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MŮJ ŠÁLEK KAFKY… 
kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy 
 

Praha 16. února 2018 -- Nová výstava Židovského muzea v Praze se otevře veřejnosti 22. února 2018 

„Touha bavit se, být mezi lidmi, rozdávat nápady z čiré radosti ze života a jeho kotrmelců patří ke znakům 
Slívova humoru. Tato klauniáda je živlem přirozenosti, přirozenou tvorbou humoru z bytostné potřeby 
šaškování. Nos na gumičku nasazený v pravou chvíli mění lidské konflikty v cirkusový gag. Slívův humor je sice 
iracionální, ale ne mystický. Dobře mu rozumíme. Je to humor humánní a humanistický zároveň, nejnovější 
Chvála bláznovství.“ Tolik o kresleném humoru Jiřího Slívy esejista, historik umění a spisovatel Josef Kroutvor. 

Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy, kterou Židovské muzeum v Praze uspořádalo k umělcovým 71. 
narozeninám představuje řadu kreseb, barevných litografií, leptů, pastelů a několik olejomaleb na Slívova 
oblíbená témata – Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, biblické motivy, jakož i další 
práce inspirované díly židovských spisovatelů. Jiří Slíva se po léta zabývá židovským humorem a ilustrováním 
děl Franze Kafky. Koncem roku 2017 vyšla v Nakladatelství Franze Kafky autorská kniha, zahrnující Slívovy 
hlavní výtvarné práce inspirované osobností Franze Kafky, nazvaná "My Cup of Kafka" (Můj šálek Kafky), 
jejichž výběr je zastoupen na výstavě. Výstava dále představuje výběr ilustrací z knih česko-izraelské 
spisovatelky Ruth Bondyové, které jsou věnovány jazyku, jménům a zvláštním výrazům českých Židů. Dalšími 
oblíbenými tématy Jiřího Slívy jsou variace na prostředí kaváren a každodenního života, které jsou výrazně 
ovlivněny absurdním humorem, jeho láskou k jazzu, vínu a tanci.     
 
Kurátory výstavy jsou Jiří Slíva a Arno Pařík (ŽMP). Výstava se koná s podporou hlavního města Prahy.  
Pro veřejnost se výstava otevře 22. února 2018 a potrvá do 27. ledna 2019.  
 
Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1 

Otevřeno denně v zimním čase 9–16:30 h, v letním čase 9–18 h kromě sobot a dalších židovských svátků  

Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma 

 

Foto termín a rozhovory s Jiřím Slívou před vernisáží: 21. února 2018 od 16 hod. 

Vernisáž výstavy: 21. února 2018 od 17 hod. 

Fotografie k výstavě s popiskami a informací o licenčních právech: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QUtbu1wLoJ0VZkTVIUsKJOlEBgs-Qbbz?usp=sharing   

nebo http://www.uschovna.cz/zasilka/VQD58ZSCBIVT7EBA-ENV/  

 
Kontakty pro média: Kurátor výstavy: Arno Pařík, arno.parik@jewishmuseum.cz, tel. 222 749 203 (po, st, pá) 

   PR: Kateřina Honskusová, katerina.honskusova@jewishmuseum.cz, tel. 222 749 281 
 
 

www.jewishmuseum.cz 
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