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Poľský komiks  
v dobrej forme
„Teraz komiks!“ – tak znel názov výstavy v krakovskom Národnom 
múzeu v roku 2018. A teraz nastal „čas na komiks, poľský komiks“  
v Bratislave.

V roku 2019 sme oslávili 100. výročie poľského komiksu. V marci 
1919 totiž na stránkach ľvovského satirického týždenníka Szczu-
tek vyšla prvá časť príbehov Ohňom a mečom, teda dobrodružstvá 
bláznivého Grześa autorstva Kamila Mackiewicza a Stanisława 
Wasylewského. Tieto príbehy sa dodnes považujú za prvú poľskú 
obrázkovú poviedku. Na jednej strane pri príležitosti osláv 100. 
výročia sme mali možnosť rekapitulovať a pripomenúť si úspechy 
poľského komiksu. Na druhej strane sme sa mohli pozrieť na to, 
čo je najlepšie a najzaujímavejšie na súčasnom poľskom komikse. 
A deje sa v ňom skutočne veľa, najmä po roku 1989. Dovtedy sa 
na poľský komiks – hoci sa rozvíjal a bol na tom relatívne dobre 
–, ako aj na ďalšie umelecké žánre vzťahovali rôzne obmedze-
nia – ideologická cenzúra, slabá kvalita tlače a papieru či náklad 
stanovený z najvyšších poschodí. Až po roku 1989 mohol komiks 
naplno rozkvitnúť. Dnes máme na výber plnú paletu príbehov 
adresovaných každému čitateľovi, vďaka čomu komiks nielen 
„baví, učí a vyvoláva smiech“.

Dnes sa tak stretávame s komiksami pre deti a dospelých, nie je 
núdza o historické, fantastické a sci-fi komiksy či tematicky zame-
rané spoločenské, kriminálne a komediálne komiksy. Niektoré sú 
nakreslené realisticky, ďalšie majú jednoduchší rys, niektoré sú 
farebné, iné čierno-biele. Na ich tvorbe sa podieľajú profesionáli, 
no poznáme aj tie od amatérov. A komiksy nevydávajú len veľké 
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poľské vydavateľstvá, poznáme totiž aj lokálne komiksy. Dnes tak 
máme už aj poľských superhrdinov, mnohé komiksové časopi-
sy a kluby, ako aj najväčší komiksový festival v strednej Európe. 
Vďaka tomu americké či frankofónne komiksy neovládli poľský 
trh a vysokú úroveň či úspechy poľských komiksových autorov si 
všimlo aj zahraničie. Mnohí autori dnes tvoria úspešné obrázkové 
príbehy na objednávku zahraničných vydavateľstiev.

Vďaka ochote a pomoci kurátora Piotra Machłajewského môže 
Poľský inštitút v Bratislave predstaviť práce najvýznamnejších 
súčasných komiksových tvorcov v Poľsku. Uvidíme práce klasika – 
ktorý dodnes tvorí – akým je Tadeusz Baranowski, ako aj autorov 
strednej a mladej generácie. Naša expozícia prináša prierezový  
a selektívny – ale objektívy – obraz súčasného poľského komiksu. 
Veríme, že sa stane inšpiráciou pre slovenských tvorcov komiksov, 
a môže priniesť impulz pre vznik poľsko-slovenského obrázkové-
ho príbehu. Spoločných tém a talentovaných tvorcov je predsa 
nadostač.

Srdečne pozývame na výstavu Slovo a obraz. Súčasný poľský 
komiks!
  

Jacek Gajewski
riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave



Hoci sme v roku 2019 oslávili 100. výročie poľského komiksu, 
príbehy predstavované formou slova a obrazu sa objavili na poľ-
skom území už oveľa skôr. No až Mackiewiczov a Wasylewského 
Grześ bol považovaný za prvého významného poľského komik-
sového hrdinu. V krajine, ktorá si po 123 rokoch záborov prechá-
dzala obrodením, získal tak komiks o statočnom vojakovi mnoho 
fanúšikov a prispel k popularizácii tejto oblasti umenia.

Pred vojnou vychádzali v Poľsku komiksy predovšetkým v tlači. 
Tento žáner prežil aj ťažké obdobie komunizmu, nemilosti  
a ideologických zásahov. Jeho rozkvet sa naplno prejavil koncom 
60. rokov a trval až do režimovej zmeny v roku 1989. V tomto ob-
dobí komiksy vychádzali v niekoľkostotisícových nákladoch  
a ich tvorcovia boli úspešní aj v zahraničí. K vtedy najpopulárnej-
ším autorom patril Tadeusz Baranowski (nar. 1945). Vďaka origi-
nálnemu spôsobu znázorňovania príbehu a tendencii experimen-
tovať výrazne ovplyvnil komiks 90. rokov.

Pád komunizmu sa v Poľsku dotkol aj vydavateľského trhu. Práce 
pôvodných autorov vytlačili doposiaľ nedostupné komiksy zo 
západu, najmä z USA, Francúzska či Belgicka. Autori, ktorí debu-
tovali na prelome 80. a 90. rokov, mali tak obmedzené možnosti 
publikovať. Medzi nimi bol aj Jacek Michalski (nar. 1964), Krzysz-
tof Gawronkiewicz (nar. 1969) a Przemysław Truściński (nar. 1970). 
Poľský komiks sa dostal do podzemia. Autori prezentovali práce 
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na výstavách alebo ich reprodukovali v technicky nedokonalých 
fanzinoch na vlastné náklady a nezarábali na nich. Komiksy teda 
vznikali na základe potreby vlastného umeleckého naplnenia.

V roku 2000 však v Poľsku nastal boom. Veľká skupina vydava-
teľov takmer súčasne stavila na komiks. Trh doslova zalialo ob-
rovské množstvo titulov ako zahraničných, tak aj poľských tvor-
cov. Poľskí autori získali možnosť priblížiť sa so svojimi prácami 
širokému okruhu prijímateľov. Po boome nastala normalizácia. 
V súčasnosti má poľský čitateľ prístup k najvýznamnejším sveto-
vým komiksom – často v rôznych vydaniach. Komiks sa dostal na 
umelecké vysoké školy a do galérií. Pravidelne vychádzajú vedec-
ké publikácie venované tomuto médiu. Vo veľkých mestách sa 
konajú komiksové podujatia a festivaly. Situácia čitateľov, tvorcov 
a vydavateľov komiksov je tak v Poľsku čoraz lepšia.

Na výstave predstavujeme diela skupiny súčasných poľských 
tvorcov. Sú to práce realizované rôznymi technikami – od tradič-
nej kresby pierkom, cez maliarske, grafické, experimentálne až po 
moderné digitálne techniky. Predstavujeme rozličné stratégie  
v rámci prístupu k fabule a narácii príbehu. Na expozícii tak náj-
dete historické, fantastické, filozofické či spoločenské komiksy, 
ako aj komiksovú tvorbu pre deti. 

Piotr Machłajewski
kurátor
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Tadeusz 
Baranowski 

(1945) – autor kresieb, malieb a grafiky. Tvorca komiksov. Absol-
vent Fakulty grafiky a maľby varšavskej Akadémie umení.

Tvorca komiksových albumov: Skąd się bierze woda sodowa  
i nie tylko, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa, Ant-
resolka profesorka Nerwosolka i Podróż smokiem Diplodokiem, Jak 
ciotka Fru-Bęc uratowała świat od zagłady, Historia wyssana z sopla 
lodu (scenár: Jean Dufaux). Tvorca populárnych poľských ko-
miksových hrdinov ako Orient Men, Bąbelek a Kudłaczek, profe-
sor Nerwosolek a Entomologia Motylkowska, Praktyczny Pan, ako 
aj upíri Szlurp a Burp. 

V 70. rokoch spolupracoval s periodikami Świat Młodych, Relax 
a Razem. V 80. rokoch tvoril komiksy k scenárom Jeana Dufauxa 
a Michela de Boma pre časopis Tintin. V rokoch 1984 – 1990 
spolupracoval s vydavateľstvom Editions du Lombard. Ilustroval 
jednu zo štyroch zbierok exkluzívneho vydania piesní Jacquesa 
Brela. Jeho práce sa nachádzajú v americkej antológii 1001 comics 
you must read before die (ed.: Paul Gravett). 

V roku 2007 získal Striebornú medailu za zásluhy v kultúrnej 
oblasti Gloria Artis.

Orient Men.
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Orient Men.
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Orient Men.
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Olaf 
Ciszak 

(1977) – autor kresieb, ilustrácií a grafiky. Absolvent Fakulty ume-
nia Zielonogórskej univerzity.

Tvorca komiksov: Karsten Stororz, Urban Chaos, W rytmie Diezla 
(scenár: Radosław Kleczyński) a mnohých krátkych komiksov. 
Publikoval v tlači a komiksových časopisoch ako Arena komiks, 
Komiks Forum, Produkt a Ziniol.

Autor storyboardov a konceptuálny umelec. Tvorca animácií pre 
Catmood & 4fun.tv. Autor kresieb pre animované film vrátane 
snímok Jeż Jerzy a Ta cholerna niedziela. Promo Artist v CD Projekt 
Red (pracoval pri hrách Wiedźmin a Cyberpunk 2077).  

Získal 2. cenu na Poľskom zhromaždení tvorcov komiksu v Lodži 
v roku 1998 a vyznamenania za farebné práce v roku 2000 za 
komiksy zo série Karsten Stororz.

V rytme Diezla / W rytmie Diezla. Ilustrácia.
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Karsten Stororz.
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Karsten Stororz.
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Jacek 
Frąś 

(1977) – autor kresieb, ilustrácií, grafiky a malieb. Perkusionista. 
Absolvent Fakulty grafiky a maľby lodžskej Akadémie umení, 
študoval aj na Akadémii umení v Krakove. Štipendista poľského 
ministra kultúry a národného dedičstva.

Tvorca komiksov: Glinno, Stan, Tragedyja Płocka (scenár: Grzegorz 
Janusz), Totalnie nie nostalgia – Memuar (scenár: Wanda Hage-
dorn). Publikoval v tlači a v komiksových časopisoch ako AQQ  
a Świat Komiksu.

Laureát Prix Alph-Art Jeunes Talents na Festivale International de 
la Bande Dessinée d’Angoulême v roku 2001 za komiks Kaczka. 
Laureát Grand Prix na Medzinárodnom festivale komiksu a hier  
v Lodži v roku 2009 za komiks Ostra biel (scenár: Grzegorz Janusz).

Ako vietor / Jak wiatr. Scenár: Grzegorz Janusz.
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Ako vietor / Jak wiatr. Scenár: Grzegorz Janusz.
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Ako vietor / Jak wiatr. Scenár: Grzegorz Janusz.
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Krzysztof 
Gawronkiewicz 
(1969) – autor kresieb, ilustrácií a malieb. Študoval na varšavskej 
Akadémii umení. 

Tvorca komiksov Burza (scenár: Maciej Parowski), Achtung Zelig! 
(scenár: Krystian Rosenberg), Mikropolis a Tabula Rasa (scenár: 
Dennis Wojda), Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona a Kwin-
tesencja (scenár: Grzegorz Janusz), ako aj Powstanie (scenár: 
Marzena Sowa), Krzesło w piekle (antológia). Dlhoročný spolupra-
covník mesačníkov Fantastyka a Nowa Fantastyka.

Dvojnásobný laureát Grand Prix na Medzinárodnom festivale 
komiksu a hier v Lodži v roku 1992 za komiks 1969 a v roku 2000 
za komiks Mikropolis. Krzesło w piekle (k scenáru Dennisa Wojdu). 
Laureát Grand Prix Arte – Glenat za komiks Esencja v roku 2003 
(spolu s Grzegorzom Januszom), Prix Millepages BD (2005), ako aj 
Prix Festival BD Vaison la Romaine (2006) za komiks Achtung Zelig! 
(spolu s Krystianom Rosenbergom). V roku 2006 získal nomináciu 
v kategórii „debut roka“ za komiks Esencja na Festivale Interna-
tional de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Nowa Fantastyka. Návrh obálky.
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Filmový fanúšik / Kinoman. Scenár: Grzegorz Janusz.
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Filmový fanúšik / Kinoman. Scenár: Grzegorz Janusz.
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Joanna 
Karpowicz 
(1976) – autorka malieb, ilustrácií a komiksov. Absolventka Fakul-
ty maľby krakovskej Akadémie umení.
 
Autorka komiksov vytvorených maliarskymi technikami: Szminka 
a Kwaśne jabłko (scenár: Jerzy Szyłak), Anastazja (scenár: Magda-
lena Lankosz), Jutro będzie futro, Pocztówki z Białegostoku (k au-
torským scenárom), Anubis (artbook). Publikovala v antológiách, 
napr. City Stories, Double Portrait. Polish Female Comic Art, Polski 
Komiks Kobiecy a v komiksových časopisoch ako Aargh!, Cheap 
East, Gili-Gili, Zeszyty Komiksowe. 

Jej maliarske práce videli návštevníci na výstavách napr. v Múzeu 
súčasného umenia MOCAK a v Národnom múzeu v Krakove.

Furin. (úryvok)
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Furin. (úryvok) Furin. (úryvok)
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Berenika 
Kołomycka 
(1983) – autorka kresieb, sôch a grafiky. Tvorkyňa komiksov. Ab-
solventka Fakulty sochárstva na varšavskej Akadémii umení.

Autorka série komiksov Malutki Lisek i Wielki Dzik a komiksov 
Wykolejeniec (scenár: Grzegorz Janusz), Tej nocy dzika paprotka 
(scenár: Marzena Sowa). Jej práce boli publikované v časopisoch 
ako Maszin, Zeszyty komiksowe a v antológiách komiksov ako 44, 
City stories, Komiks wierszem, Polski komiks kobiecy.

Laureátka Grand Prix na Medzinárodnom festivale komiksu a hier 
v Lodži v roku 2011 za komiks O psie, który czuł się człowiekiem 
(scenár: Michał Narożnik).

Maličká líštička a Veľký diviak. / Malutki Lisek i Wielki Dzik. (úryvok) 
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Stroskotanec / Wykolejeniec. Scenár: Grzegorz Janusz. (úryvok)Stroskotanec / Wykolejeniec. Scenár: Grzegorz Janusz. (úryvok)

29



30

Jacek 
Michalski 
(1964) – autor kresieb, ilustrácií a grafiky. Tvorca komiksov. Absol-
vent Výtvarného gymnázia v Bydgoszczi. 

Tvorca komiksov: Zagadka Metropolii (scenár: Mariusz Piotrowski), 
Rob Roy, Muskulator kontra dr. Lisowski, Aurora (scenár: Andrzej 
Janicki) a vyše desiatky historických komiksov k scenárom Macie-
ja Jasińského a Witolda Tkaczyka.

Publikoval v komiksových časopisoch ako AQQ, Czas Komiksu, 
Komiks Forum, Produkt a Qriozum. Spoluzakladateľ Štúdia Komiks 
Polski a časopisu Awantura.

Sloboda nikdy neumiera / Wolność nie umiera nigdy. Scenár: Maciej Jasiński. 
(úryvok)
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Helena Grossówna – najkrajší úsmev v Poľsku / najpiękniejszy uśmiech w Polsce. Scenár: 
Maciej Jasiński. (úryvok)

Helena Grossówna – najkrajší úsmev v Poľsku / najpiękniejszy uśmiech w Polsce. Scenár: 
Maciej Jasiński. (úryvok)
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Wojciech 
Stefaniec 
(1980) – autor kresieb, malieb a tvorca komiksov. Absolvent ume-
leckého vzdelávania na Morskej akadémii v Słupsku.

Tvorca komiksov Alveum, Dom żałoby (scenár: Dominik Szcześni-
ak), Szanowny (scenár: Sztybor), Szelki (scenár: Jerzy Szyłak), Noir 
(scenár: Łukasz Bogacz), Ludzie, którzy nie brudzą sobie rąk, Mo-
carz, Wróć do mnie, jeszcze raz (scenár: Sztybor) a Bardo (scenár: 
Daniel Odija). Publikoval v tlači a komiksových časopisoch, napr. 
Ziniol.

Laureát cien Poľského komiksového združenia pre najlepšieho 
autora kresieb roku 2011 a za najlepší poľský komiks v roku 2013 
(Noir k scenáru Łukasza Bogacza).

Vráť sa ku mne, ešte raz / Wróć do mnie, jeszcze raz. Scenár: Sztybor. (úryvky)
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Vráť sa ku mne, ešte raz / Wróć do mnie, jeszcze raz. Scenár: Sztybor. (úryvky)Vráť sa ku mne, ešte raz / Wróć do mnie, jeszcze raz. Scenár: Sztybor. (úryvky)
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Przemysław 
„Trust“ 
Truściński 
(1970) – autor kresieb a ilustrácií. Študoval na Lodžskej univerzite 
a Akadémii umení.

Tvorca komiksov Najczwartsza RP. Antylista Prezerwatora (scenár: 
Tobiasz Piątkowski), Tymczasem (scenár: Grzegorz Janusz), Trust – 
Historia choroby (antológia), Trust (antológia). Autor kresieb  
k trom sériám rozhovorov formou komiksov k scenárom Tomasza 
Kwaśniewského a Aleksa Kłośa s názvom Komiks W-wa, Męska 
muzyka a Marsjanie na Wenus. Tvorca niekoľkých stoviek krátkych 
komiksov s Tomaszom Kołodziejczakom, Maciejom Parowským, 
Rafałom Skarżyckým a Dennisom Wojdom. Tvorca tisícok ilustrácií 
k prozaickým textom a článkom v tlači, kresieb k scénografiám 
pre televíziu a divadlo, ako aj grafických návrhov k počítačovým 
hrám, napríklad postavy Geralta k prvej časti hry Zaklínač.

Popularizátor komiksu a kultúry. Spolutvorca a dlhoročný pod-
predseda Združenia tvorcov Contur.

Laureát Grand Prix na Medzinárodnom festivale komiksu a hier 
v Lodži v roku 1993 za komiks Piekło. V roku 2010 získal odznak 
za zásluhy pre poľskú kultúru. V roku 2013 mu prezident Poľskej 
republiky Bronisław Komorowski udelil Strieborný kríž za zásluhy 
„v prospech rozvoja kultúry a za udržiavanie spomienky na  
najnovšiu históriu Poľska“.

Démoni / Demony. Scenár: Paweł Timofiejuk. (úryvok)
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Niebajka. Scenár: Jacek Waliszewski (úryvok)Zo sociálnych dôvodov / Z przyczyn społecznych. Scenár: Tomasz Kołodziejczak. (úryvok)
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Katarzyna 
„Zavka“ 
Zawadka 
autorka ilustrácií, tvorkyňa komiksov. Absolventka varšavskej 
Akadémie umení.

Autorka komiksov: Jazda stąd, The Hunter, Głodny Jaś i żarłoczna 
Małgosia. Publikovala v časopisoch a poľských a zahraničných 
periodikách ako Mydło, Warchlaki, Szlam, Wobby Club, Wayward 
Sisters, Snuff Comix.

Laureátka ceny za najlepšiu grafiku v súťaži na Medzinárodnom 
festivale komiksu Boomfest v Rusku v roku 2013 a ocenenia 
nezávislého komiksu Złoty Kurczak 2016 v kategórii Autor kresieb 
za komiks Głodny Jaś i żarłoczna Małgosia.

Misery. (úryvok)
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Kain a Ábel / Kain i Abel. (úryvok) Hladný Janko a pažravá Marienka / Głodny Jaś i żałoczna Małgosia. (úryvok)
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Obr. na obálke:
A: Marta Miara: Plagát k výstave Slovo a obraz. Súčasný poľský komiks
R: Lech Majewski: Plagát pri príležitosti 70. výročia Poľského inštitútu v Bratislave

Organizátor výstavy: Poľský inštitút v Bratislave

Autori textov: Jacek Gajewski, Piotr Machłajewski
Kurátor: Piotr Machłajewski
Grafický návrh: Marta Miara
Preklad: Mário Kyseľ
Katalóg financoval Poľský inštitút v Bratislave
Bratislava, marec 2020 

Termín a miesto výstavy: 
galéria Poľského inštitútu v Bratislave od 12. 3. do 24. 4. 2020.
Výstava je súčasťou osláv 70. výročia Poľského inštitútu 

Scenáristi spolupracujúci pri komiksoch, ktoré sú súčasťou výstavy:

Wanda Hagedorn
Grzegorz Janusz
Maciej Jasiński
Michał Kalicki
Tomasz Kasprzyk
Aleks Kłoś
Tomasz Kołodziejczak
Łukasz Kowalczuk
Tomasz Kwaśniewski
Daniel Odija
Tobiasz Piątkowski
Marzena Sowa
Sztybor
Paweł Timofiejuk
Jacek Waliszewski
Dennis Wojda
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