BOHMAN Hanuš
* 20. 06. 1903 Kdyně (u Domažlic)
†14. 05. 1980 Nymburk

Výtvarník, malíř, karikaturista

Do Nymburka přišel v roce 1913 ve svých deseti letech. Studoval na nymburské reálce (1918-1922). Vyhraněný
zájem o kresbu, malbu a výtvarné umění jej v roce 1924 přivedl na Akademii výtvarných umění do Prahy. V roce
1934 zde absolvoval obor figurální malířství u Jakuba Obrovského v době, kdy rektorem byl Max Švabinský
(vysvědčení na odchodnou z akademie obdržel 21. 6. 1934). Jeho celoživotní dílo je různorodé a tematicky
pevně spjaté s Nymburkem. Maloval podobizny, figurální kompozice, zátiší a věnoval se též krajinomalbě.
V roce 1933 vydal sbírku 36 kreseb karikatur osobností známých z veřejného života (např. J. B. Foerste, J. S.
Machar, generál R. Medek, Fr. Skupa). V následujících letech byly vydány další sbírky karikatur, obsahující
celou řadu významných nymburských figur a osobností. K jedné z těchto sbírek, vydané v roce 197, napsal úvod
dokonce Alfons Mucha. V roce 1935 vyšli Nymburáci vybraní a sebraní – první díl obsahující 22 karikatur,
(tento díl byl vydán znovu v roce 1941, jako druhé, doplněné vydání a předmluvou ho opatřil nymburský básník
Jan z Wojkowicz), v roce 1937 druhý díl s 26 karikaturami a v roce 1948 poslední třetí díl s 26 karikaturami.
V roce 1941 byl vydán soubor 28 karikatur fotbalového týmu Polaban pod názvem Z divize do ligy. V roce 1945
vydal nymburský nakladatel M. Hrádek dvanáct Bohmanových politických karikatur pod názvem Kreatury „Nové
Evropy“. Od roku 1925 vystavoval v Nymburce, Mladé Boleslavi, Praze, Nové Pace a Domažlicích.
Spolupracoval s divadelním spolkem Hálek, s Hlaholem a Sokolem.
V roce 2008 vydal nymburský obchodník Karel Říha v nakladatelství VEGA-L Nymburk knihu
Vzpomínka na akademického malíře Hanuše Bohmana. Dne 12. 2. 2010 byla péčí města Hanuši Bohmanovi
odhalena v Tylově ulici v Nymburce na domě č. p. 830, kde umělec žil v letech 1915-1980, pamětní deska
k 30. výročí úmrtí.
Čestné občanství města Nymburka bylo Hunuši Bohmanovi uděleno zastupitelstvem města in memoriam v roce
1998 za vynikající uměleckou činnost a zachycení lidí i krajiny Polabí.

