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Projekt medzinárodnej súťaže kresleného humoru Kýcha-
nie mozgu, organizovaného Prešovskou rozvojovou agentú-
rou s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského 
fondu, sa už tradične prezentoval aj v Poľsku, Maďarsku, 
Ukrajine i  Česku. Vzájomné tematické prepojenie Salto 
mortale s populizmom ponúklo autorom rôzne pohľady na 
riskantné balansovanie artistov v kupole šapito, ale rovna-
ko hazardujúce vystúpenia politikov na všetkých úrovniach. 

„Okrem samostatných výstav 
v  našich partnerských mes-
tách sa realizovali aj besedy 
so študentmi stredných i vy-
sokých škôl, ktorým poskytli 
sondu do tejto problematiky. 
Naše poznatky potvrdili nie-
len módne rozšírenie tohto 
termínu, ktorým častujú no-
vinári politikov a  tí sa zase 
vzájomne obviňujú, takže 

„populistom„ sa stáva temer 
každý účastník politického 
života. Príkladov len zo slo-
venskej praxe je habadej,“ 
charakterizuje súčasnosť autor 
a  manažér projektu Peter Rá-
zus. „Menej príjemným ziste-
ním je však aj relatívne nízky 
záujem mladých ľudí o  poli-
tické dianie a  mnohokrát aj 
povrchný prístup v  školách 

i  občianskych iniciatívach.“ 
Populizmus ponúka pseudo-
argumentáciu, ľúbivé heslá, 
nezrealizované sľuby o  dvoj-
násobných platoch, varovania 
o migrantských ohrozeniach 
i konšpirácie svetovlády. Cieľom 
je podporiť neistotu a nezáujem 
občanov o  možnosť ovplyvniť 
spoločensko-politické dianie, 
ľahostajnosť a  angažovanosť 
nahradiť bulvárnou estetikou 
mediálnych vystúpení. „V kres-
lenom humore sa progra-
movo venujeme spoločen-
sky závažnejším témam ako 
napríklad korupcii, slobode 
prejavu, ale aj vymývaniu 
mozgu, často frekventovanou 
metódou všetkých domácich 
i  svetových manipulátorov,“ 
dodáva Peter Rázus. Od konca 

marca bude Prešovská rozvojo-
vá agentúra pokračovať v  pro-
jekte Korupcia – skutok sa deje, 
podporovaného Úradom vlá-
dy a  medzinárodnom projekte 
Brainwashing realizovaného 
z grantu Veľvyslanectva USA.

PREŠOVSKÝ POPULIZMUS  
AJ ZA HRANICAMI

Poľský autor Dariusz Dabrowski (vľavo) získal Cenu galérie kýchania mozgu. 
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