
Nazwa Atrakcji

Czas trwania Prowadzący czas prowadzenia

Podstawy narzekania z 

nojmekracją : Rysunek gołębia"

2 h

Michał Neumann

26 lipca piątek

13.00-15.00

Spotkanie autorskie z Rafałem 

Szłapą.

Rozmowa z twórca komiksów o 

Blerze, superbohaterze z Krakowa.

1 h

Adam Szymonowicz

26 lipca piątek 15.00-16.00

Jak przygotować album komiksowy. 

Popularny autor komiksów 

przedstawi proces tworzenia 

opowieści rysunkowych.

1 h Rafał Szłapa 26 lipca piątek 16.00-17.00

„Komiks autobiograficzny – teoria i 

przykłady.”

Wykład ma na celu przybliżenie 

odbiorcy wybranych przez autora 

komiksów autobiograficznych, oraz 

wytłumaczenie ich mechaniki na 

podstawie elementów teoretycznych.

SŁOWA KLUCZE: komiks, 

autobiografia, przegląd, teoria

1 h Maciej Maciejewski  piątek 17.00-18.00



Warsztaty dla początkujących 

twórców komiksów.

OPIS: Twórcy "Kapitana Minety"  –

Piotr Nowacki i Bartosze Sztybor 

przeprowadzą warsztaty z rysunków,

a także udzielą rad jak stworzyć 

własne port folio.

2 h

Piotr Nowacki i Bartosz 

Sztybor

27 lipca sobota 

12.00-14.00

Spotkanie autorskie z Jackiem 

Rodkiem i Maciejem Parowski 

twórcami kultowego komiksu 

„Funky Koval”. 

1 h Adam Szymonowicz 27 lipca sobota 14.00-15.00

„Jak stworzyć komiks: od pomysłu 

do wydruku – warsztaty” 

OPIS: Znani twórcy komiksów 

udzielą praktycznych porad z 

zakresu rysowania oraz tworzenia 

scenariuszy komiksowych.

2 h Rafał Kołsut

Kajetan Wykurz

27 lipca sobota 15.00-17.00

Spotkanie z Rafałem Kołsutem i 

Kajetanem Wykurzem

Autorzy „Człowieka Bez Szyi” na 

temat ich kolejnych projektów.

1h Adam Szymonowicz 27 lipca sobota 17.00-18.00



Spotkanie autorskie z twórcami 

"Kapitana Minety"  – Piotrem 

Nowackim i Bartoszem Sztyborem

1 h Piotr Nowacki i Bartosz 

Sztybor

28 lipca niedziela 10.00-11.00

„Kicz komiksu - kicz w komiksie”

OPIS:

Jaką funkcję może pełnić kicz w 

obrębie komiksowego medium? Czy

komiks skazany jest na kicz? 

0,5 h Adam Mazurkiewicz 28 lipca niedziela 11.00-11.30

„Postkomiks jako zjawisko osobne”

OPIS:

Postkomiks to jeden z przejawów 

współczesnego komiksu, nie zaś 

dominujący w obrębie komiksowego

medium paradygmat. Współistnieje 

on na równi z bardziej 

konwencjonalnymi realizacjami 

założeń opowieści rysunkowych tak,

jak awangardowe dzieło sztuki 

współwystępuje z realizacjami tego 

samego tematu w sposób utrwalony 

kulturową tradycją.

0,5 h Adam Mazurkiewicz 28 lipca niedziela 11.30-12.00

„Jak zacząć? Komiksy Marvela” 

OPIS:  Przedstawienie 

multiuniversum komiksowego 

giganta, zarys najważniejszych 

bohaterów, serii komiksowych i 

wątków. 

1 h Wiktor Łyżwa 28 lipca niedziela 12.00-13.00



„Wszyscy kochają Wolverina” 

OPIS: Przedstawienie i próba 

scharakteryzowania jednego z 

najpopularniejszych 

superbohaterów. Co stanowi o jego 

wyjątkowości?”

1 h Wiktor Łyżwa 28 lipca niedziela 13.00-14.00


