KOMIKS A LITERATURA: VZTAH, O KTERÉM JIŽ MŮŽEME MLUVIT
Komiks není literární žánr, a přestože s psaným slovem sdílí společné místo v rodině umění, stejně blízko má i třeba k filmu. V rámci svojí emancipace se
proto dlouhou dobu distancoval od hledání styčných bodů s literaturou. Uplynulé desetiletí ale komiksu v ČR přineslo jak velký rozkvět komerční, tak
společenský a stejně jako v případě literatury či filmu už jeho jednotlivá díla začínají být posuzována
podle kvality a nikoliv pouhé příslušnosti k „bublinám“. Proto se letošní Svět knihy Praha rozhodl
ukázat, že každý žánr, který máme v oblibě v rámci
literatury, už dnes s jistotou stejně tak můžeme nalézt v komiksu. Vztah mezi ním a psaným slovem
tudíž opět může být navázán a prozkoumán k vzájemnému užitku obou stran. Podobně jako literatura je totiž komiks „pouhý“ nosič příběhu a emocí, je
jen nádobou – médiem, které může být naplněno
jakýmkoliv žánrem, tématem a kvalitou.
Přesvědčit se lze po celou dobu konání komiksové sekce na veletrhu. Pokud chcete načerpat informace, k dispozici je přehršel diskusí a přednášek.
Základními komiksovými kameny jsou vždy autoři,
a proto budou představena nejen slavná jména
z komiksových velmocí Belgie a Francie. Didier Pasamonik (Belgie), Kris (Francie) a Lucie Lomová (ČR)
se podívají na zoubek životopisnému a historickému komiksu. Jak konkrétně pak takováto díla vznikají, ukáže Kris na své sérii Svoboda!, pojednávající
o československých legiích v Rusku za 1. světové války. O tvorbě svého otce, legendy české scény Káji
Saudka, bude mluvit dcera Berenika. Pozornost
bude zaměřena i na ceněné aktuální projekty Ještě
jsme ve válce a O příbjehi, které zpracovávají ústně
předávané palčivé problémy české společnosti nedávné minulosti i žhavé přítomnosti.
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Jednotliví vydavatelé z Francie, Německa, Rumunska a ČR poukáží na specifika vydávání komiksu
v jejich zemích. V programu se budeme věnovat
i představení aktuálního boomu mangy (japonského komiksu) u nás, včetně specifik grafické přípravy. A v tříhodinovém pásmu Komiks, kam se podíváš
se budou prezentovat tuzemské komiksové projekty. Představí se ceněné magazíny KIX a AARGH!,
celosvětově unikátní projekt mobilních komiksových aplikací z českých rukou BigBookBrotherhood
i aktuální práce komiksového nestora Vlastislava
Tomana a festival animovaného filmu AniFest.
Samozřejmě nesmějí chybět ani výstavy, a tak dojde
na ilustrátorské výboje předních českých komiksových autorů Komiks vs. Ilustrace. Hned dvě expozice
nabídne projekt Komiks nejen v komiksu, kde uvidíme střet tvůrců tvrdého jádra s malíři, kteří se komiksem spíše pouze inspirují. Samozřejmě nebude
opomenuta ani tvorba Káji Saudka.
Pokud se chcete sami zapojit, máte možnost si
v prostoru Galerie hrdinů stvořit vlastního hrdinu.
V rámci pásma Dětského KomiksFEST!u, dílen pro
děti a jejich rodiče, si zase můžete vyrobit vlastní
placku, vystřihnout pirátskou loď nebo se projít na
houby. Autoři Tomáš Chlud, Karel Jerie, Václav
Šlajch a Lukáš Urbánek (Dr. Racek) vás nudit se nenechají.
A pokud vám v knihovně nějaký komiks chybí, není
problém, ve veletržním COMICS POINTu ho určitě
najdete.

Jana Fantová
dramaturgyně tématu Komiks

S stálé programy

notliví nakladatelé zhodnotí situaci v daných zemích. Hosté: Sophie Castille (Francie), Wolfgang
Strzyz (Německo), Alexandru Ciubotariu (Rumunsko), Ondřej Müller (ČR). Moderuje: Pavel Mandys.
Tlumočeno: čeština, francouzština, němčina,
rumunština
[ Svět knihy, s.r.o., Komiksfest!, Rumunský kulturní

17. 5.
12.00–18.00
18. 5.–19. 5. 10.00–18.00
PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM

Bubblebus
Pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze bude
plná bublin. Komiksy pro malé i odrostlejší k půjčení i prohlížení přímo na místě. A k tomu možnost se
v komiksu ocitnout. Zastavte se u nás. Od vchodu na
Výstaviště následujte bubliny (nebude-li pršet).
[ Městská knihovna v Praze

institut, Goethe-Institut, Frankfurtský knižní veletrh,
Francouzský institut v Praze

14.00

KOMIKSOVÁ DÍLNA - PRAVÉ KŘÍDLO

Vernisáž k výstavě Komiks nejen v komiksu
Kurátoři výstavy: Radim Kopáč a Kateřina Tučková

15.00–15.50

17.–20. 5.

PAVILON KOMIKSŮ P 612

Ozvěny AniFestu
Tematicky sestavovaná pásma představují nejlepší
českou i mezinárodní komiksy inspirovanou animovanou tvorbu. V průběhu veletrhu můžete zhlédnout pásma čerpající z letošní mezinárodní soutěže
AniFestu (26. 4. – 1. 5. 2012).
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

17.–20. 5.

PAVILON KOMIKSŮ P 612

Galerie hrdinů
Zapojte se do interaktivní výzdoby Pavilonu komiksů! Namalujte svého hrdinu jako komiksovou postavu. Vzorem vám může být kdokoliv z vašeho okolí, literární hrdina nebo třeba domácí mazlíček. Siluety pro vás předkreslili čeští komiksoví výtvarníci.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

S čtvrtek 17. 5.
11.00–11.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

13.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

6

Komiksy ve světě a u nás
Mezinárodní panel nakladatelů z Francie, Německa, Rumunska a ČR. Jak si komiksy vedou v zahraničí
a jak u nás? Jak vypadají jednotlivé scény? O co je
největší zájem? Jak vydat komiks v zahraničí? Jed-

6

Wolfgang Strzyz: Mezi přebytkem
kreativity a ekonomickou realitou – trh
s komiksy v německy hovořících zemích
v roce 2012
Přednáška Wolfganga Strzyze představí aktuální
trendy z pohledu nakladatelů, prodejců a komiksových tvůrců. Pořad je součástí literárního programu
„DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut, Frankfurtský knižní veletrh

16.00–16.50

Křest ediční řady Strašidlář – autor Hynek
Klinek, ilustrace Zdeňka Študlařová
Přízraky a tajemné jevy z pověstí jsou vždy lákavé.
V knížce Mezi hradními strašidly Bílá paní představuje své „kolegyně“ a další přízraky z tajemné říše
českých a moravských hradů. Zeměpisná mapa
bude určitě inspirativní k návštěvě zajímavých koutů naší vlasti.
[ Nakladatelství Grada

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Jak vzniká kniha
Workshop pro školáky o vzniku knihy a zvláště komiksu…
[ Nakladatelství GRADA

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Evropský komiks v produkci nakladatelství
Albatros, CooBoo a Crew
Ondřej Müller, programový ředitel společnosti Albatros Media (Albatros, CooBoo), Petr Litoš, šéfredaktor nakladatelství Crew a překladatelé komiksů
Richard Podaný a Kateřina Vinšová pohovoří o evropském komiksu jako zvláštním fenoménu. Určitě
přijde řeč na sérii o Tintinovi (Albatros), Thorgalovi
(CooBoo) a ediční řadě nakladatelství Crew Mistrovská díla evropského komiksu.
[ Albatros Media a.s., Crew

S pátek 18. 5.
10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Orální historie komiksu
Vznik a osudy projektů Ještě jsme ve válce a O příbjehi, které převádějí lidskou zkušenost do komik-
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su. O tom, jak nelehké je zachytit osudy pamětníků
československé historie do deseti stran a jak nahlédnout do každodenního života romské menšiny.
Moderuje: Richard Klíčník.
[ Svět knihy, s.r.o., Komiksfest!

10.00–10.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Kreslíme komiksy s ABC a Mourissonem
Naučte se kreslit vlastní příběhy s oblíbeným komiksovým hrdinou časopisu ABC – kocourem Mourissonem – přímo od jeho autora Lukáše Fibricha!
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

11.00–11.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Vytvoř si svůj komiks
Co je lepší než číst komiks? Vytvořit si svůj vlastní!
Hodinka pro všechny tvořivé děti i dospělé se soutěží a s knihou Tvůj život v komiksu.
[ Nakladatelství Portál

11.00–12.00

P 207 – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Kreslíme komiksy s ABC a Mourissonem
Pokračování komiksové dílny kocoura Mourissona
na stánku časopisu ABC.
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

12.00–12.30

S 117 – STŘEDNÍ HALA

Sascha Dreier – autogramiáda
Autogramiáda autora Saschi Dreiera k prezentaci
jeho komiksu Der Papierene (Papírák). Pořad je součástí literárního programu „DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska
a Švýcarska.
[ Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

37

Komiks nás baví!
Vyhlášení výsledků a předávání cen stejnojmenné
literárně-výtvarné soutěže pořádané v rámci kampaně Rosteme s knihou. Moderuje Lukáš Hejlík,
hosté Jaromír 99 a Jára Rudiš.
[ Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50
KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

61

Komiksová tvorba naživo s umělcem
Alexandrem Ciubotariem
Tlumočeno: čeština, rumunština, angličtina
[ Rumunský kulturní institut v Praze

13.30–14.30

S 201 – STŘEDNÍ HALA

Rumunský klub ilustrátorů, Rumunský kulturní institut
v Praze

14.00–14.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Dějiny v komiksu
Diskuse s nakladatelem a členkami autorského
týmu knihy Historie Evropy. Obrazové putování,
nominované na cenu Magnesia Litera v kategorii
knihy pro děti a mládež. Účastníci diskuse: Renáta
Fučíková (autorka ilustrací a textu), Václava Kofránková (historička), Martin Vopěnka (vydavatel).
[ Svět knihy, s.r.o., Literární akademie

14.00–17.00

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Komiks kam se podíváš – Komiksová dílna
Tříhodinové pásmo prezentací komiksových projektů. Představí se: fanziny KIX a AARGH!, projekt mobilních aplikací BigBookBrotherhood, práce Vlastislava Tomana a komiks v animovaném filmu.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.30

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Vlastislav Toman
Legenda českého komiksu (mj. dlouholetý šéfredaktor ABC) představí nové projekty svého hlavního hrdiny Kruana. Ten se z komiksových stránek
dostal na obrazovky mobilních telefonů a chystá se
i jeho filmová adaptace.
[ Komiksfest!, Svět knihy s.r.o.

14.30–15.30

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

BBB – BigBookBrotherhood
Chcete si přečíst komiks uzpůsobený pro iPhone či
iPad? Chcete tímto způsobem vydat svůj komiks?
Novou původní aplikaci představí Vladimír Strejček
(DRAWetc.).
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50

VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

6

Historický a životopisný komiks
O stoupající oblibě tohoto žánru v současné francouzské komiksové produkci. Beseda: Didier Pasamonik (Belgie), Kris (Francie) a Lucie Lomová (ČR).
Moderuje: Anna Kubišta
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Svět knihy, s.r.o., Komiksfest!, Francouzský institut
v Praze, Zastoupení Valonsko – Brusel
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Dětský koutek
Dílna knižních ilustrací pořádaná umělkyněmi
Veronicou Neacșu a Mihaelou Paraschivu z Klubu
rumunských ilustrátorů.
Tlumočeno: čeština, angličtina, rumunština
[ Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska,

15.30–16.00

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

KIX
Komiksové noviny, jejichž první číslo vyšlo na podzim, chystají pokračování. Nový pohled na komiksovou tvorbu a vymezení se vůči starým pořádkům.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.30

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

AARGH!
Etablovaný komiksový sborník každoročně představuje evropské autory a dává prostor začínajícím českým tvůrcům.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
MALÝ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

18.00–18.50

10.00–10.50

16.00–17.00

11.00–11.50

Jaroslav Rudiš – autogramiáda
Autor podepisuje své knihy a komiksovou trilogii
Alois Nebel.
[ Labyrint

16.30–17.00

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

AniFest
Největší festival animovaných filmů v kostce. Jak
funguje, co má společného s komiksem a co se událo na posledním ročníku.)
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50

AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
v komiksu
Nejprodávanější z nových českých komiksů Ještě jsme
ve válce vznikl jako výběr nejpůsobivějších svědectví
z cyklu Příběhy 20. století. Poznejte se s Mikulášem
Kroupou, Adamem Drdou a Davidem Bartoňem, kteří připravili námět a scénář, a s jedním z výtvarníků.
[ Český rozhlas Rádio Česko

18.00

L 827 – LEVÉ KŘÍDLO

Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století
Adam Drda a Mikuláš Kroupa – autogramiáda nového českého komiksu a knihy V komunismu jsme
žít nechtěli.
[ Český rozhlas

6

S sobota 19. 5.

Taje japonského komiksu
Nezastavitelná invaze japonského komiksu na naše
území. Proč je manga tak populární, proč je tak
těžké jí získat a proč je taková dřina jí vyrábět – to
vám budou vyprávět zástupci nakladatelství Crew,
v čele s grafikem Davidem Horákem.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.
L 403 – LEVÉ KŘÍDLO

LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Československé legie ve francouzském
komiksu
Belgofrancouzský komiks je rájem historických
dobrodružných epopejí a umí k nim přistoupit
s úctou. Série Svoboda! pojednává o ruských československých legiích za 1. světové války. Přednáška
dá nahlédnout za tvůrčí oponu, do problematiky
rešerší a záměrů tvůrců.
Účinkují: Kris (Francie) a Anna Kubišta.
[ Svět knihy, s.r.o., Komiksfest!, Francouzský institut

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

61

Komiksová tvorba na živo s umělcem
Alexandrem Ciubotariem
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Rumunský kulturní institut v Praze
KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

6

Anna Sommer: Damen Dramen
prezentace komiksu
Prezentace švýcarské autorky Anny Sommer a jejího
komiksu Damen Dramen (Dámská dramata). Pořad
je součástí literárního programu „DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Švýcarské velvyslanectví

12.00–12.30

S 117 – STŘEDNÍ HALA

Anna Sommer – autogramiáda
Autogramiáda švýcarské autorky Anny Sommer
k jejímu komiksu Damen Dramen (Dámská dramata). Pořad je součástí literárního programu „DAS
BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut, Švýcarské velvyslanectví v Praze

12.00–12.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

6

Nicolas Mahler: Alte Meister
(podle Thomase Bernharda)
Známý rakouský komiksový autor Nicolas Mahler
představí své nejnovější dílo: komiksové zpracování
Starých mistrů Thomase Bernharda. Pořad je součástí literárního programu „DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska
a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze
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13.00–13.30

S 117 – STŘEDNÍ HALA

Nicolas Mahler – autogramiáda
Autogramiáda rakouského autora Nicolase Mahlera k jeho komiksu Alte Meister (Staří Mistři). Pořad
je součástí literárního programu „DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum

13.00–15.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Dětský KomiksFEST! – Komiksová dílna
Pásmo komiksových dílen pro děti a jejich rodiče.
Přijďte si vyrobit vlastní placku, vystřihnout pirátskou loď či projít se na houby. V dílnách Tomáše
Chluda, Karla Jerie, Václava Šlajcha a Lukáše Urbánka (Dr. Racek) se nudit nebudete.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50

S 201 – STŘEDNÍ HALA

613

Dětský koutek
Dílna knižních ilustrací pořádaná umělkyněmi
Veronica Neacșu a Mihaela Paraschivu z Klubu rumunských ilustrátorů.
Tlumočeno: čeština, angličtina, rumunština
[ Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska,
Rumunský klub ilustrátorů, Rumunský kulturní institut
v Praze

14.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Kde čápi dávaj dobrou noc
Představení komiksu Horažďovice – perla Otavy –
průvodce pro děti a mimozemšťany, který vydala
Městská knihovna Horažďovice za podpory Plzeňského kraje v rámci projektu Děti a čtení.
[ Městská knihovna Horažďovice, Svět knihy, s.r.o.

15.00–16.00

L 403 – LEVÉ KŘÍDLO

Lucie Lomová & Nikkarin – komiksová
autogramiáda
Společná autogramiáda nových knih dvou výrazných autorů současné české komiksové scény.
[ Labyrint

16.00–16.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Ilustrace vs. komiks
Co je srdci výtvarníka bližší? Beseda s autory výstavy
Komiks vs. ilustrace. Moderuje Klára Domlátilová ze
sdružení ILUSTRATORI.net.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.
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16.00–18.00

P 207 – PRAVÉ KŘÍDLO

Autogramiáda komiksových legend
časopisu ABC
Vyrostli jste na klasických komiksech z „Ábíčka“?
Vzpomínáte na nezapomenutelné příběhy Kruana,
Malého boha a dalších? Přijďte si je koupit a nechat
podepsat od původních autorů Vlastislava Tomana,
Václava Šorela a Jiřího Petráčka!
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

16.30–17.30

S 201 – STŘEDNÍ HALA

631

Dětský koutek
Dílna knižních ilustrací pořádaná umělkyněmi
Veronica Neacșu a Mihaela Paraschivu z Klubu rumunských ilustrátorů.
Tlumočeno: čeština, angličtina, rumunština
[ Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska,
Rumunský klub ilustrátorů, Rumunský kulturní institut
v Praze

17.00–17.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

Cesta komiksu/mangy ke čtenáři
Zoner Press představí cestu kresleného příběhu od
jeho vzniku až k rukám čtenáře. Hostem bude autorka i grafik. Souběžně proběhne i kurz kreslení.
Účastníci si odnesou zajímavý dárek.
[ Zoner Press

18.00–18.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Komiksové legendy časopisu ABC
Vyrostli jste na klasických komiksech z „Ábíčka“?
Vzpomínáte na nezapomenutelné příběhy Kruana,
Malého boha a dalších? Zveme vás na setkání a besedu s původními autory a českými komiksovými
průkopníky Vlastislavem Tomanem, Václavem Šorelem a Jiřím Petráčkem! Moderuej šéfredaktor ABC
Zdeněk Ležák.
[ Ringier Axel Springer CZ a.s.

S neděle 20. 5.
10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

12.00–13.00

3

Křest knihy Libora Škrlíka – Cestovatel
Čenda Buráček
Čenda Buráček je človíček, který se vždy připlete do
nějaké záhady, již se snaží s důvtipem vyřešit. Sérii
komiksových příběhů pro děti od 5 let připravil
výtvarník Libor Škrlík, který je známý svými malbami na zdech dětských nemocnic. S postavičkami
v knížkách budou děti prožívat veselá dobrodružství.
[ Nakladatelství GRADA

10.00–12.50

KOMIKSOVÁ DÍLNA – PRAVÉ KŘÍDLO

3

S 201 – STŘEDNÍ HALA

631

Dětský koutek
Dílna knižních ilustrací pořádaná umělkyněmi
Veronica Neacșu a Mihaela Paraschivu z Klubu rumunských ilustrátorů.
Tlumočeno: čeština, angličtina, rumunština
[ Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska
Rumunský klub ilustrátorů, Rumunský kulturní institut
v Praze

12.30–13.30

P 408 – PRAVÉ KŘÍDLO

3

Šípková Růženka
Autogramiáda k tradiční pohádce v netradičním
komiksu s verši. Účinkují: Jiří Žáček, Barbora Botková. Ukázky z knihy čtou herci Divadla Puls. Moderuje: Jiří Chalupa.
[ Česká televize – Edice ČT

Dětský KomiksFEST! – Komiksová dílna
Pásmo komiksových dílen pro děti a jejich rodiče.
Přijďte si vyrobit vlastní placku, vystřihnout pirátskou loď či projít se na houby. V dílnách Tomáše
Chluda, Karla Jerie, Václava Šlajcha a Lukáše Urbánka (Dr. Racek) se nudit nebudete.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Fenomén Kája Saudek
Kája Saudek inspiroval svou tvorbou několik generací komiksových tvůrců a některé z jeho postupů
jsou dodnes nepřekonány. Beseda Filipa Konečného s Berenikou Saudkovou o tvorbě jejího otce,
o nových vydáních knih i nově vzniklém muzeu.
[ Komiksfest!, Svět knihy, s.r.o.

35

