Jiří Surůvka

(nar. 1961 v Ostrave) je český umelec, performer, kurátor
a vysokoškolský pedagóg. Od začiatku 90. rokov je dôležitou postavou ostravskej
umeleckej scény s medzinárodným uznaním. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru video,
intermédií a performance na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave. Žije a
tvorí v Ostrave. Pre jeho tvorbu je typický humor, irónia a kritický pohľad na svet
okolo nás.

Dielo Batman z roku 1998 predstavuje portrét samotného umelca prezlečeného do role superhrdinu,
ktorý zachraňuje súčasný svet.
Batman je jeho alter-egom – druhým
ja.
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Porozmýšľaj o čom bude tvoj komiks. Kde sa bude príbeh odohrávať? Aké
postavy v ňom budú? Ako bude prebiehať tvoj deň v roli superhrdinu? Pokúsiš
sa zachrániť svet?

Nezabudni pridať textové bubliny! Tvar bublín sa mení podľa intonácie hlavnej
postavy. Bublina s ostrými hranami nám naznačuje, že postava kričí. Obláčiky
predstavujú myšlienky postavy. Jednoduchý ovál alebo obdĺžnik sa používa,
keď postava rozpráva a vedie s niekým dialóg.

Postava Rozpráva

Postava Rozpráva

Postava Rozmýšľa
Postava kričí!

Hotový komiks môžeš odfotiť a poslať nám ho na mailovú adresu:
pedagog@gueznz.eu
Výstava: Jiří Surůvka – Artkiosk (22.10. – 28.11.2020)
Kurátor: Vladimír Beskid
Realizáciu výstavy finančne podporil Fond na podporu umenia
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA V NOVÝCH ZÁMKOCH
Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky

www.gueznz.eu

NAKRESLI SVOJ VLASTNÝ KOMIKS!

