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KOMIKSFEST!
29. 10. — 2. 11. 2014 PRAHA
9. ROČNÍK — MEETFACTORY, LA FABRIKA, GALERIE 
MŮSTEK A DALŠÍ MÍSTA PO CELÉM MĚSTĚ

MEZINÁRODNÍ KOMIKSOVÝ FESTIVAL — FILMY, VÝSTAVY, AKCE, 
DISKUZE, DIVADLA, KNIHY, AUTOGRAMIÁDY, WORKSHOPY. 
KOMIKS POPULÁRNÍ FORMOU JAKO MLADÉ, DYNAMICKÉ, ATRAKTIVNÍ 
A UNIVERZÁLNÍ MÉDIUM, SCHOPNÉ NÉST JAKÝKOLI OBSAH.

KOMIKS UNLIMITED!

www.komiksfest.cz
facebook.com/komiksfest

Kontakt:
info@komiksfest.cz

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! vyjadřuje své 
uznání komiksovým příběhům a dalším, tematicky 
blízkým projektům za poslední rok. Toto ocenění, stejně 
jako celý festival, se zaměřuje především na komiksovou 
tvorbu pro starší a dospělé čtenáře a svým výběrem 
poukazuje na kvalitní domácí i překladová díla.

Ceny Muriel 2014 budou předány 
večer 1. 11. v MeetFactory.

Nominace na vítěze Muriel 2014 najdete na
www.komiksfest.cz

HLAVNÍ  HOSTÉBENEFICE  PRO LÉKAŘE BEZ  HRANIC

KOMIKSOVÉ CENY MURIEL

ALEX MALEEV (BG/USA)
Hlavní host letošního KomiksFEST!u, bulharský výtvarník, který se 
prosadil v americkém superhrdinském komiksu. Vystudoval grafické 
techniky v Sofii a v USA prorazil dvěma alby Vrány a sériemi Sam 
and Twitch a Daredevil (obě vytvořil spolu se scenáristou Brianem 
Michaelem Bendisem). Kombinuje precizní přístup ke kresbě a agresivní 
expresionismus se vzhledem poškozeného filmového pásu. Přelomový 
Daredevil, který psychologizoval tohoto hrdinu až na nejvyšší úroveň 
kvality, vyšel i u nás ve čtyřech Omnibusech. Vrána: Mrtvá doba pak 
vychází letos v říjnu v nakladatelství Comics Centrum.

IGOR HOFBAUER (HR)
Vizuální legenda chorvatské nezávislé hudební scény. Jméno si udělal 
tvorbou plakátů a programů pro alternativní záhřebský hudební 
klub/ galerii Močvara a nesmazatelně se tak otiskl do vizuální stránky 
ulice. Svým surovým sty lem plným zubatých černých ploch a výraznou, 
monolitickou barevností rád odkazuje na německý expresionismus, 
ruský konstruktivismus či americký fi lm noir a pulpové sci-fi  snímky ze 
40. a 50. let. Betonová předměstí a podivné, bizarní bytosti zaplňují i jeho 
komiksovou tvorbu, například album Prison Stories.

DOMINIQUE GOBLET (B)
Dominique Goblet patří k silné vlně ženských autorek, které se prosadily 
v 90. letech v nové generaci nezávislých komiksových magazínů a antologií 
(Lapin, Frigobox, Strapazin). Pod taktovkou autorských sdružení 
a vydavatelství L’Association a Frémok se výrazně podílela na tematickém, 
výtvarném i formálním rozšiřování záběru belgofrancouzské scény. Ve svém 
díle ráda experimentuje s komiksovou formou a sty lizací. Své příběhy staví 
především na autobiografi ckých prvcích a představuje vztahy ve všech 
jejich nuancích, o čemž se český čtenář může přesvědčit v právě chystané 
tuzemské verzi komiksu Předstírat je prostě lhát (Faire semblant c‘est mentir) 
z vydavatelství Meander.

JOHANNA SCHAIBLE (CH)
Mladá švýcarská umělkyně ve svém díle kombinuje moderní malbu 
s grafi ckým designem a ty pografi í. Vystudovala ilustraci v Lucernu a na 
letošním mezinárodním festivalu tamtéž se představila svou závěrečnou 
prací, snovým komiksem Nuit Blanche. Ten vytvořila společně s Dimitrou 
Charamandou pod záštitou platformy pro mladé komiksové tvůrce 
Fumetto- Schleuder. Dělá též animované snímky a vystavovala ve významné 
lucernské Neue Galerie.

STRIPBURGER (SLO)
Silná jugoslávská komiksová scéna si i po násilném rozdělení země uchovala 
svou výjimečnou energii. Jedním z jejích symbolů je i nejvýraznější nezávislý 
časopis na evropské scéně. Stripburger sám sebe prezentuje jako magazín se 
slovanským puncem a už od svého vzniku v roce 1992 staví na publikování 
eklektického mixu domácích i světových tvůrců v příbězích se silnými 
tématy  ekologie, sociálního vyloučení, fy zického postižení či lidských práv. 
Jméno si udělal publikováním tematických sborníků o sexu, šílenství a válce 
či sestavením první antologie východoevropského komiksu s názvem 
Stripburek (1997). Na svých stránkách přinesl tvorbu takových jmen jako 
Tomaž Lavrič, Max Andersson, Jason, Lewis Trondheim nebo Joe Sacco. 

V rámci festivalu probíhá benefi ce ve prospěch nezávislé mezinárodní 
humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta ve více než 70 zemích světa 
poskytuje akutní zdravotnickou pomoc lidem postiženým ozbrojenými 
konfl ikty , epidemiemi či přírodními katastrofami. 

Letošním partnerem akce je studio DRAWetc., které v rámci KomiksFEST!u 
uspořádá  mezinárodní analogovo-digitální exhibiční kolo Raw Art 
Wrestlingu. 

Uměleckého battlu se zúčastní nejen ostřílení čeští výtvarníci z našich luhů 
a hájů Nikkarin, Vladimír Strejček a Hunter, ze slovenského kraje Admirál 
Kolenčik, a hlavně zahraniční hosté festivalu jako například Alex Maleev.

Výtěžek z prodeje obrazů bude předán organizaci Lékaři bez hranic.

POŘÁDAJÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pomoc Lékařů bez hranic v krizových oblastech můžete také podpořit:

— pravidelným měsíčním příspěvkem na www.lekari-bez-hranic.cz/pravidelne
— veřejnou sbírkou, č.ú.: 111 333 / 2700 

www.lekari-bez-hranic.cz 
facebook.com/lekaribezhranic



STŘEDA 29 .  10 .

KOMIKSOVÁ SOBOTA V MEETFACTORY, KE SKLÁRNĚ 15
Dětský KomiksFEST!  (10.00–13.00, vstup 40,–) 

Legendární Trpasličí dílna je zpět! Tentokrát rozšířena o skřetí souboje 
a elfí kouzla. Přijďte si vytvořit drsného skřeta, trpaslíka a tajemnou elfí 
kouzelnici (Karel Jerie). Víš, co je schováno pod kapotou automobilu? Že ne? 
Přijď si vybarvit své auto a zjistit jak funguje motor, spojka a brzda (Martin 
Sodomka). V dílničce Jakub a hvězdy si zkusíš namalovat na nekonečné 

hvězdné mapě své vlastní souhvězdí (Renáta Fučíková). Postav si svůj kajak 
a vyhraj s ním nejlepší závod sezóny na KomiksFEST!u (Lukáš Urbánek). 
Za pomoci komiksových bublin a jednoduchých rekvizit si vyrobte vlastní 
komiks a putujte komiksovým vesmírem v kosmické lodi Lítavice spolu 
s pilotem Žabžou a navigátorem Flájem (Klára Smolíková, Honza Smolík), 
nebo vyzkoušejte digitální skicování (WACOM). A jako tradičně si můžete 
nakreslit komiksovou placku a vyhrát spousty  zajímavých knih.

KOMIKSOVÁ SOBOTA – HLAVNÍ PROGRAM
(15.00–24.00, vstup 50,–)

VELKÝ SÁL
15.00 Out of Somalia
 Lékaři bez hranic prezentují novou komiksovou aplikaci
15.30 Křest komiksu Jelita Dana Černého s kytarovým sólem
16.00 Pocket Comic Books
 Edition Lidu prezentuje autorský koncept černobílých komiksů Pocket 

Comic Book. Hosté panelové diskuze Františka Lachmanová a Tereza 
Vostradovská.

17.00 Igor Hofb auer a Stripburger
 Beseda o výstavě Attention, work!: Práce a komiks! 
18.00 Anton Staykov
 Beseda s bulharským historikem
19.00 Alex Maleev
 Beseda s výtvarníkem
20.00 Předávání komiksových cen MURIEL 2014
21.30 Vyhlášení vítěze soutěže ARNAL
22.00 R.A.W. Art Wrestling
 Analogovo-digitální exhibiční kolo výtvarného souboje, 

DJ Jana Kománková

DIVADELNÍ SÁL
16.00 Bohouš a Dáša mění svět
 Workshop a vyhlášení vítězů celorepublikové školní soutěže, 

pořádá Člověk v tísni
17.00 Yoyeur
 FunkFu uvede novou knihu a krátký animovaný videoklip, jako bonus 

yoyo performance
17.30 Komiksovým autorem snadno a rychle
 Zkušený komiksový kreslíř Dan Černý vám ukáže jak na to
18.30 Kdyby Kiwi mělo křídla
 Jonáš Ledecký představuje svůj nový komiks a vysvětluje, 

jakým způsobem komiksy tvoří
19.00 Nejdůležitější věc na světě
 Vhrsti představí a pokřtí stejnojmennou autobiografi ckou 

poetickou knihu
19.30 Od ornamentu ke komiksu
 Historický exkurz Rufi ny Bazlové
20.00 Graphic Medicine – komiks jako lék
 Přednáška Kláry Sládkové na téma sdílení traumatické zkušenosti 

prostřednictvím autobiografi ckého komiksu
20.30 Promítání komiksových trailerů vzniklých spoluprací studentů 

animace a ilustrace VŠUP (PageFive) 
21.00 Film Crulic
 Promítání rumunského animovaného fi lmu

HERNÍ SEKCE
 (10.00–13.00 v divadelním sále, vstup 40,—) 

10.00 O vývoji interaktivního komiksu Murat
 Ondřej Novák, Vojta Šeda – Motiv
10.45 Motivace hráče 

Michal Roch – gamedesign.cz
11.30 Vizuálně zajímavé hry – projekce vybraných herních trailerů
12.15 Diskuze o herní platformě Unity 

Michal Červenka – Dreadlocks
13.00 Storytelling
 Michal Rybka – LEVEL
13.45 Indie Game: Th e Movie – promítání fi lmu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 výstava Igor Hofb auer a Attention, work!: Práce a komiks!
 výstava Pocket Comic Books (Edition Lidu)
 výstava ARNAL 2014
 workshop Nejdelší naživo tištěný komiks! (Edition Lidu)
 prezentace tabletů a dalších vychytávek pro výtvarníky – Wacom
 stánky nakladatelů, prezentace nových knih, trička, placky, tisky, tašky

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

17.00 Rufi na Bazlova – Ženokol
 Vernisáž výstavy
 Knihkupectví Kavka, Krocínova 5 (do 2. 11.)
18.00 Dominique Goblet & Johanna Schaible
 Vernisáž výstavy
 Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23 (do 11. 11.)
20.00 Tantehorse: (S)He Is Nancy Joe
 Divadelní inscenace
 La Fabrika, Komunardů 30 (vstupné 100,–)

10.00 Dominique Goblet v ateliéru ilustrace a grafi ky
 Workshop s belgickou výtvarnicí
 VŠUP, Ateliér ilustrace a grafi ky, Náměstí Jana Palacha 80
17.00 City  Stories: Česko-polské příběhy města komiksu
 Vernisáž výstavy
 Polský institut v Praze, Malé náměstí 1 (do 15. 1. 2015)
18.00 Branko Jelinek – Svět Oskara Eda
 Vernisáž výstavy
 1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22 (do 14. 11.)
19.00 Vladimír „Zarkoff “ Zavadil: Sergio Toppi pod drobnohledem
 Největší český znalec italského komiksu pohovoří o ikoně jménem 

Sergio Toppi. Spojeno s výstavou, která potrvá do 7. 11.
 Café Jericho, Opatovická 26 15.00 Out of Somalia

 Vernisáž výstavy organizovaná Lékaři bez hranic
 Café Jedna, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47
17.00 Alex Maleev v Comics Pointu
 Autogramiáda a debata s komiksovým kreslířem
 Comics Point, Anglická 14

19.00 Jaromír 99 / (PRÚ/ŘEZ)
 Vernisáž výstavy + koncert (Švejdík, Almela). Výstava potrvá do 15. 11.
 Galerie MŮSTEK, Na Můstku 3 (vstup na koncert 99,–)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ARNAL 2014
Výherci soutěže o nejlepší vydaný původní autorský komiks budou vyhlášeni
během komiksové soboty  v pražské MeetFactory 1. 11. ve 21.30 hod. Ve hře je
tablet WACOM CINTIQ 13HD, 4denní freepass na komiksový festival Fumetto 
v Luzernu nebo publikování komiksu skrze aplikaci BigBookBrotherhood. 
Autor nejlepšího komiksu získá také sošku Arnala. 
www.superhrdina.com

17.00 Kutikuti – Proti systému
 Vernisáž výstavy
 Kavárna Mlýnská, Všehrdova 449/14 (do 15. 11.) 
19.00 Eva Maceková: Dr. Lutro–Futro a Štěpán Lenka: Tyler Grimm 
 Představení dvou nových, ještě nevydaných komiksů 
 Vernisáž výstavy
 PageFive, Veverkova 5 (do 2. 11.)

DOMINIQUE GOBLET / JOHANNA SCHAIBLE: 
EVROPSKÉ EMOCE
Tradiční prostor Novoměstské radnice přivítá dvě výrazné evropské 
autorky, zavedenou Belgičanku Dominique Goblet a mladou švýcarskou 
tvůrkyni Johannu Schaible. Oběma jim je společná odvaha pohybovat se 
na hraně tradičního vnímání komiksu a zároveň posouvat své příběhy do 
neprozkoumaného teritoria. Expresivní výtvarné vyjádření je především 
základem pro pocitovou, emotivní hru s postavami i čtenářským vnímáním. 
Moderní malba, nervní i poetická kresba, grafi cký design, vše je zde 
povoleno.
Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23 (29. 10.–11. 11.)

SERGIO TOPPI: ZAPOMENUTÝ BŮH
Každá země zákonitě musí mít svoji velkou komiksovou ikonu, kterou ale 
v zahraničí nikdo nezná. Toto pravidlo téměř beze zbytku naplňuje italský 
výtvarník Sergio Toppi, jenž inspiroval mnohé světové komiksové tvůrce, 
na zahraničním trhu se však neprosadil. Jeho minuciózní, elegantní kresby 
zpracovávají oblíbená témata jižanské školy, jako je šerosvit nebo výrazná 
smyslnost. Kromě citu pro detail a technicistního, téměř abstraktního 
perfekcionismu Toppi také bravurně nakládá s kompozicí a komiksovými 
vyprávěcími prostředky. Tak dobře, až to vše vypadá úplně jednoduše 
a samozřejmě. Znak skutečného mistra.
Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1 (30. 10.–7. 11.)

TANTEHORSE: (S)HE IS NANCY JOE
Narodil jsem se jako holka. Ale jistě vím, že jde o omyl. Taneční a vizuální 
performance, jejíž základní osu formují narativní a vizuální postupy 
komiksu a unikátní sty l street-ballet kombinující prvky hip hopu, pop-and-

-lockingu, tuttingu se současným tancem a klasickým baletem.
29. 10. / La Fabrika, Komunardů 3

BRANKO JELINEK: SVĚT OSKARA EDA
Undergroundové prostory 1. Podzemního antikvariátu se skutečně 
hodí pro zvláštní svět zamotaných lidských vztahů a bizarních vizí 
slovenského výtvarníka Branko Jelinka. U příležitosti dokončení jeho 
opus magnum, třistastránkového komiksu s autorovým ikonickým 
hrdinou Oskarem Edem, se můžete podívat na zbrusu nové originální 
kresby i ukázky ze starších prací.
1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22 (29. 10.–14. 11.)

KAREL JERIE: VELKÝ INKVIZITOR
Přistupte blíže, dámy a pánové, a vstupte do extravagantního světa plného 
filosofie a pochybných morálních her s vašimi světonázory! Vystaveny 
jsou spektakulární ukázky, skici a obrazy související s druhým dílem 
trilogie Candide Karla Jerieho, jehož vydání je plánováno na první 
polovinu příštího roku. Množství okouchvacujících barvotiskových 
obrázků, které vás vtáhnou do Leibnizovy racionalistické f ilosofie, 
jak ji vylíčil Voltaire, Vám nedají spát! 
Galerie Michal‘s Collection, Husova 13 (16. 10.–14. 11.)
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PÁTEK 31.  10 .


