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Společnost Franze Kafky přichází na český knižní trh s ojedinělou česko-anglickoněmeckou publikací „kafkorismů“ – životních postřehů inspirovaných tvorbou
Franze Kafky s názvem My Cup of Kafka. Kniha je bohatě ilustrována
nekonvenčními černobílými i barevnými kresbami Jiřího Slívy, které se vztahují
k jednotlivým textům, povídkám a románům. Kniha vychází při příležitosti
nadcházejícího 135. výročí narození Franze Kafky. Typografie Zdeněk Ziegler,
editorka Markéta Mališová.
Knihu podpořila Nadace ČEZ
O Kafkovi se říká, že je humorný, komický, absurdní, paradoxní, bizarní nebo černý,
To se časem sloučilo v jeden, dobře srozumitelný novotvar – kafkovský. Franz Kafka
je pravděpodobně jediným literárním autorem na světě, jehož jméno se dostalo
přímo do popisu literárního přístupu, ale také do popisu situací a příhod v jeho
dílech. Jeho humor je kafkovský, situace kafkovská, po česku prostě kafkárna! Pocitů
existenciálního ohrožení a odcizení v současném světě samozřejmě neubývá, a proto
Kafkova tvorba neztrácí na účinnosti.
Jiří Slíva je významný český grafik, karikaturista a ilustrátor. Narodil se v roce 1947 v
Plzni, od roku 1966 žije v Praze. Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické
pracoval jako sociolog a futurolog. Od roku 1979 se živí jako umělec ve svobodném

povolání. Ilustroval více než 180 knížek a dosud publikoval 14 knih kresleného
humoru, které vyšly v České republice, Německu, ve Francii, Švýcarsku a v USA.
V Nakladatelství Franze Kafky se podílel na knihách Ruth Bondyové a dílech Franze
Kafky ( Proměna, Isabella, Dopis otci).

Partnery projektu jsou Nadace a Skupina ČEZ.

Nakladatelství Franze Kafky

Nakladatelství Franze Kafky je součástí Centra Franze Kafky. I když se orientuje
na vydávání děl autorů tzv. pražské německé literatury a sekundární literatury k
tomuto tématu, jak odborné tak beletristické, nevyhýbá se ani vydávání jiných
titulů, které bezprostředně souvisejí s činností Společnosti Franze Kafky. Na
všech vydávaných publikacích se podílejí přední čeští odborníci, literární vědci,
překladatelé, typografové a výtvarníci. Od svého založení v roce 1990
nakladatelství vydalo přes 130 titulů včetně unikátních profilových edicí Dílo
Franze Kafky, Spisy Karla Poláčka a esejistická řady Člověk v zrcadle, výběr
z díla Arnošta Lustiga. Knihy z produkce nakladatelství Franze Kafky získaly
třikrát cenu Nejkrásnější česká kniha roku.
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