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21 — 25/10 2015 PRAHA
10. ROČNÍK — MEETFACTORY, VILLA PELLÉ, ARTPOINT 
CAFÉ JEDNA 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 2015 budou předány 
večer 24. 10. v MeetFactory.

Nominace na vítěze Muriel 2015 najdete na
www.komiksfest.cz

HLAVNÍ  HOSTÉBENEF IČNÍ  BAZAR

KOMIKSOVÉ CENY MURIEL

JOAKIM PIRINEN (SE)
V roce 1985 jako začínající autor dokázal vpálit komiks do povědomí 
široké švédské veřejnosti i kulturního establišmentu svou veleúspěšnou, 
psychopatickou postavou Socker-Conny, anarchistou s hraniční poruchou 
osobnosti a prapodivnými nápady. Spolu s Larsem Sjunnessonem a Gunnarem 
Lundkvistem tak stál za zásadním rozvojem alternativního domácího 
komiksu, který díky jejich úsilí obdržel i silnou politickou a grantovou 
podporu, díky níž prosperuje dodnes. Pravidelný přispěvatel legendárního 
levicově orientovaného komiksového magazínu Galago si hraje jak s drsnými 
společenskými tématy , tak s krutým vnitřním světem svých hrdinů, 
absurdním černým humorem střiženým starými groteskami, 
tak se samotnými zákonitostmi komiksového média.

ALESSANDRO SANNA (IT)
Jedna z hvězd současné italské ilustrátorské scény. Jeho poetické, jemně se 
rozpíjející akvarelové barvy nebo rozevláté tušové skici doprovází více než 
třicet autorských knih a další desítky, které ilustroval, a za něž obdržel např. 
Andersenovu cenu pro nejlepšího ilustrátora roku. Vyučuje ilustraci na 
Akademii výtvarných umění v Boloni. U příležitosti KomiksFEST!u vychází 
jeho kniha Řeka, komiks beze slov o čty řech ročních obdobích na březích 
italského řeky Pád.

DAN PERJOVSCHI (RO)
Vyrůstal v prostředí komunistické diktatury, po jejím pádu se stal součástí 
první vlny rumunského avantgardního hnutí. Svými kresbami vytváří 
aktuální komentáře politického a společenského dění. Jako výtvarník se 
prezentoval na desítkách společných i samostatných výstav v Rumunsku 
i v renomovaných zahraničních muzeích. V roce 2009 vytvořil přes dvě stovky 
kreseb vzdávajících hold komiksu, které zdobí betonové stěny atria v interiéru 
Národní technické knihovny v Praze 6-Dejvicích.

LENE ASK (NO)
Původní profesí fotografk a, která získala část svého vzdělání i na výměnném 
pobytu v Praze, prorazila v roce 2006 s komiksem Hitler, Jesus og farfar (Hitler, 
Ježíš a dědeček). Vyprávění o hledání kořenů a cestě do Německa získalo jako 
debut roku cenu Sproing. Ostatně rodinné vztahy jsou častým autorčiným 
námětem, jak ukazuje i její aktuální dílo Kjære Rikard (Drahý Richarde) 
situované do konce 19. století. To je postaveno na dopisech překlenujících 
desetileté odloučení otce, misionáře na Madagaskaru, a jeho syna, který zůstal 
v Norsku.

BERLIAC (AR/DE)
Rodák z argentinského Buenos Aires má na svém kontě několik desítek 
krátkých komiksů v množství antologií a půltucet knih (např. Rachas, 
Playground). Poslední z nich již byly publikovány v Evropě po jeho 
přestěhování do Berlína, kde nyní žije a vydává fanzin Seinen Crap. 
Jeho inspirační kořeny jsou rozkročeny mezi tradiční argentinskou školou 
ostrých černobílých kontrastů a klasickou japonskou akční seinen mangou 
90. let. Jeho příběhy prostřednictvím postav a jejich vzájemných vztahů citlivě 
refl ektují současný moderní svět bez kořenů a jistot pevně sevřený v moci 
digitálních technologií a peněz. 

V rámci festivalu probíhá benefi ční bazar ve prospěch lidskoprávní neziskové 
organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), která podporuje cizince 
a hájí jejich práva v České republice již více jak 20 let.

Během velké komiksové soboty  v MeetFactory si můžete vybrat a zakoupit 
více než dvacet originálních kreseb nebo tisků od českých a zahraničních 
komiksových výtvarníků.

Celý výtěžek z prodeje bude předán organizaci SIMI.

SIMI poskytuje bezplatné právní a sociální poradenství cizincům, pracuje 
s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus 
a snaží se ovlivňovat legislativu v oblasti azylu, migrace a integrace.

POŘÁDAJÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

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

A jak také můžete SIMI podpořit:

— staňte se dobrovolníkem, více na migrace.com/cs/zapojte-se
— nebo podpořte fi nančně, č.ú.: 182096102 / 0300 (ČSOB)

www.migrace.com
facebook.com/SIMIporadna



DIVADELNÍ SÁL — MULTIMEDIÁLNÍ SEKCE  (11.00–14.30) 

11.00 Bizzaare! — projekce herních trailerů pro otrlé, vstup nalačno
12.30 Prezentace hry Dark train (Vojtěch Vaněk — Paperash Studio, CZ)
13.15 Prezentace hry Rememoried (Vladimír Kudělka, CZ)
14.00 NANITS Chronicles, prezentace projektu (Robert Kaločai, CZ)

DIVADELNÍ SÁL — ODPOLEDNÍ PROGRAM  (15.00–22.00) 

15.00 Bohouš a Dáša mění svět (Člověk v tísni)
 Workshop a vyhlášení vítězů celorepublikové školní soutěže
16.00 Bublifuk – revue plné komiksů
 Hravá prezentace nového projektu nakladatelství Triton
16.30 Čty řlístek představuje Tryskošneka
 Křest a beseda s Danem Černým a Vojtěchem Čepelákem
17.00 Kustodka Květa z galerie do knihy
 Beseda s Františkou Lachmanovou a Tomášem Končinským
17.30 XEROX MAG – komiksový časopis na prasáka
 Představí Josef Sedlák a Tomáš Staněk
18.00 Děsivé radosti

Beseda s Michalem Suchánkem o adaptaci povídek Ondřeje Neff a
 (moderuje Petr Litoš z nakladatelství Crew)
18.30 Photoman!
 Prezentace prvního audiovizuálního fotokomiksu od Derecka Harda
19.00 Jak překládat (nejen švédský) komiks
 Diskuze s překladateli ze švédštiny o komiksu a grafi ckém románu
20.00 Neviditelní: nový československý komiks
 Beseda s tvůrci výstavy Generace 2.0
21.30 Seth’s Dominion
 Promítání kanadského celovečerního fi lmu uvede Lucie Lomová 

MeetFactory, Ke Sklárně 15 (vstup 50,–) 

DĚTSKÝ KOMIKSFEST! S ALBATROSEM (10.00–13.00)

Všichni víme, že Strach má velké oči! Malí i velcí návštěvníci workshopu 
se seznámí s hrdiny komiksového seriálu Zelený vlk a při výrobě masky 
se podívají vlastnímu strachu pěkně na zoubek (Karel Jerie). V dílničce 
Tajemství Husova domu si sestavíš komiksový příběh o Janu Husovi a zjistíš, 
odkud pocházel, jak na škole lumpačil a co ho trápilo při pobytu na Kozím 
zámku (Klára a Honza Smolíkovi). Na hradě Bradě straší! S Bertíkem 
a Bibi se naučíš rozpoznávat strašidla a vypravíš se s ním do sklepení (Klára 
a Honza Smolíkovi) nebo si vystřihneš vystřihovánky s Kájou a Filipem 
(Tomáš Chlud). A jestli ti už k radosti nestačí papír a tužka, tak si udělej si svůj 
originální 3D komiks s legendárním motorkářem Doktorem Rackem 
(Lukáš Urbánek), vyrob si s Radush a Johy (RAKETA) náladové prstové 
maňásky nebo vyzkoušej digitální skicování (WACOM). A jako tradičně 
si můžete nakreslit komiksovou placku a vyhrát spousty  zajímavých knih.

KOMIKSOVÁ SOBOTA — HLAVNÍ PROGRAM (15.00–24.00)

VELKÝ SÁL
15.00 Současná italská komiksová scéna
 Beseda s Marikou Dalloco, Marco Turinim a Fabio Celonim
15.30 Belgie — velký úspěch malé země
 Beseda s Willem Degraeve
16.30 Kniha aktivit pro masáž představivosti
 Beseda s autorkou knihy Catarinou Gomes a Ludmilou Favardin 

(edition lidu)
17.00 Truchlivý amorek pražský
 Beseda s autorem Jamesem Staff ordem o komiksu
18.00 Joakim Pirinen
 Besedu se švédským výtvarníkem vede Martin Severýn
19.00 Nakladatelství Centrala expanduje do Anglie
 Beseda polského vydavatele Michała Słomky, jako host Lene Ask
19.30 Nikkarin: křest třetího dílu komiksové ságy 130
19.45 Karel Jerie: křest druhého dílu komiksu Candide
20.00 Předávání komiksových cen Muriel a ARNAL 2015 

Během večerního programového bloku proběhne R.A.W. Art Wrestling,
exhibiční kolo výtvarného souboje, křest limitované edice yoya NEST 2
s yoyo performance a promítání krátkometrážního animovaného fi lmu 
Marka Bergera, Pérák (2015) + hudba DJ Jana Kománková

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

 • výstava 15 000 let stejnosti Dana Perjovschiho a Matěje Smetany
 • prodejní benefi ční výstava originálních kreseb a tisků 
  komiksových výtvarníků na podporu uprchlíků 
 • prezentace tabletů a dalších vychytávek pro výtvarníky – Wacom
 • stánky nakladatelů, prezentace nových knih, trička, placky

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

JOAKIM PIRINEN — ŠVÉDSKÁ TEMNOTA
Průřez dílem vůdčí postavy švédského komiksu, která s neutuchající energií 
již třicet let defi nuje základy tamější alternativní scény. Temnota, šílenství, 
surreálné fy zikální zákony a sem tam špetka humoru, který ale moc nepomůže. 
1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22 (23. 10.–4. 11.)

DAN PERJOVSCHI, MATĚJ SMETANA — 15 000 LET STEJNOSTI
Výstava 15 000 let stejnosti konfrontuje tvorbu dvou umělců různých 
generací. Rumunský umělec Dan Perjovschi je známý svými 
spektakulárními site-specifi c intervencemi do galerijních prostorů a formou 
spontánní komiksové kresby refl ektuje každodenní politické události. 
Mladší generaci zastupuje český umělec Matěj Smetana, který často pracuje 
s principem náhody, generované například prostřednictvím matematických 
algoritmů. Oba autory spojuje subtilní ironie, jež narušuje stereoty pní 
vnímání zaběhaných mechanismů každodenní reality .
MeetFactory, Ke Sklárně 15 (21. 10.–29. 11.)

ALESSANDRO SANNA — ŘEKA
„Abys vytvořil oblohu, potřebuješ vodu, abys vytvořil zem, potřebuješ vodu, ke 
všemu je potřeba voda.“ Výstava akvarelů zachycujících čtvero ročních období 
a čty ři příběhy odehrávající se na břehu italského Pádu. K vylíčení koloběhu 
světa ovládaného vodou Sanna používá nádhernou paletu barevných variací. 
Jeho akvarely se zabývají spojitostmi mezi člověkem, místem a událostmi, ale 
také časem, který plyne jako pomalá řeka, jež nás unáší stále dál.
Villa Pellé, Pelleova 10 (22. 10.–1. 11.)

GENERACE 2.0 — NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ KOMIKS
Od vzniku první moderní vlny domácího komiksu, tzv. Generace nula, 
již uplynulo 15 let. Nyní nastal čas pro další, jen těžko pojmenovatelnou 
autorskou generaci. Spojuje ji pouze dokonalá znalost zahraničních 
komiksových děl, plné ztotožnění s virtuálním světem internetu 
a výrazná převaha autorek nad autory. Přímo pro tuto výstavu vytvořené 
krátké komiksy mladých tvůrkyň a tvůrců narozených po roce 1987 nám 
ji přiblíží ze všech úhlů – od artu po popkulturní anime vlivy.
Kurátor Vojtěch Čepelák.
Písecká Brána, K Brusce 5/208 (20. 10.–26. 10.)

FILM: SETH’S DOMINION
Nostalgický a inspirativní pohled na práci a život kanadského 
komiksového výtvarníka Gregory Gallanta aka Setha známého sérií 
Palookaville (např. It’s a Good Life, If You Don’t Weaken). Název f ilmu 
odkazuje jak na vnitřní život autora, tak na Sethův výtvarný projekt 
modelu f iktivního města Dominion, na němž pracuje více než deset 
let. Snímek, který kombinuje hraný film a animaci, byl oceněn na 
mezinárodním festivalu animovaného filmu v Ottawě.
Režie: Luc Chamberland, 2014, 42 minut
MeetFactory, Ke Sklárně 15 (24. 10., začátek představení ve 21.30 hod.)
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KOMIKSFEST.CZÚTERÝ 20 .  10 .  — PROLOG

18.00 Generace 2.0
 Vernisáž výstavy
 Písecká Brána, K Brusce 5/208 (do 26. 10.)

17.00 7 statečných
 Vernisáž výstavy – Jiří Grus, Hza Bažant, Vladimir 518, Karel Jerie, 

Jaromír Plachý, Adolf Lachman a Tomáš Kučerovský
 Art Point, Gorazdova 9 (do 30. 11.)
17.30 Berliac a kolektiv PARIAS
 současný jihoamerický komiks
 Vernisáž výstavy
 Art Point Gorazdova 9 (do 30. 11.)
19.00 15 000 let stejnosti
 Vernisáž výstavy Dana Perjovschiho a Matěje Smetany
 MeetFactory, Ke Sklárně 15 (do 29. 11.)

STŘEDA 21.  10 .

15.00 Catarina Gomes
 Kniha aktivit pro masáž představivosti
 Výtvarný workshop s portugalskou výtvarnicí
 Café Jedna, Dukelských Hrdinů 530/47
19.00 Assel Tleuova
 Furry Paws
 Vernisáž výstavy
 hip.running club, Černomořská 3 (do 4. 11.)

18.00 Life in a Sketch
 Vernisáž výstavy italské fotografk y Mariky Dalloco
 Italský kulturní institut, Šporkova 14 (do 6. 12.)

NEDĚLE  25 .  10 .

FESTIVALOVÝ EPILOG — 19 .  11.

18.00 Joakim Pirinen
 Švédská temnota
 Vernisáž výstavy
 1. Podzemní antikvariát, Hybernská 22 (do 4. 11.)
20.00 Lene Ask
 Drahý Richarde
 Vernisáž výstavy
 Kaldi fresh coff ee bar, Vyšehradská 37 (do 11. 12.)

PÁTEK 23 .  10 .

VELKÁ KOMIKSOVÁ SOBOTA 24 .  10 .

10.00 Catarina Gomes
 Kniha aktivit pro masáž představivosti
 Výstava nové tvůrčí knihy portugalské výtvarnice
 Openstudio Designbloku, Výstaviště 67 (do 27. 10.)
16.00 Škola pro všechny
 Vernisáž výstavy a komiksově-slamová dílna s performerkou BioMasha
 Divadlo Archa, Na Poříčí 1047/26 (do 12. 11.)
18.00 Alessandro Sanna — Řeka
 Vernisáž výstavy a křest knihy
 Villa Pellé, Pelleova 10 (do 1. 11.)
20.00 Paulo Monteiro — Moje věčná láska k tobě a další příběhy
 Vernisáž výstavy spojená s přednáškou
 Portugalské centrum, Oettingský palác, 1. patro, Josefská 6 (do 15. 11.)

ČTVRTEK 22 .  10 .


