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Kavárny jsou mé kaňóny a katedrály
Pr vním obrázkem z mé kavárenské řady byla litografie Grand
Café /1992/. Měla celkem úspěch a tak následovaly další - se vzta-
hem ke kávě jako nápoji i kavárně jako místu.

Vždy mne přitahovala atmosféra klasických evropských kaváren. Ka-
várna Slávia, Café Odeon v Curychu, U 2 magotů v Paříži, Café Cen-
tra l ve Vídni, turinské Mulassano a Bicerin, staroberlínské Café
Einstein, A Brasileira v Lisabonu nebo madridské Café Gijon jsou oz-
doby mého cestovního deníku.

Na rozdíl od přírodních maniaků, vozících si z výletů kameny z kaňó-
nů, písek z pouště nebo mušličky z pláží, mými suvenýry jsou pytlíčky
s cukrem a ubrousky s atraktivními logy kaváren.

Mám rád kavárenské výklady a některé z mých obrázků lze
považovat za reklamy na neexistující bláznivé kavárny.

Jiří Slíva

Jiří Slíva se narodil 4. 7. 1947 v Plzni, od r. 1966 žije v Praze. Vystudo-
val VŠE, 8 let pracoval v Ústavu filosofie a sociologie ČSAV. Součas-
ně začal publikovat od r. 1972 kreslený humor a ilustrace, nejprve
jako doprovod vlastních veršíků v Mladé frontě. Pak byl přizván do
skupiny kreslířů kolem časopisu Mladý svět a od roku 1979 nastou-
pil svobodné povolání jako výtvarník.

Vydal 9 knížek kresleného humoru v ČR, SRN, Švýcarsku, Francii
a USA, ilustroval přes 100 knih.

Od r. 1980 se věnuje technice barevné litografie, od r. 1993 leptu
a r. 1995 vznikají první oleje.

Kresby a grafiky vystavoval samostatně m.j. v Praze, Bratislavě, Brně,
Budapešti , Sofii , Varšavě, Hamburku, Mnichově, Berlíně, Bruselu,
Amsterodamu, Paříži, Římě, Miláně, Vídni, Salcburku, Havaně a New
Yorku.

Byl oceněn m.j. první cenou na festivalech v Knokke, Legnici a Bor-
digheře.

Je kytaristou kapely Grafičanka a členem spolku Hollar.

Adresa : Praha 6, Ke Dvoru 6, tel./fax: 220 610 173, sliva@iol.cz



café de modes, barevná litografie

Na první straně
Café Idea, barevná litografie

café Oriental
barevná litografie

coffee Station
barevná litografie


