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Motto: 
V minulém  

a snad i příštím  
Čechů denní chléb:  

nonsens, úsměv, absurdity,  
jízlivost a škleb … 



Životní trable, katastrofy, rány osudu a nepřízeň mocných lze překonávat několika způsoby: 

1. Buď se budeme rvát a bojovat jako Ilja Muromec nebo Schwarzeneger a budeme 
hrdinové, ať to stojí co to stojí. Přiznejme si však, že počet obětí potřebných na vznik 
jednoho nepřemožitelného hrdiny, je až příliš velký na malý národ. 

2. Budeme je snášet křesťanským způsobem, po první ráně nastavíme druhou tvář a 
budeme si libovat, jak nás Pán miluje. Často nám nic jiného nezbývá, ale přiznejme si, 
že ve většině z nás je schován malý rebel, který nám nedává žít ve fatalním odevzdání 
se osudu. 

3. Uděláme krok stranou a z jiného pohledu na problém vznikne úsměv, škleb nebo 
výsměch plebejce. To je případ, s kterým se setkáváme nejraději a zdá se nám také, že 
pro obyčejný život i pro duševní zdraví jedince je tento přístup nejlepší. Proto se i v 
této výstavě snažíme najít zdravý způsob života i v umění. 

  

  

S tím kritériem jsme připravili výstavu a slovo humor jsme dali i do názvu. Umění často bývá 
považováno za vážnou věc, předvádějící nám estetické kánony, bohatství či moc úspěšných, 
nebo duševní výboje tvůrců, a pro řadu lidí ještě dnes má slovo "umění" jakousi auru, kterou 
humor znevažuje. 

Ale my, kteří odvozujeme podstatné jméno umění od slovesa uměti tento problém nemáme a 
představujeme vám několik umělců, kteří svým uměním vyjádřeným grafickou formou nám 
dávají nahlédnout pod klobouk svých myšlenek a sledujeme proto s úsměvem jak oni ten náš 
svět okolo vidí. Příjemnou zábavu a příjemný estetický zážitek Vám přejí původci této 
výstavy.  

 Zdeněk Řehák 



 
 


