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ПОЧНУВА ДЕВЕТТИОТ ПО РЕД „СТРИП-САЛОН“ ВО ВЕЛЕС

Годинава,стрип-цртачите ќе можат да чујат и како се креира стрип за „Ди-Си
Комикс“

Катерина Богоева

На деветтото издание на Интернационалниот салон на стрип „Велес 2011“, кој

ќе почне утревечер во 19 часот во Ликовниот салон во Велес, организаторот,

Стрип-центарот на Македонија најавува присуство на најголем број досега,

учесници од стрип-сцената од земјава, но и од странство. Во холот на Салонот,

два часа порано ќе биде отворена стрип-берзата, на која годинава за прв пат

ќе има изданија и од книжарницата „Бункер“, а како најголема новина е

најавено доаѓањето на Џамал Игл, стрип-автор од втората по големина

издавачка куќа на стрипови во САД , „Ди-Си Комикс“, светски позната по

стриповите „Супермен“, „Бетмен“, како и по новиот стрип „Зелениот фенер“. 

Во рамките на отворањето на ликовната уметница, стрип-авторката Иванка

Апостолова ќе и' биде доделено признанието „Љупчо Филипов“ за развој и за

афирмација на македонскиот стрип, но и за меѓусебно другарување и размена

на искуства. 

Ќе бидат промовирани и неколку актуелни проекти поврзани со стрипот во

регионот и во странство, а награди ќе им бидат доделени и на стрип-авторите

што учествуваа годинава на Меѓународниот конкурс „Златен стрип 2011“. И на

ова издание на „Стрип-салонот“, кој ќе заврши на 16 октомври, е планирано

одржување на стрип-презентации и на промоции. 

Директорот на „Стрип-центарот“, Ване Трајков изјави дека од вчера во
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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основните училишта во Велес, во соработка со американската амбасада е

почнато одржување на стрип-работилници, кои учениците ги следат со големо

внимание. Тој со посебно задоволство го најави и гостувањето на стрип-

авторите од странство, меѓу кои се и Кан Такахама од Јапонија и Фрида

Бунзли од Швајцарија.

„Стриповите на Кан Такахама, која е позната авторка во Јапонија и во

Југозападна Европа, се нешто меѓу манга и класичен француски стрип. Таа е

авторка на седум-осум стрип-албуми што претставува навистина реткост, а

досега објавувала во дневни весници, неделни магазини и во едукативни

списанија. За првпат во јавноста ќе биде претставен стрип од Албанија, на

стрип-цртачот Герта Опараку, која се' уште своите стрипови не ги

презентирала ниту во својата земја, каде и не постои стрип сцена“, рече

Трајков. 

Наведените гости како и стрип-цртачите Ивица Сретеновиќ од Србија (кој

моментално работи за издавачи од Америка и Франција) и Паскал Хабегер од

Швајцарија на вториот ден од одржувањето на „Стрип-салонот“ лично пред

дваесетина стрип-автори од Македонија ќе го претстават своето творештво. 

Џамал Игл истиот ден, со почеток во 11 часот, ќе говори за „Ди-Си Комикс“,

како за дел од американската култура, а Џани Сундури, пак, ќе ја претстави

косовската стрип-сцена. Промоција на стрип-албум ќе одржи македонскиот

стрип-цртач Матеј Богдановски. 

Џамал Игл, денеска, во Младинскиот културен центар во Скопје во 17 часот ќе

одржи предавање, а најавено е и одржување на работилница за стрип во

МКЦ. 

Наградата „Љупчо Филипов“, именувана по доајенот на македонскиот стрип,

се доделува од 2002 година. 

Добитничката на годинашното признание, Иванка Апостолова, изјави дека

колегите организатори од „Стрип-центарот“ во Велес ги почнала лани, на

одржувањето на „Стрип-салонот 2010 година“, каде што изложила краток

стрип во рамките на регионалната изложба заедно со колегите стрипери од

Македонија, Грција, Србија, Босна, Косово и од Хрватска. 

„Иако нивното подрачје е мејнстримот од стрип, јас како авторка со

алтернативен пристап бев љубопитна да видам што работат колегите, како тие

размислуваат и како раскажуваат приказни во стрип. Ме интересира колку

ние, луѓето сме различни и слични едни од други, без ограничувачката суета

на погледот, естетиката и пристапите. Оваа година гледам дека ќе гостуваат

интересни гости и од САД и од Јапонија и од Италија“, рече таа, посочувајќи

дека таа можност, преку терминот за презентации и дебати, треба да ја

искористат македонските стрипери за да си ги претстават своите портфолија

пред гостите и да искомуницираат со нив. 

„Многу е битно, рече во оваа можност Апостолова, пренесувајќи ги воедно и

своите досегашни искуства, да знаеш да искомуницираш и да иницираш нова

соработка, да поставиш што повеќе прашања со надеж дека ќе се најдеш на

извесна бранова должина со колегите кои, можеби, ќе успеат да ве

препорачаат на нивната издавачка куќа. „Затоа, денес, покрај изложбите,

неопходни се организирања на работилници, презентации, дебати и слично,

се' со цел луѓето да дојдат до израз и да се поврзат за натамошни соработки“,

рече таа. Им препорача на стрип-цртачите да не бидат мрзливи, срамежливи,

арогантни или летаргични, бидејќи, како што рече, со таков однос најчесто се

губат секакви шанси за помрднување од мртва точка. 

Призна дека на почетокот била изненадена од веста дека е добитничка на

признанието „Љупчо Филипов“, но подоцна, како што нагласи, и' било мошне

драго. 

„Преку долгогодишниот процес на самопромоција, не само што си го

трасирате својот пат во уметничките области во случајов стрипот (преку

објавување на стрипови во локални и меѓународни магазини, учество на

групни стриповски изложби, самостојно излагање на стрипови, преку

соработка на стриповски работилници на светски познати автори наменети за

други стрип автори , како и преку водење на свои менторски работилници на
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

стрипот наменети за студенти на ликовни академии или за школи за

применети уметности), туку не секогаш сте во топ-форма само самите себе да

се промовирате“, изјави вчера Апостолова, запрашана и на кој начин ја

промовирала македонската стрип-сцена во светот 

„Напумпаната самопромоција истоштува, човек мора да научи на кои се

начини авторски да се регенерира и содржински да се освежува, па затоа

почнав да пишувам и за македонски автори, колеги, чијашто работа ми се

допаѓаше. Пишував за изложувањето на македонските стрип-автори на

изложбата „1,59“ на Фестивалот во Ангоулеме, во соработка со „Стрип-бурек“,

каде што објавив подолг есеј за тогашната состојба на стрипот во Македонија,

а почнав соработка и со магазинот „Стрипбургер“ од Љубљана, каде што

објавив неколку стриповски рецензии. Со текот на времето, и преку добрата

дистрибуција на овие два магазина, се случи моето име да допре до повеќе

европски уредници, организатори на фестивали, кои што почнаа да ме

контактираат за да ги поврзам со одредени автори или уредници, со

евентуални издавачи во Македонија. Едното повлекува друго и така се

отвораат работите, иницирате, дистрибуирате информација... 

Тоа се некои од начините како луѓето се поврзуваат и како се отвараат нови

можности и за другите цртачи на стрипови или автори, истите да се поврзат и

да се вклучат во нова или поинаква соработка. Промоцијата на македонскиот

стрип во мојот случај е непретенциозна и навивам за остварување на богата

македонска стрип-сцена, за нејзината локална фер и квалитетна

конкуренција, која ќе заживее меѓународно“, рече Иванка Апостолова.

Статијата е прочитана 733 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Да се чита поезија пред секоја партија живот

„Ретро Менада“ во Мала станица

Заврши фестивалот на класична музика „Интерфест-Битола 2011“

КОМЕНТАРИ

organizatorot, 13.10.2011 08:03:33
Ima mala ispravka a toa e deka strip rabotilnicite po skolite ne se odrzuvaat preku amerikanskata
ambasada. Gostuvanjeto na Jamal Igle e po inicijativa tokmu na Strip centar na Makedonija-Veles a
podocna inicijativata e prosirena da istiot go poseti i Skopje i Bitola
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