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KOMA mezinárodní komiksový festival 
6. ročník 

8. – 11. 10. 2020 
Káznice, Cejl, Brno 

 
 

Šestý ročník mezinárodního komiksového festivalu KOMA v Brně, tentokrát na téma TABU.  
Téma, o kterém se ve společnosti nemluví, je zapovězené, i když každý nějaké máme, prožíváme, 
bojujeme s ním. Tabu může mít celospolečensko historickou platnost a na druhou stranu platnost 
individuální, kdy se dotýká naší každodennosti. Pro komiksovou formu téma vděčné. Komiks má 
schopnost svým obsahem a výtvarným pojetím tyto společenské hranice a konvence překračovat 
a provokovat. Sám československý komiks si prošel svými tabu – zákazy a omezeními. Každý 
návštěvník si na KOMĚ jistě nějaké své TABU najde. 
 
Po pěti letech se mezinárodní komiksový festival KOMA přestěhoval z Malé Ameriky do areálu 
Káznice v brněnském Cejlu. I na novém místě nabídne návštěvníkům široký výběr české a zahraniční 
aktuální komiksové tvorby. Koronavirus zamíchal celým programem. Na festivalu se tak můžete těšit 
na výstavy, besedy, vernisáže (vždy v omezeném množství diváků), živé malování, knižní trh, 
projekce. Připravené je benefiční malování, jehož výtěžek poputuje do vybraného zdravotního 
zařízení v Brně.  
 
PROGRAM (VÝBĚR) 
Díky novému výstavnímu prostoru v Káznici jsme se pokusili navázat na ponurou minulost areálu 
a vybranými komiksy připomenout dramatické historické události a osudy historických osobností. Na 
základě vzpomínek Kristána Novotného, který sloužil v brněnské Káznici za druhé světové války jako 
dozorce, jsme pro vybrané pasáže oslovili několik komiksových autorů, aby je převedli právě do 
komiksu (autoři: Marie Butula Cichá,  Kamila Brůčková, Katarína Chlebaničová, Attila Rózsás a další).  
Do stejné doby je zasazen komiks Štěpánky Jislové a Zdeňka Ležáka o životě Milady Horákové.   
Komiks 1984 autora Matyáše Namaie vyjde až v příštím roce. Na festivalu však bude možné 
prohlédnout si vystavené autorské kresby a připomenout si aktuálnost literární klasiky George 
Orwella a neustálou hrozbu totality Velkého bratra.  
Každé město má své tabuizované čtvrti – svá Stínadla. Komiks Rváčov od autorů Džiana Babana 
a Richarda Fischera se vrací do 80. let minulého století, kdy Staré Město pražské ovládaly party Vontů 
a čtvrť plná Foglarových dobrodružství nebyla úplně bezpečná.  
Ilustrotároka Vendula Chalánková představí knihu Bulbem záchranáře: Jak zachránit život a stát se 
superhrdinou. Klára Štefaničová a Dávid Marcina, autoři komiksových příběhů přiblíží Něžný komiks, 
knižně publikovaný v minulém roce při příležitosti 30. výročí listopadových událostí. Projekt, který má 
rozproudit mezi mladými lidmi diskusi o současných dějinách.  
Iniciativa Na rovinu představí komiksy Patrika Antczaka na téma destigmatizace a bourání tabu okolo 
duševních onemocnění. Václav Šlajch a jeho krátký komiks Sběratel vůní se dotkne lidských vůní 
a jejich přitažlivosti. Štěpánka Jislová a Tereza Drahoňovská vystaví část připravovaného 
autobiografického komiksu Bez vlasů. Příběh o tom, jak díky autoimunitní nemoci přišla jedna 



z autorek během několika měsíců o všechny vlasy a jak se nadhledem a humorem takovou životní 
změnu bere… 
 
Tradičně jsme vyhlásili výzvu (open call), do které se mohli na téma TABU přihlásit zkušení, ale 
i začínající tvůrci, kteří nikdy nevystavovali na veřejnosti a tuto možnost dostanou na festivalu. Mezi 
vybranými deseti komiksy najdeme skutečné příběhy z církevních sekt, otázky sexuální výchovy, 
dokonce i slunéčko sedmitečné může být pro některé z nás tabu.  
  
Komiksový magazín Aargh! vydávaný v Brně slaví letos 20 let od svého vzniku. Jedná se po Čtyřlístku 
o nejdéle vydávaný český komiksový časopis. Jeho historii přiblíží zakladatelé Tomáš Prokůpek 
a Tomáš Kučerovský.  
 
K festivalu vyjde tištěný katalog s rozhovory, původními texty a ukázkami vystavených komiksů 
českých a zahraničních autorů. Cena 100 Kč.    
 
Kompletní program pravidelně doplňujeme. Změny programu vyhrazeny.   
Festival proběhne v souladu s vládními opatřeními vztahujícími se k epidemii koronaviru.  
 

Sledujte nás na: 

 https://festivalkoma.cz/ 

  https://www.facebook.com/festivalKOMA/ 
  

Kontakt pro média:  Tomáš Řepa, tel.: +420 724 663 614, Lucie Valdhansová, tel.: +420 777 081 307   

email: info@festivalkoma.cz 

https://festivalkoma.cz/
https://www.facebook.com/festivalKOMA/

