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Ázijsko európska nadácia (The Asia-Europe foundation)
rozbieha projekt, ktorý by mal združiť profesionálov a
nádejných mladých autorov pri tvorbe Ázijsko európskeho
comicsu. Zúčastnia sa ho: 2 vedúci koordinátori z ASEFu a 12
mladých autorov z Európy a Ázie. Počas 12dňového
workshopu v Singapure vznikne základ autorského comicsu,
ktorý potom autori dotiahnu do konečnej podoby pomocou
vlastnej web-stránky. Výsledkom bude samostatný tlačený
finálny comicsový produkt, album.
Viacej info o celej akcie nájdete na: www.asef.org a v
priloženom pédéefku. Ak máte záujem zúčastniť sa tejto
super akcie, kontaktujete koordinátorku projektu SOH LAi Yee
na tomto
čísle: +656874-9729 alebo mailom.
Belzebub
5.3.2006

Dňa 3.3.2006 uverejnili Hospodárske noviny článok Imra Rešetu juniora "Komiks:
bublina, ktorá nespľasla" v ktorom sa okrem iného spomína i naše ADAMANTIUM.
Odporúčame k prečítaniu. Link: tu
Belzebub
25.2.2006

Vydanie v súčasnosti jediného slovenského comicsového
zborníka ADAMANTIUM s podtitulom The alternative to the
alternative je už naozaj na spadnutie. Bude mať 108
čiernobielych strán, double obálku vo farbe a predstaví 12
comicsov od 13 autorov + 2 články a samozrejme nebude
chýbať ani dôkladné info o autoroch.
Autori Matúš Vizár, Andrej Wsól, Pavel Keníž, Caroline
Delamotte, Michal Löwy, Tomáš Knapko, Martin Plško,
Kmxbstrd, Imrich Szász, Mišo Ivan, Petr Včelka, Andrej Kolenčík
a Michaela Chmeličková sa dali dokopy na akcii Comics salón
2005 a na comics webe www.com-x2.com.
Zborník inšpirovaný českou profesionálnou fanzin scénou
(Aargh, Zkrat) i populárnou Crwou predstaví príbehy na
pomedzí undergroundu a mainstreamu, bez snahy výrazne
inklinovať k iba jednému z týchto pólov. Obsahovo sa comicsy
inšpirujú tematikou sci-fi, krimi, pop-kultúry, superhrdinskej
parafráze a venujú sa i bežným príbehom zo života či Galaxie.
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Na svoje si prídu milovníci Q. Tarantina, W. Allena, V. Menšíka,
tofu partizánov, estetického násilia, melanchólie, snových
úletov, Sin City, South Parku a fanúšikov flanelových košieľ či
ekologických aktivistov. Výtvarne comicsy oscilujú medzi
nabúchaným realizmom, grafickým dizajnom skrz linoryt až po
štylizovanú skoro-karikatúru.
Čerstvý, chrumkavý, autentický a aktuálny slovenský comics.
Kto to nečte, ten je pozadu!
Belzebub
Old News >>Here<<
Info. ::.
Vážení návštevníci a čitatelia, svoje príspevky nám posielajte aj s názvom rubriky, do ktorej chcete
prispieť a s menom či prezývkou, pod akou eventuélne vašu tvorbu uverejníme. Ďakujeme.. :) ...viac
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Považujete filmy
podľa comicsov vo
všeobecnosti za
vydarené?
Áno, robia česť
svojej predlohe
4/19%
Nie, úplne kazia
dobré meno
pôvodného
comicsu
6/29%
Ako ktoré
11/52%
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