24h Comics Day w Gdańsku. Artystyczny pojedynek Polska-Niemcy.
Start: 19 listopada 2011 r. (sobota) godz. 12:00
Finisz: 20 listopada 2011 r. (niedziela) godz. 12:00
Pracownia Komiksowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku,
ul. Paderewskiego 11 (Suchanino)
Dojazd:
Z Gdańska Głównego: autobus 115, 184, 130, 131.
Z Wrzeszcza: 115, 199.
Już po raz czwarty w Pracowni Komiksowej WiMBP w Gdańsku odbędzie się całodobowa
sesja rysowania komiksów. Jej efektem jest stworzenie dwudziestoczterostronicowej
historii obrazkowej. Ta edycja będzie szczególna ze względu na udział gości z Niemiec,
którzy przybędą do Gdańska prosto z Berlina. W przyszłym roku, w ramach projektu,
planowana jest wizyta polskich rysowników u sąsiadów zza Odry oraz wystawa
stworzonych wspólnie prac na Bałtyckim Festiwalu Komiksu.
„24-godzinny komiks” to pomysł amerykańskiego teoretyka komiksu Scotta McCloud'a. Taki komiks
zawiera w sobie 24 strony, stworzone od początku do końca w czasie sesji 24-godzinnego
rysowania. Od pierwszej edycji imprezy, zorganizowanej w USA według tego pomysłu, minęło już
ponad 11 lat. W tym czasie inicjatywa zyskała sobie popularność na wszystkich kontynentach i
posiada niezliczone lokalne odmiany. Pracownia Komiksowa w działająca przy Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada w Gdańsku od 2009 roku jest jedynym
polskim organizatorem biorącym udział w tej akcji.
Najbliższe spotkanie trójmiejskich rysowników i autorów komiksów, które odbędzie się 19.
listopada 2011 r., zyska dodatkowy wymiar. Do stawienia czoła bijącemu zegarowi i zmierzenia się
w artystycznym pojedynku zostali zaproszeni goście z berlińskiej biblioteki komiksowej "Die
Renate". Pięciu rysowników z Berlina przybędzie do Gdańska, by nawiązać kontakt z ich kolegami
z Trójmiasta i wspólnie spróbować swoich sił w ukończeniu gotowego mini-albumu w przepisowym
czasie dwudziestu czterech godzin. "Die Renate" to nie tylko biblioteka w berlińskiej dzielnicy Mitte,
ale stowarzyszenie i miejsce spotkań berlińskiej śmietanki twórców komiksu (bywają tam
regularnie znani także w Polsce Mawil i Flix), wydawców i przede wszystkim miłośników tego
rodzaju twórczości. Osoby skupione wokół „Die Renate” organizują warsztaty edukacyjne, wydają
ziny, a także prowadzą berlińską edycję "24h Comics Day".
Pokojowy pojedynek twórców komiksów z obu krajów będzie miał swoją kontynuację w trakcie
rewizyty polskich rysowników w Berlinie w kwietniu przyszłego roku. Albumy dwudziestu artystów
(po dziesięciu z każdej edycji) ukażą się w edycji "de lux" w polskiej i niemieckiej wersji językowej
w łącznym nakładzie 8.000 egzemplarzy.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do rysowania na czas. Wszyscy
Ci, którzy z powodzeniem zakończą do niedzielnego popołudnia swoją historię, będą mieli okazję
zobaczyć swoją pracę w druku. Organizatorzy zastrzegają sobie, że zostaną przez nich wybrane
najlepsze prace, które ukażą się w edycji "de lux". Reszta może liczyć na wydanie w formule
zinowej.
Projekt został jest realizowany ze środków przyznanych przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej oraz Urzędu Miasta Gdańsk.
Organizator:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada w Gdańsku
Partnerzy projektu:
Hufiec ZHP Gdańsk Śródmieście im Alfreda Liczmańskiego
Die Renate e.V.
Stowarzyszenie Akademia Komiksu GDAK

