изложба
филмови прожекции
детска работилница за комикси
срещи с комикс автори
комикс кафе
музика

програма
вход свободен

6 март (сряда), 18:30

14 март (четвъртък)

18 март (понеделник), 18:30

Официално откриване на изложбата
„В това време на едно друго място /
100 години чешки комикс“ с участието
на кураторите Павел Коржинек и Томаш
Прокупек. По време на откриването ще
бъдат обявени победителите в младежкия
конкурс за комикс, посветен на темата
Свобода. Конкурсните работи ще бъдат
изложени във фоайето на четвъртия етаж
на галерия „Шипка 6“.

17:00 – 20:00

Издателство „Кибеа“ и авторът Петър
Станимиров представят графичната
новела „Пръстенът на нибелунга“,
шеметно пресъздаваща средновековния
немскоезичен епос.

Галерия „Шипка 6“, етаж 4

Изложбата ще продължи до 28 март 2019.
Работно време:
вторник – събота, от 11:00 до 19:00
почивни дни: неделя и понеделник

Чешки център

Комикс кафе

18:30
Комикс и кино
„Дъга – разкази в картинки“ –
документален (реж. Мария Николова,
сц. Сотир Гелев, Мария Николова,
България, 2016 / 77 мин.)

Чешки център

Среща с Павел Коржинек и Томаш
Прокупек, страстни любители и
задълбочени познавачи на чешката
комикс култура. Двамата ще представят
изследователската си работа, дейността
на новоучредената Чешка комикс академия
и най-интересното от чешката комикс
сцена през последните години.

15 март (петък)
Чешки център
17:00 – 20:00

18:30

Комикс и кино
„Алоис Небел“ – анимация (реж. Томаш
Луняк, сц. Ярослав Рудиш, Яромир 99,
Чехия, Германия, Словакия, 2011 / 85 мин.),
български субтитри

16 март (събота)

Чешки център
11:00

Комикс кафе

Комикс и кино
Детска програма: „Приключенията на
Фердо мравката“ – анимационен
(реж. Хермина Тирлова, сц. Индржих
Водичка, Хермина Тирлова, Чехословакия,
1977 / 43 мин.)

18:30

12:15 – 13:30

12 март (вторник)
Чешки център
17:00 – 20:00

Комикс и кино
„Кой иска да убие Джеси?“ – игрален (реж.
Вацлав Ворличек, сц. Милош Мацоурек,
Вацлав Ворличек, худ. Кая Саудек,
Чехословакия, 1966 / 79 мин.), български
субтитри

13 март (сряда)

20 март (сряда), 18:30

Чешки център

Комикс кафе

7 март (четвъртък), 18:30

Чешки център

Среща с Луцие Ломова, авторка на
популярната детска комикс серия
за мишките Анча и Пепик, както и на
графичните новели за възрастни
„Анна иска да скочи“, „Диваците“ и др.

27 март (сряда), 18:30

Чешки център

Среща с Войтех Машек, сценарист и
художник на комикси, автор на филмови
сценарии и театрални пиеси.

29 март (петък), 20:00
Чешки център

Концерт на Thom Artway, певец и
китарист, носител на наградата
на Чешката музикална академия
за най-добър певец и откритие
на годината през 2016 г.

Първа детска работилница за комикси
с Ива Груева

14:00 – 15:15

Втора детска работилница за комикси
с Ива Груева
Работилниците са за деца между 7 и 10
години. Задължително предварително
записване на ccsofia@czech.cz

Чешки център
17:00 – 20:00
Комикс кафе

18:30

Комикс и кино
„Четири убийства стигат, миличък“ –
игрален (реж. Олдржих Липски, сц. Милош
Мацоурек, Олдржих Липски, худ. Кая Саудек,
Чехословакия, 1970 / 102 мин.), български
субтитри

Търсете събитията на @sofiaczechcentre
Повече информация на http://sofia.czechcentres.cz

дизайн: свобода цекова / format.bg

6 – 29 март 2019

Месец на комикса
в Чешкия център
и Съюза на българските
художници

