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Сажетак

Ова књига садржи седам стрипова Радивоја Богичевића (1940-), који су
настали у најбољој фази његовог ликовног израза. Богичевић је био зна-
тижељног духа од младих дана када је на коњу одлазио у школу, до ка-
снијих активности на цртању авантуристичких стрипова и чланства у
аутомобилском и мачевалачком клубу. Ови стрипови, оригинално издати
између 1963. и 1966. године у едицији „Никад робом“, издавача „Дечје но-
вине“ из Горњег Милановца, дозволили су потпуни развој његове маште,
наративног умећа и цртачког талента.

Старије читаоце ће ово издање подсетити на једног од најбољих и најпро-
дуктивнијих уметника едиције „Никад робом“, а млађи читаоци ће се упо-
знати са изузетним цртежом на трагу Фостера, Тафтса и Рејмонда.
Стрипови су пропраћени поговорима наших врсних познавалаца дома-
ћег стрипа, Васе Павковића и Здравка Зупана, као и комплетном стрипо-
графијом уметника. 

Summary

This book includes seven comics by Radivoj Bogičević (1940-), which were
drawn during the peak of his  artistic expression. Bogičević has had an auda-
cious spirit from a young age when he was horse-riding to school, and later
by drawing adventurous comics and being a member of the racing car club
and fencing club. These comics, originally published between 1963 and 1966
in the “Never Enslaved” edition by “Children’s Newspaper”, Gornji Milanovac,
have allowed a full development of his imagination, storytelling skills and
drawing talent.

This publication will remind older readers of one of the best and most pro-
ductive artists of the “Never Enslaved” edition, while younger readers will en-
counter  his exquisite drawings which follow in the steps of Harold Foster,
Warren Tufts and Alex Raymond. The comics are accompanied by an after-
word written by our two experts in domestic comics, Vasa Pavković and
Zdravko Zupan, as well as with a complete comic bibliography of the artist. 
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