KOMIKSOFON 10
18 kwietnia, środa, godzina 19:00, Wrocław, Puzzle, Przejście Garncarskie 2, 2 piętro,
Projekcie, wywiady, dyskusje, rysowanie na żywo. wstęp wolny!!!
Komiksofon to projekt eksperyment, w którym twórcy komiksowi stają przed zadaniem
łączenia swojej twórczości komiksowej, ilustracji z muzyką lub szerzej, z dźwiękiem.
Komiksofon to nie tylko projekcje, to również rozmowy z twórcami, dyskusje z
publicznością oraz rysowanie na żywo.
Goście 10 Komiksofonu:
Olaf Ciszak – www.olaf-ciszak-portfolio.blogspot.com urodzony 11 września 1977 roku.
Absolwent jeleniogórskiego Liceum Plastycznego oraz WSP w Zielonej Górze. W przeszłości
członek grupy artystycznej TYNK. Twórca komiksów (dwukrotnie nagradzany na OKTK w
Łodzi), twórca serii Karsten Stororz, współpracownik zina/magazynu "Ziniol", ilustrator w
wielu magazynach. Zajmuje się rysowaniem storyboardów, backgroundów oraz animacją
filmową. Rysownik pełnometrażowej animacji Jeż Jerzy- jedynej adaptacji komiksu w Polsce.
Mieszka i pracuje w Warszawie.
Marcin Podolec- www.kolec.ownlog.com urodzony 1991 roku , w Jarosławiu. Jeden z
najciekawszych rysowników młodego pokolenia. Pierwsze sukcesy osiągał w konkursach
plastycznych w wieku 15 lat. Od tamtej pory jest nie do zatrzymania. Nie sposób wyliczyć
ilości i różnorodności konkursów, w których startował i był wyróżniany. Uczęszcza do
łódzkiej filmówki, do katedry Animacji i Efektów Specjalnych. Pierwszy rok zaliczył filmem
animowanym, wykonanym w technice rysunkowej, pt. "Leitmotiv”. Mimo młodego wieku ma
na swoim koncie dwa albumy komiksowe "Kapitan Sheer" (częściowo do scenariuszy
Roberta Wyrzykowskiego, 2 miejsce w plebiscycie Komiks Roku 2010) oraz "Czasem" (do
scenariusza Grzegorza Janusza „kwintesencja polskiego komiksu ostatnich lat”). Obecnie
pracuje nad trzecim komiksem „Wszystko zajęte”. Publikował w Zinolu, Bicepsie, Zeszytach
Komiksowych, Deus ex Machina. Zajmował się oprawą graficzną płyty i singla „Achtung
Polen” zespołu Skowyt.

Rozmowę z gośćmi poprowadzi Konrad Koko Okoński www.kokoart.net - twórca
komiksowy i współredaktor podcastu Schwing! www.schwing-podcast.blogspot.com

Komiksofon - komiks i muzyka na dużym ekranie. Zapraszamy!
WSTĘP WOLNY!!!
ORGANIZATOR Stowarzyszenie Kultura WROdzona www.kulturawrodzona.pl/
KOMIKSOFON na facebooku www.facebook.com/komiksofon
Koordynator projektu Agnieszka Jamroszczak 604 589 217

