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3. část
 

Jak pracovat s komiksem ve výuce



 "Komiks je způsob
         vytvoření vesmíru a jeho naplnění

postavami pomocí tajného kódu
který využívá nejjednodušší a nejpřímější

způsob, jak vstoupit do „čtenářovi hlavy“...  
Je to série malých obrázků a skupin slov

   uspořádány v rytmickém vzoru, aby
vytvořily a aktivovaly svět v nás."

 James Kochalka, 
The Horrible Truth About Comics

 



KOMIKS
KROK

KROKEMza



Vyberte si blízké téma1.
vaše kreativita vás odlišuje od ostatních

díky tématu, které je vám blízké může být váš
komiks opravdový

Brainstorming: mějte u sebe zápisník pro nápady 



2. Sepište příběh
mějte připravený děj, než začnete kreslit

založte příběh na obrazech (nikoliv dialozích)

držte se jednoduchého příběhu (méně postav
a prostředí zjednoduší ilustrace) 



3. Promyslete hrdiny komiksu
základní stavební kostka příběhu

někdo zajímavý, kdo uvízne v paměti

Položte si otázky: 
Kdo: Kdo je váš hrdina?
Co chce: Čeho chce váš hrdina dosáhnout?
Proč to nejde: Proč nemůže dosáhnout toho, co chce?



4. Umístění a čas
vytvořte svět kolem vašich hrdinů

pomožte si průzkumem v terénu  

připravte několik záchytných bodů - čas a místo,
kde se odehrají klíčové události



5. Inspirujte se komiksy 
učte se od zkušených kreslířů

čtěte komiksové knihy, rozhovory s autory, blogy,
navštevujte komiksové fetsivaly

přemýšlejte nad tím proč autor/ka použil/a
konkrétní styl, grafický prvek, styl písma, barvy



MANGA



MANGA

Osamu Tezuka



Bastien Vives



MANGA

Naoki Urasawa



REPORTÁŽE,
BIOGRAFICKÉ



Sylvain Savoia



Igort



HISTORICKÉ



Satrapi



Art Spiegelman



Petr Šrédl - T.G.M.



6. Vytvořte pravidla stylu
vytvořte si konzistentní styl 

Zamyslete se nad svými silnými stránkami a
vytvořte styl, který pro vás bude přirozený a
snadný

promyslete barevné ladění, určitý typ stínování, textury
styl rámečků, bublin atd. 



rámeček



komiksový strip



Dialogová bublina



Myšlenková bublina



Popisné boxy



malé mezipolí pro rámečky, které k sobě patří

mezipolí



malé mezipolí pro rámečky, které k sobě patří

panel bez jasných hranic



malé mezipolí pro rámečky, které k sobě patří

komiks bez mezipolí



Zvukové efekty 



Barevná kompozice 

upoutá pozornost čtenáře

zásadní při tvorbě komiksu

barvy ovlivňují náladu, atmosféru, pohled 

vyberte si několik málo barev a držte se jich



držte se vybraných barevných kombinací

inspirujte se na
https://colors.dopely.top/color-wheel/

pokud pracujete s danou barvou,
najděte její vhodné kombinace
zde: 
https://www.canva.com/colors/color-wheel/
https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel

https://colors.dopely.top/color-wheel/
https://colors.dopely.top/color-wheel/
https://colors.dopely.top/color-wheel/


příklady  



Písmo

Tučné -  zvýraznění slov

KAPITÁLKY - křik

malé - šepot

Font se dá přizpůsobit náladě a příběhu

Musí být čitelné!



7. Naplánujte formát a rozložení scén
zvolte formát (A3,A4 strip)
vytvořte storyboard 



ÚHEL POHLEDU
pohled zdola pohled zhora 



ptačí perspektiva pohled nahoru



 záběr celé postavy  přiblížení extrémní detail



 zoom-in 



Pořadí čtení příběhu 



malé mezipolí pro rámečky, které k sobě patří



velké rámečky pro navození atmosféry, zpomalení děje



TYPY RÁMEČKŮ
více velikostí rámečků dodávají příběhu dynamiku 



8. Nakreslete komiks načisto
zvolte formát (A3,A4 strip)
vytvořte storyboard 



JAK NA KOMIKS 
Vyberte si blízké téma 1.

2. Sepište příběh

3. Promyslete hrdiny komiksu

4. Umístění a čas

5. Inspirujte se komiksy 

6. Připravte s storyboard



DĚKUJEME ZA
POZORNOST!

Webinář Komiksová soutěž ADRA

23. října 2021, zoom    Lenka Kostelecká, Vojtěch Marek


