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TEXT A ILUSTRACE PETR KOPL

AHOJ, KOMIKSÁCI!
DNES SE PODÍVÁME NA
VLASTNOST KOMIKSU,
KTERÉ SI VÁŽÍM ZE VŠEHO
NEJVÍCE: DYNAMIKA!
V MÝCH KOMIKSECH JÍ
VŠECHNO PODŘIZUJI.
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RETROSPEKTIVA: ROBIN, NAŠEL ZTRACENOU ANIČKU,
ALE BYL PŘISTIŽEN ÚNOSCI. PRCHÁ ZA POMOCI PSA IKARA
A PATENTNÍCH BOT S KOLEČKY. ALE PODAŘÍ SE JIM
VYHNOUT I KULKÁM PADOUCHŮ?
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www.abicko.cz/KreslimeKomiks

Video
a předchozí
díly
seriálu
najdete

ZDE!

D

nes si výjimečně nejdřív
nečtěte komiks vpravo. Ten‑
tokrát slouží pouze pro ukáz‑
ku užití nástrojů, o kterých budeme
mluvit. Všimn ěte si ale pozorně komik‑
su na této straně.

Moje pravidlo
Kdesi jsem četl, že pohyb
v komiksu se vyjadřuje
jeho směrem. Jinými slo‑
vy, pokud se předmět
pohybuje ve směru čte‑
ní, vyvolává dojem zrych‑
lení. Pokud se pohybuje
na druhou stranu, vyvo‑
lává dojem zpomalení.
Možná je to mnou, ale já
tam tu souvislost nevi‑
dím. Znamenalo by to, že
by všechny mangy měly
v našinci dodávat přesně
opačný dojem. To pova‑
žuji za nesmysl, protože
právě mangy jsou v dy‑
namice na špici. Objevil
jsem ale mnohem důleži‑
tější pravidlo. Řešení závi‑
sí na vyprávění. Podívej‑
te se na tři panely vedle.
Všechny znázorňují bě‑
žícího Ikara. Ale jenom
jeden z nich je správně.
Který a proč mi pomohl
podpořit výsledný dojem
a plynulost děje?
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Rychlost a dynamika
Tohle byl trochu chyták. S tím, co víte,
jsou správně všechny. Ale jen za urči‑
tých okolností! Ačkoli první obrázek
není nakreslen špatně, chybí v něm dy‑
namika a rychlost. Takže se jím zatím
zabývat nebudeme. Při plánování ko‑
miksu musíte mít vždy na paměti, z ja‑

kého úhlu příběh sledujete. Rozdíl mezi
druhým a třetím obrázkem není ve vyjá‑
dření rychlosti, ale ve stylu vyprávění. Tak‑
že mi řekněte, za jakých okolností použiji
řešení číslo 2 a kdy číslo 3!

Záleží na čtenáři
Je to jednoduché. Rozhodnete se podle
toho, v jaké roli chcete, aby se
ocitl čtenář. Na obrázku 2 jsem
rozmazal pozadí a nenakreslil
detaily. To proto, že chci, aby
se čtenář vžil do Ikara a v du‑
chu běžel spolu s ním a měl
potěšení z rychlosti a ubíhají‑
cí krajiny. Na obrázku 3 jsem
naopak rozmazal Ikara a okolí
jsem nechal statické. Čtenář je
zde v roli pozorovatele, a niko‑
li aktéra. Má obdivovat Ikarovu
rychlost, nikoli běžet s ním.

Chybějící informace
Z toho vyplývá, že obrázek čís‑
lo 1 přichází o dvě vzrušující in‑
formace, které obsahují zbýva‑
jící dva, ačkoli dal tento výjev
nejvíce práce. Z hlediska vyprá‑
vění je vlastně nejchudší, pro‑
tože se scvrkl pouze na suchou
informaci bez emoce a dynami‑
ky. Pokud to byl ale záměr, tak
OK. Takže všechny tři obrázky
jsou správně, ale v žádném pří‑
padě není jedno, který použije‑
te!

www.abicko.cz

POKRAČOVÁNÍ
PŘÍŠTĚ...
ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
MANGA
– SPECIFICKÝ KOMIKS VÝCHODNÍHO TYPU. PRAVÁ MANGA POCHÁZÍ Z JAPONSKA
A VYZNAČUJE SE VELMI TYPICKOU KRESBOU CO DO STYLU I TECHNIKY. ČTE SE TÉMĚŘ
VÝLUČNĚ ZPRAVA DOLEVA A MÁ VELMI MNOHO FANOUŠKŮ PO CELÉM SVĚTĚ.
DYNAMIKA – VYJÁDŘENÍ RYCHLOSTI A POHYBU PŘEDMĚTU ČI ŽIVÉ BYTOSTI. VE VÝTVARNÉM
SVĚTĚ JE MNOHO PROSTŘEDKŮ, JAK JI VYJÁDŘIT, NAZNAČIT A ZNÁZORNIT.
MY JSME SI DNES UKÁZALI JEN JEDNU... ALE JE JICH MNOHO A JE VAŠÍM ÚKOLEM
HLEDAT A NACHÁZET STÁLE NOVÉ A NOVÉ!



TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI!
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT
OBRÁZKY!
WWW.PETRKOPL.CZ
AUTOR@PETRKOPL.CZ
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