
Pracovní list k výstavě pro školní mládež a zvídavé dospělé

Výstava Linky komiksu nahlíží na komiks v poněkud jiném světle, než bývá obvyklé. Její autoři Eva Ben-
dová a Václav Šlajch pomocí čtyř ‚linek‘, rozlišených v instalaci barevně, naznačili vzájemné inspirace 
a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého i světového komiksu - zjednodušeně to, že si 
nějaký autor od jiného něco půjčil.

Co všechno může znamenat LINKA? Vypiš, co tě napadne:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

21. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Na výstavě jsou představena různá média. Prohlédni si exponáty  
a označ správným termínem ten, který vidíš na obrázku:

............................................................................................................

............................................................................................................

Do „modré první linky“ jsou zahrnuta i díla jednoho z autorů výstavy, 
Václava Šlajcha. 
Jejich hrdinkou je dívenka, která zažívá různá dobrodružství. 
Jak se hrdinka Šlajchových komiksů jmenuje?

............................................................................................................

Které z jejích příběhů výstava představuje? 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................

Vyškrtni ze seznamu typy exponátů, které na výstavě chybí:

originální kresby
digitální tisky 
knihy 
fotografie
sochy

grafiky
plakáty
komiksové sešity
olejomalby
ofsetový tisk

Myslíš, že jsou příběhy této hrdinky reálné? Zažil jsi někdy něco podobného? 



Dva z autorů, zařazených do „žluté linky“, jsou známými osobnostmi české výtvarné kultury. Jejich díla jsou 
zastoupena i ve sbírce ZČG v Plzni. Ten první se zapsal do povědomí také jako autor sgrafit, která můžeme 
najít na fasádách plzeňských domů. Jde o ……………………………………………………  
Druhý proslul zejména jako ilustrátor dětských knih, autor pohádkové postavičky kocoura Mikeše. 
Jeho jméno je …………………………………………………

Na výše zmíněné umělce navazují i současní tvůrci komiksů. Zařaď jména autorů ke konkrétním dílům, jejichž 
výřez máš před sebou. Spoj čarou se jménem toho, kdo z dříve narozených současníky inspiroval.

Ve třetí, „růžové lince“ najdete díla autora, který se díky osobitému kresebnému stylu i znalosti západních před-
loh stal záhy hvězdou soudobého komiksu. Jeho dosud žijící bratr (dvojče) je významným českým fotografem. 

Poslední, „zelená linka“ nese jméno podle skupiny chlapců, kteří si říkali 

...........................................................
Literární předlohu k jejich příběhům napsal Jaroslav Foglar. Tito hrdinové 
s dobrými charaktery měli i svůj    „protipól“  ve skupině s názvem „Bratr-
stvo kočičí pracky“. Najdi podle obrázku jméno negativního hrdiny:

..................................................................................................................

Jméno autora je: 

…………………………………………………………....................……………

Jeden ze současníků, který na něj navazuje, nakreslil trilogii příběhů s názvem 
„Candide“. Najdi ve výstavě jeho jméno: 

…………………………………………………………....................……………

Jiří Franta        Mikoláš Aleš      Marek Rubec       Josef Lada  


