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ÚVOD

KOMIKSFEST!, GO!

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři!

Komiks. Tento relativně čerstvý způsob
vyprávění příběhů už dnes není jen
„komický“, ale je novým druhem
umění, které propojuje obraz a slovo
v působivou a snadno přístupnou
formu. Můj syn, Kim Deitch, je
ve Státech jedním z průkopníků komiksu, a já jsem rád, že
mohu tady, v České republice,
podporovat komiksový festival.
Moje vlastní doména animovaného filmu je ostatně dosti blízká – propojuje obraz, slovo a zvuk
velmi podobným způsobem. Věřím,
že nové druhy komiksového vyjadřování,
které dnes vznikají, si vybudují vlastní
pojmenování – neboť i když stále zahrnují
komiku a satiru, dokážou obsáhnout stejně tak drama nebo
sociální a politická témata. „Obrazová literatura“ se stále vyvíjí,
a i tento festival je podstatným krokem vpřed.
Přeju mu proto hodně štěstí!

Vítejte na stránkách prvního samostatného katalogu festivalu
KomiksFEST! 2007. Nebylo naším záměrem sestavit tuto publikaci jako kartotéku, která se po skončení festivalu stane jen dalším lapačem prachu. I pro příští ročníky by mělo platit, že kromě
vazby na samotný program festivalu by se měl katalog stát
obstojným a životaschopným komiksovým médiem sám o sobě.
K tomu mohou přispět jak exkluzivně publikované komiksy, tak
původní texty, které se aktuální situace v komiksu dotýkají.
A jaká ta aktuální situace – alespoň u nás – je?
Ještě donedávna bylo krédem komiksové apologetiky „komiks
je umění.“ Dnes, kdy v Čechách komiksové knihy vydávají
i jinak „klasická literární“ nakladatelství, kdy se komiks zvolna
prosazuje do výstavních sálů a kdy se reflexi komiksu věnují
donedávna zabetonované kulturní rubriky časopisů a deníků, je
už situace jiná. Ano, komiks je také umění. Stejně jako spotřební
čtivo. Stejně jako prostředek autorského vyjádření. Stejně jako
nástroj propagandy. Stejně jako… Dalo by se pokračovat dál
a dál – ostatně obhajobou parciálních literárních nebo filmových žánrů se už jen také málokdo zabývá, a jejich pestrost je
akceptována jaksi samozřejmě. Hle, komiks se – zbožné přání
posledních dvou dekád – stává normální součástí kulturního
dění. Ne sice bezbolestně, ale se zřejmým postupem.
A k tomuto postupu by rád přispěl i KomiksFEST!. Zatím daleko
je vize podobné monstrakce, jakou je například francouzské
Angoulême. Když hledáme srovnání a inspiraci, hledíme spíše
k sousedům – na bienále v Erlangenu, do Łodže nebo Varšavy,
do Bratislavy na Comics Salón. A hledáme vlastní cesty.
Rádi bychom překročili rámec fanouškovských sletů a vybudovali KomiksFEST! jako „standardní“ oborový festival – pokrok
oproti předchozímu, spíše pilotnímu ročníku 2006 je zřejmý.
Chtěli bychom být takovou festivalovou generation next – a to
nejen tím, že programově vyhledáváme talentované „mladé
naděje“ domácího komiksu. Svou délkou, plošným rozsahem, pestrostí témat i multimediální koncepcí je KomiksFEST!
středoevropským unikátem. Jeho náplní by neměly být jen
vnitrokomunitní komiksové projekty. Koncepce festivalu se drží
motta KOMIKS UNLIMITED a spočívá ve spolupráci s ostatními,
sousedícími médii, ať už je to film, divadlo, animace, výtvarné
umění, grafický a textilní design nebo street-art. To všechno jsou kontexty, v nichž se komiks v západním světě běžně
pohybuje. A věříme, že druhý ročník KomiksFEST!u, postavený
na těchto základech, bude dalším krokem správným směrem.
Pojďte se s námi vypravit do světa bublin.
TOMÁŠ HIBI MATĚJÍČEK
programový ředitel festivalu
19. 10. 2007
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GENE DEITCH

HLAVNÍ HOSTÉ

ČESTNÝ PŘESEDA POROTY MURIEL

DAVID B.
(1959 v jihofrancouzském Nîmes) Vlastním jménem Pierre-François Beauchard. Vystudoval výtvarné umění a kresbu.
Je spoluzakladatelem pařížského nakladatelství L‘Association,
které se věnuje vydávání komiksů pro náročnější čtenáře.
V letech 1996–2003 publikoval šestidílný autobiografický komiks
L’Ascension du Haut Mal – Padoucnice (česky kompletně vydalo
nakl. Mot), který ho proslavil po celém světě a za nějž získal
několik cen. „Pokusil jsem se vyprávět o tom, co se stalo mojí
rodině, napsat vzpomínky na mé prarodiče, věci, o kterých jsem
slyšel, že se staly, takovou rodinnou mytologii. Například první
světová válka, která se týká mého dědečka, nebo o kolonizaci
Indočíny, což se týká pradědečka… A vedle toho jsem se pokusil vypovědět, jak vznikal můj vnitřní svět a jak na něj působilo
všechno to, co jsem žil…“ K jeho nejnovějším pracím patří alba
Babel, Le Jardin armé et autres histoires, Par les chemins noirs.
David B. je hlavním hostem přehlídky KomiksFEST! 2007.

Americký režisér animovaných filmů Gene Deitch přiletěl do Prahy poprvé 10. října 1958. Měl ukázat českým animátorům, kteří
ve studiu Bratři v triku pracovali na krátkých filmech pro amerického producenta Williama L. Snydera, jak animaci vylepšit
a zrychlit, aby se zamlouvala americkým divákům. Do smlouvy
se Snyderem prosadil klauzuli, že nebude muset v komunistické Praze zůstat déle než 10 dní. Ve studiu se setkal s mladou
produkční Zdenkou Najmanovou... Tušíte správně: zamilovali
se do sebe a to, co poté následovalo, překoná i ty nejbujnější
představy hollywoodského scénáristy.
Gene opustil rodinu s dětmi, New York, oženil se se Zdenkou a
natrvalo přesídlil do Prahy. Jako zaměstnanec amerických studií,
přinášející komunistickému Československu zakázky v tvrdé
měně, řídil v Praze nejen výrobu amerických animovaných
seriálů jako byly Tom a Jerry, Pepek námořník nebo Krazy Kat,
ale vytvořil také desítky filmů podle populárních dětských knih
i mnoho vlastních filmů pro děti i dospělé. Za snímek Munro,
první film, vytvořený v Praze s českými animátory, získal na jaře
1961 cenu americké filmové akademie Oscara.

JEAN AUQUIER
Ředitel Belgického centra komiksu. Vystudoval žurnalistiku
a dlouhou dobu působil v tisku. V r. 1989 se zapojil do vytváření
velkého muzea určeného pro dokumentaci a propagaci komiksu.
Je autorem tematických výstav spojených s komiksovou tvorbou
a četných monografií věnovaných jednotlivým výtvarníkům. V oblasti komiksové tvorby platí za odborníka světového formátu.
Belgické centrum komiksu (Centre Belge de la Bande dessinée, CBBD) je mezinárodně uznávaný kulturní stánek sídlící
ve skvostné secesní budově projektované Victorem Hortou
(1906) a ročně jej navštíví přes 250 tisíc lidí. Na více než
4000 m 2 nabízí prostřednictvím řady stálých i krátkodobých expozic výjimečný vhled do světa evropského komiksu od jeho raných počátků až do současnosti. Cílem CBBD je dokumentace
a zároveň i propagace tohoto umění. Podařilo se mu shromáždit
světově unikátní fond několika desítek tisíců komiksových alb,
monografií, diplomových prací, odborných časopisů a jiných děl
zaměřených na tento typ tvorby. Zároveň vyšlo vstříc hlasům
z Belgie i zahraničí a po celém světě dnes plní roli styčné plochy
mezi světem komiksu (autoři, vydavatelé) a nejrůznějšími kategoriemi čtenářů. Mimo Brusel CBBD pravidelně pořádá unikátní
výstavy, workshopy, semináře a přednášky na témata, která
jsou mu blízká.

„Turecká káva se připravovala tak, že jste s najemno namletou
kávou zacházeli jako s instantní. Pravá instantní káva tu neexistovala. Vyžadovalo to velkou dávku umu, pít tureckou kávu bez
toho, abyste měli plnou pusu namletých drobků. Poté, co se na
mletou kávu nalila vařící voda, přidal se cukr a několik sekund
se káva jemně míchala. Pak jste čekali. Celý vtip byl v trpělivosti. Když jsem na tohle všechno přišel, musím přiznat, že káva to
byla výborná. Uvědomil jsem si, že pracovat s Čechy bude velmi
podobné tomu, jak se připravuje turecká káva: Míchat jen tak
silně, aby se nerozvířil lógr.“
Gene Deitch:
For the love of Prague
Jako nadšenec zvukové nahrávací techniky přivezl do Československa vůbec první stereofonní přístroj, který se stal vzorem
pro mnoho podomácku vyráběných aparátů, základní platformy
unikátního československého jevu – „HI-FI klubů“, vznikajících
v rámci SVAZARMU. Jako jazzový fanda zachránil vlastní záznam domácího koncertu americké bluesové legendy Johna Lee
Hookera z doby před jeho první oficiální nahrávkou. Byl jedním
z těch, kteří pomáhali prosadit a proslavit československou
animátorskou „školu“ v zahraničí. O více než čtyřiceti letech
strávených v naší zemi napsal vzpomínkovou knihu For the love
of Prague, která je nejen inteligentním, mrazivým i humorným
ohlédnutím za životem v době komunismu z pohledu amerického „hosta“, ale také neuvěřitelnou love-story.

JEAN-LUC CORNETTE
(1966) Belgický výtvarník a scenárista. Navštěvoval Institut
Saint-Luc v Bruselu, své první práce publikoval v časopise Spirou. V r. 1995 začal vydávat vlastní řadu „Les enfants terribles“
a v r. 1996 napsal pro Hanze scénáře k sérii komiksů Robert
a příšery (Robert et les Monstres; nakl. Casterman). Od té doby
publikuje u velkých i menších nakladatelských domů. 2006 vyšla
v nakl. Glénat jeho individuální práce Noc motýla (La nuit du
Papillon) a téhož roku společně s výtvarnicí Karo stáli u zrodu
speciálního čísla časopisu Spirou věnovaného Vietnamu. Společně pak vydali komiks Mazel s hvězdičkou (2007, Câlinée sous
X) a pro Spirou vytvořil Krásné cesty (Les Jolis Voyages), soubor
cestopisných reportáží v komiksové formě.
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Gene Deitch, jeho Tom Terrific
a jeho synové, budoucí autoři komiksů, 50. léta
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GENE DEITCH
(1924 v Chicagu) Americký režisér animovaných filmů. Do Prahy
přiletěl poprvé v říjnu 1958. Měl ukázat českým animátorům,
kteří ve studiu Bratři v triku pracovali na krátkých filmech
pro amerického producenta Williama L. Snydera, jak animaci vylepšit a zrychlit, aby se zamlouvala americkým divákům.
Do smlouvy se Snyderem prosadil klauzuli, že nebude muset
v komunistické Praze zůstat déle než 10 dní. Ve studiu se setkal
s mladou produkční Zdenkou Najmanovou. Opustil svou rodinu
s dětmi i New York, oženil se se Zdenkou a natrvalo přesídlil do
Prahy. Jako zaměstnanec amerických filmových studií, přinášející komunistickému Československu zakázky v tvrdé měně,
řídil v Praze nejen výrobu amerických animovaných seriálů (Tom
a Jerry, Pepek námořník, Krazy Kat), ale vytvořil také desítky
filmů podle populárních dětských knih i mnoho vlastních snímků
pro děti i dospělé. Za snímek Munro, první film, vytvořený v Praze s českými animátory, získal v r. 1961 cenu americké filmové
akademie Oscara.
KARO
(1980) Absolvovala Institut Saint-Luc v Lutychu a v r. 2002 začala kreslit pro časopis Spirou. Později se usadila v Bruselu a jako
výtvarnice pro Corbeyranův scénář se podílela na vzniku kolektivního komiksového díla Slova hluchých (Paroles de sourds).
V časopise Spirou jí vyšlo několik kratších prací, k nimž napsal
scénáře Jean-Luc Cornette. Společně byli jmenováni i šéfredaktory zvláštního vydání Spirou věnovaného Vietnamu. Na cestách
touto zemí se snažili najít místní autory a následný soubor
vietnamských komiksů doplnili i o své vlastní dílko, pojednávající o útrapách prožitých na severu země. Z podnětu časopisu
Spirou podnikli i další zahraniční cesty a formou didakticko-zábavných komiksů tak mohli čtenářům představit již několik měst
z celého světa (viz Bukurešť v této publikaci).
MAWIL – MARKUS WITZEL
(1978 ve východním Berlíně) Stoupající hvězda německého autorského komiksu. Absolvoval obor komunikačního designu na
Kunsthochschule v Berlíně (2002) a od té doby je na volné noze.
Zakládající člen komiksové skupiny Monogatari. Vydal devět knížek, převážně autobiografického a civilního ražení a svérázného
humoru, ovšem. Publikoval ve Francii, USA, Španělsku, Polsku,
Itálii, Slovinsku a v Česku v komiksové revue Aargh!
IWONA SIWEK
(1967 v Krakově) Narodila se v rodině výtvarníků. Zúčastnila se
mnoha výstav v Polsku i zahraničí. Kromě komiksů, které vytváří
jako výzdobu krakovských hospod, maluje a kreslí. V Praze
v rámci Komiksfestu vystavuje jedno ze svých větších děl,
10 metrů dlouhý komiks, který je umístěn ve sbírce Narodního
muzea v Krakově.

festivalech. Publikoval komiksy ve sbornících a magazínech
Aargh!, CREW, Živel, Inseminátor, Comix (Portugalsko), 9 (Řecko) nebo Heavy Metal (US). V r. 2006 vyšlo album Nitro těžkne
glycerínem (CREW, scénář Štěpán Kopřiva; dočkalo se i několik
zahraničních vydání), od r. 2007 publikuje autorskou sérii Voleman.
KAREL JERIE
(1977 v Praze) Absolvoval malbu na AVU v atelierech Antonína
Střížka a Michaela Rittsteina (1999–2005). Vedle volné tvorby se
věnuje komiksům a ilustracím. V r. 2007 vydal komiksové romány Oidipus Rex a Šifra mistra Hanky (spol. s T. Hibi Matějíčkem),
kratší práce publikoval v mnoha sbornících a časopisech v Čechách, v Polsku a na Ukrajině. Účastnil se desítek výtvarných
i komiksových výstav.
LUCIE LOMOVÁ
(1964 v Praze) Vystudovala dramaturgii na pražské DAMU, poté
strávila jednu sezónu v šumperském divadle. Členka literárního
spolku LiDi (spolu s I. Douskovou, J. Reinischem a P. Ulrychem).
Krátce pracovala také jako divadelní kritička a novinářka. Od
r.1991 je na volné noze. Autorka desítek kreslených vtipů,
ilustruje časopisy a knížky. Deset let (1990–2000) uveřejňovala
ve Čtyřlístku příběhy o Anče a Pepíkovi (vycházejí také knižně).
V současnosti se zabývá především komiksem pro dospělé. V r. 2006 jí vyšlo ve Francii album Anna en cavale (česky
v r. 2007 pod názvem Anna chce skočit v nakl. Meander).
VOJTA ŠEDA
(1985 v Pardubicích) Absolvoval SŠUŘ v Brně (obor vědecká ilustrace a kresba) a nyní navštěvuje ateliér ilustrace a grafiky na
pražské VŠUP. Věnuje se komiksům (Cosi Von Krabice), krátkým
stripům, novinové a knižní ilustraci a plakátům. Ve své tvorbě
vychází ze školy francouzského komiksu a street artu.
VHRSTI
(1975 v Plzni) Výtvarnému umění se věnuje od útlého dětství,
kdy mu byl velkou inspirací jeho tatínek, vlastní tvůrčí cestu
začal hledat až po studiu na střední a vysoké škole s výtvarným
zaměřením. Je členem České unie karikaturistů. V r. 2006 se
vycházel v Deníku jeho strip Nekonečný autobus. Spolupracuje
s různými časopisy. V r. 2006 vyšla Vhrstimu kniha Dva tucty
plzeňských pohádek a pověstí, na Komiksfestu představí svůj
autorský projekt Už se nebojím tmy (2007, Mladá fronta).

MICHAŁ SŁOMKA
(1978) Vystudoval kulturní historii na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Koordinátor projektu Centrala (Central Europe
Comics Art). Jeho globálním zájmem je umění života a pomíjivosti, k regionálním zájmům patří střední Evropa, její myšlenky,
kultura, dějiny. Přeložil do polštiny kreslenou románovou trilogii
Alois Nebel (2007).
JIŘÍ GRUS
(1978 v Trutnově) V letech 1997–2004 studoval na pražské AVU
v atelierech klasické malby. Dvakrát vyhlášen nejlepším domácím komiksovým kreslířem (2001, 2002), oceněn na zahraničních
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MURIEL

HLAVNÍ POROTA

Muriel, to je jedna z nejkrásnějších postav domácího komiksu.
Muriel, to je půvabná, leč nikterak křehká kráska z pera Káji
Saudka, hrdinka komiksů Muriel a andělé a Muriel a oranžová
smrt. Muriel, to je komiksové ocenění, jímž KomiksFEST! udílí
své uznání komiksovým příběhům a dalším, tematicky blízkým
projektům za poslední rok.

GENE DEITCH – ČESTNÝ PŘEDSEDA POROTY
(1927) Americký režisér animovaných filmů (pro studia např. Columbia Picture, MGM, Paramount Picture), od roku 1961 žije
v Praze. Za snímek Munro (film vytvořený s českými animátory),
získal cenu americké filmové akademie Oscar. Podrobný profil
najdete na předchozí straně.

Tato ocenění, stejně jako celý festival, se soustředí
především na komiksovou tvorbu pro starší
a dospělé čtenáře, a svým výběrem by měla
poukazovat na kvalitní domácí i překladová
díla. Měla by tak být nejen povzbuzením
pro autory, ale především doporučením
pro čtenáře, kterým titulům stojí za to
věnovat pozornost.
Pro komiksová ocenění Muriel jsme
zvolili dvoukolové hlasování, a spolupráci dvou porot. V nominačním kole vybírá
kandidáty ve všech kategoriích porota
odborná, složená zejména z komiksových
aktivistů a publicistů, kteří mají přehled o
celkové produkci. V jejich kompetenci zůstává i výběr vítěze ve specializovanějších kategoriích, jako je nejlepší komiksový strip
nebo nejlepší lettering. V kategoriích
nejlepší původní kresby, nejlepšího
půvoního scénáře, a nejlepší původní a překladové knihy pak vítěze
vybírá porota hlavní, složená z výtvarníků, grafiků, překladatelů a scenáristů, kteří mají ke komiksu blízko jak
profesně, tak osobně. Kromě samotného
výběru vítězů tak na sebe hlavní porota bere
nesnadnou úlohu jednak komiksová ocenění
zprůhlednit svou autoritou, jednak i poskytnout
komiksové scéně vnější zpětnou vazbu
ze „sousedních“ odvětví.

TOMÁŠ BALDÝNSKÝ
(1972) Do poroty byl nominován zřejmě proto, že jako jeden ze
scenáristů Zeleného Raoula se jaksi mimoděk stal jedním ze tří
nejplodnějších českých komiksových autorů této země. Mezitím
marní čas jako filmový kritik, fejetonista, sitcomář a fakt, že už
druhý rok působí jako předseda Rady fondu kinematografie, byl
použit jako argument při dokazování teorie nepravděpodobnosti.

Cena Muriel částečně navazuje na ocenění
comiCZawards, udílená v předchozích letech
na fanouškovském setkání comiCZcon. Oproti
spíše vnitrokomunitním comiCZawards se Muriel
snaží být čitelnější a věrohodnější vůči veřejnosti.
Abychom překlenuli dobu od uzavření posledních
comiCZawards, uděluje se letos Muriel výjimečně
za dobu delší než roční, a to od ledna 2006 do
června 2007 včetně.
Nominace najdete na straně 41.
Autorem skleněné sošky Muriel
je sklářský výtvarník František Kocourek.
Autorem kresby je Karel Jerie.

EDGAR DUTKA
(1941) Sedmnáct let byl scenáristou a dramaturgem ve Studiu
Jiřího Trnky a Bratři v triku. Dnes vyučuje scenáristiku a dramaturgii a dějiny animovaného filmu na FAMU Praha. Jako scenárista je podepsán pod více než 40 animovanými filmy. Věnuje se
i literatuře. Za román Slečno, ras přichází obdržel Státní cenu.
RENATA FUČÍKOVÁ
(1964) Od roku 1988, kdy dokončila studia v ateliéru ilustrace
na VŠUP v Praze, se soustavně věnuje ilustrování knih (více než
třicet titulů, z nichž řada vyšla i v zahraničí). V poslední době
se věnuje i autorským knihám, v nichž uplatňuje zkušenosti
z tvorby komiksů, jimž se věnovala počátkem devadesátých
let. Kromě knih ilustruje také divadelní programy pro Národní
divadlo a věnuje se tvorbě poštovních známek.
MICHAL JAREŠ
(1973) Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, je redaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Kromě odborné a ediční
činnosti je také autorem několika básnických sbírek. Na serveru
www.komiksarium.cz se snaží psát nesoustavné kapitoly z dějin
amerického nezávislého komiksu. Vedle toho pokouší trpělivost
čtenářů vlastními stripy Zlá ovce a Jmenuji se Umberto E.
PAVEL MANDYS
(1972) Redaktor kulturní rubriky časopisu Týden, spoluorganizátor výročních knižních cen Magnesia Litera. Absolvent
FSV UK, obor kultura a masová komunikace, publikuje v denících a časopisech převážně články zaměřené na film a literaturu. Komiksový fanoušek od předškolního věku, číst ho naučili
Cour a Courek ze Sluníčka.
ROBERT V. NOVÁK
(1962) Do r. 1990 pracoval v tiskárnách jako litograf, reprodukční fotograf a technický redaktor. V letech 1992–2005 vytvářel
grafickou tvář Divadla Archa v Praze. Věnuje se knižní úpravě
a užité grafice v oblasti kulturních projektů, grafickému designu
a fotografii. Za knižní úpravy získal četná ocenění. Je členem
TypoDesignClubu Praha.
LADISLAV NAGY
(1974) Absolvent FF UK v Praze, obor anglistika–filozofie.
Od r. 1997 se soustavně zabývá současnou literaturou jako překladatel a kritik. S komiksem se začal seznamovat hlavně skrze
současnou angloamerickou prózu a jako žánr jej velice zaujal.
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ODBORNÁ POROTA

JAROSLAV BALVÍN ML.
(1981) Absolvent FHS UK v Praze (elektronická kultura a sémiotika). V diplomové práci se zabýval intermedialitou ve vztahu ke
komiksu. Recenze, rozhovory a studie publikuje v řadě českých
tištěných a elektronických periodik. Editor antologie severočeského komiksu (2007).
VOJTĚCH ČEPELÁK
(1981) Komiksový a kulturní žurnalista, absolvent VOŠ publicistiky
v Praze, redaktor internetového deníku Komiks.cz, publikuje v časopisech i denících. Koordinátor o.s. MaelströM zaměřeného na
fantastiku jako moderní životní styl. Specializuje se na angloamerický, belgofrancouzský a československý komiks pro dospělé.
TOMÁŠ HIBI MATĚJÍČEK
(1978) Fotograf, estét a kavárenský povaleč, komiksový publicista a produkční, absolvent VOŠ publicistiky v Praze. Čtyři roky
hlavní editor Komiks.cz, externě přispívá texty do řady českých
médií, příležitostný scenárista a komiksový redaktor. Programový ředitel Komiksfestu.
ONDŘEJ JIREŠ
(1983) Studuje na UK v Praze (mediální studia, studia nových
médií). Jako publicista, redaktor a editor se věnuje převážně
fantasy a komiksovým žánrům. Osmý rok šéfredaktor internetového magazínu Fantasy Planet, zabývá se např. také letteringem.
Držitelem ceny Akademie SFFH za knihu roku.
PAVEL KOŘÍNEK
(1981) Absolvent bohemistiky na FF UK (diplomová práce na
téma Narativní aspekty komiksu). V pokračujícím doktorském
studiu se věnuje analýze seriálových forem z hlediska teorie
vyprávění, o komiksu píše, když překoná vrozenou lenost.
Redaktor serveru Komiksarium.cz.
TOMÁŠ KŮS – TAJEMNÍK MURIEL
(1978) Básník, produkční, publicista.
Ke komiksu přišel jako slepý k houslím.
MICHAL OPITZ
(1980) Absolvent VOŠ filmové ve Zlíně, obor animace. V současné době pracuje jako animátor v Illusion softworks, dále
se věnuje tvorbě komiksů. Spolupracoval na vydání sborníku
Czekomiks.
TOMÁŠ PROKŮPEK
(1975) Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, pracuje jako
zástupce šéfredaktora časopisu Era 21. Editor komiksového
sborníku AARGH! (od r. 2000, spol. s T. Kučerovským). Píše komiksové scénáře, jeho komiksy byly publikovány v osmi zemích,
získal cenu pro nejlepšího českého scenáristu a dvakrát ocenění
na mezinárodním komiksovém festivalu v Bělehradě. Kurátor
několika přehlídek současného českého komiksu (např. Generace nula). Teoretické texty publikoval mj. v americkém časopise
International Journal of Comic Art.
JIŘÍ G. RŮŽIČKA
(1978) Absolvent oboru knihovnictví na FF UK. Věnuje se komiksům od útlého mládí, recenze na komiksy publikoval v Level
a Komiks.cz, v současné době působí jako redaktor kulturního

týdeníku A2. K jeho nejoblíbenějším postavám patří Hellboy
a Jimmy Corrigan.
LUKÁŠ RŮŽIČKA
(1988) Komiksový publicista a nejmladší člen poroty je odchovancem internetového magazínu Fantasy Planet, kde působí
jako editor komiksové rubriky a zástupce šéfredaktora. Dále se
stará o komiksovou sekci herního časopisu Score, spolupracuje
s magazínem CREW.
JOSEF SAKYK KŘENEK
(1974) Vystudoval tak akorát. V r. 2000 vystoupil ze vzduchoprázdna a založil server Komiks.cz, který dodnes řídí. V letech
2002 –2005 vydával komiksový fanzin Bedeman. Občas napíše
nějaký scénář nebo pomáhá při organizaci komiksových akcí.
JAN SAMOHEJL
(1977) Absolvent VOŠ publicistiky v Praze. Autor stripů publikovaných v různých časopisech a recenzí (internetový časopis
Českého rozhlasu a Komiks.cz). Po vzoru komiksového tvůrce
Harveyho Pekara pracuje jako informační pracovník v nemocnici.
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Sen z noci z 25. na 26. března 1998
David B. – Padoucnice 6, 2003
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Jak jsem jednou doma neměl už nic k jídlu
Mawil, 2007
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Povedený výlet do Bukurešti
Jean-Luc Cor nette & Karo, 2007
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Sen
scénář: Joanna Sanecka, kresba: Sylwia Restecka, 2003
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Voleman 2
Jiří Grus, 2007
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Street-strips
Vojta Šeda, 2006–2007
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Altoids komiks
Pasta Oner, 2007
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Altoids komiks
Jiří Grus, 2007

Altoids komiks
Dan Čer ný, 2007

24

KOMIKSFEST! 2007

katalog_hb01.indd 24

25.10.2007 7:52:44

Chcete se i Vy podílet na doučování sociálně slabých dětí?
Kontaktujte nás!

Doučko
scénář: Tomáš Hibi Matějíček,
kresba: Karel Jerie, 2007

DESIGN ©
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Madrid, 2006, foto © Brocco Lee

Adelaide, 2007, foto © witness 1

Vancouver, 2007, foto © Urban Mixer

Tintin – street-art
aneb Klasický komiks žije v ulicích současných měst
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Wellington, 2006, foto © dubh

Tbilisi, 2007, foto © shioshvili

Reykjavík, 2007, foto © V ictory Rose

1001 Nights in Mirrors
Martin FunkFu Svoboda, 2007
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1001 nights in mirrors
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Tyranie
okamžiku...




Mr. Květináč
Vojta Šeda, 2007

Pán času 2
scénář: Filip Novák, kresba: Hza Bažant, 2007
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vhrsti uvádí
Stala se mi jednou
na šichtě taková
zvláštní věc...

rozmazanou komiksovou taškařici

Jau! Mně se
rozmazala vrtačka!

Proč mi to najednou
nejde zašroubovat?

Héj, to ty jsi mi
rozostřil šupleru?

Já nevim, já si jen
rozbil brejle.

Ty grázle, ty ses mi
podíval na vrtačku!
Člověče,
kam zmizely
závity?

A proč jsi rozmazal
naše holky?

Brejle
Vhrsti, 2004
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Hele, na to bys moh’
klidně dostat invalidku.

Nechte toho,
chlapi. Zdá se, že
to vážně dělá on.

Taky by sis moh’
zažádat o nějakej
grant na nový brejle.
Je přece ve veřejnym
zájmu, abys dobře
viděl.

Nebo bys to moh’
prodat do cirkusu.

Zkusil jsem ty granty.

Ven!

Ven!

Ven!
Ven!
Ven!

Ven!

Take a hike!

Když jsem zašel ke svému
očnímu lékaři, pochopil jsem
bezvýchodnost celé sitace.

Co to má
znamenat?
Vy jste mi
rozmazal mou
oblíbenou
kravatu!
Já nevím, jak
to děláte,
ale tohle si
odskáčete!

A jak vám mám vůbec měřit zrak,
když mi tu ničíte přístroje?!
Ven!
A na nové brejle
zapomeňte!
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Tak jsem zavřel oči a udělal jsem noc.
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Spolužáci
Lucie Lomová, 2007
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DVOJÍ ŽIVOT ČESKÉHO KOMIKSU
PAVEL RYŠKA

I. CIZOKRAJNÁ ROSTLINA
Tomáš Prokůpek před pěti lety přirovnal český komiks k cizokrajné rostlině, přesazené
do jiného klimatického pásma. 1/ Je to metafora, která má potenciál vysvětlit potíže, s nimiž
český komiks zápolí celá desetiletí. 2/ Obsahuje ovšem i nadějné vyhlídky. Všichni přece
známe Příběh Brambory: navzdory konzervativním sedlákům a jejich počáteční nedůvěře
v novoty, jsme dnes ochotni považovat škrobové hlízy za odvěkou, přirozenou a nedílnou
součást rodné hroudy. Domestikace exotiky má ostatně silnou tradici. Vzpomínáte si na
reklamu na oplatky Opavia? Z darů naší země: čokoládové, kávové, kokosové...
Botanická metafora navozuje dojem, že do Čech byla přivezena jediná mateřská rostlina
v očekávání, že při náležité péči zesílí a rozkošatí se nad celým širým krajem. Přitom už
jen letmý pohled do historie svědčí o velkém množství sazeniček, které byly dováženy
z různých končin; a diverzita druhů je možná nejdůležitějším předpokladem každého růstu.
Podmínkou je ovšem možnost svobodného pohybu přes nejrůznější hranice. Dějiny našeho
„klimatického pásma“ bohužel zahrnují celá desetiletí, kdy byla prostupnost hranic omezená
nebo zcela nemožná. Během těchto dlouhých období izolace čeští umělci vyšlechtili zvláštní
odrůdy cizokrajných comics, podobně jako tomu bylo v případě místních variant moderního
umění. 3/ To má ostatně s osudy českého komiksu řadu shodných rysů – především v poválečném období, kdy byl modernistický formalismus, neslučitelný s potřebami lidu, odmítnut
podobně jako komiks, úpadkový brak, pro nějž nebylo v nové společnosti místo. Komiks
pak v podobě „obrázkových seriálů“ přežíval do 60. let, kdy se oba paralelní příběhy začaly
splétat, aby vytvořily současnou uvolněnou atmosféru všeobecné „výrobní činnosti.“

II. PŘÍBĚHY Z DĚJIN TAXONOMIE
Pátrání po kořenech českého komiksu začalo poměrně nedávno. V případě Ondřeje Sekory 4/
komplikovalo určení skutečných inspiračních zdrojů jeho ranných stripů samotné vymezení
komiksu jako média které „mísí více samostatných principů.“ 5/ Kramářské písně, politická
satira a karikatury specializovaných magazínů 6/ slouží při vyprávění národních verzí příběhu
komiksu jako legitimní zdroje. Principy jsou všude stejné, prastaré a vždy při ruce.
Proto ještě v roce 2003 mohla Blanka Stehlíková jako vzor Sekorových stripů uvést
Buschovy bilderbogen a zcela odmítnout vliv amerických animátorů. 7/ Jistě k tomu přispěla
skutečnost, že v Československu „pro seriály a comics [ve 20. letech] neexistoval přesný
termín. Ještě když v roce 1929 uveřejnily Lidové noviny reklamu na Pestrý týden, lákala čtenáře na „humoristické seriové obrazy.“ 8/ Samotný Sekora možné souvislosti se zámořským
děním zamlžoval důrazem na mravenčí práci při hledání Ferdovy fyziognomie. 9/ Intenzivní
zájem o entomologii jako hlavní východisko Sekorova stylu zpochybnila až studie Heleny
Žáčkové, 10/ která přišla se srovnáním podstatných rysů mravence Ferdy a kocourka Felixe,
králíka Oswalda nebo žabáka Flipa. 11/ Podobnost českého Mravence s produkty amerických
studií přitom byla zřejmá už před více než půl stoletím, kdy S. Neumann prohlásil, že Ferda
je „pouze dokladem toho, jak společnost nutila umělce, aby jí dělal paňáčky.“ 12/
V 60. letech se hvězdou českého komiksu – po úspěšném angažmá v Macourkově filmu
Kdo chce zabít Jessii – stává Kája Saudek. Jeho komiksy se v mnohém podobají očistné
lázni ironie, v níž se v téže době koupají američtí superhrdinové. Zámořské vzory jsou
ovšem (de)formovány specifickým dobovým kontextem, politickou situací socialistického
Československa. Ironizování supermanů v českém komiksu je v souladu s dobovým náhledem, který není jen optikou kulturní politiky strany, na plytkou amerikánskou zábavu.
Když se na konci 60. letech rozproudí diskuze na téma comics, texty publikované v drobném
sborníčku 13/ znovu zdůrazňují všeobecné a velmi starobylé pozadí média: „Dobré comics
umějí obnovit něco z renesančního údivu nad velkým dobrodružným světem, něco z homérského smíchu nad věčnou slabostí lidského plemene, něco z fantastické sítnice dětských očí,
leccos ze starých hrdinských mýtů a také z naivity, [...] mnoho z katarze, která zůstává nejživějším estetickým odkazem antiky, a ještě víc z bezprostřední radosti hry.“ 13/ V eseji Velká
prostota přichází Jaroslav Tichý s metaforou komiksu jako „trpěného záhumenku.“ 14/ Nedostatek sebevědomí a pocit zapomenuté periferie provázel český komiks až do současnosti. 15/
Zatímco se Československo v uvolněných 60. letech seznamuje s akčním komiksem, na
pořad dne se dostávají hnutím hippies a drogovou zkušeností inspirované undergroundové
comix. Čeští autoři sice znali Roberta Crumba, ale představa, že by v pražských ulicích
70. let kolportovali cyklostylované komiksy jako My First LSD Trip, 16/ je absurdní.
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POZNÁMKY
1/

Tomáš Prokůpek: Současný český
comics, Živel 21, 2002
2/
Příčinami malého zájmu veřejnosti se
zabýval článek Martina Foreta Proč Češi
nečtou komiksy, publikovaný v Lidových
novinách 31. dubna 2004.
2/
„[...] již samotný přenos myšlenek
z uměleckých center na periferie způsobuje
jisté posuny. [...] z perspektivy pařížských
kubistů mohla některá díla Bohumila Kubišty a Otakara Kubína působit jako kuriózní
nedorozumění, jako variace na kubistickou
formu bez pochopení vlastní podstaty
kubismu.“ Tomáš Pospiszyl: Srovnávací
studie, Agite/Fra 2005.
4/
Helena Žáčková přesvědčivě ukázala
zakladatelský význam ranného díla Ondřeje
Sekory, který „jako jediný v letech 1918–
–1939 v Československu soustavně kreslil
komiksové stripy v pravém slova smyslu.“
Helena Žáčková: Komiksové konvence
v díle Ondřeje Sekory, Umění 4/2006.
5/
Tamtéž.
6/
„Jako jinde i v Čechách se nacházejí
kořeny komiksu v karikatuře, humoristických časopisech vznikajících v 19. století
a v ilustraci z téže doby“. Tamtéž.
7/
„Mladý umělec jistě znal ze svých
dětských let seriály Wilhelma Busche,
jež vycházely ve Fliegende Blätter. Jako
učitelské dítě pravděpodobně listoval
Malým čtenářem s kreslenými seriály K. L.
Thumy, asi se mu dostal do rukou oblíbený
Scheinerův Kulihrášek či Smatkův Marbulínek, ale pro vlastní tvorbu tu nenašel téměř
nic, o co by se mohl opřít. [...] Ani Walt
Disney, s nímž bývá někdy srovnáván, ještě
nevymyslel svého Mickey Mouse, s ním se
v jeho filmové podobě Sekora seznámil až
za svého druhého pobytu v Paříži.“ Blanka
Stehlíková: Od seriálu k autorské dětské
knížce, In Ondřej Sekora/práce všeho
druhu, osobnost a dílo, Práh 2003
8/
Tamtéž.
9/
Sekora líčí genezi Ferdy Mravence jako
pozvolnou transformaci šestinohého hmyzu
do podoby okatého chlapíka se šátkem.
„Rozplynul by se mezi ostatními figurkami,
kdybych mu nakreslil zadeček trochu větší
a vzal mu kravatu. A jsem rád, že tyto nejdůležitější věci jsou tak jednoduché. Stačilo
si je představit, a nakreslily se už takřka
samy.“ Ondřej Sekora: Jak jsem kreslil
Ferdu Mravence, Úhor, 1939. Citováno
z knihy Ondřej Sekora/práce všeho druhu,
osobnost a dílo, Práh 2003.
10/
Helena Žáčková: Komiksové konvence
v díle Ondřeje Sekory, Umění 4/2006
11/
Otto Messmer vytvořil postavu, kterou
Paramount pojmenoval Felix the Cat, v roce
1919. Disneyův Oswald the Lucky Rabbit
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Kdo chce zabít Jessii?
1966

je z roku 1928. Z téhož roku je Iwerksův
Flip the Frog. Podle G. Bendazziho se postupně zbavoval žabích rysů, až na počátku
30. let „vypadal jako Mickey Mouse bez uší
a čenichu.“
12/
Citováno z knihy Ondřej Sekora/práce
všeho druhu, osobnost a dílo, Práh 2003
13/
Comics, Státní nakladatelství dětské
knihy, 1967. Pro srovnání s vyznavačským
tónem textů René Claira a Jaroslava Tichého se nabízí eseje Umberta Eca z knihy
Apocalittici e integrati, která vyšla o tři roky
dříve v Milánském nakladatelství Bompiani.
V překladu se s těmito texty měli čeští čtenáři možnost seznámit až v roce 1995.
14/
Jaroslav Tichý: Velká prostota,
In Comics, Státní nakladatelství dětské
knihy 1967.
15/
„Nezájem kritiky, ale především sama
problematická úroveň produkce, odkazuje
český seriál do postavení mlčky trpěného
kulturního záhumenku.“ Tamtéž.
16/
Robert Crumb: My First LSD Trip,
El Perfecto Comics, 1973
17/
Jan Patrik Krásný: O CI, hmyzu a Kombajnu, Aargh! 4/2003
18/
Jedna z podmínek, kterou ve své definici
komiksu navrhl v 70. letech David Kunzle,
vyžadovala, aby se komiks objevoval
v reprodukovatelné, tištěné formě masového média.
19/
Jedna z podmínek, kterou ve své definici
komiksu navrhl v 70. letech David Kunzle,
vyžadovala, aby se komiks objevoval
v reprodukovatelné, tištěné formě
masového média.
20/
„The artform – the medium – known
as comics is a vessel which can hold
any number of ideas and images.“ Scott
McCloud: Understanding Comics, Kitchen
Sink Press, 1993.
21/
Dělám obrázky pro reklamky – rozhovor s Bohumilem Fenclem, Aargh! 5/2005
22/
V edici Dobrodružství nakladatelství
Divus dosud vyšlo pouhých deset svazků;
prvním byl 96 hodin u Vokouna na statku
Michala Vimmera v roce 1999.
23/
Michal Jindra: Komiksy doktora slizu,
Divus 2001. David Kalika: Tučňák, Divus
1999; Kakalíkovy komiksy, Divus 2001.
24/
Polemické ohlasy na komiksy z edice
Dobrodružství shrnuje článek Ivana Mečla
Zbloudilí bojovníci, Umělec 1/2002.
25/
David Hume: O měřítku vkusu In Estetika, Vutium 2004

Na realitu českého komiksovéhu undergroundu zavzpomínal v roce 2003 Jan Patrik Krásný:
„Na přelomu let 77–78 vznikla dvě čísla [komiksového sborníku Kombajn]. [...] Kombajn
jsme původně zamýšleli vydat načerno tiskem, proto se nechaly zhotovit i filmy pro sítotisk.
S tím však byly spojeny tak obrovské problémy finanční i konspirativní, že bylo třeba
uvažovat o náhradním řešení. Nakonec to skončilo realisticky, jak jinak, u nákladu několika
zaručeně originálních fotokopií, které už dávno někam odvál čas.“ 17/
Zatímco teorie komiksu 70. let stavěly požadavek masové šiřitelnosti do základů definic
média, 18/ český underground směřoval k radikální antitezi. Z předlistopadových dob se
zachovalo velké množství strojopisných podomácku vázaných samizdatů, ale nezávislý
komiks je raritou. Český komiksový underground 70. let měl specifický průběh i konce;
podobně jako jiné importované sazeničky...
Jestliže cizokrajná rostlina komiksu nesla nedozrálé, deformované nebo nahořklé plody,
předpokládalo se, že to způsobuje především nepříznivé místní klima. Pokud se podmínky
změní, pak také úroda bude větší a plody chutnější. Opět zde figuruje představa komiksu
jako v podstatě neměnného principu, spojeného s inertní formou, anebo, jak to vyjádřil
Scott McCloud, nádobou, kterou je možno naplnit jakýmkoliv obsahem.

III. MÝTUS ČISTÉ NÁDOBY
Třebaže kniha Understanding Comics Scotta McClouda nebyla zatím přeložena do češtiny,
od prvního vydání v roce 1993 vychází dotisky, které jsou k dostání i v pražských knihkupectvích. Přirovnání komiksu k prázdné nádobě navíc najdeme hned na začátku knihy,
takže se objevilo i v krátké ukázce, publikované časopisem Crew. 19/
McCloud tvrdí, že „médium – umělecká forma jménem komiks – může být naplněno
libovolnými ideami a obrazy.“ V původním textu se mluví o nádobě, 20/ naplněné koktejlem
stylů, žánrů, témat a trendů; jakmile se z ní McCloud napije, vyprskne obsah a konstatuje,
že každý máme jiný vkus. Ten přitom není východiskem k ustavení hodnotového měřítka.
Přes problematická východiska (i důsledky, které implikuje oddělení formy a obsahu) má
Understanding Comics porozumění pro nejrůznější experimenty.
Understanding Comics vychází v době, kdy je konečně možné také v bývalém Československu publikovat cokoliv a pokusit se naplnit „čistou nádobu“ vlastním obsahem, který
nebude cenzurovat žádný svazácký kádr. Po několika neúspěšných pokusech však přichází
rozčarování. Svoboda projevu a dostupnost tiskových technologií jen zesilují zklamání, že
nepřichází očekávaný zlatý věk. Veřejnost na počátku 90. let o komiks nijak zvlášť nestojí.
Ještě v roce 2004 si Bohumil Fencl v rozhovoru pro Aargh! povzdechl nad svými bezcennými zkušenostmi komiksového kreslíře, které se „u nás“ nedají použít: „To by musel být
odbyt někde z Evropy.“ 21/ Zlaté české ruce byly nuceny zůstat v klíně. Realizace podle
velkých vzorů je nemožná a jakákoliv alternativa potupná.
Příznivci komiksu byli dobou cenzury, utlačování a nepochopení zoceleni a zvyklí na ledacos. Jistě by v semknuté komunitě znovu celá léta vzdorovali nepřízni osudu. Připraveni
ale nebyli na vandalismus autorů z edice Dobrodružství. 22/ Když se na konci devadesátých
let objevily na českém záhumenku nešlechtěné odrůdy komiksů Michala Jindry a Davida
Kaliky, 23/ zavládlo mezi fanoušky silné rozladění. 24/ Proč byly jejich reakce tak podrážděné?
Třebaže je komiks považován za nejsvobodnější médium, existují zde i zcela určité představy o tom, co komiksem rozhodně není. Určitou hranici naznačil Bohumil Fencl ve výše citovaném rozhovoru pro Aargh! poznámkou o komiksech „od holky, která si doma pastelkama
barví nějaké nesmyslné obrázky,“ s nimiž musel sdílet na začátku 90. let stránky časopisu
Kometa. Osobní vkus je tradiční a legitimní součástí hodnocení umění; potíže začínají
ve chvíli, kdy okolní klima umožní, aby generoval závazné podmínky. Měřítkem vkusu se
zabýval už David Hume; ačkoli konstatoval, že estetické soudy o tom, co je v umění dobré
či špatné „neodkazují k ničemu kromě sebe samého,“ 25/ je souběžná existence různých
mínění často problematická.
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DVOJÍ ŽIVOT ČESKÉHO KOMIKSU
PAVEL RYŠKA

IV. LILIE A KOPR
Na přelomu let 2002/2003 proběhla v ČMVU výstava Český komiks (?) a výtvarné umění.
Mnohokrát kritizovaný text Petra Štěpána v doprovodném katalogu se pokusil ve zkratce
zmapovat spletitou historii vztahů mezi „elitářskými doktrínami a pop-kulturou.“ 26/
Požadavek na propojení umělecké avantgardy s masovým publikem, vyslovený koncem
30. let, 27/ se začal naplňovat nepředvídatelným splétáním paralelních linií populárního
a vysokého umění, které bylo dovršeno v postmoderních fúzích 90. let.
Celá dlouhá léta umělci využívali komiks jako poddajnou matérii, snadno dostupný zdroj
obrazových schémat a sociálních klišé. Situace se však přinejmenším od 90. let mění: stále
více autorů používá komiks zcela intuitivně jako McCloudovu „prázdnou nádobu“, ovšem
bez ohledu na omezení diktované jejím tvarem nebo normovanou jakostí obsahu.

26/

Petr Štěpán: Český komiks (?)
a výtvarné umění, ČMVU 2003.
27/
Jindřich Chalupecký: Svět, v němž
žijeme In J. Ševčík, P. Morganová, D. Dušková: České umění 1938–1989, Academia
2001.
27/
Vendula Chalánková: Žít jako kaskadér,
Galerie Eskort 2004.
28/
Ve smyslu pozice neschválené zkušenosti vůči autoritě, o níž psal Georges Bataille
ve Svrchovanosti (česky Herrmann & synové 2000) a Vnitřní zkušenosti (česky
Dauphin 2004).

Ačkoliv jsou možnosti otevřené všemi směry, český komiks jako by stále potřeboval ujištění, že je na té správné cestě. Výrazného uznání se mu dostalo vydáním Anna en cavale
Lucie Lomové ve francouzském nakladatelství Editions de l´AN 2.
Kritika pochválila „grafiku blízkou ligne claire“, kterou Lucie Lomová „dává tvář českému
komiksu.“ Tento optimalizovaný, hezky nakreslený komiks je zajímavé srovnat s kolážovanými stripy Venduly Chalánkové Žít jako kaskadér. 27/ Obě práce jsou si podobné motivem
volného pádu životem. Zatímco u Lucie Lomové je podřízen komplikované hře s různými
žánry, Vendula Chalánková jej opakuje v soudržné řadě mikropříběhů. Přitom nejde o to,
který příběh je uvěřitelnější. Zásadní rozdíl ve způsobu práce zmíněných autorek není ani
v jejich rozsahu nebo stylu, ale v poměru k autoritě. 28/ Vendula Chalánková a její kaskadérské stripy jsou ke každé autoritě lhostejní. Důsledkem je malý náklad a nulové příjmy,
ale také sebevědomí a pocit nezávislosti, což je nakonec možná důležitější zisk, než (jistě
povzbudivá) pochvala od nejbližších příbuzných. Důležitý je také fakt, že používání koláže
(stejně jako jiných technik moderního umění) v komiksu už není spojováním paralelních
světů. Vysvobození z vazby na dualitu vysoké/nízké naznačuje, že český komiks konečně
přestává žít dvojím životem.
Pokud kdy existovala nějaká mateřská rostlina komiksu, leží už dávno na kompostu, z nějž
raší množství nových výhonků. Obměnou známé kvízové otázky bychom se mohli nakonec
zeptat: může se potkat na jednom záhoně lilie a kopr? Pravděpodobnost výhry je poměrně
vysoká. Je to přesně padesát na padesát.
Vendula Chalánková
2003
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NĚKOLIK ŽEN RŮZNÉHO VĚKU...
... ANEB TYPOLOGIE HRDINEK V POLSKÉM KOMIKSU
MICHAŁ SŁOMKA

1/

Rusek Adam, Leksykon Polskich bohaterów i serii komiksowych, Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2007, s.150
2/
Szyłak Jerzy, Komiks i okolice pornografii, Gdańsk 1996
3/
Krzysztof Kieślowski, Siedem kobiet
w różnym wieku, 1978
4/
Hlavní hrdinkou jednoho z románů
v obrazech – oblíbené protokomiksové
formě z 19. století – je vdova Dulská. Pani
Dulska, jej kotka i piesek, Warszawa
1860. Viz: Rusek Adam, Tarzan, Matołek
i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe
w Polsce 1919–1939, Biblioteka Narodowa,
Warszawa 2001, s. 26
5/
Rusek, Leksykon..., s. 55–57, Rusek,
Tarzan..., s.104–105
6/
Przygody Fucinki, Katowice 1937
7/
Rusek, Tarzan..., s. 90

Ačkoli Adam Rusek, jeden z předních badatelů polského komiksu, tvrdí, že „hlavní hrdinové
polských obrázkových seriálů jsou velmi zřídka ženského rodu”, 1/ najdeme v naší komiksové tvorbě velmi zajímavé typy hrdinek.
V Polsku existuje několik studií, které se problematice žen v komiksu věnují; jde především
o texty v tematických číslech komiksových časopisů. Za všechny zmiňme alespoň krakovský magazín „KKK”, ve kterém se v roce 2004 objevil článek O ženách nejen v polském
komikse (O kobietach w komiksie, nie tylko polskim), nebo třetí číslo časopisu „Zeszyty
Komiksowe” (Komiksové sešity) z roku 2005. Obě čísla se věnují vývoji hrdinek ve 20. století. Zcela zvláštní kategorií kritické reflexe žen v komiksu jsou pak studie, které zkoumají
erotiku a sex. 2/
Všechny výše zmíněné práce přináší poměrně jednotný obraz ženy jako sexuálního symbolu,
a to jak v samotném zobrazení, tak ve vyprávění. Tato nejtypičtější, schematická podoba
ženy se zrodila v žánru fantasy, kde fyzicko-symetrická krása žen tvoří jeden z hlavních
výrazových prvků. Komiks už se ale dnes neomezuje pouze na tuto variantu a zaslouží si,
abychom reflektovali jeho jednotlivé žánrové varianty. Lze tedy mluvit o typických hrdinkách
historického, fantastického nebo erotického komiksu. Pro toto stručné a jistě ne vyčerpávající setkání s hrdinkami polského komiksu jsem zvolil obecnější, panoramatický přehled.
Zkusím hrdinky komiksu rozdělit podle kritéria věku a společenského statutu. Umožní nám
to na jednu stranu představit široké spektrum ženských postav, na druhou stranu se leccos
dozvíme i o jejich vlastnostech a rolích, které jim připisují autoři. Inspiroval jsem se filmem
Krzysztofa Kieślowského – Siedem kobiet w różnym wieku (Sedm žen různého věku). 3/
Kieślowski v tomto dokumentu přibližuje baletky různého věku a současně citlivě zachycuje
i symbolický rozměr skutečnosti. Komiksová děvčata, náctileté, ženy i babičky jsou hrdinkami polských komiksů od jeho narození. 4/ Nejčastěji jsou již dospělé a často boří tradiční
schematickou triádu: matka, maželka, milenka.
Nejmladší zástupkyně nežného pohlaví jsou v polském komiksu zastoupeny málo. Nejzajímavější předválečnou komiksovou hrdinkou byla určitě Fučinka. Malá dívka ze Slezska
s charakteristickými copánky a kulatým obličejíčkem se poprvé objevila v „Malém Hostu”
(Mały Gość), příloze katolického „Nedělního Hostu” (Gość Niedzielny), v únoru 1934. První
tři roky všechny díly spojovala jen postava hrdinky. Jeden její příběh se vždy vešel do
jednoho dílu. Roku 1937 se čtenáři vydali na Cestu Fučinky okolo světa (Podróż Fucinki naokoło świata). Během tohoto více než padesátidílného cyklu, který vycházel až do
roku března 1939, Fučinka procestovala různé země i kontinenty. Fučinka má za sebou
i filmovou kariéru v USA, kde jí vzdává čest sám Charlie Chaplin. Během zahraničních cest
vystupuje Fučinka jako velká vlastenka, když propaguje polské tance a odmítá charleston. 5/
V roce 1937 vyšla dokonce samostatná publikace s jeími příhodami. 6/
Na další zajímavou dívčí postavu jsme čekali velmi dlouho, ale nakonec se objevily hned dvě
– Zoša a Maři. První z nich je obyvatelka dnes už legendárního městečka Mikropolis, druhá
vypráví o svých příhodách v Polsku během výjimečného stavu (vyhlášen 13. 12. 1981 – pozn.
překl.). Při té příležitosti stojí zato připomenout i jeden zajímavý, ještě předválečný komiksový
vydavatelský počin. Jednoho z tehdejších vydavatelů inspiroval úspěch obrázkového časopisu
s příběhy pro chlapce a rozhodl se něco podobného vytvořit i pro dívky. V květnu vyšlo první
číslo obrázkového týdeníku „Jaro” (Wiosenka). Jak ale konstatuje Adam Rusek, poptávka asi
nebyla vysoká, protože už po čtyřech číslech se stalo „Jaro” přílohou jiného časopisu.7/
Mezi dospívajícími hrdinkami je nejdůležitější Jonka autorky Szarloty Pawel, jedna z hlavních postav Příběhů Jonky, Jonka a Kleksa (Przygody Jonki, Jonka i Kleksa), které vypráví
o životě náctiletých v realisticko-poetických kulisách. Jonka byla vždycky rozumější než její
kolega Jonek, ale zase se vyznačovala stereotypními ženskými vlastnostmi, jako je strach
z hlodavců nebo záliba v pěkném oblečení. Úplně jiný typ představovala jedna z nejoriginálnějších ženských postav v polském komiksu: Žoržeta. Holka punkera Blixy ve stejnojmenném seriálu Blixa a Žoržeta (Blixa i Żorżeta) se pohybuje, stejně jako její kluk, ve velmi
nezávislých kruzích alternativní kultury. Neortodoxní pár nesouhlasí s měšťáckým světem,
který je obklopuje, hledá hlubší hodnoty a odkrývá mnoho společenských předsudků
a schémat v životě i myšlení. Mnoho z nich se týká právě žen a obecně zacházení s něžným pohlavím. Žoržeta je ve vztahu s Blixem tou intelektuálně i emocionálně vyzrálejší.
Autor Blixa a Žoržety Krzysztof Owedyk stvořil velmi zajímavé komiksové duo a také jeden
z nejlepších partnerských vztahů v polském komiksu.
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NĚKOLIK ŽEN RŮZNÉHO VĚKU...
... ANEB TYPOLOGIE HRDINEK V POLSKÉM KOMIKSU
MICHAŁ SŁOMKA

Hrdost a samostatné myšlení charakterizují i další komiksovou hrdinku, Emilii. Žoržeta
je však spíše citlivá intelektuálka a outsider, zatímco Emilie tvrdou rukou vládne dvěma
silákům a drsňákům: Tankovi a Profesorovi, kteří se neustále zaplétají do bláznivých
a dobrodružných situací. Emilie představuje se svou grácií zločince, přitažlivostí modelky
a inteligencí speciální agentky málo častý, ale velmi povedený příklad netuctové postavy
dobrodružných příběhů.

8/

Rusek, Tarzan…, s. 65

Nejpočetnější skupinu hrdinek tvoří dospělé ženy, které zároveň představují mnohem více
psychologických typů a profesí. Dospělé hrdinky můžeme rozdělit na postavy realistické
a fantasticko-pohádkové.
Polský komiks se nemůže pochlubit žádnou výraznou postavou matky, ačkoli v hodně
seriálech a komiksem se samozřejmě vyskytují mámy. Důležité jsou zejména v komiksech,
jejichž děj se odhrává v době druhé světové války. V seriálech z 80. let Tajemství Zlaté
Mačety (Tajemnica Złotej Maczety) nebo Deset z Velké Země (Dziesięciu z Wielkiej Ziemi)
vystupují postavy matek náctiletých chlapců, kteří se setkávají se staršími spolubojovníky.
Příběhy zkušenějších vojáků pak umožňují posouvat se v čase i o několik desetiletí. Komiksové matky jsou v těchto případech sice aktraktivní a upravené ženy, ale jejich role spočívá
v přípravě cukroví a zavařenin pro své syny a vypravěče vojenských historek.
Nejzajímavějšími postavami žen jsou dvě hrdinky v Polsku velmi populárního seriálu Kajko
a Kokoš (Kajko i Kokosz) autora Janusze Christy. Děj se odehrává v knížecím městě správce Mirmila, jehož vyvolenou je Lubava. Věrná a starostlivá manželka má na starost nejen
svého muže, ale i další obyvatele osady. Hrdinové komiksu se vyznačují určitou bezstarostností, zatímco jejich partnerky musí stát oběma nohama pevně na zemi. Lubavě ale dochází
po čase trpělivost a nevybíravě hrozí Mirmilovi odchodem k mamince. Další hrdinka stejného komiksu, Baba Jaga (Ciotka Jaga), je ženou zbojníka Lamželeza (Łamignata), který dle
starého charitativního zvyku bohatým bere a chudým dává. Jaga je pokroková čarodějnice,
ačkoli se vždycky objevuje v šátku, který v tehdejší době nosily už jen ženy na vesnici.
Výčet dospělých hrdinek, které vystupují v sociálně-právních vztazích z muži, ukončím
zmínkou o dvou hrdinkách polského předválečného komiksu. V té době se objevovalo
hodně obrázkových příběhů o životě různých společenských vrstev a jejich představitelů.
Lodžský „Express” vydával: Lola Gzyms – lodžská Titin (Lola Gzyms – łódzka Titin) a O tom,
jak se Kiča malá velkou hvězdou státi chtěla! (O tem, jak to Kicia mała, wielką gwiazdą
zostać chciała!). 8/
Zvláštní skupinu ženských hrdinek tvoří společnice, partnerky komiksových hrdinů. Míra
jejich samostatnosti a význam záleží na autorech. V tzv. „kapitánských” polských komiksových seriálech, Klossovi (Kapitán Kloss), Żbikovi (Kapitán Żbik) nebo Pilotovi vrtulníku (Pilot
śmigłowca), mají ženy různé profese, od policistky a pilotky po kunsthistoričku a umělkyni.
Charakteristické je, že v těchto seriálech zcela chybí hlubší partnerské vztahy. V několika
desítkách dílů příběhů policisty Kapitána Żbika potká hlavní hrdina mnoho atraktivních
žen, ale s žádnou nenaváže delší vztah. Oficiální puritánství socialistického systému něco
podobného nedovolovalo. Muž a žena mohli být aktraktivní, ale fyzický nebo ještě hůře
sexuální kontakt nepřicházel v komiksech v úvahu. Pozadím vztahu mezi ženami a muži
mohlo být jen zaměstnání, boj s okupantem (samozřejmě jen německým) a služba vlasti.
Občas se mohly objevit scény z klubů a estrád, které ovšem sloužily morální kritice: opilí
Němci nebo zločinci nechutným způsobem svádí dívky a ženy kolem sebe.

Kapitán Kloss
scénář: Zbigniew Safian,
Andrzej Szypulski,
kresba: Mieczyslaw Wisniewski
1971

V druhé polovině 80. let se situace radikálně mění. Hlavně dva zvířecí hrdinové v tomto
směru vyvíjejí velmi silnou aktivitu. Jirka Ježek (Jerzy Jeż) se nebrání svodům všeho druhu
a při svých jízdách na skateboardu potkává především povolné dívky, které jako by vypadly
z hip-hopových klipů, kde tvoří spolu s bazénem hlavní vybavení luxusní vily. S podobnými
hrdinkami se setkáme v komiksech Hezoun Kic (Kic Przystojniak). I tento akční zajíc rád
tráví svůj volný čas ve společnosti lepých děv.
Dalším příkladem komiksové partnerky může být společnice Silného Štefana (Stefan Mocny), hrdiny obrázkové reklamy na cigarety. Patří mezi schematické ženské postavy: je ozdobou svého přítele a má samozřejmě skvělou figuru a blond vlasy. Přesto nejsou komiksové
hrdinky v reklamách jen maskoti a sličné děvy. Kunegunda Sitko, emancipovaná vdova,
propagovala ve 30. letech 20. století v obrázkových příbězích v časopise „Poštovní spojka”
(Łącznik Pocztowy) nejrůznější přístroje a náčiní jako rádia, kola nebo kajaky.
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9/

Rusek, Tarzan…, s. 60

Po vypuknutí italsko-etiopské války se hrdinkou komisků stala příslušnice etiopské armády,
která se svými spolubojovnicemi bojovala proti italskému útočníkovi. 9/ Emacipovaná Apolona Bywalec zase v ženském časopise „Přítelkyně” (Przyjaciółka) v roce 1954 bojovala jako
správná socialistická žena proti zpronevěře a nedostatkům v zásobování.
Ne všechny partnerky mužských hrdinů se vejdou do výše zmíněných škatulek.
Tadeusz Baranowski stvořil pro svého nezapomenutelného Profesůrka Nervózku asistentku Entomologii Motýlkovou, praktickou a samostatnou ženu. Péči o Nervózku, který žije
s hlavou v oblacích, zvládá s lehkostí a dokáže se věnovat i vlastní práci. Stejně rovnoprávná
je i partnerka Likvidátora, komiksového ekoteroristy, který nekompromisně a brutálně bojuje
se všemi, kteří porušují jeho přísné ekologické normy. Likvidátorka je jeho pravá ruka a velmi
účinně a samostatně mu pomáhá potírat zlo. Sama přitom ještě bojuje s diskriminací žen
a šovinizmem. Ryszard Dąbrowski, jejich komiksový otec, sám pochází z punkovo-alternativních kruhů a na jeho hrdinech se je to vidět. Entomologie Motýlková i Likvidátorka se pohybují na hraně mezi fikcí a realitou. První z nich je hrdinka pohádkového komiksu, ale formálně
velmi propracovaného, s četnými citáty a narážkami na společenskou realitu, který kalde
velké nároky na čtenáře. Podobně jako Likvidátorka Dąbrowského je ale pořád „jen” nakreslenou postavou, která má velmi specifický vztah ke skutečnosti, do níž se snaží zasahovat.
V polském komiksu nenajdeme skoro žádnou babičku nebo stařenku, pomineme-li skutečně letmé, epizodní role. Jediná výraznější je babička Ozrabala z Mikropolis, láskyplná a tak
trochu kouzelná postava, která nám musí vyplnit bílé místo v této věkové kategorii.
Shrneme-li naši vyhlídkovou jízdu, můžeme říci, že máme mezi komiksovými hrdinkami
hodně typů a několik silných osobností, citelně ale chybí ty úplně normální a obyčejné.
Hrdinky, které by nebyly stylizované a schematické, zkrátka holky z masa a kostí. Komiks
dnes nevnímáme jako pohádku, čistou fabulaci a výplod fantazie, ale jako médium, které
citlivě reflektuje náš každodenní život. Za všechny snad mohu zmínit komiks Projekt člověk
(Projekt człowiek) Agaty „Endo” Nowické, který je svébytným deníkem příběhu holky
a kluka, kteří spolu čekají dítě. Nowická přibližuje jednotlivé stavy a zážitky těhotné dívky
a zároveň poukazuje na trochu směšné a šablonovité chování jejího okolí. Hrdinkou je plnokrevná postava, skvěle podaná komiksovým jazykem. Skrze individuální osud se Nowické
podařilo skvěle zachytit a popsat svět současných třicátnic. Doufejme, že se poslední slova
jejího komiksu, kdy hrdinka drží své dítě a říká, že „toto je nový projekt”, stanou prorockými i pro polský komiks. Že se v něm brzy narodí zajímavé a zároveň obyčejné postavy žen.

Dekameron
scénář: Tomasz Marciniak,
kresba: Aleksandra Czubek-Spanowicz, 2000
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AAARGH! ANEB ŘEKNI TO KOMIKSEM
... ANEB TYPOLOGIE HRDINEK V POLSKÉM KOMIKSU
LUCIE KNĚŽOURKOVÁ

Obraz Polska nám česká média v poslední době vykreslují poměrně monotónně. Urážlivé
a kontroverzní výroky politických představitelů střídají informace o náboženské nesnášenlivosti, demonstracích proti potratům a homofobii. Občas problesknou spory o kánon školní
četby, jindy nám den zpestří zpráva o pilotech padajících nedisciplinovaně za státní hranici
(MF Dnes, 18. srpna 2007). Proto možná leckoho překvapí výstava, kterou v rámci letošního KomiksFESTU připravila Centrala (Central Europe Comics Art) v čele s Michałem Słomkou. Jmenuje se „Žena v (polském) komiksu – autorky“ a mohla by konečně dokázat, že
naši severní sousedé řeší stejné problémy jako my, a že mediální realita má se skutečností
jen málo společného. Polky rozhodně netrpí předsudky a nenaplňují genderové stereotypy.

Text vyšel v Literárních novinách 41/2007

Ačkoli program KomiksFESTU bude nabitý, polská tvorba by rozhodně neměla návštěvníkům ujít. Už jen proto, že Centrala, která k nám přiveze polské komiksy, se neomezuje jen
na vlastní píseček, ale chce prezentovat tvorbu celé Střední Evropy. Tu vnímá jako velmi
široký pás od severu k jihu, od Litvy k Srbsku, od moře k moři. Český komiks do něj samozřejmě patří a kontakty mezi polskou a českou scénou se utěšeně rozvíjí. Pro duchovního
otce projektu, Michała Słomku, představuje komiks seismograf společenských nálad, tabu,
předsudků a traumat. Mezilidských, historických, genderových, nadnárodních, generačních,
nacionálních… Propojení přímočaré karikatury se svobodou a náročností výtvarného projevu
činí z komiksu žánr na pomezí vysokého a nízkého umění. Balancuje mezi kýčem, popkulturou a existenciální výpovědí, ze všeho si tak může vybrat své výrazové prostředky. Omezená
možnost verbálního projevu nutí autory k úspornosti, maximální sdělnosti na minimálním
prostoru. Jazyk se blíží hovorovému, zejména užitím vulgarismů a citoslovcí. V době, kdy
nás zkratkovitost provází na každém kroku, od esemesek po vysvětlování politiků, kde přišli
ke svému tučnému kontu, je komiks možná opravdu nejlepší výpovědí o okolním světě.
Centrala zdůrazňuje především vrženost komiksu do reality, snaží se obnažovat styk
obrazu a skutečnosti, tvůrce a okolí, slova napsaného a vyřčeného. O tom svědčí i série
výstav „Společnost a skutečnost v českém (polském, slovenském) komiksu“, která se
uskutečnila v tomto roce. Český komiks je Centralou obzvláště protěžovaný, klubokavárna Meskal v Poznani hostila už výstavu „Minulost v českém komiksu“ a také autora
trilogie o hrdinném nádražákovi Jaroslava Rudiše. První díl, Bílý Potok, vyjde v Polsku
v říjnu, další budou záhy následovat. Zaujetí pro českou tvorbu vychází z obecné fascinace Poláků kulturou svých jižních sousedů, která je pro ně jiná i blízká zároveň. Například
už pojetí hrdiny a hrdinství, pro tradiční komiks velmi důležité, se u nás a Poláků velmi
liší. To ukazuje i porovnání příběhů ze druhé světové války – proti výraznému Kapitánu
Klossovi nebo Żbikovi stojí u nás snad jen hrdinové Atentátu bratrů Saudkových. Heroické postavy více sluší žánru historického komiksu, který je u nás ještě v plenkách, zatímco
za severní hranicí navazuje přinejmenším na tradici válečných sérií. V Československu
vévodily Rychlé šípy a ačkoli nemůžeme mít nic proti Jestřábovi a jeho ideálům kamarádství, nelze popřít, že komiks byl u nás dlouho vnímán spíš jako přechod od leporela ke
knize, tedy četba určená dětem a mládeži. Dnes se ale situace rychle mění a naši tvůrci
se mohou směle konfrontovat s dalšími Středoevropany. Právě Centrala jim pro to nabízí
prostor, kromě teorie a estetiky komiksu se věnuje i sbližování a prezentaci středoevropských zemí a jejich vydavatelství, časopisů a autorů. K tomu slouží i nově založená ediční
řada Knihovna Centrály (Biblioteka Centrali).

Bílý Potok
obálka polského vydání (2007)
Jaroslav Rudiš & Jaromír 99

„Na rozvalinách berlínských zdí a železných opon, ale také na nových plotech, na freudovských pohovkách v ordinacích nových identit, v rychle se měnících cestovních pasech –
CENTRALA jako orodovnice komiksové kultury s hrdostí iniciátorky i pokorou následovnice
mává stripy komiksů v barvách všech vlajek světa.“ (přel. aut.) Manifest Centraly dobře
ukazuje, že se projekt snaží hledat onu proklamovanou skutečnost hlouběji, nechce komiks
odsoudit do role pouhého odrazu či obrazu okolního světa, povrchní kritiky nebo posměšné
karikatury. Komiks svou schopností rychle a spontánně vznikat a zanikat dokáže pružně
reagovat na aktuální společenská témata, zároveň je ale vždycky představit skrze originální
autorský rukopis. Zejména bolestivé středoevropské dějiny stále čekají na reflexi a diskusi
a komiks dokáže vtipně ale ostře obnažovat naše pečlivě ukrývané rány a komplexy. Jakýma očima se na svět dívají autorky polských komiksů se brzy dozvíme. Co pro nás ještě
Poláci přichystali v rámci KomiksFESTU? Michał Słomka v divadle Archa představí typy
hrdinek: náctileté, něžné manželky i ženy-vamp, sexy letušky, ekoteroristky, ozdoby
tajných agentů i bojovnice podzemní armády. To vše doprovodí projekce, kde si všechny
bohyně komiksových stripů může každý zájemce prohlédnout do detailu. A komu by tahle
nálož polské kultury nestačila může zamířit do Polského institutu, kde na něj čekají dokumentární filmy, mimo jiné i o slavném kapitánu Żbikovi…
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NOMINACE NA CENY MURIEL 2007

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ SCÉNÁŘ

NEJLEPŠÍ PŘEKLADOVÁ KNIHA

NEJLEPŠÍ PROPAGAČNÍ POČIN

 Anna chce skočit
Lucie Lomová
(Meander)

 Batman – Arkham: Pochmurný dům
v pochmurném světě
Grant Morrison / Dave McKean
(Crew)

 comicsDB.cz
(www.comicsdb.cz)

 Nitro těžkne glycerinem
Štěpán Kopřiva / Jiří Grus
(Crew)
 Oskar Ed 3
Branko Jelinek
(Mot)
 Za vším hledej doktora Ženu
Džian Baban, Vojtěch Mašek /
Vojtěch Mašek, Jan Šiller
(Tichý syndikát)

 Padoucnice 5
David B.
(Mot)
 Persepolis 1
Marjanne Satrapi
(BB Art)
 Srdce Impéria
aneb Odkaz Luthera Arkwrighta
Bryan Talbot
(Comics Centrum)

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ KRESBA
NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ PŘÍBĚH
 Nitro těžkne glycerinem
Štěpán Kopřiva / Jiří Grus
(Crew)
 Oidipus Rex
Karel Jerie
(Garamond)
 Voleman 1
Jiří Grus
(Korea Studio)

NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ KNIHA
 Anna chce skočit
Lucie Lomová
(Meander)
 Nitro těžkne glycerinem
Štěpán Kopřiva / Jiří Grus
(Crew)
 Oidipus Rex
Karel Jerie
(Garamond)

 Jednou za život
Lela Geislerová
(Aargh! 6)
 Kamarádi
Pavel Čech
(Aargh! 6)

 Komiksárium.cz
(www.komiksarium.cz;
SEQENCE o.s.)
 KomiksFEST! 2006
(Labyrint revue + SEQENCE o.s.)
 výstava Současný český komiks
(putovní)
(SEQENCE o.s.)

NEJLEPŠÍ LETTERING
 Batman – Arkham: Pochmurný dům
v pochmurném světě
Grant Morrison / Dave McKean
(Crew)
 Pascin
Joan Sfar
(Mot)
 Sandman: Hra o tebe
Neil Gaiman / různí
(Crew)

 Odkaz
Miloš Mazal
(Zkrat 6)

NEJLEPŠÍ KOMIKSOVÝ STRIP

 Topologie jednoho léta
Tomáš Kučerovský
(Aargh! 6.9)

 666 případů inspektora Pinzetty
Petr Pavlán
(Metro)

NEJLEPŠÍ PŘEKLAD

 Hana a Hana
Miloš Čermák / Miloš Gašparec
(Reflex)

 Království tvé
Mark Waid / Alex Ross
(BB Art + Crew; překlad Viktor Janiš)
 Pascin
Joan Sfar
(Mot; překlad Hana Zahradníčková)

 Hovory z Rezidence Schlechtfreund
Džian Baban, Vojtěch Mašek /
Vojtěch Mašek
(A2)

SÍŇ SLÁVY
 Preacher 2: Až do konce světa
Garth Ennis / Steve Dillon
(BB Art + Crew;
překlad Štěpán Kopřiva)
 Sandman: Hra o tebe
Neil Gaiman / různí
(Crew; překlad Viktor Janiš)

 Jaroslav Němeček
 Miroslav Schönberg
 Vlastislav Toman
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SEZNAM KOMIKSŮ 2006/2007

Níže uvedené komiksy vyšly v rozmezí
leden 2006 až červen 2007, a byly tak
nominovány na ocenění Muriel 2007.
Na základě dalších dodatků porotců
je seznam oproti nominační listině
mírně doplněn.

 Anna chce skočit
Lucie Lomová
(Meander)

 Comicsové legendy 13:
Wolverine – kniha 04
(Netopejr)

 Asterix 25: Velký příkop
Alberto Uderzo
(Egmont)

 Comicsové legendy 14:
Spider-Man – kniha 05
(Netopejr)

 100 nábojů: První výstřel, poslední
šance
Azzarello / Risso
(BB Art + Crew)

 Asterix 26: Asterixova odyssea
Alberto Uderzo
(Egmont)

 Conan: Dcera pána mrazu
a další příběhy
Kurt Busiek / Cary Nord
(Comics Centrum)

 Aargh! 6
(Analphabet Books)
Klacek & Fracek 9: Kauzalita
Štěpán Kopřiva / Tomáš Prokůpek
Jednou za život
Lela Geislerová
Sylterella
Kája Saudek
Burkele
Jan Bažant
Kamarádi
Pavel Čech
Andělé
Karel Jerie
Šťastná hodina
Tomáš Chlud
 Aargh! 6.9
(Analphabet Books)
Klacek & Fracek 10
Tomáš Prokůpek
Zámek
Jiří Zimčík
Nepořádek
Lída Holmerová
Adamova dobrodružství
Pavel Čech
Voleman
Jiří Grus
Topologie jednoho léta
Tomáš Kučerovský
O tygrovi a dívce
Lela Geislerová
Horolezec
Lucie Lomová
SuperHana: V zeleném pekle
Kája Saudek

 Asterix 27: Asterixův syn
Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix 28: Asterix a Rahazáda
Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix 29: Růže a meč
Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix 30: Obelix a Caesarova
galéra
Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix 31: Asterix a La Traviata
Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix IX–XII
René Goscinny / Alberto Uderzo
(Egmont)
 Asterix XIII – XVI
René Goscinny / Alberto Uderzo
(Egmont)
 Basket Flora II – Démon zločinu
Jan Pelc / Andrej Sujetov Kostić
(Maťa)
 Batman – Arkham: Pochmurný dům
v pochmurném světě
Grant Morrison / Dave McKean
(Crew)

 Alois Nebel (kompletní trilogie)
Jaroslav Rudiš / Jaromír 99
(Labyrint)

 Cesta do pekel
Max Allan Collins / Richard Piers
Rayner
(Comics Centrum)

 Anča a Pepík zasahují
Lucie Lomová
(Meander)

 Comics: Stručné dějiny
Milan Kruml
(Comics Centrum)

 Anča a Pepík znovu v akci
Lucie Lomová
(Meander)

 Comicsové legendy 12:
X-Men – kniha 02
(Netopejr)
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 Crew 2 17
(Crew)
Dobrá trefa
Karel Jerie
Princip nepravděpodobnosti
Štěpán Kopřiva / Jiří Grus
 Crew 2 18
(Crew)
 Crew 2 19
(Crew)
 Czekomiks
(Martin Přibyl)
Komiks o komiksu
Vhrsti
Strip I., II.
Jakub Němeček
Jak to bylo za komoušů
Jan Turnovec
Fin a ostatní
Jiří Husák
Kde končí hrdinové
Matěj Němeček
Honzíkova nová knížka
Václav Šlajch
Večer jako každý jiný
Youry
Oskar Ed
Branko Jelinek
Bermudský trojúhelník
Luděk Janda / Lukáš Urbánek
Pravý český komiks
Filip Novák / Jan Bažant
Proč někteří lidé kritizují komiks
Kamil Tatar
Babitchka
Petr Včelka
Mravenci nesou smrt
Jiří Pavlovský / David Hanzl
Vlaštovka
Pavel Čech
 Deník pána démonů 1–3
Lee Chi Hyong / Eun-Sook Jeong,
Yoon-Geyong-Kim
(Talpress)
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 Dobrodružství Oldy a Poldy
Petr Chvojka, Stanislav Havelka /
Jaroslav Malák
(Čtyřlístek)
 Donžon 4: Dračí čáry, kouzel spáry
Joan Sfar / Lewis Trondheim
(Mot)
 Dříve známí jako Liga spravedlnosti
J. M. de Matteis / Keith Griffen /
Kevin Maguire
(Crew)
 Ex.periment GN
Jakub Novák
(Jakub Novák)
 Garfield 11: Garfield si dává
do nosu – 2. vyd.
Jim Davis
(Crew)
 Garfield 21: Kilo ke kilu
Jim Davis
(Crew)
 Garfield 19: místo na slunci
Jim Davis
(Crew)
 Garfield 20: Garfiled mluví
s plnou pusou
Jim Davis
(Crew)
 Hana a Hana: Ty kráso (3)
Miloš Čermák / Miloš Gasparec
(BB Art)
 Hellblazer: Těžké časy
Brian Azzarello / Richard Corben
(Crew)
 Hitman 3: Zabijácké eso
Garth Ennis / John McCrea
(BB Art + Crew)
 Hoši od Bobří řeky
Jaroslav Foglar; adaptace Ivana
Peroutková / Milan Teslevič
(Olympia)
 Jánošík!
Dušan Taragel, Jozef Gertli – Danglár
(Slovart)
 John Doe
Matěj Němeček
(Martin Přibyl)

 Kočičí zlato
Amy Reder Hadley
(Alpress – Klokan)

 Lucky Luke: Lovec lidí
René Goscinny / Morris
(Egmont)

 Království tvé
Mark Waid / Alex Ross
(BB Art + Crew)

 Lucky Luke: Máma Daltonová
René Goscinny / Morris
(Egmont)

 Kytice
(Garamond)
Kytice
Daniela Horáčková
Poklad
Tomáš Chlud
Svatební košile
Karolína Rasochová /
Lukáš Houdek
Polednice
Monika Zemánková
Zlatý kolovrat
Bára Čechová
Štědrý den
Kristina Dufková
Holoubek
Tomáš Chlud
Záhořovo lože
Jan Černý / Rostislav Tecl
Vodník
Adrian Kukal / Ondřej Pfeiffer
Vrba
Kristina Dufková
Věštkyně
Miroslav Vodička

 Lucky Luke: Velkovévoda
René Goscinny / Morris
(Egmont)

 Lobo: Kontrakt na Boga
Hugh Grant / Kieron Dwyer,
Klaus Janson
(Crew)
 Lucifer: Ďábel vchází do dveří
Mike Carey / různí
(Netopejr + Crew)
 Lucky Luke: Bílý kavalír
René Goscinny / Morris
(Egmont)
 Lucky Luke: Cirkus Western
René Goscinny / Morris
(Egmont)
 Lucky Luke: Dalton City
René Goscinny / Morris
(Egmont)
 Lucky Luke: Jesse James
René Goscinny / Morris
(Egmont)
 Lucky Luke: Kaňon Apačů
René Goscinny / Morris
(Egmont)

 Lucky Luke: Zelenáč
René Goscinny / Morris
(Egmont)
 Malý Vlk a Bystré Očko
Věra Faltová
(BB Art)
 Mourrison
Lukáš Fibrich
(BB Art + Ringier)
 Nitro těžkne glycerinem
Štěpán Kopřiva / Jiří Grus
(Crew)
 O půlnoci zemřu
Kyle Baker
(Crew)
 Oidipus Rex
Karel Jerie
(Garamond)
 Odpojeno. Spojeno! 2007 –
– Architektura a komiks
(CCEA)
bez názvu
Jiří Grus
Klíma Ex Machina
Karel Jerie
Konstrukce
Er Klee, Jiří Zimčík
Traktor
Honza Bažant
Karlínská zastávka
Lela Geislerová
Návštěva
Petr Včelka
 Oskar Ed 3
Branko Jelinek
(Mot)
 Padoucnice 5
David B.
(Mot)
 Pán času 1
Filip Novák / Hza Bažant
(hura.cz)
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SEZNAM KOMIKSŮ ZA ROK 2006/2007

 Pascin
Joan Sfar
(Mot)
 Persepolis 1
Marjanne Satrapi
(BB Art)
 Persepolis 2
Marjanne Satrapi
(BB Art)
 Popletená planeta 1: Únos!!!
Roman Pleca
(Ostrov her)
 Popletená planeta 2:
Ztraceni ve vesmíru
Roman Pleca
(Ostrov her)
 Preacher 2: Až do konce světa
Garth Ennis / Steve Dillon
(BB Art + Crew)
 Preacher 3: Lovci
Garth Ennis / Steve Dillon
(BB Art + Crew)
 Rexík zasahuje
Karel Ladislav, Jaroslav Němeček
(Čtyřlístek)
 Robot Miki
Zdeněk Miler
(Albatros)
 Sandman: Hra o tebe
Neil Gaiman / různí
(Crew)
 Silent Hill: V nitru hynoucí
Scott Ciencin / Ben Templesmith
(Comics Centrum)
 Sin City: Velká tučná zabijačka
(2. vyd.)
Frank Miller
(Comics Centrum)
 Skutečný příběh Cílka a Lídy
František Skála
(Arbor vitae)
 Smrt: Vysoká cena za život
Neil Gaiman / Chris Bachalo, Mark
Buckingham
(Crew)
 Spider-Man:
Velkolepý Spider Man 1–5/ 2007
různí tvůrci
(Egmont)
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 Sorrel 8
(L.N.A.K.)
Ufin
Jan Tatarka
Šnek
Dan Černý
Neúspěšná mise
Daniela Zemková
Versus
Michal Opitz
Parazitní štěk
Roman Veseta
Warriors
Pavla Dudová
Poselství
Dan Binko / Kamil Tatar
Maglajz
Dan Binko
Fanouš a Klytora:
Dramatická tragédie
Dan Černý
Mrskles a Pnětluk: Poselství
Dan Binko
Mrskles a Pnětluk: Dalekohled
Dan Binko
Mrskles a Pnětluk: Statistika
Dan Binko
Poslední kulka
Michal Opitz
Brouk Brunďa
Dan Černý
Kouzelné sluchátko
Dan Binko

 Top 10: Devětačtyřicátníci
Alan Moore / Gene Ha
(BB Art + Crew)

 Spider-Man:
Dokud hvězdy nezhasnou
J. M. Straczynski / John Romita jr.
(Crew)

 Voleman 1
Jiří Grus
(Korea Studio)

 Spider-Man: Utrpení
Todd McFarlane
(Crew)
 Srdce Impéria
aneb Odkaz Luthera Arkwrighta
Bryan Talbot
(Comics Centrum)
 Superman pro zítřek 1
Brian Azzarello / Jim Lee
(BB Art)
 Superman pro zítřek 2
Brian Azzarello / Jim Lee
(BB Art)
 Tintin: Černý ostrov
Hergé
(Albatros)
 Tintin: Ulomené ucho
Hergé
(Albatros)

 Torpedo: Sebrané spisy 01
Sanchez Abuli / Jordi Bernett,
Alex Toth
(Netopejr)
 Torpedo: Sebrané spisy 02
Sanchez Abuli / Jordi Bernett,
Alex Toth
(Netopejr)
 Usagi Yojimbo 11: Roční období
Stan Sakai
(Crew)
 Usagi Yojimbo 1: Ronin
Stan Sakai
(Crew)
 Usagi Yojimbo 2: Samuraj
Stan Sakai
(Crew)
 Usagi Yojimbo 8: Stíny smrti
Stan Sakai
(Crew)
 Velká kniha kocoura Vavřince
Věra Faltová
(BB Art)

 Vraždy a housle
Neil Gaiman / DaveMcKean
(Netopejr)
 Vynálezy pana Semtamťuka
Svatopluk Hrnčíř / Adolf Born
(BB Art)
 Wall After Wall
Dario Maria Gulli / Alberto Ponticelli
(A.F.F.L.)
 Warcraft – Sluneční studna 1:
Dračí lov
Richard A. Knaak / Jae-Hwan Kim
(Alpress – Klokan)
 WildC.A.T.s – Návrat domů
Alan Moore / různí
(BB Art)
 Za vším hledej doktora Ženu
Džian Baban, Vojtěch Mašek /
Vojtěch Mašek, Jan Šiller
(Tichý syndikát)
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 Zkrat 6
(Martin Přibyl)
Kruh
Jiří Zimčík
H.R.M.G.D.N.
Karel Jerie
Odkaz
Miloš Mazal
Petanqueoví přátelé
Tomáš Přidal
Dnes je divné všecko
Matějíček, Petja, Vhrsti

Vojtěch Mašek
(Reflex)
 Zelený Raoul
Hrubý, Tesař, Baldýnský /
Štěpán Mareš
(Reflex)

PROPAGAČNÍ
POČINY
(kategorie 2.7 Muriel)

DENÍKY BOHEMIA
(soupis prvně otištěných krátkých
komiksů z Deníků Bohemia)

 comX.cz
(www.comx.cz)

 Tvůrčí muka
Lucie Lomová

 comicsDB.cz
(www.comicsdb.cz)

 Dobrodružství kosa Františka
Pavel Čech

 CRWEcon 2006
(CREW)

 Bustory
Jiří Grus

 CRWEcon 2007
(CREW)

 V hltinci
Jan Bažant

 cyklus divadelních
poloinscenovaných čtení
Jožkalipnikjebožíčlověk...
(Tichý syndikát, Divadlo Nablízko)

 Podzimní
Mára
 Platón
Michal Kohout

KOMIKSOVÉ
STRIPY
(kategorie 2.9 Muriel)

 Český komiks na Světě knihy
(autogramiády, besedy, výstava;
Labyrint revue + SEQENCE o.s.)
 didaktická publikace
Bohouš a Dáša proti chudobě
(Člověk v tísni + SEQENCE o.s.)

 Komiks.cz
(www.komiks.cz)

 Alois Nebel
Jaroslav Rudiš / Jaromír 99
(Reflex)

 Komiksárium.cz
(www.komiksarium.cz;
SEQENCE o.s.)

 Gobius Capito
Marek Pokorný
(24)

 KomiksFEST! 2006
(Labyrint revue + SEQENCE o.s.)

 Hovory z Rezidence Schlechtfreund
Džian Baban, Vojtěch Mašek /
Vojtěch Mašek
(A2)
 Pandemonium
Džian Baban, Vojtěch Mašek /

 výstava Český komiks 20. století
(Veletrh dětské knihy, Vlastislav
Toman, SEQENCE o.s.)
 výstava Danglár
(galerie Vltavín)
 výstava Komiks CS
(Činoherní studio Ústí nad Labem,
Hurá.cz)
 výstava Komiks: Slévání
(Analphabetbooks o.s.)
 výstava Komiksová šalina
(Zkrat)
 výstava Komiksy z Německa
(Goethe Institut)
 výstava Kytice v České Lípě
(Vlastivědné muzeum a galerie
Jídelna Česká Lípa)
 výstava Odpojeno. Spojeno!
Komiks a architektura
(CCEA)
 výstava Rencontre Imaginaire
(Pomyslné setkání)
(Valonsko-Brusel)
 výstava Současný český komiks
(putovní)
(SEQENCE o.s.)

 divadelní představení Vlas a Brada
(divadlo Minor)

 666 případů inspektora Pinzetty
Petr Pavlán
(Metro)

 Hana a Hana
Miloš Čermák / Miloš Gašparec
(Reflex)

 výstava Bernard Yslaire: Pohled
na dějiny – autorské komiksy
(Valonsko-Brusel)

 Ozvěny KomiksFEST!u
(SEQENCE o.s., Roxy, Zastoupení
Valonsko-Brusel)
 výstava Alois Nebel:
Můj život (putovní)
(Labyrint, Česká centra)
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Pavla Etrychová, Petr Morkes
Komisař Vrťapka – Sebrané spisy I.
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Vhrsti
Už se nebojím tmy
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Morvan, Munuera
Spirou a Fantasio – Paříž pod vodou
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KATALOG!

KOMIKSFEST!
27.10.—3.11.2007 PRAHA
LA FABRIKA, DIVADLO ARCHA, KINO SVĚTOZOR
A DALŠÍ MÍSTA PO CELÉ PRAZE
KOMIKSY — FILMY — VÝSTAVY — DIVADLA — DISKUZE

KOMIKSFEST! 2007

DAVID B. (F) — JEAN AUQUIER (B) — MAWIL (D) — GENE DEITCH (US/CZ) — TINTIN — ROGER KROWIAK — ALOIS NEBEL
VOLEMAN — MONSTRKABARET FREDA BRUNOLDA — MANGA — FASHION CIRKUS KOMIKSOVÉ CENY MURIEL
BARBARELLA — 30 DNÍ DLOUHÁ NOC SIMPSONOVI — ALTOIDS
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