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Stowarzyszenie Arteria rozpiczęło drugą edycję projektu „Dziewczyny też rysują komiksy!”. Po sukcesie
pierwszej edycji organizatorki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych osób (ponad
czterokrotnie więcej chętnych niż miejsc!) i zapraszają na warsztaty komiksowe, tworzenia zinów oraz
drukowania metodą sitodruku!
Uczestniczki podczas jesiennych weekendów wezmą udział w praktycznych i teoretycznych
warsztatach komiksowych, zajęciach z sitodruku i tworzenia zinów komiksowych. Główny nacisk będzie
położony na zdobycie praktycznych umiejętności związanych ze sztuką komiksową, wskazanie
możliwości publikacyjnych oraz na promocję komiksu kobiecego. Powstałe prace zamiast do szuflad
trafią na wernisaż wieńczący projekt.
Z pośród ponad 50 zgłoszeń wybrałyśmy 18 dziewczyn. Podczas warsztatów dowiedzą się więcej o
pracy nad scenariuszem, obróbce komputerowej prac i o wielu innych aspektach związanych z pracą
nad komiksem, a przede wszystkim każda z nich stworzy własną krótką historię komiksową, autorskie
ziny oraz tekstylia z własnymi wzorami.
Projekt jest odpowiedzią na niewielki udział kobiet w środowisku komiksowym w Polsce. Ma na celu
zachęcić dziewczyny do wyrażania się za pomocą medium komiksowego oraz do publicznej prezentacji
ich prac - drukowaniu w zinach, magazynach, startowaniu w konkursach komiksowych. Po pierwszej
edycji, do której zgłosiło się ponad 5 razy więcej chętnych niż było miejsc, nie miałyśmy wątpliwości, że
potrzebna jest reedycja warsztatów.
W ubiegły weeknd uczestniczki spotkały się po raz pierwszy i pracowały pod okiem Jacka Frąsia artysty komiksowego, ilustratora i muzyka w grupie D4D. Po zakończeniu cyklu warsztatów każda z
uczestniczek przygotuje krótki komiks, który zostanie zaprezentowany na początku grudnia na
wystawie będącej podsumowaniem działań.
Sesje warsztatowe:
warsztat tworzenia komiksów… teoria, praktyka i praca nad projektem komiksowym
prowadzący: Jacek Frąś, miejsce: Projektornia GAK
warsztat tworzenia zinów… czyli Do It Yourself!
prowadząca: Joanna Tomiak, miejsce: Projektornia GAK
warsztat sitodruku… czyli jak jeszcze możecie wykorzystać swoją twórczość komiksową,
Pracownia Siotodruku ACK Alternator UG

Więcej informacji pod adresem:
http://www.art-eria.pl/
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http://dziewczynytezrysujakomiksy.blogspot.com/
Kontakt:
Kinga Kuczyńska – 600 235 106,
Anna Miler – 502 559 813
Projekt zrealizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Gdańsk.
Partner: Projektornia GAK
Patronat/Matronat medialny: trojmiasto.pl, Radio Gdańsk, Feminoteka, Aktivist, komiksomania.pl,
Platforma Kultury
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