televizija
Nekdo je ugrabil Gala Matrico, priljubljenega voditelja še bolj priljubljene TV oddaje Športastično. Da je stvar še bolj nerodna, je ta nekdo
to nesramnost storil na dan jubilejne, 500. oddaje. Režiser Jamnik se je znašel v neverjetnih težavah, saj mora kljub ugrabitvi pripraviti
in izpeljati napovedano oddajo.  Ker je v resničnih težavah se na pomoč obrne k svojemu sosedu, še ne 15 letnemu Robiju Naklonu.
Fantu, ki velja za poštenega lumpa in bi mu vodenje oddaje v živo mogoče celo uspelo.
Knjiga te odpelje v svet televizije, kot ga še ne poznaš. Preberi jo in spoznaj, kako se snema televizijska oddaja, kdo vse sodeluje pri tem
početju, kaj se dogaja za televizijskimi kamerami in zakaj je tu in tam dobro razbiti sosedovo šipo.

»Prepričan sem, da bodo mladi bralci od obeh knjig odnesli marsikaj,« je prepričan pisec knjig Žiga X Gombač. »Svet televizije in radia je
tako zelo zanimiv, da jemlje dih. Sploh zdaj, ko sta oba svetova predstavljena skozi zgodbi, ki bralca posrkata in ga na koncu obračuna z
navideznimi nezemljani, oziroma notranjim sovražnikom, odložita opremljenega s koristnimi informacijami, celovitimi podatki ter
obveznim srečnim koncem. Ko in če bodo knjigo prebrali, bodo užili in spoznali dogajanje na drugi strani televizijske kamere, oziroma
radijskega mikrofona. Izvedeli bodo nekaj več, to pa je vedno dobra stvar.«

»Radijski in televizijski svet je zelo slikovit in pa razgiban,« dodaja ilustrator Mitrevski. »Potrebno je bilo veliko dela ter obhodov po
skrivnih hodnikih in sobanah obeh hiš. Videno in spoznano je bilo treba stkati z danima zgodbama, kar je pomenilo svojevrsten izziv.
Mislim, da nam je dobro uspelo in da bodo mladi obe stavbi kmalu zasuli s številnimi prošnjami za zaposlitev. Kljub temu, da so zmanjšali
prispevek.«

Knjigi sta izšli okviru kadrovsko-organizacijskega razvojnega projekta Razvoj in izboljšanje podobe RTV Slovenija. S pripravo in izdajo
avtorsko izvirnih knjižnih stripov imajo otroci možnost spoznati kolesje, ki zagotavlja programske vsebine v okviru javnega zavoda RTV
Slovenija na hudomušen, slikovit, zanimiv in predvsem nevsiljiv način. 
 
Cena knjige:     12 eur
Cena kompleta: 20 eur
 

 
02.07.2013
 

Jules Radilović - Herlock Sholmes
  
Vabimo vas na predstavitev in podpisovanje 2. in 3. strip albuma Herlock Sholmes.
Jules bo z nami v sredo, 10.07.2013, ob 19:00 uri.
  
Udruga prijatelja stripa Stripforum
Strip.art.nica Buch
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