Szanowni Państwo,
przez ostatnie 30 lat nasz festiwal rozwijał się i rósł razem z Wami. Wspólnie stworzyliśmy w naszym kraju
rynek rozrywki komiksowej, growej - ogólnie rzecz ujmując - popkulturalnej. Formuła festiwalu ewoluowała
od skromnych spotkań w Łódzkim Domu Kultury do wielkiej, międzynarodowej imprezy w hali EXPO-Łódź.
Staraliśmy się cały czas podążać za Waszymi potrzebami i fascynacjami.
W tym roku wszystko gwałtownie się zmieniło. Ogólnoświatowa pandemia zabrała nam możliwość
swobodnego gromadzenia się i jest to przyczyna, dla której w tym roku nie możemy zorganizować
31. edycji festiwalu w taki sposób, jak to się odbywało do tej pory. Postanowiliśmy jednak nie rezygnować
z aktywności festiwalowej w tym ciężkim okresie, tylko śmiało podjąć się zorganizowania imprezy
w nowej formule - bezpiecznej dla zdrowia zarówno wystawców jak i naszych gości oraz publiczności.
Jak nietrudno się domyślić – 31. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi z dopiskiem Cyber
Edition będzie można obejrzeć w Internecie.
Poniżej przedstawiamy opis festiwalu oraz ofertę dla wystawców, którym w tym roku proponujemy nie
tylko udział w strefie targowej, ale również współtworzenie programu merytorycznego, oraz ekspozycję
swoich materiałów reklamowych na internetowej platformie festiwalu. Proszę o lekturę zawartości oferty
i oczywiście zgłoszenie wszystkich uwag i pytań odpowiednio do:
Organizacja festiwalu: Adam Radoń – radon@komiksfestiwal.com
Organizacja programu: Piotr Kasiński – info@komiksfestiwal.com
Organizacja strefy targowej: Anna Gnitecka – targi@komiksfestiwal.com
Zapraszam Was serdecznie do udziału w festiwalu Cyber Edition. Czas pandemii chcemy wykorzystać
na wypróbowanie nowej formuły spotkań festiwalowych, chcemy też zrozumieć specyfikę i nauczyć
się organizacji wydarzeń wirtualnych. Jak sądzę - w kolejnych latach takich imprez i projektów będzie
tylko przybywało. Zapraszam Was – bądźcie z nami w tym trudnym czasie i rozważcie wszystkie aspekty
skorzystania z naszej - z pewnością eksperymentalnej - oferty.
Licząc na Wasz udział, łączę wyrazy szacunku i zapraszam.

Adam Radoń

Dyrektor Międzynarodowego festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOMIKSU I GIER
31. EDYCJA / 14-15 listopada 2020
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KOMIKS I GRY SĄ NAJWAŻNIEJSZE
Festiwal w Łodzi jest jedynym takim wydarzeniem, które stawia przede wszystkim na
komiks i gry: ich twórców, najważniejsze tytuły, rynek i kulturę. To miejsce spotkań
zarówno pasjonatów, profesjonalistów, jak i reprezentantów branży – obowiązkowy punkt
na festiwalowej mapie Polski dla każdej osoby zainteresowanej komiksem i grami.

NASZA PUBLICZNOŚĆ
Uczestnicy festiwalu to miłośnicy komiksu, gier wideo i szeroko pojętej popkultury.
Różnorodność programu przyciąga całe rodziny, a możliwość obcowania z profesjonalistami
– aspirujących twórców młodego pokolenia.

NAJWIĘKSZE TAKIE WYDARZENIE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Łódzki festiwal jest największą i najstarszą tego typu imprezą w Polsce i w Europie ŚrodkowoWschodniej, gromadzącą przeszło 20 tysięcy uczestników rocznie. Znany jest także na arenie
międzynarodowej – wchodzi w skład stowarzyszenia europejskich festiwali komiksowych
Eurocomics.

30 LAT TRADYCJI
Pierwsza edycja odbyła się w 1991 roku w Kielcach. Z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców
„Contur” impreza została przeniesiona do Łodzi, gdzie najpierw zmieniła status na
Międzynarodowy Festiwal Komiksu, a potem dołączyła do swojego programu gry. Od 2016
roku jej współorganizatorem jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA
31. MFKIG: CYBER EDITION

Sytuacja, jaka zapanowała w marcu 2020 roku w Polsce,
spowodowana rozwijającą się na całym świecie pandemią
COVID 19, wytyczyła nowy model festiwalu. Przed nami,
jako Organizatorem wydarzenia, pojawia się nowe, ciekawe
wyzwanie, jakim jest realizacja tego przedsięwzięcia
w cyberprzestrzeni. W niniejszej prezentacji zamieszczamy
propozycje działań, które z dużym prawdopodobieństwem
zrealizujemy w tegorocznej edycji.

FORMY REALIZACJI FESTIWALU
Program festiwalu przygotowany będzie z przeznaczeniem do emisji internetowej.
Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć swoje ulubione strefy festiwalowe na specjalnie do
tego przygotowanej stronie internetowej a program oraz gala, podczas której ogłosimy
wyniki konkursów, na platformie streamingowej. W ciągu dwóch dni festiwalowych zakłada
się jeden główny kanał emisyjny, który wypełnią materiały audio-wideo oraz programy live.
Przykładowe punkty programu to m.in. :

▪

master classy prowadzone przez polskich i zagranicznych artystów, którzy opowiedzą
o tajnikach swojej pracy, pokazując jednocześnie jak tworzą komiksy, ilustracje, grafiki;

▪

spotkania z zaproszonymi gośćmi ze świata komiksu i gier: artystami, wydawcami,
ekspertami;

▪

panele dyskusyjne na tematy związane z komiksem i grami;

▪

materiały przygotowane przez artystów, ekspertów, recenzentów, youtuberów;

▪

gala ogłoszenia wyników festiwalowych konkursów i plebiscytów;

▪

program planujemy w sobotę 14 listopada od godz. 10.00 do 20.00 oraz w niedzielę
15 listopada od godz. 10.00 do 19.00. Poszczególne punkty programu będą trwały
od 15-20 do 60 minut. Gala festiwalowa planowana jest na godz. 19.00 w sobotę
14 listopada.

STREFY FESTIWALU oto kilka wybranych propozycji:
STREFA ZAPOWIEDZI FESTIWALOWYCH / To przestrzeń, w której nasi

STREFA PRAC KONKURSOWYCH / to prawdziwa przyjemność móc

prelegenci przedstawią po krótce temat swojego festiwalowego wystąpienia.

podziwiać prace twórców, którzy są na starcie swojej przygody z komiksem.

Tak jak w tradycyjnej odsłonie festiwalu zadbamy o zapewnienie interakcji

Znajdziemy tu prezentację prac konkursowych z tegorocznej edycji konkursu

między uczestnikami a gośćmi festiwalu w strefie spotkań.

na krótką formę komiksową oraz konkursu komiksowego dla dzieci
organizowanego we współpracy z Ambasadą USA. Każdy na pewno znajdzie

PROGRAM / Przez kilka tygodni naszych działań organizacyjnych będziemy

tu swój typ do podium.

informować o kolejnych znakomitych osobowościach dołączających
do grona naszych prelegentów. Wśród gwiazd, które zdecydowały

STREFA GIER / tradycyjnie nie zabraknie amatorskich turniejów i rozgrywek

się na udział online w festiwalu nie zabraknie również tych największych.

w aktualnie najpopularniejsze gry e-sportowe.

GOŚCIE / W tej przestrzeni przedstawiamy nazwiska naszych

STREFA PREMIUM / to miejsce na inicjatywy zgłoszone przez naszych

prelegentów oraz krótki opis ich dorobku artystycznego.

współorganizatorów i miejsce ich publikacji.

14-15 listopada
W dniach festiwalowych oprócz powyższych atrakcji pojawią
się na platformie streamingowej scena główna festiwalu
oraz scena premium.
Sceną główną festiwalu w wersji Cyber Edition 31. MFKIG
będzie studio przystosowane do transmisji internetowej
i wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiający emisję
wydarzeń festiwalowych prosto do urządzeń uczestników,
którzy zakupili wcześniej bilet. W programie znajdą się
spotkania live z zaproszonymi do studia gośćmi, wywiady
online z możliwością zadawania pytań za pośrednictwem
moderatora, prezentacje wcześniej przygotowanych
materiałów filmowych, takich jak wywiady, warsztaty, pokazy,
itp. Program będzie miał prowadzącego i będzie przypominał
program telewizyjny.

STREFA TARGOWA
Podobnie jak w latach poprzednich strefa targowa będzie działała na zasadach komercyjnych. Wystawcy otrzymają ofertę zakupu e-stoiska oraz usług
dodatkowych. Sklepy naszych wystawców zaprezentują się w festiwalowej odsłonie rabatów i dedykowanej oferty. Uczestnik po kliknięciu w link sklepu w formie
logotypu będzie mógł zapoznać się z jego asortymentem sprzedażowym i przygotowanym programem atrakcji.

PLANOWANE BENEFITY DLA UCZESTNIKÓW
Specjalna edycja antologii komiksowej
Specjalna edycja antologii komiksowej w postaci broszury. Antologia będzie wyjątkowym zbiorem jednoplanszowych komiksów zamówionych
u znanych i wybitnych twórców komiksów. Tematycznie zbiór będzie poświęcony zjawisku pandemii. Komiks ten zostanie wydrukowany
w większym nakładzie i dostarczony do każdego wystawcy jeszcze przed festiwalem. Na mocy umowy, każdy wystawca będzie zobowiązany dołożyć
jeden egzemplarz antologii do każdego zakupu dokonanego w jego sklepie internetowym w trakcie festiwalu. Antologia będzie dostępna wyłącznie
w drodze zakupu artykułu w strefie targowej.

gwiazdy
światowego komiksu
Co roku na MFKiG przybywają gwiazdy światowego komiksu:
od Europy, po Stany Zjednoczone, Amerykę Południową,
a nawet Japonię. Najlepsi rysownicy i scenarzyści spotykają się
z polskimi fanami, by opowiedzieć im o swojej twórczości na
spotkaniach.

W tym roku spotkamy się między innymi z

•
•
•
•

grzegorzem rosińskim
billem sienkiewiczem
grażyną i zbigniewem kasprzakami
R. M. Guéra

PLANOWANE ATRAKCJE FESTIWALU:
współpraca z cd projekt red

BLOK TEMATYCZNY POŚWIĘCONY GRZE CYBERPUNK 2077

tak nas wspominają

Wspaniale było zobaczyć
międzynarodową miłość i pasję
do tego, co tworzymy i z czym
dzielimy się w naszej ekscytacji
sztuką komiksu z fanami z tej
części świata! (...) Ogromne
podziękowania za szansę na
poznanie legend europejskiego
komiksu. Przemio było
porozmawiać z rysownikiem Green
Arrow Otto Schmidtem, wiecznie
wesołym Simonem Bisleyem
czy legendarnym Howardem
Chaykinem. Podsumowując,
radosny czas spędzony ze
wspaniałymi miłośnikami komiksu
z Polski (i Węgier, Niemiec, Rosji,
i wszystkich krajów pomiędzy)!
Wrzesień 2017

Mój czas na Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu i Gier zaliczam
do najlepiej spędzonych. Odkryłem
spoeczność komiksową nie tylko
niezwykle gościnną, ale także
żywotną, inspirującą i pełną
zapału. (...) Niezwykła atmosfera
stałej wymiany różnorodnych
poglądów sprawia, że społeczność
ta wykracza daleko poza ramy
miasta.
Wrzesień 2014

Festiwal Komiksu w Łodzi może
być wzorem dla znakomitej
większości belgijskich, francuskich,
holenderskich i szwajcarskich
festiwali komiksowych, które
nie mają nawet w połowie tak
profesjonalnego i kompetentnego
podejścia do komiksu. Ciepłe
przyjęcie, szacunek dla artystów
(zarówno ze strony organizatorów,
jak i publiczności)... Wszystko to
było niezwykłe, a tak rzadkie tutaj,
„na zachodzie”. (...) Patrzyłem, jak
festiwal w Łodzi się rozwija przez
lata. To prawdziwy cud.
Październik 2016

Nigdy w życiu nie doświadczyłem
takiego konwentu, od wspaniałych
przewodników, przez pracowite
sesje autografów, aż po
wystawę, która przekroczyła
moje najśmielsze oczekiwania.
Cudownie było zobaczyć, jak
dobrze przyjęte zostały moje prace.
(...) Choć byłem w Polsce nieznany,
fani okazali się niezwykle ciepli
i zainteresowani moją twórczością,
i szczerze przyznam, że nigdy
wcześniej nie narysowałem tyle
rysunków na jedym wydarzeniu!
Wrzesień 2017

