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 Novo-stripi   

 

 

 
27.03.2010

Obvestilo!

trz, tihitihi, giant in matjaž 1

Čakajo vas stripi, ki ste jih osvojili na licitacijah na stripovi.com.
Prosim, da jih prevzamete čim prej, ker sem jih že plačal.
Hvala!

 
27.03.2010

Novo:

- Oštrica besmrtnika 1 - 14
- WarCraft Legende 5
- Kula tmine 2, Stephen King, Roman u stripu
- Božična priča, Charles Dickens, Roman u stripu
- Husar 16

  

 
26.03.2010

Novo:

- Strip Bumerang 39

Prodam:

- Asterix i sin (HC), Forum-Marketprint . Dečje novine
- Den, izrezan iz Stripotek, vezan (SC)
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23.03.2010

Novo:

- Zaljubljeni maček, Ivan Bizjak-Igor Ribič, cena: 19,95 eur
- Slikanice Igorja Ribiča: Martin Krpan z Vrha, O biku na zvoniku, Sanjalčkov živalski svet,
  Sanjalčkove domače živali, 7 slovenskih ljudskih junakov, 15 slovenskih otroških ljudskih pesmi  
- razne pobarvanke ... 
- Mladinine majice z znakom Ukinimo vojsko!, cena: 14,00 eur
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22.03.2010

Prodam:

- Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika 1, 2, 3, 6, 8, Delavska enotnost 1987
- Miki Muster - Jubilejna izdaja 1-20, Delo 2006, po komadih

 
13.03.2010

Prodam:
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12.03.2010

Jutri, v soboto 13.03.2010, bo trgovina odprta od 10:00 do 13:00 ure.

 
12.03.2010

Novo:

- titeuf 2, Moji najboljši prjatli, SC, 48 str., cena: 9,99 eur

 
09.03.2010

Novo:

- Stripoteka 1063
- Tomaž Lavrič: Stripi
izdala Moderna galerija
tisk: črnobel
vezava : broširana
št. strani: 168
cena: 18 eur

V katalogu so naslednji stripi
(v oklepaju je število strani):
Diareja (6)
Rdeči alarm (20)
Igra senc (6)
Bog luči (6)
Male stvari (6)
Muha (12)
Ratman (6)
Sosed (12)
Slovenski klasiki (osem strani)
Ekstremni športi (osem strani)
ter dvostranski odlomki iz albumov:
Evropa, Pod gorami, Dekalog, Lomm,
Sokol in golobica, Appoline, Glista na begu.

Ostali prostor zapolnjujejo izčrpen in izvrsten tekst Špele
Štandeker, ki je preveden tudi v angleščino ter biografija
in detajlna bibliografija izpod peresa Bojane Rogine.

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

4 of 12 27. 02. 14 20:56



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

5 of 12 27. 02. 14 20:56



 

V četrtek, 11. marca, ob 19.00

vas vabimo v STRIP.ART.NICO BUCH v Murgle center, Cesta v
mestni log 55, Ljubljana, na predstavitev najuspešnejše
evropske stripovske serije vseh časov – LUCKY LUKE.

   

 

Založba GRAFFIT bo po nagrajenih knjigah iz zbirke IZNOGUD
predstavila prve štiri knjige zbirke LUCKY LUKE.

 
Legendarno francosko-belgijsko stripovsko serijo je konec leta 1946 ustvaril Belgijec MAURICE DE BEVERE, bolj znan po psevdonimu

MORRIS.

Strip je sprva pisal in risal sam, dokler ni scenarijev leta 1955 začel pisati takrat še neznani RENE GOSCINNY, ki pa se je kmalu zatem
zapisal v zgodovino kot najuspešnejši in najboljši evropski avtor stripa. Kmalu zatem je namreč ustvaril tudi znamenitega ASTERIKSA,

takoj za njim pa še IZNOGUDA.

Čeprav je Asteriks tako v Franciji kot pri nas bolj znan in priljubljen kot Lucky Luke, je bil slednji vseskozi globalno uspešnejši. Z več kot
300 milijoni prodanih izvodov naj bi bila namreč zbirka Lucky Luke še vedno najuspešnejša evropska stripovska serija.
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Gosta bosta založnik Vlado Grlica in urednik zbirke Boris Perme.

 
07.03.2010

V novi Mladini

Ta teden o demonskemu lovu na Janeza Janšo, o Iztoku Jarcu, nekdanjem kmetijskem ministru v Janševi vladi, ki je preprečil usmrtitev
Baričevičevih psov, in o avtorju Mladininih stripov in diareje Tomažu Lavriču.

 
Vir: http://www.mladina.si/dnevnik/05-03-2010-v_novi_mladini/
  

 
06.03.2010

Prodam:

- Delo, Miki Muster - Jubilejna izdaja 1-20, po komadih, cena: 10,00 eur/kom.
- Slovenski klasiki, cena: 30,00 eur
- Zgodovina slovenskega stripa 1927-2007, cena 25,00 eur
- Maus II, cena: 3,00 eur
- Maus, HC, cena 25,00 eur
- Magna Purga, prva izdaja, cena: po dogovoru
- Magna Purga, ponatis, cena: 50,00 eur
- Ambrožev paberkuum 2, cena 25,00 eur
- Politikin zabavnik 1520-1563, cena: 2,50 eur/kom.
- Politikin zabavnik ... cena: 0,50-1,50 eur/kom. (ni glancer)
- Dylan Dog 1-6, Abaton, cena: 5,00 eur/kom.
- Zagor extra 1-5, SD
- Dylan Dog extra 1, SD
- ...

Vsi stripi so glancer.
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06.03.2010

Kupim:

 
05.03.2010

Ljuba stripoljubka, dragi stripoljub,
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vabim Te na otvoritev razstave stripov v Moderni galeriji.
Nujno pridi tudi Ti, čeprav se ti ne ljubi,
da bomo s svojo množičnostjo  dokazali institucijam,
da strip scena obstaja in da nekaj velja!

Lp, Tomaž Lavrič

 
04.03.2010

Tomaž Lavrič: Stripi

odprtje razstave: torek, 9. 3.2010 ob 20.00
Moderna galerija, Ljubljana

Moderna galerija je pripravila pregledno razstavo najbolj prepoznavnega
sodobnega stripovskega avtorja pri nas, katerega delo je cenjeno tudi v
mednarodnem prostoru.

Tomaž Lavrič sodi v generacijo avtorjev, ki so se začeli stripu
resneje posvečati sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Šlo je
za tako imenovani "Mladinin krog", zbran  okoli revije Mladina in
urednika Iva Štandekerja, ki je avtorski strip pri nas dvignil na
zavidljivo raven. Vsak izmed avtorjev je razvijal svoj individualni
slog, skupno pa jim je bilo to, da so se v svojih stripih ukvarjali z
aktualnimi, družbeno angažiranimi temami. Lavrič to dejstvo
pojasnjuje: "Mladina je bila od nekdaj angažirana in kritična
politična revija in tam se pač ni dalo objavljati plehkih
superherojev. Tako nam je prišlo v kri, da je pravi strip pač tak --
angažiran in kritičen."
V tem duhu je začel leta 1988 izhajati tudi časopisni strip Diareja,
ki danes sodi med najbolj prepoznavne stripe pri nas. Tudi v drugih
svojih stripih se je Lavrič loteval aktualnih tem in je po izdajah
krajših stripov v samozaložbi izdal svoj album prvenec Rdeči alarm. V
poznejših albumih  kot so Bosanske basni (1997), je postajal vedno bolj
kritičeni do aktualnega političnega dogajanja doma in v bližnji
okolici. Francoski prevod Bosanskih basni označuje začetek
Lavričevega sodelovanja z ugledno francosko založbo Editions Glenat,
pri kateri je Lavrič pod imenom TBC izdal albume Glista na begu (1999),
Novi časi (2001), Dekalog -- Zaobljuba (2001) in Evropa (2004).  Ob
številnih resnih albumih,  je Lavrič vzporedno izdajal tudi satirične
in nekoliko lahkotnejše stripe Ratman (1997), Ekstremni športi 1 in 2
(2001, 2009), Sokol in golobica (2008) ter stripe, ki jih je prispeval
za stripovski zbornik Slovenski klasiki. Posebno mesto  pa ima v
Lavričevem opusu stripovski album Slepo sonce (2004).

Tomaž Lavrič je bil rojen 10. novembra 1964 v Ljubljani.  Po končani
srednji šoli za oblikovanje je šolanje nadaljeval na oddelku za
slikarstvo ljubljanske Akademije za likovno umetnost. Od leta 1987 je
stalni sodelavec tednika Mladina,  to sodelovanje  pomeni začetek
njegove profesionalizacije na področju ilustracije, karikature in stripa.

Ob razstavi je izšel dvojezični katalog z besedilom Špele Standeker
ter z bibliografijo in biografijo, ki ju je uredila Bojana Rogina.
Katalog je oblikoval David Krančan.
Kustos razstave je Igor Španjol.

Razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Miklova hiša iz
Ribnice, so podprli Ministrstvo za kulturo, Mladina in Stripburger.

Moderna galerija je v času razstave odprta od torka do nedelje med
10.00 in 18.00.

Več: www.mg-lj.si.

 
02.03.2010
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01.03.2010

Akcija

Vas zanima Tin Tin?
Cena znižana z 13,90 eur/kom. na

7,40 eur/kom. - za takojšnje plačilo
9,00 eur/kom. - na 3 obroke (polog + 2)

Akcija bo, če bo dovolj odziva!
Prijave in ostale informacije - 041 681 646 med delovnim časom trgovine.
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