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I. Rozhovor s panem Němcem 

Já jsem sedum let žil se Slovenkou. No málem jsem si ji vzal, ale nějak jsme to rozchodili. Přestože ona byla 

tady šest let se mnou a asi patnáct roků komplet. Teď už spolu nejsme tři roky. Já mám slovenštinu rád. 

Akorát už ji tady moc neslyším. Vy máte víc naposlouchanou tu češtinu asi, hlavně přes ty filmy. U nás se 

natočí taky spousta filmů. Jako tady všechno nám kvete v tý zemi, ale lidé jsou blbí jako. (smích)  

 

Nedávno se mi ale ozvala jedna moje kamarádka Slovenka z východu. Přišla sem už před lety pracovat. 

Našla si tady Slováka muže, se kterým se už rozhádala, pač teda byla docela kulovej blesk. A já tyhle ty 

ženský moc nemusím. Tyhle tý ženský, který jsou hyperaktivní, tak z těch mám trošku obavy pro jejich 

překotnost, čímž nemyslím temperament. Temperament je na místě, protože přece jenom Slováci jsou 

srdcaři. My Češi jsme takoví uvážlivější, poklidnější, jako kdybychom se víc báli. To Slovák jde do všeho. 

 

Tá moje Slovenka, tá by dělala cokoliv. Tá se do všeho pustila. Jenomže potom dostávala rány od života, a 

já už to potom přestal snášet. Protože to okolí, a já jsem byl její nejbližší okolí, tím trpí. Takže Sylvie dělala 

v kasínovým průmyslu, pak dělala v leteckým průmyslu, ona uměla perfekně angličtinu. Já jsem ji zbalil, když 

dělala v kasínovém průmyslu. Oni mi dělali nějakou výstavu tam, tam jsem ji potkal. A dělala v dalších 

různých odvětvích. Ona měla bezvadný dar, že se uměla rýchle učit jo a byla adaptabilní. A když je člověk 

adaptabilní, tak to je velkej znak dosti silné inteligence, protože v tý hlavě to  musíte předělat na to, že 

začnete rozumít strojům. Takže ona dneska pracuje v nějaké zahraniční firmě která vyrábí součástky do auta. 

Čili ona je v technice, i když původně byla vystudovaná něco přes slaboproud a dělala ve slovensé televizi a 

dělala přes elektroniku. Ale teď už jsem strašně zašel daleko. Já jsme hrozně rád, že těch Slováků je tady 

dost a Slovenky jsou bezvadný holky. No to my chlapi, co jsme normální, tak jsme na ty holky, tak si říkáme 

- áno, je to dobře, jenom ať ty rychlíky z té Bratislavy jezdej častěji. Protože taky ty Pražandy, s nimi je to 

těžký jo. Oni jsou líný jak vandráci. Ty když nedostanou zaplacený, tak vám pomalu ani neuvařej. Takže ty 

rozdíly tam jsou.  

 

Já jsem měl první Moravačku, ta žije tady a je ráda, že je zde. To byla první manželka. Druhá manželka, 

Pražanda, tá mě utekla s nějakým milionářem do zahraničí. Eva, užasná. Tá byla krásná. Ani se nedivím, že 
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ode mne odešla. A s tou mám dceru, Kačku, tá je výborná. A s tou první ženou, s tou mám dva kluky. Ten 

druhej, to jste viděla na internetu, Adam, ten maluje. Ten je velmi úspěšnej. Ten bude slavnější než já daleko 

daleko. Protože prostě je dobrej. Umí to. A je silná osobnost. Je to bavič.  

 

A Michal, ten jako trošku je ujetej do literatury - píše básně, hudbu hodně - hraje na kytaru. A je to taková 

duše, baví ho východní filosofie. Taky kreslil, maloval, když je na chalupě se mnou. No a pak už byly různý 

partnerky a teď mám zas Pražandu. Já už teď jak jsem zvolnil v společensko milostných příbězích, tak už 

vím, že klidně můžu být půl roku sám. Už tolik od toho neočekáváte, protože dávno moje flinta zrezavěla 

v žitě. Já už od toho nic moc nečekám. A když je to dobrý, a funguje to, tak jsem mile překvapen.  

 

A Vy jste byla někde na té vernisáži? 

„Jo, byla jsem tam. Tam jsem Vás poprvé potkala.“ 

 

Já jsem mu zrovna minulý týden dával dva obrazy na Art Prague.  

„A chystáte se teď na tu vernisáž Art Prague?“ 

Ne, to ne. Jáj sem několik let zahajoval výstavy v jedné pražské galerii a jsem rád, že jsem se toho zbavil. 

Mne to nebaví. Já chodím na vernisáže zřídka. Ale na ty výstavy chodím rád. Je dobře, když lidi mají nějaký 

srovnání a dívám se, jak se který autor vyvíjí. 

 

„Vy máte taky výstavy se stálou skupinou dalších malířů, že?“ 

No jasně. To jsou moji kamarádi. Jsou to malíři, je tam i sochař. Ten název vymysleli v jednom českém 

rozhlasu. Dokonce se tady u mně v ateliéru točil jednou silvester naši skupiny. Oni sem nasáčkovali techniku 

a z toho se pak dělal sestřih a pouštěli to někdy na silvestra v rozhlase. My vystavujeme průměrně jednou za 

rok. Takhle spolu jsme už asi jedenáct let. Daleko důležitější je, že jsem se namotal do jednoho dlouze 

působícího spolku výtvarných umělců, který vznikl už v devatenáctém století. A to je naprosto vážná 

záležitost. Ale dneska ty spolky vůbec nefungují. Spolková činnost dneska ani nemá cenu, protože dneska 

se všechno sází na individuality, a ne na nějaký společný projekty. Jsem tam přes patnáct let a tam dělám od 

roku 2000 předsedu. A tam jsou všechno starý lidi. Mladí kluci kašlou na spolky. No a já jsem nechtěl, aby 

ta značka odešla. Protože když něco vznikne takhle hluboko daleko v minulosti, česko slovenské minulosti. 

Mně bylo líto se na to vykašlat. Oni potřebovali nějaké následovníky a jsem tam přitáhl i mladší autory a z 

těch starej původních je tam snad už jenom devět. Jsou tam profesionální autoři výtvarníci a kunsthistorici. 

Tak já jsem si řekl, že bych to držel do roku 2020 a pak už to nechám. V roce 1993 tam bylo hodně lidí, asi 

80. Protože jak se rozpadl českej fond výtvarných umělců a svaz výtvarných umělců, a umělci museli někam 

patřit. Protože kdo nebyl ve svazu, tak musel chodit do práce. Když jste nebyla ve svazu, tak jste to mohla 

dělat na amatérsky, ale nemohla jste se tím živit, protože se to nedávalo do těch prodejen toho českého 

fondu výtvarných umělců. Profesionální výtvarníci, nevystudovaný, tak přestože byly dobrý, tak se tím 

nemohli živit. Já vlastně taky. Já jsem maloval kinoreklamy až nevím do kterýho roku. Takže člověk si na 

svých věcech dělal soboty, neděle a jinak přes den se hold když netáhl s komunistami tak chodil do práce. 
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Ta doba byla docela hustá. 

 

„Takže vtedy jste se věnoval té kinoreklamě nebo jste mněl nějakou jinou práci?“  

Já jsem v sedmdesátých letech odešel z rodného města, kde mě řekli, že pro mě nemají práci. Můj strýček 

byl zaměstnanej u nata, otec byl absolutní pravičák. Takže naše rodina byla absolutně protirežimní, takže 

mě ani nezaměstnali po škole. Tak otec mě odvezl sem, a skrze nějakého kamaráda mě poslal do podniku, 

kde se malovali kinoreklamy a já jsem tam dookola maloval velikánský formáty Sofie Lorenové nebo 

Belmonda. Všechny filmy, co jsem přišli, hlavně italské a francouzské. Málo amerických filmů. A já jsem 

podle fotky maloval ten portrét a tam se napsal název kina, kdo to režíroval, rok vzniku a byly takzvané 

markízy, které byly nad vstupami do kin a to se každý týden obměňovalo. A hrozně mě to sralo. Já jsem to 

pak odmítl dělat. A pak jsem organizoval výstavy. Ono to na tu tvorbu mělo vliv. Pak jsem byl v nějakém 

výstavnictví, kde jsem šéfoval nějaké lidi. Tam jsme měli grafiky, malíře, fotografy. A tam jsem natankoval 

moji druhou manželku. Ona byla mladá, 20 letá a mě bylo 33. A s tou jsem měl tu Kačku. Kačka tá 

vystudovala vysokou školu a dělá v nějaký cestovce.   

 

Takže mám ty tři děti s dvoma ženskýma. Ty děti jsou perfektní všechny tři. Ten mladší syn dělá na 

ministerství životného prostředí – Michal, výborný člověk. On už má taky vlastní dítě. Starší syn je malíř. Já 

jsem mu říkal, aby zapomněl, co dělal Rittstein a zapomeň, co si viděl u těch profesorů. Musíš si najít svoji 

techniku. Skrze tu svoji techniku, tak jako já mám ty moje ornamenty, se dostaneš do fáze, kdy už ti tá 

technika začne diktovat, jak máš dělat a vyzrát na různé témata skrze a pomocí ty své techniky. A on to fakt 

jako vymyslel, že maluje spodem. On si špatně našepsuje plátno a maluje skrz to plátno a ono mu to udělá 

takový jako... No někteří lidi nad tím kroutí hlavou. (Začne hledat časopis, katalogy a knihu, kde je tvorba 

jeho syna. Ty starší věci se v něčem ještě podobali na tvorbu jeho otce - byli více konkrétnější a snovější. 

Pozdější věci byli více abstraktní.) Tu svoji novou techniku dělal ještě na akademii, ale byla to ještě malířina 

jakž takž. Ale potom už zblbnul správným směrem. (Pan Němec mi přinesl časopis, ve kterým mi ukazuje 

fotku syna Adama, kde je elegantně oblečený v obleku a připomíná mi spíše modela na mužské obleky než 

umělce.) On dostal cenu za malbu do třiceti let. To se dělá každý rok. Potom to jsou teda ty krajiny, co on 

dělá, co maluje spodem. (Ukazuje mi fotografie synových maleb.) A potom co dostal tu cenu, tak ho někdo 

nasáčkoval do těch hader a udělali z něho takového pitomce. Říkal, že ho jedna známa přesvědčila, aby se 

na to dal a tak to v legraci udělal. A teďka má vynikajícího galeristu. On původně na střední škole dělal 

scénografii, ale už se vrací do projevu, kde ještě jsou spodem malovaný tyhle ty flekance (ukazuje na fotky 

synových díl). A tohle by člověk jinak nenamaloval, protože za to může to plátno. A potom už to posunul 

ke scénografii, ke které se vrací. To jsou trojrozměrné veci, artefakty. Spodem udělá to plátno a udělá z toho 

takovou sestavu. On jako kdyby z toho malování úplně odešel. To jsou na stěnu přidělaný takové 

trojuhelníky, které mají z jedné strany červenou, z druhé černou, z další zelenou. On to takhle přidělá tu lať 

na tu bílou stěnu a ona mu svítí a přitom to je jenom odraz světla.  

 

Při malbě zespodu maloval krajiny, mapy. On to vysvětluje tím, že on když byl malej, tak si dělal svoje mapy, 
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ve kterých si vymýšlel všelijaký příběhy jako kdyby od Tolkiena. On ho hodně četl. Takhle se dostal k 

mapám. To je vlastně napůl mapa napůl krajina. Ale prakticky začínal u mě jako kluk v ateliéru, a taky jsem 

ho připravoval na školu a ono se to povedlo zdá se.  

 

Když do obrazu dostanete třetí rozměr, tak vás to daleko více baví, než když je to plocha. To mohu říct, 

protože jsem se do své tvorby třetí rozměr dostavil taky svým způsobem. A to jako kdyby řešíte víc věcí 

naráz a ono to člověka víc baví. Že to není jenom o tom namalovat hrušku s jabkem nebo ženskou. Ale 

prostě dát tomu ten třetí rozměr. Když potom byl surrealismus, tak tam potom ten třetí rozměr fungoval, 

tá perspektíva a taková ta iluze té hloubky byla v surrealismu základní myšlenkou. Ja tady mám tady ten 

surrealističtější obraz XY. A tam jakoby ten surrealistický podtext tak trochu někde ho mám. Dřív jsem ho 

měl daleko víc. Teď už tam není skoro vůbec. Dřív jsem maloval úplně jinak taky. Na tých ještě starších 

obrazech, tam je hodně té secese. Protože já jsem vlastně vždycky šel proti davu. Furt mě sralo, že bych měl 

být poslušný. A dokonce někdo říkal, že buď rád, že tě z té akademie vyhodili, protože oni by tě tam zkazili. 

Protože odsuď, když ti lidi vylézají, tak jsou si všichni podobní. Všichni jsou stejní. Tam je tak strašně málo 

individuality. Mě vyhodili kvůli tomu, že na mě napsali hrozně zlý posudek z mého rodiště. Že je nežádoucí, 

abych studoval, že můj otec a tak jo. A dneska vůbec takhle nikdo nedělá. A oni toho Alfonse Muchu neměli 

rádi, protože je to dekorativní a ten symbolizmus je nahovno, k čemu to je jo. A já jsem říkal, a to není 

pravda. Takže na základě tohodle vzoru proti těm kritikům, kterí shazovali snad i Preislera, že to je taková 

česká podivná manýra, že to je dekorativní. Takže já jsem začal dělat pod vlivem té secese a ty staré věci 

jsou secesní. A potom mě to přestalo už bavit a začal jsem přemýšlet, jak do toho dostat ten třetí rozměr. A 

vymyslel jsem ten reliéf z písku, pískový ornament. Ale tohle taky už dělám hodně dlouho. Stalo se to, že v 

době, kdy jsem po revoluci opustil Prahu, protože tady všichni chodili v tom fialovým saku a hráli si na 

podnikatelé. Jsem si říkál ty vole, tady straší, já s těma lidma tady nevydržím. Všichni začali být úplně jiní a 

do toho tá střední generace hrozně odsuzovala ty starý dědky, který byly poplatný tomu režimu, protože 

taky strach, aby se uživili a mně to začalo hrozně vadit, jak oni je terorizujou a urážej, ti mladí, tá střední 

generace. Mně to nepřipadalo dobrý, že se to jedním vrzem hodilo do kanálu, že co bylo před revolucí, bylo 

špatně. Tady byla spousta výborných výtvarníku. Já jsem se sebral a odjel jsem bydlet na chalupu, a tam jsem 

zůstal čtyři roky. Protože to prostředí tady, kde si každý hrál na podnikatele, bylo hrozný. Před ničím jiným 

jsem neutekl. Protože já jsem s bolševikami nic neměl. No kdy, když jsem celý život od mládí žil na druhém 

břehu. A potom byla inverze v Praze. Poprvé se stalo, že nesměli jezdit auta, padalo a byla hrozná prašnost. 

Já jsem tehdy namaloval obraz XZ a tam jsem poprvé použil písek a prach. Takže tá technika byla podnícená 

tím ovzduším. (Začne hledat obraz XZ.) No to byl rok 1993. Tady se mi poprvé objevila tahle plocha s 

aplikací toho písku, který jsem začal přikrádat na staveništích a pískovištích pro děti. Takže tá inspirace přišla 

z toho počasí. Já jsem potřeboval do toho volného prostoru, protože jsou ty obrazy strašně ukecaný, je tam 

naplácaných těch detailů a toho ornamentu a pak aby to vylezlo, tak tam musíte nechat fungovat tu čistou 

plochu, kterou jsem jako neuměl namalovat, aby něčím podporovala hemžení toho ornamentu.  

 

(Při ukazování fotek svých obrazů se zastaví u obrazu z roku 1989.) Vidíte tady na tom, jak byl ten rok 1989 
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pro mě strašně významný, pro nás starý chlapy, ten převrat. Ta tvorba je úplně jiná, ale ten surrealismus, ten 

tam je. Vlastně hned úderem revoluce jsem začal vystavovat venku. (Pak se zastaví u obrazu XQ z r. 1987, 

který je vyfocený ještě černobílo.) Obraz XQ byl vydražen někde na aukci minulý rok v Anglii. A ta paní mi 

napsala, že nevěděla, o koho jde. Že mě samozřejmě nezná, ale že mě našla na webovkách a poslala mi ten 

obraz vyfocený v barvě. 

 

(Ukazuje další obraz, z roku 1988.) No to je ještě rok před revoluci. A ten se prodal v Bratislavě. Tady je 

loutkové divadlo, a zase vidíte ten humbuk kolem toho obelisku jako pod nějakou sochou, jak jsem pořád 

hledal, jak obžalovat ten režim. Loutky, jak je tahají něčí ruce. To ve mně pořád bylo. Tenhle obraz jsem 

měl rád. 

 

Hele a toho motocyklistu, toho si tu a tam namaluju. Já, který jsem motorku ani neměl.  

„Co vás k tomu myslíte vede?“ 

Vůbec nevím, jestli obdiv, že to někdo umí. 

 

„Pane Němci, abych zachovala strukturu toho rozhovoru pro každého umělce podobnou, chtěla bych se 

zaměřit na Vaše konkrétní obrazy. Že byste teď vybral tři obrazy, a následně bychom si povídali o jejich 

tvorbě.“ 

Jako které mají pro mě nějaký příběh?  

„Které pro Vás něco znamenají nebo jsou pro Vás něčím specifické nebo je máte rád.“  

Dřív jsem měl některé věci v oblibě. Dneska už bych to nazval, že je nemám v oblibě, ale vím, že jsou 

povedenější nebo nepovedenější. Takže skoro to samý, že máte k tomu obrazu kladný vztah, že se Vám to 

povedlo nebo máte chladnější poměr, protože víte, že to není zrovna to, co jste chtěla udělat. No takže 

takhle. Samozřejmě že já jsem v určitém období maloval akty nebo ženský jako téma. No to je taky tim, jak 

jsem vedl život. Takže to třeba právě docela pro mě oblíbený obraz je tady ten XR (ukazuje na obraz, který 

mu visí na zdi.) Že tam to ženské tělo je. Tak to je jedno velké téma, ke kterému se čas od času vracím. 

Dneska už ne tolik, zdaleka ne. Ale to je moje oblíbené téma a tu a tam se k němu vrátím, ale už ne jenom 

s nějakým obdivem nad ženskostí, to vůbec ne. Že to je jeden z dobrých tvarů na světě, který stojí za to 

malovat. Ty obrazy, které mám rád, mám tady, v tomhle obýváku. 

 

Jako další je u mne tá krajina, která už není u mně krajinou, ale už jen odbívajícím se prostorem, kde se něco 

děje. A to bylo hodně. Takových obrazů mám hodně. Že je tam vlastně jenom struktura té země a nad tou 

zemí buďto něco je anebo z té země něco vyvěrá. To je další taková silná věc, která nevím proč ve mně je, 

ale něják ve mně je. Když mám nějakou plochu země, tak je to nějáka struktura někam ubíhající. Třeba tuhle 

věc mám taky rád. (Ukazuje na obraz pověšený vedle XR.) Tam je tá země, kde jsou vykopané, to nejsou 

hroby, protože to jsou jako kříže. Ale to je další z těch témat toho křesťanství, které já moc nemusím, 

protože je to jeden z nástrojů, jak ovlivňovat lidské myšlení, a proto já jsem nikdy nebyl věřící. Ale dost 

často se mi ten kříž nějakým způsobem objevuje, ale ne jako oslava, glorifikace nějakého božství. To vůbec 
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ne. Ba naopak. Protože to je pro mě určitá prázdnota, která má tvar toho křesťanského kříže. Což teda 

jakoby mi křesťani docela vyčítali a zároveň současná moje partnerka je věřící. My to téma vůbec 

neprobíráme, protože se respektujeme, ale musím říct, že se mi to objevuje v těch obrazech ten kříž z 

nějakého důvodu. Křesťanství je pro mně něco, co strašně ovlivnilo život na zemi, ale přitom je to celý tak 

prapodivně postavený na hlavu, protože oni půlku věcí od těch pohanů přetransformovali do bible a celé 

filosofie křesťanství. Tak proto se to vyskytuje i mně, protože to je velké téma, které se nás dotýká ať 

chceme nebo nechceme všech.  

Já ten kříž mám spojený s jednou velkou mystifikací na lidech. Že pro mě to je taková falešná berlička pro 

slabý nebo postižený nebo nějakým způsobem, co se jim nepovedl život nebo je jim ublíženo, tak oni si k 

tomu jako odbíhají a ono to do jisté míry pomáhá, ale není to ukázání správné cesty si myslim. Že za ty 

staletí se na lidech napáchalo dost lži a křivd si myslím skrze to křesťanství. Takže je to pro mě symbol 

něčeho, co neexistuje, k čemu si lidi odbíhají úplně falešně, aby jim to pomohlo. Samozřejmě spousta lidi 

by se do mě opřela, že křesťanství nám přineslo obrovské zásoby kultury a památek a to všechno. Ano ja 

vím, to je pravda. Ale pro mě křesťanství nění něčím, co by mě mělo vést v životě. No mě se to ale mluví. 

Protože já mám práci, které věřím, která mě už po mnoha letech už i uživí a to je moje výhra. Když se něco 

děje špatného, tak já se tady zavřu a maluju a nevím, že se mi tady něco děje. Proto jsem se s lehkým srdcem 

dva krát rozvedl, protože to nepovažuji za kdoví jakou katastrofu. Protože jsem si to tady odseděl. Ty dny 

toho milostného neúspěchu, byl jsem u své práce a bylo mi to úplně šumák. Takže ono se mi to mluví a 

odsuzuje tyhle ty věci, protože já mám svoje cíle a nástroje nastavené úplně jinak jo.  

 

„Mohl by jste mi teď ukázat ten třetí obraz, kdyby jste jej měl vybrat?“ 

(Pan Němec se dívá kolem sebe, pak se postaví a jde do sousední místnosti, kde má mnoho dalších obrazů. 

Tam vybere třetí obraz, který mi přinese.) 

Tak tenhle mám taky rád, ale budu ho přemalovávat. Já když mám obraz dlouho v ateliéru, tak se mi přestane 

zamlouvat. Já jsem věčně nespokojenej člověk. Proto mám v životě problém nebo mé partnerky hlavně. 

Protože mi nic není dobré, což je mi docela často vyčítáno. Tenhle obraz se jmenuje Ufo.  

 

No tak to není moc malováno. To je vlastně komplet celý ornamentální. Takže to jsou moje nejzamilovanější 

věci, kdy už jako kdyby nehledím na nic, jen na ten ornament a to mě baví nejvíc, ten ornament. Tak to jsem 

postupem těch let přešel z toho malování na jenom ty ornamenty, které mi dělají nějak dobře a nevím proč. 

A to je jako bašta. A když se ten obraz seshora nasvítí, tak on pak vyleze dost dobře.  

 

Pak ale mám moc rád taky tenhle obraz vedle - XT, který je tak trošku veselý, ironickej a já jsem vlastně 

hodně ironický, sarkastický. To o mne napsali už hodně krát no. A to je v té povaze, že mi není nic dobré. 

Já třeba nejsem schopen mít úctu ke starým lidem. To je hrozně marný. Celý život to do mne hučej a já to 

vůbec nemám. To je tím, že se něco má. A když se něco má, mě to zlobí prostě.  

„Možná tu nekonvenčnost umělec někdy celkem potřebuje.“ 

No tak to nevím. Já nad tím uměním jednak nerad moc filozofuji a jednak to neumím. Já ho možná umím 
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dělat, ale nad tím moc uvažovat. Jak to nastavit, aby to bylo správně. Kalkul mě nejde. Já to nahážu a je to 

tam. A za půl roku se mi to nelíbí, vyhodím to v noci ve tři ráno jak už jsem starý dědek a nemůžu spát, 

hodím to do stojanu a klidně to přemaluji. A podruhý. Tady je obraz hotov, až odsuď vypadne. Pak už k 

němu nemužů, ale já je přemaluji dva krát, tři krát. Ale není to tak se všemi obrazmi, se všemi vůbec ne. To 

Ufo chci taky ale přemalovat. Mně tam totiž začalo vadit, že je to v jedné světelné rovině. Že tam musím 

něco rozsvítit. Protože prostě ta horní část asi zůstane - tam je talíř toho ufa nahoře. A tady jak je ta pyramida 

s nějakým božstvem nebo nevím čemu tá egyptská civilizace věřila. Takže tady dole je tá egyptská pyramida, 

která byla hodně vyspělá, tak je pro mě záhadným ufem. Tak po čase, jak jsem hrozně nestálej. Já jsem 

hrozně nestálej. A podle toho vypadá můj rodinný život. A já prostě jako nejsem s ničím spokojen. A 

nedávno se do mě pustilo to moje děvče, že prostě je to se mnou jeden velký stres. Že prostě se chce 

zachovat nějakým mým představám o partnerství a o ženském ideálu. A já právě si říkám, že já už dávno 

žádny ideál nehledám, když už dávno na něj nevěřím! Prostě neotravuj, protože todle dopadne špatně. Nech 

to být jak je jo.  

 

Každý z nás jdeme životem, máme zážitky a na základě nich se nám mění vkus a i nároky. Někdo to nemá. 

Někdo jak začne, tak skončí prostě. Ale já to mám, že se furt měním a furt vymýšlím, jak a co udělat líp. Já 

pak hodně věcí zkoním. To je taková druhá tvář té mé nešťastné povahy, toho, že mi nic není dobrý a furt 

chci vylepšovat. Ale vylepšujete tak dlouho, až to zkazíte. To je ale povaha.  

 

„Co je pro Vás motivem k daným změnám?“ 

Je to měnící se pohled na všechno. Po deseti letech vidíte tutéž věc jinak. Protože tím věkem, a za tý léta se 

formuje Váš pohled na svět i vkus. A vkus každého je formován společností, ve které jsme. Pač jsou různé 

priority a naše okolí nám formuje i to vidění. A to je myslím ten důvod a myslím si, že to máme skoro 

všichni. Takový krásný příklad je, že když je člověk malý a je z města a mají tam kostel, tak vy ten kostel 

vnímáte, že má obrovskou věž a že je to stavba strašlivá. Pak tam přijdete za třicet let a zjistíte těma 

dospělými očima, že ten kostel je poloviční. Že už vidíte těma zralejšíma... ono nemusíte vyzrát, můžete 

úplně zblbnout žejo. Že jak se říká, že ty starí lidi jsou vyzrálí. Hovnó. Jsou zblblí. Prostě to mě čeká, ja 

úplně to vidím jó. To je jako jasné.  

„Proč si myslíte, že zblbnete?“ 

Protože se to dostaví, to stárnutí, tá skleróza a pak už se to mění v demencí a já nevím co všechno. Víc je 

to vidět u lidí, kterí se odevzdají tomu nicnedělání stáří a pak jsou lidi, kteří do svých osumdesátí něco dělají 

a tam už bych spozorněl, než bych tenhle ten soud vyslovil. Protože těm lidem mozek furt funguje dobře a 

mají tu reflexi na to srovnání, a z toho, z té zkušenosti se dá těžit. Ale myslím si, že ne donekonečna.  

„Takže kdyby jste mohl shrnout co Vás nejvíce ovlivňuje v dělání těch změn?“ 

Takže samozřejmě, že mě ovlivňuje věk, to každěho z nás. Ale každého z nás taky určitě ovlivňuje taky to 

okolí a tá společnost, ve které žijeme. Protože si myslím, že člověk se chová nebo je schopen vyřknout 

nějaký soud nad něčím už jenom z protestu a z hněvu nad tím, jak to vzniklo, jak to vnímá společnost. Tak 

kolikrát pod tímto dojmem, který na Vás negativně působí a jste z toho naštvaná, že to odsoudíte tu věc, 
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protože vidíte, jak to kazí vkus a názor lidí. To je pro mě celoživotní averze ke všemu, co se jakoby tlačí 

dopředu. Tak to je hrozný. Já to nezvládám. Já to nejsem schopen to přímout! Myslím si, že je to pro mě 

nevýhodou. Já nevím, myslím si. Já zase už takhle hluboce, mluvit o něčem, kam nevidím ani nejsem schopen 

to vyslovit. Můžu Vám cokoliv říct, ale bude to blábol, protože já nevím. Ale myslím si, že pro ten život 

jako takový to moc dobrý není. Ale to zas musíte mít aktivní ty obranné smysly, aby člověk nesklouzl k 

oslavě nějaké úplné hovadiny jenom pro to, že se to nosí. Takže vy s tím budete dlouhodobě manipulovat, 

třeba i bojovat a hlavně pracovat, že kolikrát nebudete vůbec chápat, proč jsou některý díla a autoři tolik 

oslavovaný, když to není tak dobrý. To se právě vedou právě takové diskuze různých doktorů umění anebo 

výtvarníků jako takových anebo veřejnosti, která jenom posuzuje a může vyslovit nějáky soud nad tím, jestli 

to vůbec má cenu dělat. Třeba na co to je, koho to obohatí. Anebo takové ty líbivky - na co to je? To nemá 

cenu. A potom postupem času se na základě nějakých soudů a teorií různých doktorů umění, kterí jsou z 

nějakýho důvodu, i oprávněnýho uznáváni i třeba v široké evropské společnosti...  

 

(Zvoní telefon, volá jeho přítelkyně. Pan Němec to zvedne a po jeho ukončení se opět rozpovídá o svých 

ženách.) 

Jsem si zas pořídil lízátko. O třiadvacet let mladší. To je zas to, jak mi furt není nic dobrého. Já jsem třeba 

nikdy neměl věřící, ale mně to hrozně baví. Ona jde v neděli do kostela a já to hrozně obdivuji, protože já 

bych to nedal. Jak jsem Vám to teď vysvětloval, že je to takové, že člověk na něco nestačí, tak si to do kostela 

jde vypořádat s Bohem nebo jde ke spovědi. No ale to je nesmysl. Já se musím spovídat lidem nebo tím, co 

vidí můj život bohužel. Si někde ukradu půl miliónu, půjdu si to vyřešit támhle s Bohem a budu vklidu. 

 

„Uvažuji, jestli na to nemá vliv to, že vy se z toho takříkajíc můžete ale vymalovat, že vy to řeknete tím 

obrazem, když Vás něco trápí.“ 

Jo, chápu na co se ptáte. Víte, že to je možný. Já jsem se třeba s Davidem Bowiem rozloučil tím způsobem, 

že jsem si ho namaloval. Ale že když mám nějaký problém, tak si ho vyřeším pomocí toho umění, to asi né. 

Ale něco, co mě straší dlouho v hlavě, rád se k tomu vracím. Já Vám ukáži moji dceru, no to Vás pobaví, 

co já mám za dceru.  

(Pak se mi spontánně rozhodne ukázat fotku své přítelkyně a své dcery na mobilu. V návaznosti na to se 

rozpovídá o dceři.) To děťátko se povedlo. Protože ona žila sama od svých sedumnásti let, protože matka 

jej utekla s tím milionářem do zahraničí, odmaturovala sama, vysokou školu udělala. Já se na rodičovství 

moc nehodím. Já jsem dokonce odešel taky když ještě moji kluci byli malí od mojí první ženy. (povzdech) 

No takže tak, jak zněla otázka? Moje zamilované obrazy jsou jenom ty, které mají jenom tu struktúru.  

„Já bych se chtěla zeptat, co pro Vás ten Váš obraz znamená.“ 

Ježiš, neznamená pro mě vůbec nic. Vyřešený problém. Protože ten obraz, když ho děláte, tak ze začátku 

jsem z toho dost upocenej, protože nevím, jestli vůbec tu kompozici postavím. Obyčejně se mi stane, že 

chci jít do nějaké barevnosti a dopadne to úplně jinak barevně. Protože postupem malování dojde k 

přehodnocení, ke konečnému pochopení té myšlenky, protože se sám člověk nachytá u toho, že si to 

představoval úplně blbě. A že vlastně jak to stavíte, a jde tam první plán, druhý plán malování a potom už 
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se jenom dolaďuje tá barevnost konečná, že se to k tomu nehodí, aby to bylo růžový, že to vypadá jako na 

pouti, pouťový. Takže potom dochází k tomu sklamání a potom vlastně to finále už jde rovno z ruky. Že 

zjišťujete, že jsem se mýlil, že se to nedá takhle jako udělat. Třeba tyhle ty Prouty XU, tak původně to byla 

jenom taková prolínačka všech těch příběhů a toho, co on zažíval. Jak to byl velký básník života a pořádně 

tady nepochopený. Ono by se to klidne mohlo jmenovat nějak jinak, žejo, Voňavé tyčinky třeba.  

No takže třeba vyprávět ještě o tom je strašně těžký. Ono ty obrazy jsou už tak dost upovídaný, tam je toho 

nastlanýho fúra. Takže rozebírat to můžete vy, protože to bude Vaše práce. Umělci o obrazech neradí mluví, 

protože není o čem. Jak někdo říkaval - vobraz je vobraz. Jaký pak kecy. (smích) Tak to není. Tak jako 

trochu se o tom dá mluvit, protože téma obrazu je většinou jasný. Taky se stává, že začnete něco dělat a 

namalujete dost něco jiného. Úplně ne jo, ale dost něco jiného, žejo. Že chcete se pobavit nad něčím, že 

jako zábavnou formou nazvete to nějak ironicky vesele a ono to nakonec dopadně smutně. Že se to otočí 

to téma postupem těch dnů co to děláte se otočí v jinak nastavený příběh. To musím přiznat. To možná 

nikdo nemá, ale ja to tak mám. Ale pak u některých věcí to není možný. Tady u toho obrazu, kde opice sní 

- táta, máma, malý opičáček a teď je tam ten stín, sotva znatelný stín banánu. Je to taková radost v té složitosti 

toho života. Ono je to tak jako veselý, ale nakonec ono je ten obraz docela vážnej. Sen opice, ať už splněný, 

nebo nesplněný. A taková téma se už nedá přetransformovat do jiného pohledu. Ale jsou věci, které se dají.  

 

Tenhle ten XO, tak to je ženské torzo a ten chlap, správně směřující furt do těch kalhotek, do toho prádla 

tý ženský. Tak to se dá, aby to dopadlo vesele a ironicky anebo... tam ten terč je jasně udělanej soustředně 

na ten klín, takže tam to může dopadnout i jako směšně ironicky. Jak furt prostě štrikuje na tý ženský do 

toho rohu aby jsme ji nakonec někde povalili. Může to být strašně směšný, ale může to být taky horzně 

trapný, může to být i někdy smutný, žejo. A to je podle toho, jak to nastavíte barevně, ale vlastně tam s ní 

uděláte jen to torzo, protože to je pro nás obyčený chlapce to nejjednodušší, to vidění té baby. A potom, 

když to jako takhle děláte, tak ten obraz může zaznamet třeba dvě i tři formy toho vidění ženského těla 

skrze nástroje, ktoré použijete na tom obrazu.  

 

Myslím vidění celkového výsledku, té nálady toho daného tématu. Ono je to nakonec takové veselé, ale 

musím to vysvětlit, žejo. Ten cíl je tam jasnej, že je tam torzo ženský je myslím naprosto taky pochopitelný. 

Na pravém rameni má ještě jakoby náramek, což je všechno jen taková nastínená symbolika. Ale když to 

není cíleně věcný, je člověk sevřenej tím tématem, což třeba je u té obrazu opice. Když je téma ale volnější, 

tak ono si to s Vámi dokonce už i udělá, co chce - že tu ironii, kterou já mám asi pořád v sobě, ze všeho si 

dělat srandu a nic nebrat vážně, tak ono je to na těch věcech pak poznat. Jak to paní doktorka někde napsala, 

že jsem takový sarkastický furt. Ale to je tá neúcta k tomu stáří, to je to jako, že nedokážu nic brát vážně, to 

je hrozný. Je mi pětašedesát a jsem furt sám. Kolem mě nějaký husopasky běhají žejo ale... (smích). Ale ono 

to je na těch věcech vidět.  

Třeba ta ironie, například v tom obrazu, kde jsem namaloval tři vykopané hroby. To je poslední zídka v 

zahradě, je něják odrátovaná a nějaká hra v zahradě, protože na zahradě si děti hrajou a dospělí když jsou 

normální, tak si taky hrajou.  
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(Ukazuje na další obraz - pyramídy.) To jsem byl v Africe se podívat na pyramídy, ten byl pro mě docela 

silný, tak jsem namaloval ještě něco. Dva obrazy jsem namaloval. 

 

„Mohli bychom se teď zastavit u jednotlivých obrazů a podívat se na příběh jejich tvorby a na to, jak vznikl?“ 

Tak ten obraz o hvězdě večernici. To jsem chtěl namalovat večernici jako hvězdu a proto je takový efekční 

ten obraz, až zbytečně efekční. Zase si tady dělám legraci z těch filmových hvězd, z těch ženskejch. A ta 

večernice, to je tá první hvězda, která večer září, žejo a to je jako kdyby ona a přitom zase je tam zdůrazněná 

tá postava, kdy ty ruce ubíhají do těch cípů té hvězdy. No a nahoře je sotva znatelná tá její podoba, protože 

vlastně kolikrát to vyvyšování těch osobností a tá sláva nad tím není vůbec kdoví jak zářivá a světlem 

obohacující a ztrácí se tam osobnost té osoby za celým tím humbukem a tou oslavou toho světla. Takže 

zase jenom ironická. Víte a teď když tak přemýšlím, a teď mě to napadlo, neměl bych to možná ani říkat jo, 

ale to jako kdyby mě někdy bylo nějak ublíženo, že jsem nezazářil na třeba filmovém plátně jo. Když o tom 

přemýšlím, co to jako je jo. Ale to říkám úplně teď jak to vyslovuji, abych byl skutečně jako úpřímnej v tom 

projevu. Sám vůbec nevím, proč to ve mně je. Že se vysmívám oslavě některých věcí, nad kterýma člověk 

žasne jako proč si ten svět vybral to a nevybral si něco jiného, co je třeba viděti jako ohromnou, úžasnou 

věc. Že támhle někdo postavěl něco nádherného a svět to nevnímá a oslavuje diamantové knoflíčky, já 

nevím.  

„Já z toho, co povídáte hodně slyším takovou nespravedlnost.“ 

No no, nespravedlnost světa. Todle možná ve mně bude. Ale to není oznámení, to je otázka. Nevím. Protože 

sám nad sebou přemýšlím jak mě jaksi nutíte, že jsme si sedli a povídáme. Ale jsem tady sám zavřený už 

pětadvacet let, tak je to příležitost se vykecat. Tak ale nahlas přemýšlím, aby jste dosáhlá nějakého tvaru. 

Aby jste neodešla po dvou hodinách žvanění, že vlastně ježišmaria on mi nic neřekl!  

„Myslíte si, že tahle nespravedlnost je nějaká chvílková věc nebo že je to dlouhodobě? Vnímáte případně 

nějaký začátek, kdy se u Vás takhle objevila?“ 

Mám to celý život. Nejsem ale vůbec schopen určit, kdy se to dostavilo. Ale možná se to dostavilo až v 

době, kdy jsem začal žít sám jako mladej chlap tady v Praze, když jsem odešel z tý Moravy, respektíve jsem 

musel odejít z tý Moravy žejo. Pak se to za mnou ještě táhlo, jak mě z těch politických důvodů na základě 

toho dopisu z toho mého rodiště. Tak tam jsem začal vnímat ty křivdy toho světa vůbec, ne jenom toho 

svého. Tak možná že tam už to začalo. Ale to tady mluvím o něčem, na co nemám ani důkazy, to se jenom 

snažím odpovědět na Vaší otázku.  

 

„Teď bych se zastavila u toho druhého obrazu a zeptala se Vás na tu samou otázku, a tedy jaký je příběh 

tvorby té záhrady?“ 

Tak to Vám skoro ani neřeknu. Tam bude dětství, protože. Vidíte nahoře tu vlaštovku? (ukazuje na obraz) 

To jsou ty hry a to dětsví v té zahradě a jako kdyby tam člověk i tušil, že tá záhrada vzádu má své tajemství 

i své negativní příběhy a přesto si v ní můžeme potom hrát a cítit se tam dobře. Ale že v tom prostoru se 

určitě odbívali i špatné věci jako všude na celém světě žejo.  

„Je to zpracování konkrétně Vášho dětství?“ 
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Jo, já jsem jako děcko byl ve dvou zahradách opakovaně furt. Jedna na mne nepůsobila nijakým příběhem 

a druhá byla úžasná. To byla stará, zarostlá zahrada v jedný mý vzdálený rodině. Moje babička jim tam 

chodila něco dělat a hlídala mě a já jsem byl volně vpuštěn do tý zahrady, která měla úžasný příběh, dobrou 

stavbu. Ono i ten jejich dům byl fantastickej. To byla taková vážená rodina. A i to zařízení domu bylo 

tajemné, krásné. Tá zahrada měla tři roviny a v těch koutech ty zahrady byly všelijaký kytky i sochy. A měla 

i schodiště. A zahrada když má schodiště, tak to je příběh. Protože pak je tá zahrada dům, to není záhrada. 

A v každom prostoru když jsou schody, je tam taková naděje, že když se tam nebudete cítit dobře, že máte 

kudy odejít. Schody obecně jsou pro mě symbolikou toho řešení výchozí situace.  

I u mně je možný, že pro mě osobně je to únik z nějakých trablů, které já jsem měl díky své povaze hodně. 

Tohle už je trošku za rámec toho, co jsem si myslel, že si budeme povídat, protože já to mohu vyslovit, ale 

nejsem si jistej, jestli to tak je. Jak můžu nad sebou takhle uvažovat... můžu jenom žvanit. Ale kde je pravda, 

to nikdo neví.  

A ty kříže když jsou tam na tom obraze, tak to něco nevyřešeného tam je.  

 

„Já jsem jinak někdy četla, že hodně posloucháte etno hudbu.“ (Taky v průběhu celého rozhovoru hrála 

z vedlejší místnosti hudba různého žánru.) 

To jako muzika, to je duševní potrava pro mě. Tady jsou desítky a stovky hudebních skupin ale ne vážná 

hudba. Já jsem absolutně zapomněl zestárnout v muzice. Poslouchám i Led Zepelin taky. Teď jak 

dědkovatim jsem si koupil první dvě jazzový věci, to je konec se mnou, žejo. No ono to je funky, to není 

jazz. Jazz je pro intelektuály, ale funky muzika je fantastická. Tak tá muzika je prostě nástroj, který mě tlačí 

k práci, poslouchát furt bigboš. Jako bez hudby to nejde, tvořit. Jako někdy se stane, že mám nějaký vážný 

myšlenky a zapomenu si to pustit a pak zjišťuji za dvě hodiny, že je ticho. Tak pak tam nahážu cd-čka a to 

kupuju furt dokola. Taky starý vinyly mám na chalupě. Tam je jich třista.  

 

„Máte pro svou tvorbu nějakou velkou inspiraci?“ 

To vůbec nemám, to sedněte k papíru a to vymyslíte. Nemám žáden návod, protože já tady skutečně mám 

témata od zimní krajiny.  

Ty obrazy jsou příběhy všechno, vyprávění o nějakém tématu. Jako samozřejmě, že umím malovat takzvaně 

fleky, jenom dobře sestavený abstraktní obraz. To docela jde jo, ale to mě nebaví, já jsem zvyklej tím 

obrazem něco povyprávět. A je teda fakt, že docela často se stává, a to je prej normální, že přecházíte z 

obrazu do obrazu a že to má takový postup. Že se stává, že jedním obrazem se z toho jednoho tématu 

nevykecáte, nevymalujete. Že to má nějakou kontinuitu. Čili jako kdyby se člověk v určitém období vrací 

k tématu anebo po letech zase se mu posteskne si namalovat ženskou tak to zas nějak jinak udělá. Je to jako 

když mám novou partnerku, tak si zase namaluju ženskou. (smích) Takhle jednoduchý a prostý to je. To 

jsem Vám neměl ani říkat. Teď budete sedět někde v tramvaji a si řeknete, hele byl to vlastně pěknej 

kašpárek. (smích) Ale víte, že mě je to úplně šumák? 
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II. Rozhovor s Martinem 

„Chcela by som ťa teraz poprosiť, aby si mi povedal niečo o sebe, ako o umelcovi. Čo ťa napadne.“ 

 

Neviem, tak prvá vec, čo ma napadla je asi to, že mám rád fyzické veci. Že rád sa učím na tých veciach či už 

techniku alebo sa mi páči to pretlmočenie toho, že vieš do nejakej fyzickej veci dať nejakú kvázi emóciu, 

kvázi myšlienku, kvázi nápad. Že niečo strašne nehmotné. Nehmotné akože výsledok umu sa vie akoby 

chytiť do niečoho fyzického a tie podoby toho fyzična ma zaujímajú. To je proste, že buď ťa to baví, alebo 

ťa to nebaví. A mňa to stále bavilo. Ja som stále mal rád obrazy, ja som stále mal rád veci vizuálne, ktoré 

ma fascinovali, ktoré mi niečo dávali. A potom to tak samo nejak prišlo, že keď máš niečo, čo ťa strašne 

zaujme a osloví a cítiš pre to, tak tam je taký istý druh nostalgie toho, že aj ty by si chcela dačo také urobiť. 

Čo s niekým iným tak pohne, ako so mnou tak pohlo. Cudzie a cudzieho človeka. Že tam je taká snaha o 

vrátenie emocionálneho pôžitku, ktorý ty si mala alebo máš z iných diel akoby. Alebo vravím, že mňa stále 

fascinovali proste umenie široko. Rôzne veci, či maľba, či socha, formát, druh umenia. To, ako sa dajú 

zhmotniť myšlienky. 

 

„Spomínaš si na nejaký začiatok, prvopočiatok, kedy si sa začal zaujímať o umenie?“ 

Mne mama povedala, že ja som nikdy nekreslil na steny. Že som nikdy nebol ako tie šialené deti, čo všetko 

pošpinia. Ale že som stále pekne kreslil, že som si strašne vážil tu linku, to vymaľovanie, tú farbičku, to 

fyzické. Že som si to strašne vážil, takže keď som niečo maľoval, tak som to vymaľoval pekne. Keď som 

mal omaľovanky, že som nešiel tak nedbanlivo, keď to tak pateticky poviem, že tam bol istý druh lásky, 

vďačnosti, že to môžem robiť, že som si to vážil. A to bolo takto stále. Jedna z prvých spomienok je, že 

som v škôlke cez kopirák prekresľoval nejaké disneyovky a nejaké som si do toho kreslil svoje obrázky 

a vtedy jeden kamarát povedal, že - Martin stále kreslí. A toto je asi jedna z mojich prvých spomienok. Že 

ja som si predtým ani neuvedomoval, že kreslím často. Ja som to robil automaticky. Ja som stále niečo robil, 

ale vtedy som si to prvý krát uvedomil. Ako keby mi niekto nastavil zrkadlo.      

 

„Čo je pre teba to, čo robí umenie umením?“ 

Mne sa veľa krát stalo, že si pozriem knižku o obrazoch a nájdem nejaký obraz, ktorý ma tak zasiahne, že... 

Mám jeden taký veľmi silný moment. Spomínam, že som sa rozreval pri tom obraze, a vôbec som nevedel, 

že kto je autorom. Poznal som ho, ale nevedel som, že ten obraz je jeho. A najviac to vnímam u filmov. 

Verím v tú takú energiu, snahu povedať niečo snáď hlboké, snáď niečo, čo ti povie, že nie si sám alebo nie 

si jediný. Istý druh objatia, že it´s ok. Niečo, k čomu sa môžeš utiekať, čo ti povie, že it´s fine. 

 

„Spomínam si na rozhovor, v ktorom si vravel, že hlavnou úlohou umenia nie je zobrazovať krásu, ale že 

umenie má pomáhať. Chcem sa opýtať, či si to myslíš dodnes, alebo sa to nejako zmenilo?“  

Neviem... Tak zlé veci sa dejú vo svete a je celkom fajn, keď... Je to dosť silné, keď ti nejaký objekt vie 

povedať, že it´s ok. Že ti vie dať nejakú lásku spať, náklonnosť, nejaké nadšenie, pocit. Aj na tej úrovni ako 
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je západ slnka. Proste západ slnka sa každému páči. Proste je to niečo mega krásne. A môžeš mať strašne 

zlý deň, ale ak vidíš potom západ slnka, tak aj keď ti to nehovorí žiadnu love story o Jankovi a Marienke, 

tak máš z toho vnútorný pocit. A pre mňa to je dôležité, lebo mne sa to veľa krát takto vrátilo. Nemám rád 

zas ale, keď sa vraví, že umenie má terapeutickú funkciu, lebo je to na mňa moc hippiesácke. Ale umenie ti 

môže povedať veľa vecí, rovnako ako človek. A niekedy sa ľudia nevedia rozprávať priamo, ale povedia ti 

to cez nejakú vec.  

 

„Myslíš, že umenie by malo prenášať len tie dobré, pozitívne emócie na ľudí? Alebo môže respektíve má aj 

tie negatívne?“ 

Čo sú negatívne? 

„No môže to byť strach, hnev, agresia...“ 

Tak aj agresívne formy vedia v tebe niečo vyvolať a môžu ti... Picassova Gernica možno nie je krásna, ale 

je to silné. Má to silný emocionálny odkaz, silnú energiu. Tak to je otázka, že čo je krása. Krása pre mňa je 

to, čo sa ťa hlboko dotýka. A nie je to o tom, že či ten kvietok (ukazuje na již vyschlou kyticu ve váze, kterou 

má na stolku) je krásny alebo nie. Proste ja tu mám zvädnuté kvety, lebo sú to tie z divadla, ktoré mi dali. 

(Dostal je jako poděkování za vytvoření kostýmu pro tanečníčku divadelního představení.) Tak budem ich 

tu mať dovtedy, dokiaľ neopadnú a nezhnijú. Lebo pre mňa to bol dôležitý deň. Ale keby tu niekto prišiel, 

tak by ich asi chcel vyhodiť. Je to strašne subjektívne, že čo je krásne. Pre mňa je krásne to, čo sa ťa 

subjektívne nejako dotýka, čo ti niečo hovorí. A mám veľa diel, ktoré sú vyslovene o hnuse, ale majú strašnú 

poéziu, strašnú melanchóliu, strašný smútok. Možno aj zlo majú v sebe, ale je to nejak stvárnené, že to niečo 

k tebe hovorí.  

 

„Mohla by som ťa teraz poprosiť, aby si vybral tri obrazy, ktoré sú pre teba dôležité?“ 

Tak na svojom webe mám veci, ktoré sú pre mňa dôležité. Takže ako chceš vybrať také highlight, že keby 

všetko zaniklo, čo by som chcel, aby ostalo? 

„Áno.“ 

Tak toto považujem za svoju prvú veľkú vec – XY. Zase toto – XZ je že vraj moja ofišl najlepšia vec, čo 

som kedy robil. A potom asi tamto, čo tam mám vystavené (ukazuje na stenu svojej izby) - tamto červené.  

Lebo to je asi taký posledný obraz, čo som namaľoval vôbec u pána Tótha. Ale strašne veľa ľudí reaguje na 

túto čiernu srnku (ukazuje obraz srnky). To je asi moja najpopulárnejšia vec. Celkom paradoxné. A potom 

XQ je jeden taký že royal portrét.   

„Prečo royal?“ 

No tak keď v minulosti maľovali tie kráľovské portréty, že to muselo byť mega strašne vznešené. Tak toto 

je vznešenosť, ako ja si predstavujem vznešenosť, čistú bytosť. Royal teda nie ako bohatstvo, ale ako 

vznešenosť. Ten obraz je strašne jednoduchý na jednej strane, lebo je tam v podstate päť čiar. Ja mám rád 

vznešené veci. A toto je pre mňa jedna z najvznešenejších vecí, čo som kedy urobil. Aj tým, že to je môj 

dobrý kamarát, s ktorým sa poznáme roky, tak je to aj tým pre mňa dôležité.  

Vznešenosť je spôsob, akým sa snažím prezentovať svoje modely, objekty. Mám rád čistých, dobrých ľudí, 
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vnútorne dobrých, že majú vnútornú vedomosť, že vedia viac, vidia za, aura toho človeka. To ma fascinuje.   

 

„Mohli by sme sa teraz zastaviť u jednotlivých obrazov postupne, a poprosila by som ťa, aby si mi postupne 

povedal príbeh ich tvorby. To znamená, ako vznikali.“  

Tak toto tu je jeden z najstarších obrazov. Je to portrét jedného kamaráta zo zahraničia. Ja nemám veľa ľudí 

okolo seba. Mám málo ľudí pre mňa dobrých a zaujímavých, ktorí majú nejakú auru, osobnosť. Niečo, čo 

ma buď rajcuje, alebo inšpiruje. Všetky tie moje obrazy sú obrazy reálnych ľudí. Aj keď sa veľa krát 

nepodobajú a nevyzerajú veľmi reálne. Pre mňa to je jeden z najväčších challengov, keď vieš zobraziť 

niekoho tak, aby nevyzeral ako on, ale jeho známi vedia, že je to on. Že zobrazíš taký smrad ja to volám, 

takú auru toho človeka. Na jednom obraze som nakreslil frajerku jedného kámoša, taká strašne krásna, a 

vôbec to nebolo dokončené, boli tam asi tri čiary, a prišiel jej frajer do ateliéru a povedal že ó, to je Adela. 

A pre mňa to je pochvala. Je tam istá melanchólia, istý smútok. Lebo ten obraz som maľoval na tej vysokej 

umeleckej na Slovensku a bolo to vlastne s tými erasmákmi, čo som sa s nimi stretával a kamarátil. A od 

vtedy sa mi tá myšlienka stále vracia. To, že ľudia sú tu len na určitú dobu. Tí ľudia ma fascinovali a chcel 

som ich nejako zaškatuľkovať, nejak ich zachytiť, zachytiť môj vtedajší pocit z nich. Nemám rád, keď sa 

vraví že zachytiť pocit, ale ja mám kresťanskú výchovu a preto som od ranného veku vnímal tie oltárne 

obrazy. Že to malo nejakú vznešenosť. A aj teraz to je stále v tom odeve, nejaká anjelská aura. Aj keď je to 

sado-maso oblečok, tak stále to je royal, tá hrdosť toho človeka ako jedinca, ako druhu živočíšneho, ktorá 

vyjadruje nejakú vnútornú silu toho človeka. A ľudia ma fascinovali tým, že mali v sebe istý druh sily, istý 

druh noblesy v sebe, krásy v princípe, ktorá sa zlučovala s mojím vnímaním toho, čo považujem za krásne, 

za dôležité.  

Ja svoje obrazy považujem za také oltárne veci skôr. Nevravím, že sa máš k ním modliť, ale je to niečo, na 

čo sa môžeš pozrieť zdola hore a ono sa to pozrie spať na teba. Keď vieš, ako to myslím. Ako keď máš 

obraz, kde sú dve hrajúce sa deti na okraji priepasti a anjel strážny na nich dáva pozor. Tak ja sa snažím 

nejakú takú auru z tých ľudí dostať, zobraziť. Mňa fascinuje človek. Ja som si tých ľudí stále nafotil a z tých 

fotiek som vybral ich črty, ktoré som vyskladal do nejakej kompozície. Ale sú tam aj nejaké abstraktné veci. 

Tento obraz je aj celkom dosť farebný. Mne sa páči tá bohatosť. Je to technická bohatosť - vo farbách aj v 

tvaroch, bohatosť pocitu z toho človeka... komplexnosť je lepšie slovo. Aj preto sú tu tri tváre toho istého 

človeka.  

 

„Aký bol tvoj zámer, respektíve čo pre teba znamená to, keď ten istý človek je na obraze tri krát?“ 

Je to skôr o tom, aká povaha z tých polôh, ktoré som si nafotil alebo ktoré ja poznám z toho človeka ma 

fascinujú a ktoré sa rozhodnem z istých dôvodov, z istých viem, niektoré neviem, dať dokopy, a nejako to 

spracovať. Vieš že takto človek nevyzerá. V týchto farbách, v týchto tvaroch. Ale je to moje zobrazenie. A 

nepoviem ti presne, že prečo. Nie je to konkrétne, je to skôr taká intuícia, že ako to pre mňa dáva zmysel.  

 

„Môžem sa ťa ešte opýtať teda na ten trojuholník, ktorý sa ti v tvojich obrazoch opakuje, že čo pre teba 

znamená?“ 
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Viac vecí to znamená. Na jednej strane je to filter, lebo stále sú priesvitné tie trojuholníky. Filter, cez ktorý 

inak vidíš nejaké veci. Sú to potom traja ľudia, konkrétni ľudia. A smerovanie, zvýraznenie niečoho. A 

definovanie hranice. 

 

„Môžeme sa viac zastaviť u jednotlivých vecí? Mohol by si viacej popísať ten filter?“ 

Že nie je všetko čierno biele, že na istú vec sa môžeš pozerať aj v dobrom, aj v zlom. A paradox je tiež 

veľmi dôležité slovo pre mňa. Keď proste tie veci sú z iných uhlov iné, a je to pritom rovnaká vec. Ale iné 

veci to ľuďom hovorí. Že podľa mňa nejaká pravda nie je definovaná. Že stále je istá pravda v tomto 

momente. Ale zajtra to už možno pravdou nebude. A je to také nejasné asi. Je v tom nejasnosť. Veľa krát 

sa ti nejaké veci stanú a ty ich považuješ za strašne strašne zlé. Ale vieš, že sa z toho niečo naučíš a niečo ti 

to dá a nakoniec to strašne zlé ťa nejak zmenilo a si úplne iný človek. Takže je v tom taký paradox, v tom 

syndróme pravdy. Že bola by si dobrý človek, keby sa ti každý deň len dobré veci stávali? Asi nie. A v tom 

je paradox, lebo asi by to tak malo byť, ale nie je to tak. 

Ktorí sú tí ľudia pre mňa dôležití si nechám pre seba. 

A ten tretí význam, to ohraničenie, definovanie. V tom zmysle, keď chceš niečo zvýrazniť. Máš paletu farieb, 

ale ty chceš zvýrazniť iba jednu.  

 

„Prečo je trojuholník umiestnený práve na hrudi?“ 

No je to z tých sakrálnych vecí. Tie obrazy, kde Ježiš ma nakreslené horiace srdce. Je to ten biblický motív 

horiaceho srdca. To je niečo, čo som veľmi vnímal od mala. Ja som dosť patetický v tom. Mám rád, keď 

ľudia cítia proste, keď to myslia úprimne, keď sa zaujímajú, starajú o niečo. Keď neberú všetko za 

samozrejmosť, keď si to vážia, že sú tu, že tu niečo robia, že majú nejakých ľudí okolo seba. Ja opovrhujem 

ľuďmi, ktorí dokážu vyhodiť jedlo lebo to zviera zomrelo pre teba, aby ty si mohol žiť. A je to nejaká úcta 

k tomu životu, k tomu svetu, ktorý okolo teba je. Dajaký strom musel padnúť, aby ja som mal posteľ. Tak 

proste si to budem vážiť, že ten strom padol. Tým, že si sa rozhodla žiť, veci okolo teba začali umierať. A 

neznamená to, že si teraz kľaknem a budem sa bičovať, ale ja to beriem pozitívne. Že práve ja som bol 

vybraný k tomu, že budem žiť. Tak sa musím postaviť z toho prachu a niečo urobiť. Že to nie je len tak, 

že tu si.   

Mám taký minipríbeh, ktorý som čítal v jednej knihe. Ma to veľmi zaujalo. Je to o poľovníkovi. A v dedine 

je veľký hlad, nemajú nič. Má doma hladné deti a chorú manželku. Všetko zle, celé zle. A on ide po lese, aby 

ulovil nejakú zver pre rodinu a celý čas sa modlí k lesu, k jeleňovi konkrétne. Že keď sa mi dáš, tak všetko 

zužitkujem. Tvoja koža bude hriať moje deti, tvoje mäso nasýti moju manželku, z tvojich kostí bude mať 

moja manželka nejaké šperky. Modlí sa tak, že nič nevyjde nazmar, že fakt to potrebuje. Ja som mal pri tom 

až strašne mystický zážitok. Že má premyslené, čo s tým spraví. Nejde do toho len tak. A on keď dostane 

nejaké to uvedomenie, že fakt to teraz potrebuje, a fakt si to bude vážiť, keď k nemu tá pomoc príde, tak v 

tom momente z kríku vylezie jeleň a nechá sa mu zabiť. A ten poľovník potom všetko spotrebuje, lebo má 

k tomu veľkú úctu. A ten les mu dal ten dar, keď on si uvedomil, že nič nemôže vyhodiť. Keď niekto zomrie 

pre teba, máš si to vážiť. Pre mňa to bolo strašne dôležité. Ten príbeh si dobre pamätám. Ale čítal som ho, 
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keď som bol maličký. Je tam veľmi hlboká vďaka tomu svetu okolo teba, ktorý začne umierať okolo teba, 

keď začneš žiť. A keď ty zomrieš, tak z teba bude niekto žiť. Pre mňa to je portrét sily jedinca, toho druhu. 

A to ma na tom fascinuje. A znie to možno dosť pesimisticky, dark, ale ja v tom vidím strašnú krásu a aj 

strašnú vznešenosť. Že tebe dajú ten meč a ty choď za nás bojovať. A tebe sa rozhodne, že sa ti to dá. Asi  

som úplne ale odbočil od toho, o čom sme sa rozprávali. 

 

„Je to zaujímavý príbeh. Počujem z toho nejakú jednak úctu a jednak vďačnosť za to, čo je nám dané a čo 

môžeš vo svojom živote využívať.“  

No. 

„Sú to aj veci, s ktorými pracuješ vo svojej tvorbe?“ 

Určite. Je to niečo, čomu ja verím. A keď niečomu verím, tak nemôžeš tak nerobiť. 

 

„A ešte sa ťa opýtam na tú farebnosť. Čo si myslíš, že na ňu malo vplyv? Že tento prvý obraz je ako si 

vravel veľmi farebný?“ 

Vtedajšie nejaké rozpoloženie, vtedajšie fascinácia konkrétnymi farbami. Ja som mal jedno obdobie, kedy 

som vraj robil všetko strašne farebné. Ale v tom mojom rannom období som bol strašne fascinovaný, že je 

to v podstate divná kombinácia, že dáš červenú  vedľa fialovej, a tam je ešte zelená, a ďalšie farby. A mňa 

ten technický paradox pri tom fascinoval. Tá kvetnatosť toho celého bytia, aury toho človeka. Pre mňa to 

je dosť dôležitý obraz kvôli tomu, lebo tá postava strašne vidí do teba, pozerá ti priamo do očí a iba na teba, 

na nikoho iného.  

„Je to založené na vlastnosti toho konkrétneho človeka, ktorého si na tom obraze zobrazil?“ 

Asi aj áno... nie, neviem. Na jednej strane sa mi strašne chce povedať, že áno, ten konkrétny človek strašne 

videl, ale ten človek bol pre mňa dôležitý. Nie je to žiadna matka Tereza, je to proste normálny človek. Ale 

ako som ho spracovával, tak zrazu som dostal nejaký imidž, nejaké črty, ktoré nie sú reálne, ale pre mňa toto 

znamená, keď človek vidí. A že nie je nedbanlivý. Vidieť znamená nebyť nedbanlivý, vážiť si vecí a starať 

sa akoby. 

 

A čo by si ty mi povedala z tvojho hľadiska o tom obraze? Ako na teba pôsobí? 

„Keď som prvý krát videla tento obraz, tak som si všimla toho trojuholníka na hrudi toho muža a premýšľala 

som, čo môže symbolizovať. A ja som si tým spojila nejakú hĺbku toho človeka, niečo vnútorné, niečo pre 

neho významné. A potom som si všimla toho srdca na postave vpravo. S tým si zasa spájam neviem, možno 

to, že ten človek je dobrý alebo to, že ho máš rád, lebo inak by si tam to srdce nekreslil. A keď si všimnem, 

tak z môjho pohľadu majú tie tri tváre odlišné výrazy. 

A aké majú? 

„No v postave naľavo vidím niečo smutné, melancholické, ako má aj zatvorené oči. Postava napravo na 

mňa pôsobí tak nejak vzdorovito? Vieš ako má ešte červené pery, ako keby bol nejaký nahnevaný, nejaký 

hnev v tom vidím. A z postavy, ktorá stojí uprostred, tu vidím nejakú odvahu. Ako sa pozerá priamo do očí. 

Potom sú ale veci, ktoré nejako nechápem. A to sú tie čierne ťahy na pravej strane. Je vidieť, že je v nich 
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nejaká sila, napätie, ale neviem, čo si s tým spojiť.“  

 

„Mohli by sme si teraz povedať viac o príbehu druhého obrazu?“  

Tu som mal taký motív, ktorý som rozvádzal potom do ďalších vecí. Neviem prečo, ale ma nejak fascinoval 

pohľad z boku. Taký kvázi vzdor, kvázi že nie, že proste sa chceš pozerať na iné veci. Ale zase to bolo tiež 

o nádychu. Ja veľa krát som si vravel, že daj sa do boku a predstav si, že sa ti strašne dobre dýcha. Veľa z 

mojich vecí je o nádychu. A keď ten model, kamarát, videl tento obraz, tak mi povedal, že vyzerá, akoby sa 

chce usmiať, akoby bol pol sekundy pred úsmevom. A že je tam istý druh dobra. Že o chvíľu sa ti rozosmeje 

na obraze. A to bolo veľmi také pekné. Ja som chcel robiť jeho portrét. A technologicky ma fascinuje tá 

komplexnosť toho, že je to aj maľba aj kresba, aj gestické, aj kvázi vymaľované, tá farba je komplexná, že 

to do seba pre mňa zapadá a dáva to zmysel. Jedna osoba, ktorá sa dosť venuje teórii umenia, kvázi 

kunsthistorička povedala, že toto je moje najlepšie dielo ever. Že toto môže byť hocikde v galérii a po svete. 

A to si tiež vážim. Lebo ona sa dosť vyzná. Ona keď to videla, tak povedala, že to niekde bude. A neviem, 

pre mňa zobrazuje istý druh dobra toho človeka. Moment toho, že za chvíľu sa otočí a sa na teba usmeje. 

Tiež je to také vznešené pre mňa. Tieto obrazy som maľoval, keď som si stále viac a viac uvedomoval, že ti 

erasmáci tu nebudú navždy. Tá pomíjavosť toho kamarátstva. Rozišli sme sa v dobrom. A tie obrazy sú taká 

vzorkovňa tých ľudí.  

 

„A čo mňa teda k tomu napadá. Mne sa ten obraz páči, ale vo mne ten obraz evokuje úplne iné veci. Vo 

mne to evokuje takú mužskú silu. Ja v tom vidím veľa mužskej energie, taká energia, na ktorú ženy obecne 

letia. Takú až animálnosť možno. Ten tvar tej tváre to vo mne nejako evokuje.“ 

Zaujímavé. Ja to dosť spirituálnejšie vnímam. 

„A tie farby a spôsob spracovania sa mi páči. Že to všetko plynulo prechádza a splýva v jedno na tom 

obraze.“ 

No je to u mňa taký highlight komplexnosti. Tvarovej i farbovej a motív toho nádychu je veľmi dôležitý. 

Tento obraz bol aj v čierno bielej podobe. Mal som takú sériu, dvadsaťosem obrazov, iba čierno-bielych. 

To bola taká antiéra. Že som predtým mal všetko farebné. A som si povedal, že spravím taký cyklus iba 

čierno bielej a iba o tých nádychoch mojich ľudí. Takže tí ľudia pozerajú stále z boku, stále hore, na čiernom 

pozadí a je tam iba svetlo toho nádychu. Ale to nemám nikde zverejnené. Ale ja som ich robil súčasne s 

tými farebnými. Ale mňa ľudia tak poznali, že robím strašne farebné veci. A tie čierno-biele veci som nikde 

neukazoval na nete. Dal som si tu len jednu. Je to taký anti Martin v princípe, v tom čo robím. A obraz XZ 

je tiež v čierno-bielej variante. A taktiež ďalšiu kamarátku Sáru mám čiernobielo a taktiež na zlatom 

podklade. Spravil som iba štyri zlaté portréty - Sára, XZ a ešte dvaja ďalší kamaráti. To bol zlatý cyklus.  

 

„Vidíš u seba nejakú cestu spať k výtvarnu, respektíve možnosť pokračovania vo výtvarnej tvorbe?“ 

Ako mne to veľmi chýba a nemal by som problém sa k tomu vrátiť, ale skôr ide o to, že ten svet si to moc 

nežiada. Že som v tom nemal až takú odozvu, akú som chcel, čakal, dúfal, že bude. Že som dosiahol istý 

skill, istú úroveň a nemal som moc spätnej väzby od sveta, tak som to nechal. Vadí mi, že je to tak, lebo 
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mňa to bavilo, ja tomu verím a je to pre mňa dosť dôležité. Som sa nejak potom dostal k tomu odevu a 

uvidíme. Ale v princípe asi nie som veľmi úspešným maliarom. Niektorí ľudia vraveli, že maľujem veľmi 

staro, že je to veľmi staromódne, že sixties. Ja myslím ale, že mám dejiny umenia dosť dobre zmáknuté a 

myslím si, že takto nerobili sixies ľudia. Pre niekoho je to zas moc osobné, že to im vadí. Ale na druhej 

strane ja mám rád osobné umenie od druhých umelcov. Ja mám radšej Picassovu Plačúcu ženu ako obraz 

nejakej kocky na tráve. Mne to proste viac hovorí, lebo je to od konkrétnej osoby, sú to konkrétne slzy a 

mne to chutí a preto robím tak, ako robím. Veľa bolo maliarov, ktorí boli strašne úspešní a robili jednu 

zakázku za druhou. Ale nikto o nich nevie. A zase naopak tí, ktorí si kreslili, umreli, a potom ich päť kresieb, 

ktoré sa zachovali, sa nejak dostanú do povedomia a boli z nich geniálni maliari. Asi sa cítim dosť 

nedocenený. Ale asi každý človek, čo niečo tvorí, sa cíti nedocenený. A ja tu tvorbu nemôžem nejako 

ovplyvniť. Ja môžem robiť toto, čo viem a čomu verím. Ale v tejto dobe, v ktorej sme, to ľudí nezaujíma. 

A že či to bude niekoho zaujímať o päťdesiat rokov, o tristo rokov, alebo vôbec, to neviem. Ale je to niečo, 

čo mňa teraz zaujíma a preto to robím.   

 

Ale ten úspech je strašne také vratké slovo. Ja mám veci, ktoré ma inšpirujú, ktoré mi toho strašne veľa 

dávajú a ja sa snažím v tej istej energii tvoriť. Lebo dúfam, že tiež nejaký iný Martin je na svete, ktorému 

moje veci tak niečo povedia, ako mne povedali tie jeho. Neviem, máš proste vibe umelcov, ktorí sú cool a 

ktorí prídu do baru a všetci ho majú za veľkú celebritu, a máš potom ľudí, ktorí tvoria iba potichu. A ja 

robím potichu. Jak som mal ten ateliér u pána Tótha, tak podľa neho som mal veľký talent. V jeho ateliéri 

som bol skoro štyri roky, veľa sme toho prežili, veľa mi toho dal, veľa ma naučil. Už sa moc zamotávam, 

ale nedá sa definovať, čo je to úspech. Stále dosiahneš nejakú hranicu a v tom sa objavia nejakí hejtri, ktorí 

začnú kritizovať. Ale tak máš aj ľudí, čo Michaela Jacksona nemajú radi. A pre ďalšiu polku zemegule je to 

úplný boh. Fakt ja nemám čo iné robiť a nič iné nemôžem robiť len to, čo viem a čomu verím. Ale že či sa 

to bude alebo nebude páčiť, alebo že či to bude teraz vibe alebo nebude...  

„Čo myslíš tým vibe?“ 

Vibe myslím niečo, čo je cool, čo je populárne. A tiež v tom odeve, ako som teraz. Sú tam proste vibe ľudia, 

ktorí majú päť tisíc likov (na facebooku) a neviem čoho, ale potom s nimi sedíš na pive a sú to úplne chudáci 

najväčší. Keď sa s nimi rozprávam, tak vidím na nich, že sú nešťastní. Fakt, že sú populárni, pre ich osobný 

život nič neznamená. Tam je ten paradox toho, že sa nenaješ z tej slávy. A nejde ani o to, najesť sa zo slávy, 

ale že ti sláva nedá pomocnú ruku, že it will be fine, keď budeš mať päť tisíc likov. Ja s tým mám veľký 

problém. Mám s tým strašné issue s tými likemi. Sa cítim nedocenený. Ale potom na druhej strane asi to tak 

má byť. Už sa moc zamotávam ako sa rozkecávam. Je to ale pre mňa večné tajomstvo tá popularita a to, že 

čo je cool, čo nie je cool. Je to cool, že som bol v prvom ročníku na umeleckej vysokej škole a už som mal 

samostatnú výstavu? Pre niekoho to je cool, pre niekoho nie, lebo tú výstavu mi ponúkol jeden pán, ktorému 

sa moje veci páčili a podľa iných ľudí ten pán nemal vkus, že mňa na to oslovil. Takže to je ten paradox 

toho, že čo je vlastne cool. Na jednej strane si to ja strašne vážim, že som mal tú príležitosť, na druhej strane 

ten pán galerista nie je podľa nejakých ľudí cool, jeho vkus. A ja sa k tomu môžem postaviť len tak, že 

môžem robiť najlepšie tú prácu, ako viem. Urobiť tú výstavu najlepšie, ako viem.  
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A zasa sú ľudia, ktorí likujú len preto, že druhí ľudia likujú. To sú tie ovečky. Ale všetky veci raz vyhasnú, a 

potom sa ukáže, že ktoré veci majú dušu a ktoré nie. To tak damoklovsky znelo, že moje veci majú veľmi 

dušu. Ale tak som z tej školy už druhý rok, a vidím, že ktoré veci boli pre druhých strašne cool, ale tí ľudia 

teraz nič nerobia. A to je len po dvoch rokoch. Pre mňa je dôležité sa nehanbiť za veci, ktoré necháš po 

sebe. Či sú tie veci geniálne či nie, neviem. Ale minimálne som mal dobrý úmysel. A že či si to niekto všimne, 

alebo nie... 

  

Botticeli, renesančný maliar, keď počuješ jeho meno, tak si možno vybavíš Venušu a Primaveru. Dva obrazy. 

Ale ľudia vôbec nevedia, že sa živil tým, že robil portréty na zakázku. Boli to maľby, ktoré boli technicky 

dobré, ale bol to portrét, takže to nemalo žiadnu ideu, žiadnu myšlienku. Ale z toho žil. Ľudia mu platili, 

lebo chceli od Boticceliho portrét. Ale jeho obrazy sa za tých šesťsto rokov nezachovali. Lebo asi nemali tú 

dušu, vieru a sú známe hlavne tieto dva obrazy, ktoré vtedy možno neboli až tak dôležité. Ale zrazu sú to 

jeho ikonické veci. Tie portréty, ktoré vtedy robil, boli také chlebovky. A nezachovali sa. Takže neviem ako 

ti na to odpovedať, ja sám neviem, ako to je a už ani neviem, aká bola otázka.  

 

Akonáhle sa prispôsobuješ, tak už ideš za niekým. Je to na jednej strane jednoduchšie, ale nikdy ho 

neobehneš, pretože už niekto pred tebou ho objavil. Je odvážnejšie, keď ideš nejakou inou cestou. Challenge, 

výzva, je ďalšie slovo pre mňa dôležité. Nejaký technický challenge, myšlienkový challenge, niečo pre mňa 

iné.  

 

Ja ti poviem z odevu - ale je to v podstate to isté v maľbe - čo sa mi stalo. Ja som odev začal robiť, lebo ma 

to zaujímalo. Mám rad remeslo, mám rád strihy, veľa aj technologických paradoxov a som ale nevedel, či 

budem dobrý. Prvý challenge som si nastavil, keď som študoval grafiku na Slovensku a k odevu som sa 

dostal len tak, že ma to zaujímalo viac a viac, ale som nevedel, či áno alebo nie. Dal som si preto challenge 

- neviem, či to robiť, tak idem na stáž do zahraničia. Jedna kamoška, ktorá študovala odev, prišla zo stáže 

zo zahraničia, a bola veľmi spokojná so školou tam. Ja som ale nevedel vtedy ani šiť na stroji. Tak som si 

povedal, že ok, keď to dám v tom zahraničí, s tým, že vôbec neviem šiť, tak asi to mám robiť. Som sa hodil 

do vody bezhlavo. Som tam išiel s tým, že som nič nevedel. Tam som sa veľa naučil a mal som veľa vecí 

urobených, ktoré neboli technicky geniálne, ale mal som aj dobrý feed back, veľa som pracoval, dobré veci 

na to povedali, prišiel som úspešne domov. A stále som si nebol istý, či to mám robiť alebo nemám robiť. 

A zase prišla jedna kamoška z pracovnej stáže. A tak som si povedal, že keď dám pracovnú stáž, tak to 

zvládnem. A keď sa ľudia dozvedeli, že ja sa hlásim na nejakú pracovnú stáž, tak ich reakcie boli také že - 

on je normálny? On si myslí, že ho zoberú? A tých ľudí potom nevzali a mňa vzali. A boli to ľudia, ktorí sa 

s tebou rozprávajú a za chrbtom ťa ohovárajú. A ja to strašne vidím. A preto si myslím, že nemám tú 

popularitu tiež, lebo veľmi najavo dávam to, čo si o človeku myslím. Ja sa nebudem rozprávať neúprimne 

s tebou. Ja ťa nepotrebujem. Ja mám troch ľudí (kamarátov) a mne to fakt stačí. Troch úprimných ľudí v 

živote. A tá popularita je o mase akoby. Stále s tou masou sa musíš nejako... No ale nie, už zabieham. Proste 

som prišiel z tej stáže pracovnej, povodne som tam mal byť na tri mesiace, ale ma požiadali, aby som ostal 
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dlhšie, a tak som tam bol osem mesiacov. Prakticky som fejkol bakalárku. Ja som to dal za príšerne krátky 

čas som to všetky pozvládal, tie všetky skúšky. A už keď som prišiel, tak si ostatní povedali, že ó, už asi 

niečo vie. Vieš to ma na tom irituje, keď ľudia nevidia ten talent hneď. Ale musia od druhého človeka vedieť, 

že až niekto druhý im potvrdí, že áno, on niečo vie. Tak ja si myslím, že to je tá veľkosť v tom názore. Keď 

máš svoj názor a nepotrebuješ od niekoho iného počuť že hej, toto je dobré. A toto ma irituje na Česku a 

Slovensku. Boli ľudia, ktorí mali technicky viac zvládnuté veci, ale teraz nerobia nič. A ja som nastúpil do 

Prahy s tým, že ma vedúca nášho ateliéru odevu pozvala, aby som prišiel študovať k nej do jej ateliéru. 

Niektorí ľudia išli od bakalára študovať znovu, po jednom bakalárovi, pretože ho nezobrala na magistra. 

Mňa zobrala ako prvého vôbec. A tiež ďalšiu spolužiačku. A to som bol prijatý ešte do Antverp, a tam som 

skončil ako prvý, čo ani nikto nevie v podstate. Málo ľudí to vie. A ja som taký človek, ktorý to nenapíše na 

facebook, že bol som prvý a budem sa s tým strašne chváliť. Ja si to nechám pre seba. Bol som v Paríži, 

urobil som si tam nejaké kontakty, bol som u Louis Vuittona. Som sa rozprával s tými ľuďmi, ukázal som 

im svoje veci a mi povedal že, prečo chceš pracovať pre niekoho iného, keď už teraz si vytvorenou značkou? 

A potom prídem tu (Praha) a nevedia prísť na moju premiéru filmu. Tak je to paradox ďalší. Ale viem, že 

keby som napísal na facebook, že dnes idem do Louis Vuittona, tak mám päťdesiat likov a päťdesiat 

povrchných ľudí, ktorých zaujíma, že som bol u Louis Vuittona a Louis Vuittonovi sa moje veci páčia a že 

som s nimi v kontakte. Ale ja chcem, aby si ty vnímala moje veci nie cez Louisa Vuittona.   

Momentálne jeden kamarát je u Diora. A on každú vec napíše na facebook, kde bol. A pre mňa to je 

povrchné. Ja sa nepotrebujem až tak ukazovať. Ako som bol v tých Antverpách, tak tam robí kolekcie moja 

kamarátka a robí brutálne veci, robí ich prakticky sama a ľudia o nej nevedia. Lebo ona nepotrebuje, že by 

to vedeli. Ona si robí svoju prácu, ale nepotrebuje byť superstar. A mohla by byť, ale nie je. Lebo je veľa 

superstar, ktorí vedia veľmi málo, skoro nič, ale sú superstar. A sú potom ľudia, ktorí sú ticho a robia svoju 

prácu. Ja som radšej ticho a robím si svoju prácu a ja mám rád, keď ty si natoľko inteligentná, vyspelá, alebo 

vnímavá je lepšie slovo, a vieš si sama povedať, že toto má niečo do seba. Už som sa asi zakecal. Takže na 

jednej strane nerozumiem tomu. Lebo nebudem o tom hovoriť veľmi, ale mal som niečo so svetovými, 

globálnymi umelcami, na svetovej úrovni. Oni videli moje veci a dosť dobré veci mi povedali. Ale ja nie 

som človek, ktorý si to napíše na facebook, že tento a tento povedal niečo o mojich veciach. Ja si to vážim 

pre seba, ale chcem, aby na to ľudia sami prišli. Lebo ten slávny človek tiež sa môže mýliť. Ale ja môžem 

iba robiť svoju prácu najlepšie ako viem. Ešte to poviem. Ja trochu nerozumiem tomu, že prídem do 

Antverp, ktoré sú fashion veľmoc. A ľudia, ktorí ma absolútne nepoznajú, nevideli meno Martin. A oni keď 

vidia moje veci a ohodnotia to najlepšie z celkového sveta, čo sa tam vtedy ľudia hlásili a dokážu mi dať 

najvyšší počet bodov zo všetkých tých šialených Kórejcov, geniálnych Japoncov, beyond Američanov a 

neviem akých Fínov, ktorí tam priletia z celého sveta na prijímačky a nedostanú sa na tú školu. Nerozumiem 

tomu, ako ja som mohol byť prvý. Keď som tam, kde som. Rozumieš? A ja nechcem si na tom robiť kredit. 

Preto som to nikde nepísal. Vedia to iba moji kamaráti, že som tam bol. Lebo nechcem, aby to bolo, že som 

namyslený. Ja chcem ale pochopiť logiku toho, ako to, že tam som bol tak ohodnotený a tu sa snažíš dačo 

robiť a máš problém, aby ti na nejakú akciu prišlo desať ľudí. To je príšerné. Lebo do toho niečo dávaš. Sa 

snažíš tým ľuďom niečo ukázať, čo robíš, nejaké iné veci, niečo sa snažíš robiť pre ten svet. A tie Antverpy 
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to je svetová škola. Jedna z piatich top škôl. Tam boli... keď si zoberieš svojich štyroch top psychológov, že 

študujú v jednej inštitúcii, tak tam to je to miesto, kde chodili tí ľudia, ktorých ja uctievam profesionálne, že 

aké veci dokázali urobiť. A ja som tam bol prijatý ako prvý, s najvyšším počtom bodov. A ja toto 

nerozumiem, že ako je to možné. Niekto klame. Nie nikto neklame. Niekto nevidí nejaké veci. A neviem, 

že či oni ma precenili, alebo že či tu ma podceňujú. A ten kredit mi chýba. Lebo nemám nič iné len nadšenie 

z práce, nič iné. Ale viem, že to nebude navždy. Potrebujem nejakú lásku spať. Lebo to nie je navždy. Mňa 

tie veci bavia a ja dokážem byť celý deň v ateliéri, ja s tým nemám problém, ale potrebuješ nejakú lásku 

spať. Takže to je také zaujímavé s tou popularitou.  

 

„Vnímaš teda, že tú spätnú väzbu v Prahe nemáš vôbec, alebo jej máš málo?“ 

No je to strašný problém.  

„Lebo ja si pamätám, že si vyhral taktiež jednu súťaž za svoj odev. Že si mal nejaké ocenenie.“   

Mmm to je také no. Ja som možno nenažratý. Možno veľa chcem, ja neviem. Mám pocit ale, že niektorí 

ľudia robia menej alebo nerobia až tak kvalitné veci a sú viac vibe. Minulý rok som robil jeden veľmi veľký 

projekt, kolekciu šiat. Som na to získal peniaze. A teraz som získal ďalšiu podporu, na nový projekt. Čo je 

dosť cool. Lebo Ministerstvo kultúry Slovenska ohodnotilo veľmi dobre moju tvorbu. A to je veľká vec. 

Že ja mám takú tichú podporu. A tá široká verejnosť ja neviem, či to zatiaľ nechápe alebo čo, ale je to taká 

tichá pomoc. Veľká pomoc ale. Na jednej strane ja si za tým projektom strašne stojím. Pre mňa to bol 

najkomplexnejší projekt v rámci tých levelov, v rámci toho, čo všetko tam bolo vyskladané. Ale čakal som 

trocha väčšiu odozvu. Mne niekto povedal, že ja robím také veci, že o tom nebudú ľudia básniť, ale že to s 

nimi niečo vnútorne urobí a tí ľudia na to nezabudnú. A v jedom článku o tom mojom projekte veľmi pekne 

napísala, že keď sa performance skončila, tak si všetci návštevníci uvedomili, že videli niečo viac, ako len 

prehliadku. Bolo to tak veľmi mysteriózne napísané. Že niečo sa pohlo v tých ľuďoch, ale ani nevedia čo, 

nevedia to nejako popísať, ale že to nebolo len tak. Ďalší úplný paradox. Raz som bol na party na Slovensku 

a zrazu sa niekto so mnou začal rozprávať a mi vravel, že bol na brutálnej výstave, že úplne neuveriteľné a 

nič také nevidel. A nakoniec sme zistili, že to bola moja výstava. Vieš a toto nerozumiem. Že prečo, keď sa 

tomu človeku tak páčila tá výstava, prečo mi nenapísal? Mňa neni až taký problém nájsť. Stačilo napísať, 

bol som na tvojej výstave, cool výstava a je to. Mne, keď sa veci páčia, nemám problém to povedať. Lebo 

viem, že dávam lásku spať. Ale mne sa boja ľudia povedať toto.  

A to isté sa mi stalo po jednej mojej prehliadke. Pár dní po nej som bol na jednej akcii a zrazu sa ku mne 

prihovorí niekto, netušil som kto to je. A vravel, že bol na mojej prehliadke a si myslí, že to bola úplne 

najbrutálnejšia vec, čo kedy videl. A bol to ofišl fashion človek, čo má pochodené fashion akcie. A že proste 

u mojich vecí nenapíšu ľudia na facebooku, že vau. Ale akoby potichu si to medzi sebou povedia. Neviem 

prečo, ale tak to je. A už som si to všimol niekoľko krát. Na niektoré výstavy ľudia keď idú, tak vravia, aké 

skvelé to bolo, ale moje veci z istého dôvodu idú potichu. Tiež ďalšia kamoška, ktorá sa zaujíma o fashion 

a píše o nej, tak som sa jej pýtal na to, ako bolo podľa nej spracované moje video a ona mi na to povedala, 

že no ja som sa štyridsaťpäť minút vôbec nenudila. A že vie, čo to je spracovať video tak, aby sa človek 

štyridsaťpäť minút nenudil. A tak to vraj šírila ďalej. Nenapíše to na facebook ani nikde, ale povie to svojim 



22 
 

kamarátom, ktorí sa profesionálne venujú videu, fashion, že - bola som na Martinovej akcii a má tam 

štyridsaťpäť minút, kde som pozerala. A skús si pozrieť nejaký random film a skús sa nenudiť niekedy. 

Takže neviem no, zase som sa asi moc zakecal.  

 

„Keď si nad tým sám uvažoval, napadol ťa dôvod, prečo sa podľa teba boja hovoriť nahlas o tom, že sa im 

tvoje veci páčia?“ 

Neviem, je to asi mojou osobnosťou. Mňa sa ľudia boja všeobecne. Ja som taký dosť odstrašujúci.  

„A čím?“  

Neviem, to je moja otázka. Ale zas na druhej strane musím povedať, že zasa väčšina z mojich dobrých 

kamarátov sa ku mne ozvali prví. A mňa to aj rajcuje, keď sa ma nebojíš. Že sa odhodláš ku mne ozvať. Ja 

mám takú že vraj dosť divnú osobnosť. Ale z istého dôvodu že vraj ľudia, čo sa so mnou bavia, majú gule. 

Ale snažím sa s tým už pracovať. Niekedy mi to ide, niekedy nie. Ale že vraj som strašne prísny na ľudí. 

Strašne veľa od nich vyžadujem. Veľa úprimnosti a nebudem sa s tebou rozprávať, keď budeš povrchný. 

Mne to za to nestojí. A v tom som strašný Hitler akoby. A nemusím byť, lebo to je niekedy zbytočné. Lebo 

tí ľudia to nemyslia zle, len takí sú. A ja som asi taký. Ja tomu sám nerozumiem. Ale moja osobnosť očividne 

veľmi markuje tú tvorbu. A taká zaujímavá vec, ľudia skôr ohodnotia dobre moju prácu keď ma nepoznajú 

ako osobnosť. Preto som bol prvý aj v Antverpách, aj v Prahe. Tu som bol prvý, keď ma tu ešte nikto 

nepoznal. Ale niečo je vo mne také, čo ich znechutí v niečom na mne neviem prečo, na mojej tvorbe. 

Neviem, to je skôr moja otázka, že čo. Ale niečo tam je. Že nejak sa to zmení, keď ma človek spozná. A 

neviem, či to je dobré alebo zlé. Ale tak to je.   

 

„Máš to aj ty tak? Že po tom, čo si spoznal osobnosť druhých ľudí sa ti pohľad na ich tvorbu zmenil?“ 

Tak mám ľudí, ktorých veci sa mi páčia, ale nemyslím si, že sú to dobrí ľudia. Tak vnímam tu tvorbu inak. 

A zase veľa krát nemusím až tak vedieť do hĺbky o tom konkrétnom človeku niečo. Ja si rád užívam tie jeho 

veci. Jeden je osobný život, a jeden je profesionálny život. 

Mne sa skôr stalo niečo opačné u Sáry. A ku nej som sa ja ozval. To je jedna z mojich mála kamarátov, ku 

ktorej som sa ozval sám. Sa mi totiž strašne páčila vec, čo robila v prvom ročníku a som sa jej na to pýtal. 

Ona má pre mňa veľké čaro. Niektoré veci sa mi viac páčia, niektoré menej, ale tam sa to dopĺňa tým, že 

viem, že vidí tie veci, že to, čo robí, myslí úprimne a že to má aj takú ľudskú úroveň. Tá ľudská úroveň je 

pre mňa veľmi dôležitá.  

 

(Po kratšej pauze sme sa opäť dostali k téme popularity) 

No chcel by som to pochopiť, že prečo to tak je. Ako funguje tá popularita a prečo je nepomer medzi tým, 

čo mi vraveli v zahraničí a čo sa deje tu v Prahe. Neviem, nerozumiem tomu. Ale z tých Hogenových testov, 

ktoré som robil, som sa dozvedel veľa zaujímavých vecí a mi to otvorilo oči v istých veciach. Pamätám si, 

že som potrebu socializácie, to, ako veľmi potrebuješ okolo seba ľudí, mal veľmi nízko, len šesť percent. 

Som dosť samotár. A to bolo pre mňa potvrdenie toho, ako to cítim, že aká je moja osobnosť a aký som. 

Je tam istý druh smútku v tom. Smútku, ktorý ja som stále v sebe mal, ale tým testom to bolo také 
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zvedečštenie. A že to tak je, že s tým nemám bojovať. Že ja proste mám troch ľudí, troch kamarátov.   

 

„Teraz by som sa vrátila k tomu tretiemu obrazu, ak dovolíš.“ 

Ok. No je to pre mňa dôležitá vec, lebo nie je to pre mňa technicky posledná, veľká kompozičná vec, ale 

jedna z mojich dôležitých vecí. Dôležitý obraz v mojej kariére, vývoji. Je na ňom jeden drahý človek pre 

mňa, alebo bol drahý. Na tom obraze je človek, ktorý zo seba vychádza. A ide o to, že keď máš nejaké 

problémy a ty si dokážeš zachovať čistú hlavu a dokážeš sa dať vonku zo svojho tela a pozrieť sa na svet s 

chladnou hlavou, s nadhľadom. Môže to byť duša človeka, môže to byť duch, ale pre mňa to má taký istý 

druh smútku, dobrého smútku, slastného smútku toho že... zas sa mi derie na jazyk, že it´s ok. Keď máš 

strašne veľa otázok, ale nemáš na nich odpovede a niekto ti povie, že it´s ok. Je to také vnútorné objatie, 

ukázanie tej cesty.  

Druhý človek (na obraze vlevo je jeho hlava) tam akoby kričí naňho, ale on sa obracia a veľmi čisto sa na 

teba pozerá. Tebe to hovorí. Že aj keď je všetko zlé, tak môžeš mať tú čistotu v sebe a môžeš zo seba 

vystúpiť a pozrieť sa na svet mimo toho všetkého, z nadhľadu. Úplne inak môžu všetky veci vyzerať. Veľa 

krát mi ľudia povedali, že sú veľmi depresívne a temné tie moje obrazy, ale ja som práve nikdy nešiel k 

plátnu s tým, že idem nakresliť niečo depresívne. Moje obrazy sú stále o nejakej nádeji, dobrej ceste, nejakom 

východisku, o vznešenosti, o sile človeka. A na tomto obraze je zobrazenie sily toho človeka. Že on stojí na 

špičkách, na pleciach druhého, ktorý ma zaviazané oči tou červenou, ktorá je aj v celom tom priestore a stojí 

pevne. A nemá ani ruky. Že je úplne v šialenej situácii, ale aj tak dokáže mať chladnú hlavu. By som chcel, 

aby moje obrazy navádzali k tomu, aby si ľudia uvedomili, že majú tú silu, aby to našli. A že stále tu je niekto, 

kto ti pomôže. Stále. Aj keď ruky, nohy nebudeš mať. Dúfam, verím. Stále sa to tak stalo. Stále, keď bolo 

najhoršie, nejako sa to poskladalo tak, aby na mňa niekto dával pozor. A to je niečo, čomu verím, a čo sa 

snažím hovoriť alebo dávať ďalej, alebo niečo, čo som chcel zobraziť. A to som nikdy nerozumel, že prečo 

ľuďom prišli temné a zlé, tmavé a neviem čo, lebo v mojich obrazoch tam stále svieti tá farba, až žiari. To 

je to, či je pre teba pohár poloprázdny alebo poloplný. Ja ti ukážem obraz, a ty mi povieš, že je tmavý. A jak 

že je tmavý? A ty nevidíš to svetlo, tie farby, čo tam sú? Nie, ty si všimneš tú čiernu. To hovorí veľa o tebe, 

nie o mne. Lebo ja robím obraz s tým, že je to v princípe svetlo v tme, ktoré svieti. Je to nejaká nádej, ktorá 

tam je v celom tom žiali, utrpení, komplexnosti, nejasnosti, otázkach. To je jeden z tých motívov, ktoré ma 

istú dobu mátali. Neviem prečo. Motív toho, že vystúpiš zo seba. Ono to je toto isté ako nádych, keď niečo 

do seba dávaš. Tak toto zo seba ideš. Istá ľahkosť tam je. Ľahkosť fyzická, nekonečné možnosti, dokážeš 

sa na to všetko pozrieť zhora.  

 

„Je mi veľmi sympatické, ako sa ti prostredníctvom obrazu podarilo stvárniť ten príbeh, myšlienku toho, 

zostať silný a zachovať si chladnú hlavu, hrdosť a vznešenosť ako ty vravíš v časoch, kedy nie je najlepšie. 

A je pre mňa taký duševný ten obraz. Že ako tá duša človeka vychádza z jeho tela. Pripomína mi to okamžik, 

keď človek zomrie a odpútava sa od tela a putuje kamsi do neba. Tak to mi asi evokuje to, keď duša človeka 

po smrti odchádza. Tak aj u mňa tvoje obrazy evokujú skôr melancholické cítenie a aj ten smútok. No z 

môjho vnímania každý umelec pracuje s inou emóciou alebo témou. Napríklad predošlý umelec, ten bol 
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najviac zaujatý iróniou, ironickosťou.“ 

No to je poloha, čo ma vôbec nezaujíma. Rešpektujem to, ale nie je to niečo, čo by som si ja osobne vážil, 

čo by ma oslovovalo.  

 

„A čo sa týka tvojej tvorby, tak z môjho laického pohľadu to nie typ tvorby, ktorou asi budeš zabávať 

publikum. A väčšinová masa podľa mňa ale v umení často hľadá práve toto, chce sa baviť umením.“ 

No pri mojej tvorbe sa moc nebudeš baviť. 

„No a preto, keď ľudí to umenie neuvoľní, ale naopak nejak stiesňuje a stresuje. Podľa mňa máš tvorbu, 

ktorá veľmi zasahuje, ale musíš to dávkovať.“ 

Je to ťažké pre teba? 

„No, cítim z nej takú ťažobnú melancholickosť. Ale tak pre mňa nie je umením to, čo v tebe nič nevyvolá. 

Ale vieš, ako si sám povedal. Keď ťa ľudia spoznajú a zistia, že si prísny, že budeš úprimný a že sa s tými 

ľuďmi nehráš, že nebudeš chodiť okolo horkej kaše, tak sa to ešte viac zvýrazní.“ 

Aj ten Hogan test mi vravel, že mám až prehnanú úprimnosť. A že to niekedy môže byť dobré, niekedy zlé. 

Ľudia sa možno cítia, že ich nepovažujem za hodnotných. Ale oni môžu byť hodnotní pre druhých ľudí, 

ale pre mňa momentálne nie sú. Ale ja viem dať veľmi najavo to, že sa s tebou nepotrebujem baviť. Ja som 

prišiel do ateliéru pracovať a keď chceš, tak sa ma niečo opýtaj ale ja sa nebudem s tebou vybavovať. A 

niekto vie prísť do ateliéru a za chvíľu je s každým najväčší fellaz. Ale potom sa dozvieš, že ohovára druhých 

za chrbtom. A ja tým veľmi opovrhujem. Takému človeku neverím. Nikdy by som mu nepovedal nič 

osobné, nikdy by som sa mu nezdôveril. Myslím si ale, že dosť viem prečítať druhého. Viem, na čom je, 

viem, koľko vie a akú má kapacitu. A niekedy to nie je až tak dobré. Jeden kamarát mi tiež povedal, že sa 

naučil, do koho sa oplatí investovať svoj čas a do koho nie. A deň má iba dvadsaťštyri hodín. A práca, ktorú 

ja robím je veľmi time-consuming. Ja fakt rozmýšľam, či pôjdem s ním alebo s druhým na kávu. Niekto na 

to viac dáva pozor, niekto nie. A ty utváraš sama seba tým, s akými ľuďmi sa stretávaš. A tých šesť percent, 

tá moja nízka potreba ľudí, tak to je dôvod prečo ja viem, že nemám žiaden problém celý deň byť v ateliéri. 

A niektorí sa musia s tým a s druhým stretnúť a nestihnú toho toľko spraviť, ako ja. Niekedy samozrejme 

človek pol roka nič nerobí a po tom pol roku urobí veľdielo. Niekto môže robiť celý život, a nespraví 

veľdielo. Nevravím o tom. Ale mňa moja práca baví. A vážim si toho, že môžem robiť svoju prácu, a som 

v pozícii, že mám na ňu peniaze, finančnú podporu od ofišl ľudí alebo mi dali dobrý feedback. Ale viem, že 

tá moja asociálnosť je výhodou k tej tvorbe. Myslím, že všetko je relatívne.  

 

Nie je to moc patetické čo rozprávam? Ľudia veľa krát vravia, že tie moje myšlienky sú strašne patetické. Aj 

preto nie som populárny, lebo mám také názory. Moc úprimné možno? Tento rok bola taktiež jedna súťaž, 

kde ma ale nevybrali. A ja som z toho mal strašné stavy, že ako to, že mňa nevyberú, keď ja som bol prvý v 

Antverpách, bol som v Paríži, New Yorku, Tokiu a neviem kde ešte a vybrali ľudí, ktorí mali menšie 

skúsenosti, ako ja. Ale na druhej strane som sa hneval, lebo som vedel, že tým druhým musím tiež dopriať. 

Som hrdý na to, že moju kamarátku vybrali. Ale potom som si uvedomil, čo som sa strašne hanbil za seba, 

že však jasné, že ma nevybrali, pretože som tú súťaž už vyhral. Ale mne chýbalo to, že by mi oni priamo 
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povedali, že Martin, sme ťa nevybrali, lebo si to už vyhral. Ja som to prvotne tak vnímal, že im sa nepáčia 

moje veci. Nie je to dobré akoby. Lebo keby som bol dobrý človek, tak doprajem aj druhým. A ja som bol 

prvotne strašne sebecký v tom, že som im to nedoprial a som nechápal, prečo mňa tam nezobrali. A taktiež 

jednak, že som už vyhral tu súťaž a som minulý rok vyhral ešte jednu súťaž v Ostrave, kde som vyhral 

päťdesiat tisíc korún. Že v tom som ja zlý. Ale ja nič iné nepotrebujem, len to, žeby mi tí ofišl ľudia povedali, 

že či sa im páči moja tvorba alebo nie. A taktiež tento rok som dostal tú podporu z ministerstva.  

Ja som minulý rok mal dosť šialený. Mal som svoj projekt, mal som prehliadku na charitatívnej akcii, súťaž 

v Ostrave, potom prehliadku v rámci tej súťaže, v Budapešti som bol na súťaži, do Dubaja a Londýna som 

posielal veci. Ja som každý mesiac niečo mal. A teraz som po prvý krát, neviem ešte na ako dlho, ale som 

finančne zahojený. A je to luxus, čo teraz vďaka tej podpore mám. Lebo moji spolužiaci pracujú po baroch 

a ja si robím. Ale zas ja keď som bol na umeleckej vyške na Slovensku, tak tiež som robil v baroch dva roky 

a potom som robil v divadle. Ale teraz už mám nejaký budget, ktorý je dosť cool, ale zase mám 

zodpovednosť, že ten projekt musí byť luxusný. Lebo si vážim tu podporu.  

 

Ja keď prídem do ateliéru, tak hneď idem robiť. A ono to tak vyzerá, že Martin sa s nikým nechce rozprávať. 

Ale to nie je to, ale ja ti nechcem kradnúť čas. Ale keď chceš sa ma niečo spýtať, tak sa ma opýtaj. Možno 

pokecáme alebo nie, ale ja nemám na to kapacitu. Ale snažím sa mať také chit-chaty a ľudia sú dobrí ku 

mne, lebo si uvedomia, že Martin nie je až taký zmrd, ako vyzerá. Lebo ja si myslím, že nie som. Ja mám ale 

tých blbých šesť percent. Ale nič zlé si o nikom nemyslím. Len nemám rád povrchných a falošných ľudí.  

 

„Martin, mohol by si mi viac povedať o človeku, ktorý viem, že pre teba bol veľmi dôležitý, o výtvarníkovi 

Jakubovi Tóthovi?“ 

No on bol pre mňa taký môj otec. Ja som bol taký jeho učeň. Vedel ma profesionálne pochopiť maximálne, 

aj osobne mi strašne veľa vecí dal. A veľmi videl a veľmi vedel počúvať. A strašne sme si rozumeli, boli 

sme na rovnakej vlne. Keď zomrel, tak som volal domov s revom, a mama mi povedala takú vec, čo ma 

úplne dorazila - Martin len sa ukľudni... My vieme, že on ti bol viac, ako tvoji rodičia. Teda aj oni to videli, 

ako veľa pre mňa znamenal. Čo asi je zle, že to tak je. Ja mám svojich rodičov veľmi rád a myslím, že máme 

dosť dobrý vzťah, ale si myslím, že moji rodičia závideli pánu Tóthovi, že si rozumieme. To bolo také, že 

ma až zamrazilo. 

„Myslíš, že to bola výčitka?“  

Nie, ona to myslela v dobrom. Ona vedela, že mi na ňom strašne záležalo a mi vravela, že na mňa bude 

dávať pozor a podobne a žeby som si to vážil, čo mi dal. Nebola to výčitka, ale také triezve uvažovanie o 

tom, ako to je. Oni boli radi, že som niekoho takého mal. Myslím, že trochu žiarlili, ale pre mňa to bol asi 

najdôležitejší človek v živote, čo som zatiaľ mal. Lebo ja som absolútne v tej dobe nemal peniaze a zrazu 

som mal nejaký priestor v jeho dome, kde som mohol maľovať. Mal som zrazu nejakého človeka, ktorý sa 

chce baviť o tých veciach, aj mi vedel dať feed back. A tiež profesionálne niečo dosiahol. Robil veľa do 

divadiel, slovenské bankovky kreslil. A aj on mi dosť v dobrom zmysle deformoval, modifikoval pohľad na 

slávu. Aj preto som taký. Lebo my sme sa o tom veľa bavili a on zažil veľkú slávu. Vtedy chodil po meste a 
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ľudia ho zastavovali. On nemohol prejsť cez ulicu, lebo ho ľudia otravovali. A on mi hovoril, aby som si 

veľmi rozmyslel, ako chcem žiť. Veľa mi povedal o sláve, že to nie je až také cool niekedy. A v ich dome 

bol stále niekto. Stále tam mal tanečníkov, ľudí z divadiel a stále nejaké návštevy, diplomati a ja neviem čo. 

A on ako bol chorý, mal desať rokov vysokú cukrovku, tak bol fyzický slabý. A ho to veľmi unavovalo a 

preto musel ísť do ústrania. A to bolo tiež rozhodnutie, ktoré ho odsúdilo. Že sa rozhodol neisť tou 

populárnou cestou, ale sa stiahol do ústrania a robil si svoje veci. On mal geniálnu kresbu, úžasnú techniku. 

Ale za života nebol veľmi uznaný. Stále ale, keď sa dostaneš na nejakú úroveň, máš tam ľudí, ktorí ťa 

zbožňujú a potom tam máš hejtrov. A on bol veľmi citlivý na tú kritiku. Preto nechcel využívať popularitu, 

tak sa radšej stiahol do ústrania. Ale mal svoj okruh ľudí, najbližších kamarátov. Potom sa presťahoval a 

nepustil tam už hocikoho. Lebo sa chcel sústrediť na svoje veci, na svoju rodinu, na svojich ľudí. Takže ja 

som bol veľmi privilegovaný, že som bol časťou jeho posledných rokov života a ja som jeho posledný 

študent.  

 

„Ako si sa k nemu dostal?“ 

Pána Tótha brat ma učil fyziku na gympli. A v tom období bola na škole výstava kresieb. A ja som tam bol 

jeden z vystavovateľov a mal som tam najviac vecí. A raz ma učiteľka poslala počas hodiny po triednu knihu. 

A som išiel okolo toho miesta, kde boli tie veci vystavené a tam stál brat pána Tótha a pozeral na tie moje 

veci. A tak som sa u neho zastavil a on sa ma pýtal, čo by som chcel robiť po škole a že či chcem nejakú 

umeleckú dráhu. A jemu sa veľmi páčilo, čo som robil. On sa zas veľmi vyzná v hudbe, chodí na opery po 

celom svete. Vtedy som sa pripravoval na přijímačky na umeleckú vysokú školu a som mal ísť ešte na 

konzultáciu na tu školu, ktoré sa robia ešte pred prijímačkami. A keď som sa s ním rozprával, tak zo mňa 

vyletelo, čo som si vôbec nepripravoval, že či by som mohol aj k jeho bratovi ísť do ateliéru na konzultácie. 

A to som ani nechápal, prečo som sa to opýtal. Veď čo ja tam chcem robiť? Veď on robil bankovky, robil 

v Národnom divadle a ja sa tam trepem. Tak on bol najprv taký, že no neviem, pretože jednak bol pán Tóth 

už vtedy starý i chorý. A taktiež ten učiteľ raz poslal jedného študenta za ním a dopadlo to strašne zle, lebo 

on mal veľmi málo vecí a aj zlé boli. A vtedy sa pán Tóth veľmi naštval, že ako mu môže posielať takých 

darebákov, že to bolo príšerné. A tak mi povedal, že sa skúsi spýtať, lebo sa mu to páčilo, ale nevedel to 

ohodnotiť, že či je to dobré alebo zlé. Ale povedal, že sa spýta už len kvôli tomu, že tých vecí mám veľa. 

Takže keď som išiel na tie konzultácie na tú vysokú umeleckú školu, tak som išiel aj za pánom Tóthom. A 

tam bol prvý kontakt. Vtedy som mu ukázal čo robím a dosť dobré veci na to povedal. A potom sme si 

začali písať. Prvý rok som sa nedostal na tú školu, ale chcel som silou mocou do toho mesta už len kvôli 

tomu, že skúsim ešte raz na ďalší rok. A pán Tóth ma pripravoval na tú školu, aby som sa tam dostal. Ten 

jeden rok som chodil na pedagogiku, na učiteľstvo výtvarnej výchovy. Ale takže som bol u pána Tótha ako 

súkromný študent. A potom sme riešili, či budem u neho alebo nie, lebo ma nechcel ovplyvňovať a chcel, 

aby som hlavne riešil školu, ale ja som mal stále jeho ateliér na prvom mieste. A tam bola ešte taká vec, že 

jeho syn tiež maľoval, a tiež aj kamarátov syn, ktorý kreslil počítačové hry. A povodne ten jeho syn chcel, 

aby pán Tóth učil ich dvoch. Mali pivnicu, ktorú prakticky nijak nevyužívali. Tak pán Tóth povedal, že keď 

môže dvoch učiť, tak môže aj troch učiť. Ale potom obidvaja začali menej chodiť. Aj keď najprv sme začali 
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pravidelne pracovať. Dal nám zadanie a sme na ňom spolu pracovali. My sme si veľmi rozumeli, sme spolu 

večerali a niekedy som cítil z ich rodiny, že asi sa moc štelujem do ich rodiny, ale zasa na druhej strane som 

tam veľa krát dúfam, že bol, keď ma on potreboval a jeho rodina vtedy mala iné veci. Vieš jeho rodina mala 

psa a potrebovali, aby niekto s ním chodil, aby nebol sám. Také logistické veci. A taktiež ja som na pána 

Tótha dával pozor, keby sa mu niečo stalo. On taktiež málo jedol, tak som si ho stále doberal, aby jedol. 

Také maličkosti. Potom sa mi podarilo aj predať nejaké veci, že som mal peniaze, aj som mal nejaké výstavy. 

Bolo to dosť veľká pomoc, čo som od neho dostal. A preto sa to tak prelína cez celú moju tvorbu tá 

zodpovednosť, za to čo som dostal, je veľmi dôležitá. Lebo ja som veľmi veľa dostal. A ja som to vraj 

niekedy až preháňal, že som si nevedel oddýchnuť a som stále robil. Ale mňa to fascinuje, tá tvorba. Ja sa 

rád učím, ja to rád robím. Ja som k nemu ráno prišiel a večer som odišiel. V lete som tam bol prakticky 

každý deň. Väčšinou aj v nedeľu. A keď som mal školu, tak som si odbil školu a som chodil k pánu Tóthovi. 

A moje školské veci sú asi jedno percento z mojej tvorby. Žiadnu moju dôležitú vec som nerobil v škole. 

Moju bakalárku považujem za dobrú vec, ale tie najdôležitejšie veci som robil u pána Tótha.  

 

„V jednom rozhovore si spomínal, že hudba je pre teba nástroj vytvorenia atmosféry. Ako s hudbou 

pracuješ?“ 

Tak v mojich projektoch hudba zadáva systém, rytmus. Hudba udáva celkovú rytmiku toho projektu.  

„Robíš svoje veci za hudby? Potrebuješ pri procese tvorby hudbu?“ 

Nie, tak to nie je. Pre mňa hudba je ale najvyššie umenie. Nemateriálne paradoxne, ale pritom veľmi 

konkrétne a veľmi komplexné. Ale nemám to tak, že hudba mi pomáha pri tvorbe. Ja veľmi rešpektujem 

hudbu. 

 

„Máš niečo, čo fakt naozaj potrebuješ, aby si mohol tvoriť?“ 

Niečo, čo ma fascinuje. Pri kresbe to boli tie osoby, modely alebo ten paradox, ktorý rôzne skúmam. V tom 

odeve, tam sú to strihové paradoxy, technické anomálie, atypické spracovania riešim. Proste paradoxné veci, 

čo nevidíš len tak.  

„Je u teba paradox slovo ktoré znamená protiklad niečoho?“ 

Nemusí to byť o protiklade. Je to niečo, čo nečakáš. Nie je to nič pozitívne, negatívne. Je to niečo paf. 

Pozrieš vonku a je červený mesiac. Sú to normálne prírodné úkazy a niekedy je normálny biely a niekedy je 

červený. A si z toho... Niečo atypické. V maľbe je paradox v tých tvárach. Že akej farby mám tvár? Mám 

béžovo žlto ružovú neviem akú. Kvázi jedna farba? Ja v tom portréte jednom mám napríklad fialovú, zelenú, 

zlatú, bielu, modrú a ešte neviem akú. Keď ti tak poviem farby, tak si nevieš predstaviť, ako tá tvár môže 

vyzerať. Ale keď ti to ukážem, tak tie farby nejako zapadnú. A nejako, by some magic it makes sence. A to 

je tiež paradox na tom. Že ako poskladať všetky tie farby dokopy, aby to spolu ladilo, hralo. 
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III. Rozhovor se Sárou 

„Chcela by som ťa teraz poprosiť, aby si mi povedala o sebe ako o umelkyni. Čokoľvek, čo ťa napadá.“  

Tak keď sa rozprávame o výtvarnej tvorbe, tak ma hneď napadne, že by to malo byť také prirodzené. Že ja 

ako človek, ktorý tvorí, tak by som mala vedieť o tom, že čo to pre mňa znamená, ale niekedy je to ťažké, 

keď to niekomu chceš vysvetliť. Lebo väčšinou sa bavíme o takých veciach len na škole a tam tvoríme 

všetci. Že tam to je také samozrejmé. Že iné je hovoriť alebo skúsiť to vysvetliť niekomu, kto to nerobí a 

iné je, keď sa bavíme medzi sebou. Ale dá sa to podľa mňa. Však aj tak je to všetko iba o pocitoch, ktoré aj 

ten človek, ktorý netvorí, si myslím, že má také pocity, ktoré sú ľudské. A neviem teraz tak povedať, že 

ktoré sú to, ale minule ma napadlo úplne super vec. Lebo ako som čítala veci na diplomku... už neviem pri 

kom to bolo. Tuším, že pri tom Tollem, tak on tam vlastne rozpráva o tom, že čo to je strach. Teda nie, že 

čo to je strach, ale čo to je šťastie. A práve to, že keď zabudneš na strach. To je tá chvíľa, keď nedovolíš 

svojmu egu, aby sa bálo. Lebo ono sa v kuse bojí. Že ti dáva neustále množstvo strachu. A on práve tam on 

riešil, že čo to je šťastie. Že to je presne vtedy, keď sa zabudneš báť. A myslím, že pred dvoma troma 

týždňami som si zobrala veľmi veľké plátno a už predtým som mala nejaké skice k tomu, ale ja to riešim 

tak, že nikdy nejdem presne podľa skice alebo že si urobím presný návrh niečoho a presne to chcem mať 

na obraze. Ale že to je skôr čiste o tom procese a presne o tom procese šťastia. Tým pádom, že ja začnem 

niečo tvoriť, presne vtedy cítim šťastie, tak sa prestávam báť a napadajú ma možno iné riešenia toho obrazu, 

možno odvážnejšie, možno úplne bez zábran toho strachu. Že som maľovala ten obraz asi hodinu, ale 

strašne intenzívne. Akože som bola sama v ateliéri po dlhom čase a som sedela na zemi vo farbách a všetko 

som mala špinavé a to bol presne, to bol ten moment, keď som si povedala že... ešte som sa aj postavila a 

so špinavými rukami som si zapísala do zápisníka, že presne toto je šťastie, lebo sa nebojím ničoho teraz, v 

tomto momente. Že toto pre mňa znamená celá tvorba. Akože neuvedomujem si to dlho. Ako decko som 

nevnímala také veci, ale vždy bolo niečo, čo som mala strašne rada na tej tvorbe. A si myslím, že to bolo 

presne to. Že ten pocit, kedy si uvedomíš, že sa nebojíš ničoho, že si šťastný.  

Fakt ma to prinútilo si to zapísať. Že som si veľmi chcela zapamätať ten moment, žeby som vedela ho aj 

popísať, že čo to asi bolo. A potom večer tam do ateliéru prišli ľudia a som maľovala teda a vieš tak pozerali 

na mňa, že čo so mnou je. Lebo fakt som strašne dlho predtým nerobila takže to bolo po dlhom čase a 

neviem tak úplne zmení náladu aj dlhodobejšie pocity z toho všetkého. Že aj keď je také obdobie bez tej 

tvorby, tak stačí možno raz za čas si dopriať niečo také. Že je to fakt lepšie pre mňa. Že všetky vecí naokolo, 

že sa to ľahšie všetko prežíva potom.  

 

„Prečo tvorba celkovo?“ 

No tak to si už ani nemôžem pamätať na ten začiatok tvorby, lebo fakt to bolo také, že od decka som najviac 

akože... chcela som aj hračky samozrejme, ale stále sa mi zapáčili nejaké fixy a farby. Že veľmi aj celkovo si 

myslím, že v tvorbe riešim farebnosť. Že to je prvá vec, ktorú si ja všímam nielen na veciach, na dielach a 

tak, ale celkovo všade. Že či je to film, či sú to grafity vonku (Sára píše diplomovou práci o graffitech), či sú 

to... ja neviem, oblečenie. Čiže od decka som stále musela mať pri sebe farbičky alebo farebné fixy a všetci 
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ľudia v okolí boli vtedy šťastní, lebo mali vtedy odo mňa pokoj na hodiny. Že doteraz mám víly a 

čarodejnice, čo som kreslila. Že fakt to začalo veľmi dávno. Že to bol jeden z takých prejavov mojich, že 

jak som sa začala prejavovať. Ale fakt to bolo také, že nič ma nebavilo viac alebo tak dlho alebo tak veľmi.  

„Ide o nejaké také naplnenie, ktoré si nenašla možno na iných miestach alebo je to inak?“ 

Vieš čo, ja mám pocit, že som to nikdy ani nehľadala inde. Akože ja som potom začala chodiť na klavír. Že 

to tiež bolo také umeleckejšie zamerané, ale výtvarná pre mňa... od decka som chodila na ZUŠku a potom 

na strednú a teraz na výšku. Že výtvarná bola pre mňa stále takým miestom, kde som vedela, že tam je taký 

ten môj kľud. Akože keď som kreslila ako dieťa, tak určite ma to ukľudňovalo to kreslenie. Ja som bola 

akože dosť kľudné dieťa, ale ešte viac som cítila taký ten svoj vnútorný pokoj. Že teraz si kreslím a všetko 

je super. To bolo určite jednoduchšie. Neriešila som to, že toto je tvorba... vieš že to bol jednoduchší proces. 

Nemala som pri tom toľko pocitov, koľko mám teraz. Že to sa určite vekom vyvíja. Že čo všetko si všímam 

na sebe, keď tvorím. No aj tým vlastne, že to študujem neviem koľko rokov. 

„Takže aj tvoja stredná škola bola umelecká?“ 

To bola ŠUVka a tam to bola tiež grafika. Ale sranda je, že ja som chodila na osemročné gymnázium 

predtým. Že to bolo po štvrtom ročníku na základnej škole som... Ja neviem, to bolo vtedy veľmi moderné, 

že všetky deti idú na gympel, na ten osemročný. Tak ma tam prihlásili tiež. Vieš a ja som bola štvrtáčka. Ja 

som nevedela, že či tam chcem ísť. Ale bolo to veľmi populárne. Aj sestra tam chodila tiež, čiže ma tam 

dali. Tak sme tam začali chodiť. Fú ako pre mňa to bol... to prostredie hlavne nebolo dobré aj to štúdium. 

Lebo sa tam učilo veľmi veľa vecí, ktoré mňa samozrejme nezaujímali. Radšej som chodila každý deň po 

škole na výtvarnú a potom som vstávala o piatej ráno, žeby som sa rýchlo naučila ešte do školy a aj to 

prostredie. Tí ľudia na gymnáziu, na mňa pozerali jak na (smiech)... na výjav a to som si len tupírova vlasy. 

Akože mala som ich veľmi rada, že veľmi sa mi páčilo to, že oni si ma vážia za to, že ja niečo robím. Že 

som aj do triedy obrázky robila. Vážila som si aj ja ich za to, že to ako berú, že som taká. A bolo tam aj 

zopár ľudí, čo kreslilo vieš, tak s nimi som sa aj tak bavila, že som možno chcela im nejak.. ani nie, že 

pomôcť, ale možno ich nejak nasmerovať, že aj toto alebo že toto skús alebo že také veci sú a neviem čo. 

Že jak všelijak sa to dá a tak. Ale celkovo to okolie to ľudí, ktorí ma až tak nepoznali, že neboli so mnou v 

triede, tak všetci proste že hej, dačo na nej nepasuje (smiech) A sestrini spolužiaci akože tí starší, tak si v 

kuse zo mňa robili srandy. A mne to ani nevadilo. Lebo ono je to v podstate kompliment. Pre moje ego si 

myslím, že to muselo byť úplne, že paráda. Že hocijaká pozornosť, ale venuje sa tomu pozornosť, takže je 

to dobré. 

 

(Po prestávke sa vraciame a pokračujeme v téme.) 

„Tak opýtala by som sa ťa, či by si chcela ešte niečo dôležité dodať a povedať o sebe ako umelkyni?“ 

Mmm dôležité asi bolo to, že som si v tom čase uvedomila, že ja na tej škole byť nechcem a že chcem ísť 

na umelecký školu a začala som fakt každý boží deň chodiť na výtvarnú a pripravovať sa na skúšky. Tam 

boli talentovky a fakt som veľa času venovala tomu, že sa naplno snažím. Lebo fakt som sa tam chcela 

dostať. Vedela som, že ani známky nemám až také fajn, lebo až tak ma to nebavilo. Anglinu som mala rada, 

to mám rada doteraz. To som vďačná, to bola jazyková trieda. Ale ostatné veci ako matika, chémia... tak to 



30 
 

veľmi nešlo, lebo ma to asi až tak netrápilo. Takže som sa fakt snažila a nakoniec sa akože podarilo dostať 

na tú strednú umeleckú, čo znamenalo, že som išla preč z domu na intrák v pätnástich. Ja si myslím, že je 

to fajn. Zažiješ toľko strašne zlých vecí. V úvodzovkách zlých. Ale aj toľko takých, čo ťa posunú ďalej, že... 

ani nie že dospeješ skôr, ale je to taká škola pre pätnásťročné decko, ktoré ide preč a musí nie celkom sa 

starať samo o seba, ale predsa zvykať si na život bez takej starostlivosti, čo má doma. Takže nie, že by to 

bolo rýchlejšie dospievanie, ale také možno intenzívnejšie v tom, že to prežívaš sám a nie doma. Že predsa, 

keď si doma, tak asi neustále cítiš takú oporu.  

Ja mám v pohode rodičov, ale tiež možno som niekedy cítila, že kebyže sa viacej môžem rozhodovať sama 

za seba, tak by sa niektoré veci nestali, čo sa stali na tej strednej. Ale to zas nemôžem vedieť. To si až teraz 

v tomto období všímam, že ľudia, ktorí majú takých rodičov, čo ich nechali, nevravím, že ich nechali robiť 

úplné hlúposti, ale že im dali pocítiť, že sám si ideš a ja ti nebudem nič zakazovať, lebo musíš si na to prísť 

sám. Takže si mi myslím, že predtým som tú slobodu nemala a potom zrazu som bola preč a mohla som. 

„Bol to veľký šok pre teba?“ 

Mmm vieš čo, už si to tak ani nepamätám. Ja si myslím, že tým, že sme všetci spolužiaci boli preč, tak sme 

si hneď našli kamošov. Aspoň ja teda som si našla kamošku a prvé dva týždne som si pripadla ako v tábore. 

Že sme na intráku, že wau, super. Ideme na raňajky, ideme na obed, ideme na večeru a medzi to voľný 

program. Mne sa páčili tie prvé mesiace na strednej škole aj na intráku. No a hlavne sa mi páčilo, že chodím 

na umeleckú strednú školu. Že zaujímaví ľudia, ktorí tiež tvoria a nepozerajú sa na to, aké mám vlasy. Že 

tam to bolo zaujímavejšie pre mňa. No a samozrejme sme sa nemuseli až toľko učiť tie také predmety. Ale 

tak tam boli dejiny umenia a také prispôsobené, čo nás asi viacej zaujíma. Ale zato neviem matiku, lebo ju 

mali iba prvý a druhý ročník a potom už vôbec. Takže tak na strednej... Na strednej vlastne prišiel taký ten 

zlom, potom keď som... taký čiste v tej tvorbe, že keď máš nejaký vzor. Lebo ja si myslím, že všetky deti 

majú väčšinou svoju učiteľku, učiteľa na ZUŠke a tak, že nie že kopíruješ jeho veci, ale veľmi nápadne sa 

tvoje veci podobajú tým jeho, že ja som to tiež mala samozrejme a myslím, že je to celkom prirodzené, že 

keď si niekoho vážiš a páčia sa ti jeho veci, tak automaticky trošku... inšpiruješ sa až príliš. No ale tak, tak to 

chodí. Že musíš dospieť do nejakého veku, keď si ani nie že povieš, lebo to sa asi ani nedá vieš, že no tak 

teraz prestanem robiť tento štýl a idem si hľadať nový. Lebo práve o tom to asi je, že ten štýl sa nedá hľadať, 

ale že zrazu proste začneš robiť ináč, alebo jak to opísať. Že ináč rozmýšľaš nad sebou, nad svetom, nad 

všetkým a tým pádom nejak ináč tvoríš a vytváraš si vlastný rukopis. Že ja si myslím, že v nejakom treťom 

alebo štvrtom na strednej som si všimla, že sa mi ten rukopis zmenil, a že je taký viacej môj, že ma to vtedy 

asi aj tak viacej začalo baviť celé, že mi to prišlo také moje iba. Iba moje.  

„Myslíš si, že ten zlom, že to bola taká náhla vec alebo sa to vyvíjalo?“ 

Tak tým, že vravím, tretí - štvrtý, tak to asi znamená, že nebolo náhle. Lebo to by som si asi určite pamätala. 

Čiže si myslím, že to prichádza pomalšie, že spravím jednu vec maličkú a potom znova nejak ináč. 

Nepamätám si to. Nepamätám si akože tú zmenu toho. 

 

„Čo si myslíš, že bolo tým hlavným prameňom, alebo z čoho vyplynula tá postupná zmena?“ 

Tak to neviem tak presne povedať, ale napadlo ma, že to mohlo byť spojené s tým, že som už nechodila na 
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tú výtvarnú. Že ja som už nebola v kontakte s tou učiteľkou, ktorej štýl sa mi páčil a ktorý som predtým 

trošku ako chytila. Tak možno to bolo aj tým, že som bola v novom prostredí, kde sa tvorili iné veci a že 

sme tam boli všetci, ktorí v podstate mali nejaký ten svoj rukopis. Už či bol akože nejak prebraný ako ten 

môj alebo už či to bol ten ich, ale všade dookola bolo množstvo štýlov, takže možno to bolo aj tým, že som 

prestala mať na očiach ten jeden, ten učiteľkin. Že možno aj toto ma viedlo k tomu, že som videla veci inak, 

tak som ich aj začala robiť inak. Neviem, jak to funguje. Ako nikdy som nad tým nerozmýšľala fakt že prvý 

krát si to tak všetko spätne hovorím a mohlo to byť tak. Neviem. Keď to akože súvisí s tým nevedomím, 

že inšpirácia a také tie veci. (Pred rozhovorom sme sa rozprávali o psychoanalytickom pojatí tvorby.) A zase 

aj vekom si myslím, že začínaš vnímať nejaké iné veci, tak to možno bolo spojené aj s týmto práveže. 

 

„Ja by som ťa teraz chcela poprosiť, aby si vybrala tri svoje veci, ktoré sú pre teba dôležité.“ 

Tak asi to bude táto knižka - to je vlastne posledná kniha, ktorú som spravila a možno že aj tá veľká. A 

možno aj jeden z tých obrazov, alebo všetky tri, lebo oni v podstate súvisia. Sú to také staršie obrazy. 

Neviem, či tu mám aj rok, ale nemám. Také staršie veci ani nedávam na ten web. Neviem prečo, že či sú... 

možno fakt ide o to, že sú mi také veľmi blízke tým, že som ich robila dávno a že teraz asi riešim iné veci, 

ako som vtedy riešila a že si ich tak uchovávam. Ten mám najradšej z nich (bielo oranžové zviera). Aj keď 

je úplne že najmenej vypracovaný.  

„Ten spôsob, akým je spracovaný, mi pripomína Picassa. Počula si to už niekedy? Už ti to niekto povedal?“ 

Počula som to už. Aj Martin to možno niekedy spomínal. A veľmi sa mi páčia jeho veci. Práve tie také 

postavičky, také štylizácie a takto. Ale ja si myslím, že som do istej miery ovplyvnená všetkým, čo som kedy 

videla. Že to sa asi nedá povedať, že určite nie a toto je moja vlastná vec. Akože neviem, jak to vlastne 

vzniká to, že človek si začne štylizovať tie svoje veci. Ja ich volám svoje preto, lebo ja väčšinou nikdy 

nemaľujem nejaké realistické veci. A keď poviem svoje veci, tak tým myslím práve to, keď si vytvoríš nejakú 

postavičku alebo charakter nejaký, že. Že toto je moja vec preto, lebo... Akože ona stále vychádza z nejakých 

realistických tvarov, akože líška a tak, ale ty jej dáš nejaké svoje tvary a možno preto je to akože moje.  

Že ja si asi možno aj celkovo myslím, že umenie nie že by malo byť o tom.. lebo pre každého je fakt umenie 

niečo iné. Nedá sa to definovať. Nikto nemôže povedať, že iba realistická maľba je umenie. A že iba keď 

to vieš presne skopírovať alebo nakresliť skutočnosť, tak vtedy si umelec. A zasa ja tiež nemôžem povedať, 

že to je remeslo. Že pre mňa to je remeslo. A že ja tým, že tvorím také veci, tie svoje vlastné veci, tak 

automaticky inak vnímam, keď niekto iný robí tiež také. Že mne sa to hneď.. teda že sa mi páči, keď si 

niekto vymýšľa svoje. Ale to zas tiež nemôžem povedať, že iba toto je umenie. Ale asi si to viac nejak cením, 

keď to niekto robí. Samozrejme sa mi musia páčiť vizuálne, ale celkovo sa mi zdá, že tam je taký prínos 

toho, že okrem toho, že viem skopírovať nejakú maľbu alebo viem nakresliť realistické veci, tak práve ten 

prínos je to, že ich urobím podľa seba, vymyslím. Že tam dám dačo zo seba tým, že ich zmením nejak alebo 

vytvorím vlastné.  

„Pre uistenie, či tomu rozumiem správne. Ty dokážeš viac oceniť také veci, v ktorých vidíš prejav fantázie 

ako keď je to viac realistické zobrazenie. Je to tak?“ 

Hej je to tak, že podľa mňa to je aj tým, že vlastne stále. Už na ZUŠke nás učili kresliť realistické zátišie 
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alebo portrét  a na strednej tiež, to už celá figúra. A na vysokej tiež sme mali figúru a zátišia. Ono je to 

povinná jazda, bez ktorej sa ani na školu nedostaneš. Lebo keď nevieš nakresliť zátišie, ťa nevezmú na 

strednú a keď nevieš nakresliť figúru, tak ťa nevezmú na vysokú. Že ono ja to chápem. Ono to vlastne tak 

funguje, že ty keď chceš vytvárať nejaké veci, štylizovať nejaké tvary, tak stále vychádzaš z tých realistických. 

Že kebyže teraz idem kresliť nejakú ľudskú postavičku, tak si ju asi najprv aj tak musím nakresliť realistickú. 

Že pochopiť tvary, z ktorých vychádzam. Aby som ich mohla posunúť do tých mojich, ale aby stále bolo 

vidno, že to je človek. Že to stále vychádza z toho človeka. Že tak sa vlastne väčšinou vytvárajú tie vlastné 

veci. Že stále nám proste hovoria v škole, že keď chceš robiť svoje veci vlastné, tak musíš najprv zvládnuť 

figúru a všetko, realistické štúdie. Čiže ono sa nedá povedať, že to realistické umenie beriem menej, lebo 

bez neho by asi neboli ani tie moje veci. Že ono to tak ide jedno cez druhé. Ale práve v tom voľnom je ten 

prínos toho, že tam ešte niečo okrem tej reality vložíš to svoje, menenie toho a fantázia samozrejme, že to 

obohatíš nejak. Lebo ja si myslím, že také tie realistickejšie veci ti nedovoľujú nájsť v tom nič viac. Že ako 

stane sa, že aj napríklad nejaká krajinka, ktorá v sebe predsa má niečo, čo ťa osloví, alebo ťa navedie na to, 

aby si nad tým rozmýšľala i nejak inak, ale väčšina tých realistických vecí je o tom, že ti neponúkajú tú 

možnosť hľadať ešte niečo iné. Takže asi aj preto sú pre mňa voľnejšie veci asi aj také cennejšie.  

 

„Poďme sa teraz postupne zastaviť u jednotlivých vecí, a sa ťa u každej z nich opýtam na príbeh tvorby 

toho ktorého diela, ako to vznikalo.“ 

Ja si myslím, že kľudne môžeme aj s tými obrazmi začať, lebo to vlastne sú najstaršie veci z týchto. Takže a 

fakt si nepamätám. Škoda, že nemám napísaný rok, ani na jednom, lebo si presne nepamätám, že kedy som 

to robila.  

„A všimla som si, že dve z tých troch obrazov nie sú podpísané. Že si podpísala len tento jeden obraz“ 

(Obraz zvieraťa v červenej farbe.) 

No tu pozerám, že mám podpis, čo nikdy sa tak nepodpisovala. Ale asi sa mi to tam tak hodilo, do toho 

štvorčeka, že mi to tam tak nejak pasovalo. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak to sú už asi plátna z vysokej 

školy sa mi zdá. A prvý bol tento obraz (červený), a si myslím, že je to na ňom aj vidno, lebo je aj najviac 

prepracovaný. Ako nepamätám si presne, že čo som chcela... Alebo hej, pamätám si presne, teraz som si 

spomenula, že keď som...  hej to bolo po prvom ročníku na vysokej. Som bola v našom meste, v predajni 

Dielo a som sa bola pýtať, že či by som tam nemohla dať svoje veci. Ale predavačka mi povedala... že sa 

hneď pozrela na mňa, že čo ja tam chcem vôbec, že to je predsa Dielo. A ona že kto som a neviem čo. A ja 

že som študentka na vysokej škole umeleckej a že mám za sebou prvý ročník a že maľujem, a že som z tade, 

tak akože by som chcela sa aj tuto doma sa prezentovať alebo tak a ona mi vtedy na to povedala, že to asi 

nebude možné. Ešte sa spýtala na moje výstavy, ale ja som nemala veľa výstav, lebo všetky výstavy začali až 

tu na vysokej po tom druhom ročníku práve a ona hneď sa pozrela na mňa a mi povedala, že to asi nebude 

možné, lebo oni tam majú iba diela špičkových slovenských autorov. Presne si to pamätám, ako to povedala.  

„A tvoje obrazy vtedy ešte nevidela, že?“ 

Nie, nie. Tak prišlo tam decko a ona chcela počuť, že kto som a nie vidieť, že čo robím, vieš. Samozrejme 

ma to vtedy trošku nahnevalo, že to takto funguje a som si aj povedala, že nikdy v živote tam už nič 
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neodnesiem a tak. A doteraz som ani neodniesla, lebo ešte nemám titul, ešte nie som na papieri, ale možno 

im dám ešte šancu, že ešte raz tam skočím. 

„Môžem sa len opýtať, vravela si, že to bolo v Diele. Čo to je to Dielo?“ 

Ono je to taká predajňa. Myslím, že to funguje aj vo viacerých mestách. že všade sa to volá dielo. A tam sa 

vlastne predávajú umelecké predmety, obrazy, šperky ručne. Všetko väčšinou ručne robené. Fakt také že, 

môžeš to povedať aj babke, a ona bude vedieť, že Dielo, lebo to bolo stále. Akože sa nemení názov a stále 

je to jediný obchod aj v malom meste, kde môžeš nájsť umenie. Takže a ešte predtým, než som tam išla, tak 

som namaľovala tento obraz, že im ho tam dám. Ona mi vtedy povedala, že ona nie je vedúca, že ona je len 

predavačka, ale že to asi nemá zmysel obťažovať vedúcu s týmto. Takže som si povedala vtedy, že dobre. 

A toto bolo obdobie, kedy vznikli tie obrazy. A tento mi prišiel taký, že na istotku, že. Predsa je viacej taký 

prepracovanejší aj popisnejší. Že by mohol osloviť aj ľudí, ktorí neriešia umenie, alebo nevidia do takéhoto 

druhu umenia. Že fakt im stačí zátišie s kvetmi a sú spokojní. A vtedy v tom období vznikli tieto dva. Že 

tento (červený) aj ten modrý. Ale stále sa mi viacej páčil tento (modro biely), ani neviem prečo. Že pôsobí 

dosť tak nedokončene. Ale inak je to sranda, lebo na tomto tu nie je vidieť, ale som si všimla, že stále viacej 

vypracujem pravú časť obrazu. Čo som si zisťovala, čo to asi znamená a znamená to niečo ako, nejaká 

návaznosť alebo nejaký vzťah s otcom že vraj a nejaký strach z nových vecí. Ale to som len počula. Asi z 

rozhovoru nejakého, od nejakej psychologičky, že keď dáš deťom kresliť strom. A myslím, že aj v knihe, že 

keď je maľba na celú stranu, tak možno to aj vidieť tak, že... A neviem, taký záhadnejší mi príde ten obraz 

(bielo modrý). A možno práve tým sa mi viac páči. Ja som ho myslím ešte pár krát prerábala potom, lebo 

mám pocit, že keď maľujem plátno, že to je taká dlhodobejšia záležitosť. Že nedá sa namaľovať plátno 

podľa mňa za jeden večer. Asi je to o tom, že sa k tomu vraciaš. Že je to taký proces. Namaľuješ niečo jeden 

deň. Potom prídeš na ďalší deň, pozrieš že, preboha. (smiech) Ono to tak zvláštne funguje, ale väčšinou to 

je ten istý princíp toho fungovania, že keď sa na niečo pozeráš dlho, tak sa ti to už v ten deň nepáči. Aj 

medzi sebou stále si v škole hovoríme, že už choď preč od toho, už sa na to nepozeraj toľko, lebo už veľa 

do toho pozeráš, a tým pádom už hľadáš na tom, vidíš chyby. A vlastne keď prídeš na druhý deň, tak vtedy 

sa asi až tak rozhodneš, že či v tom ideš pokračovať ďalej, alebo či to celé premaľuješ. Ale stáva sa aj také, 

že prídeš a chceš to úplne nanovo, lebo sa ti to nepáči. Alebo len dačo ti na tom vadí a to premaľuješ celé, 

lebo to chceš ináč.  

 

„Máš ale potom aj také obrazy, ktoré si namaľovala za jeden večer?“ 

Neviem, možno sa mi už stalo aj to, že prídeš a dáš to všetko, ale nemyslím si, že by som takto bežne vedela 

robiť. Možno to takto funguje, keď dlho, fakt dlho nič nerobíš, netvoríš a potom zrazu prídeš a len tak sa 

ti naskytne taká možnosť, že si sama v ateliéri odrazu a že všetko so všetkým súvisí a akože je to stavané 

tak, aby si mohla tvoriť. Že máš úplne super podmienky a tak. Tak si zapneš hudbu a dáš to. Ale neviem, 

akože fakt málo kedy sa naskytne... Ale keď je to takto, že po dlhom čase, tak možno aj hej. Lebo mám 

pocit, že tvorba je presne o tom, že v tebe sa zbierajú veci, ktoré musíš dať von zo seba. Alebo možno to 

nie sú... lebo to znie tak trošku negatívne podľa mňa. Ale možno to tak nie je a chceš dať práve zo seba 

vonku veci, ktoré si chceš zapamätať navždy, nejak ich zhmotniť a práve to si myslím, že o tom je tá tvorba. 
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Že zbieraš spomienky, akože momenty, ktoré ťa vyvedú z normálu. Alebo stretneš niekoho, kto zanechá v 

tebe niečo a ty na to nechceš zabudnúť. Tak ty si to uložíš dakde v sebe a potom, keď ideš maľovať, tak 

namaľuješ práve to. A ja to aj tak robím asi. Že cez tie všetky líšky, ktoré som maľovala, predtým to boli... 

fu už ani neviem. Ale mala som obdobia, väčšinou sú to zvieratká. Ale teraz v poslednom čase, som začala 

robiť viac figurálnejšie veci. No ale vrátim sa k tomu. Že tie moje postavy, ktoré... Ja mám obdobia. Obdobie 

slimákov, obdobie ježkov bolo na strednej, obdobie drakov dokonca a vlastne už na strednej vlastne prišli 

aj tie líšky. A to je zatiaľ také najdlhšie obdobie a teraz sa mi zdá, že už z toho obdobia líšok vzniklo obdobie 

figúr, ktoré ale vychádzajú z tvaru líšky. Že už tá líška je posunutá ako keby ďalej. No a stále v tých 

obdobiach, cez tie postavy riešim reálne vzťahy. A v živote som si nevymýšľala príbeh. Dobre asi hej, v 

jednej knižke. Ale v poslednom čase riešim reálne veci, že buď zážitky s ľuďmi, alebo aj zážitky sama so 

sebou. Zistenia moje, myšlienky a tak. Alebo udalosti, ktoré mi v niečom zmenili život a chcem si ich 

pamätať, chcem ich zaznamenať. Takže väčšinou všetko vychádza z reality, všetky príbehy. A myslím, že v 

minulosti to tak nebolo.  

„V minulosti myslíš kedy?“ 

Ja by som to asi najjednoduchšie oddelila podľa tých škôl. Že čím ďalej idem v tých školách, tým viacej 

vedome mením charakter tvorby. Že niekedy dávno, ešte možno pred strednou, som to robila fakt nejak 

automaticky, že som proste sadla a som proste dačo nakreslila. Ale teraz asi ani nie, žeby som to vedome... 

ale tým, že musím rozmýšľať v médiu knihy. Tak už len to ma núti k tomu, aby som vymyslela ten príbeh, 

že to už nie sú len také veci, ktoré si namaľujem ako obraz, voľné listy, plátna, ale že tou školou musím nad 

tým uvažovať viacej. A celkovo proste, si myslím, že aj s tým osobnostným vývojom to tak ide. Že sa tá 

tvorba mení tak, ako ja. 

 

(Po kratšej prestávke) „Mohli by sme sa vrátiť teraz k tvojim obrazom. Rozprávali sme sa o tvojich troch 

obrazoch, ktoré si vybrala. Mohla by si prosím povedať ich príbeh tvorby, čo je za nimi?“ 

Hej len je ťažké si na to rozpomenúť. Ale možno z tohoto obrazu (je na ňom červená líška) nemám až taký 

dobrý pocit, lebo bol robený s tým, že som išla do toho Diela a že som to chcela mať tak ako poriadne 

spravené. A to už je také, nie že obmedzovanie, ale ovplyvňovanie tej tvorby asi. Že som chcela, aby bol 

farby, kompozícia, žeby bol aj prepracovaný, čo vidno napríklad aj na tom obočí - tie biele čiarky. Že vôbec 

mi tam nesedia, keď sa na to pozerám. Že mi fakt išlo o takú tú prepracovanosť a žeby sa to páčilo ľuďom. 

Že ten bol vlastne prvý a v zapätí hneď vznikol aj tento potom (modrá mačka), ale na tom už vidno, že už 

je uvoľnený. Aj ho mám rada proste. Že ako keby som sama sebe ukázala, že to nie je cesta pre mňa. Že 

nedá sa to tak robiť, žeby sa to páčilo druhým, keď sa to nepáči mne. A o tom asi je celá tvorba. Neviem, 

do akej miery to funguje, že keď človek robí hocijaký druh umenia, tak stále mám pocit, že všetko, čo 

robíme, robíme pre seba hlavne. Akože už len fakt z toho, že cítime tu potrebu to robiť a neviem, že do 

akej miery to robíme aj pre ľudí. Ako keď maľujem obrázok, ktorý chcem niekomu dať, tak to mi je jasné 

vtedy. Ale keď robím nejakú svoju vec, tak je to také, že neviem, že pre koho okrem mňa...  či to bude mať 

zmysel, význam alebo že či to vôbec riešim, či ma to vôbec zaujíma. 
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Tak nadviažem nejak na to, že... Že to bolo aj také niečo, že vnútri vo mne, že ako ja nemôžem popierať 

svoju tvorbu alebo vieš, že to už nechcem robiť, lebo to už nie je moja tvorba, keď dávam pozor, aby to 

vyzeralo dobre aj podľa iných. Podľa toho, čo ja si myslím, že iní chcú vidieť. Takže vtedy vznikli tieto dva. 

A tento (oranžový) vznikol trošku neskôr, možno o nejaký rok. A veľmi dlho som na ňom robila. Bol najprv 

celý červený, potom úplne že sa to menilo. Tiež aj olej, aj akryl, aj pastel a fakt že on bol veľmi červený, čo 

ja červené veci väčšinou nerobím, tak bol taký iný a veľmi výrazný. A tiež to boli obdobia, ktoré podľa mňa 

tak jak ja som prežívala, tak podľa toho presne sa menilo. Napríklad aj tento obraz (oranžový). Akože už to 

neviem teraz spätne popísať, ale tak asi keď som mala nejaké také, nie až také kľudné obdobie, tak vtedy 

bol červený. Ale nakoniec som tam dala veľa tej bielej a nechala som ho taký. Že som pozakrývala niektoré 

časti a niektoré ostali. Ani neviem, že čo sa mi na ňom páči, ale napríklad keď som mala teraz tu výstavu, 

tak tam boli tieto tri a pri tom obraze bola cena, aj pri tom bola cena a pri tom bolo, že nepredajné (oranžový 

obraz) proste lebo to je on, to je môj obraz. Vieš, že ho chcem mať. Aj celkovo už teraz, skoro po škole si 

tak začínam všímať, že tie moje staré práce, tie, čo som robila od strednej, tak tie si tak strážim. Lebo fakt 

sú to spomienky a také tie začiatky. Že by mi bolo napríklad ľúto ich niekomu podarovať alebo predať, lebo 

na nich presne vidno, že jak som sa menila v tej tvorbe a že jak sa aj vyvíjal aj rukopis, aj štýl. 

 

„Spomenula som si na jednu otázku, ktorú som sa ťa vtedy chcela opýtať. Vravela si, že si mala obdobia, 

kedy si kreslila líšky, potom si kreslila len nejaké iné zvieratko.. A chcela som sa opýtať, že či s tým 

zvieratkom sa ti niečo spojuje. Že či vidíš nejaký ten motív, prečo práve líška, prečo práve mačka...?“ 

Akože ono je to dosť také zradné v tomto, lebo niekedy fakt možno nevedomky riešiš to, jak sa pripisujú 

tie vlastnosti tých zvierat ľuďom. Že niekto je falošný jak mačka. Ale ono zradné je to v tom, že keď ty keď 

študuješ umenie, tak si neskutočne deformovaná tým štúdiom a potom fakt hľadáš a ideš fakt čiste po 

tvaroch. A hodí sa ti napríklad tá líška do toho tvaru, ktorý chceš dosiahnuť alebo ovplyvňuje ťa to. 

Napríklad by som si nikdy nekreslila hada, lebo to je vlastne len nejaká linka, zvlnená. Že nemá nejaký objem, 

nedá sa na ňu veľmi vyhrať v tom štylizovaní. Čiže podľa mňa je to dosť aj o tom, že... nie je to len čiste 

také teraz. Môže byť zase, že je to aj o tom, aké vlastnosti má to zviera. Lebo ľudia si úplne prirodzene 

spájajú také tie veci. Že môže tam byť nejaká spojitosť, ale na druhej strane nemusí, lebo to fakt riešim 

akože výtvarný prvok a chcem mať nejaký tvar, ktorý sa mi páči. Ale môže byť, neviem naisto povedať.  

 

„Maľovala si aj veci, ktoré boli úplne opačné tomu spôsobu, ktorý máš na tých obrazoch? Nejaké nefigurálne 

alebo abstraktné veci?“ 

Určite som mala také obdobie, že abstrakt. A mala som ho asi na strednej škole. Teraz už vôbec nie. Ono 

celá tá stredná je asi fakt o tom, že skúšaš a vlastne aj musíš, lebo tie zadania v škole ťa vedú k tomu, aby si 

vyskúšala aj štúdie, aj grafiku, techniky. A napríklad aj tá abstrakcia. Že vo všetkom skúšať nájsť niečo a 

potom si človek zo všetkého, čo sa mu páči, pozbiera a si vytvorí ten štýl možno aj. Presne o tom to bolo 

čo sme aj vraveli. Nadobúdanie vlastného rukopisu. Že možno fakt je to aj tým, že ten školský systém ťa k 

tomu vedie, aby si spoznala čo najviac vecí a potom z toho si povyberala, čo ti je blízke nejak a v čom by si 

vedela pokračovať ty. Možno, že to bolo aj tým.  



36 
 

 

„Vzhľadom k našim časovým možnostiam sa môžeme posunúť a pozrieť na jednu z tvojich dvoch kníh. Je 

na tebe, ktorú si vyberieš ako prvú. A znova by moja otázka na teba bola - aký je príbeh tvorby danej knihy?“ 

No toto je taká akože.. je to tiež podľa reality, podľa skutočného príbehu, keď som si kúpila tých vodných 

dráčikov mojich. A akože veľmi veľmi ma fascinovali a práve aj tým, že oni už sami o sebe vyzerajú tak, ako 

keby ich niekto vymyslel, nakreslil. Že nikdy v živote predtým som ich nevidela, nevedela som o nich. Až 

som raz na internete videla obrázok a hneď som pozerala že čo to je, že vau, že krásne sú. Veľmi zaujímavé 

tvory. No a toto bolo vlastne aj... ako keby som to mala prirovnať k iným knihám, že... ako k tej druhej, čo 

pôjde potom (ktorú Sára vybrala), tak toto je kniha, ktorá je robená pre deti. Lebo akože podľa môjho štýlu 

si každý hneď myslí, že všetky tie knihy sú pre deti. Ale oni nie sú, lebo niektoré sú písané tak, že. Tým, že 

ja aj píšem, tak ako keby rozdeľujem tie dve kategórie. Že detské knihy a nie detské knihy. Ale nechcem tým 

povedať, že tie druhé sú pre dospelých, lebo si myslím, že tie druhé sú aj pre deti, aj pre dospelých. Neviem, 

to by sme sa mohli teraz baviť tri hodiny o tom, že jak deti dokážu vnímať aj také veci, o ktorých si myslíme, 

že oni nevnímajú. Že nie sú dostatočne múdre na to, aby... Takže ja by som to rozdelila tak, že iba detské a 

potom aj detské, aj pre dospelých. Že ja si myslím, že aj v tých druhých aj deti môžu vidieť veci a neviem, 

prečo by sa nemohli zaujímať o také veci aj deti. Že medziľudské vzťahy. Nikto ich to nikde v škole neučí 

a si myslím, že je to často škoda, lebo ja sama na sebe vidím, že by sa mi dakedy zišli dajaké hodiny 

medziľudských vzťahov. Že je to možno škoda, že sa deti nemajú možnosť učiť také veci. Takže preto sú 

aj pre nich. No a toto je akože čiste pre deti a je to reálny príbeh o tých mojich dráčikoch a akože ono je to 

trošku samozrejme posunuté do príbehu, čiže nie je to úplne reálny príbeh. Lebo som nebola v Mexiku, kde 

som si ich kúpila. Ale každá tá vec hovorí o tom, že... Lebo oni pochádzajú naozaj z Mexika. Všetko, čo je 

v tej knihe vychádza z nejakého faktu, alebo z reality. Len je to tak ilustratívne akože prispôsobené tej knihe. 

Že naozaj som v Mexiku nebola, ale len akože. Aby som navodila celú tu takú atmosféru.  

No a vlastne ono to je naschvál tak vtipne podané, že bábätko v perinke zabalené (ukazuje na ilustráciu v 

knihe). Lebo boli fakt drobní, maličkí. A že si ich nesiem z obchodu vo vedrách. A robím to preto takto, 

lebo si myslím, že je to zábavnejšie pre deti takto, keď je to zábavné. Že asi ani jedno decko nie je také, malé 

dieťa myslím, čo by chcelo teraz sadnúť za knižku a čítať a zapamätávať si iba také fakty. Že bez tej zábavy 

to asi nejde u detí. Tam stále musíš riešiť aj to, aby ho to bavilo. Aby sa aj zasmialo. No a baví to aj mňa 

viacej tým pádom. Si myslím, že netreba brať všetko až tak príliš vážne, jak by to malo byť. 

 

„Všimla som si, že slová v texte nedelíš na konci riadku regulérnym spôsobom...“ 

Ono to súvisí aj s tým, že stále ten text v tej knihe, ani nie je že rovnocenný s tou ilustráciou, ale pristupujem 

k nemu presne tak, jak k ilustrácii samotnej. Že sa s ním hrám tiež. Presne tak, ako s kompozíciou, s tvarmi, 

so všetkým. Ako celý ten princíp tej knihy je taký hravý a takisto aj ten text. Že takisto je robený. Lebo 

možno by to bolo aj divné, že kebyže mám takú úplne uvoľnenú dvojstranu, a zrazu tu (ukazuje na horný 

ľavý roh dvojstrany) napíšem počítačový text v jednom riadku vieš, že. Mňa osobne by to až tak rušilo od 

toho štýlu hravého. Že teraz pozor a tu je text. A tak mi to príde také, že to tak hraje dokopy. Že dakedy až 

musíš, nie práve tu, ale hľadať ten text. Že ťa tá kniha zaujíma o to viac.  
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„Kedy vzniká samotný text v tom procese vzniku knihy?“ 

Myslím, že kedy ako. Ale konkrétne pri tomto si pamätám, že... Ono to súvisí celé s tým, ako som vravela 

asi pred tým, že nikdy si nerobím návrhy tak, že jedna k jednej. Že by som mala takýto veľký formát a že 

teraz idem robiť návrh a budem tu sedieť, až dokedy ho nenakreslím. Že som to skôr robila tak, že som 

mala... Akože stále mám nejaký zošit, do ktorého si buď píšem, čo ma napadne. Že toto by mohol byť text 

alebo tak. A potom si kreslím také úplne mini obrázky, iba jedná linka, že čo asi tam má byť. Aspoň tu to 

bolo takto. Ale väčšinou sa mi zdá, že robím bez návrhu. Že keď je to nejaký veľký obraz, že tam fakt je 

ťažké poriešiť tú kompozíciu, tak si tiež presne tak isto, že len v linke si načrtnem, že kde čo asi. Ale to je 

proste len taký základ toho, že ako by mala vyzerať kompozícia. Ale nebaví ma robiť si návrhy. Akože ísť 

podľa nich.  

 

„Je to tak, že pred tým, než začneš tvoriť, máš v hlave myšlienku, že kreslíš tú myšlienku, alebo to máš tak, 

že v priebehu toho, čo kreslíš sa ti zároveň objavuje to, ako to bude vyzerať?“ 

Ja si myslím, že každý, kto tvorí, tak má sem-tam také myšlienky. Lenže nikdy to nevyzerá tak, ako v hlave. 

A každý je z toho nešťastný. Ale ja si myslím, že to nie je až také podstatné. Pretransformovať tú myšlienku 

do obrazu a urobiť presnú kópiu tej myšlienky. Že práve o tom to je, že ma baví to, jak to vzniká bez toho, 

že by som to videla v hlave. Aj keď neviem, že či to naozaj tak funguje. Lebo však asi všetko, čo ťa napadne, 

tak musíš z niečoho čerpať. To už ťažko ako povedať naisto. Ale asi ma viacej baví ten princíp tvorby, keď 

fakt to vzniká procesom, pri tvorbe.  

 

„Ako vzniklo vlastne to, že si sa dostala od obrazov k príbehom?“ 

Tak rozmýšľam, že ešte na strednej škole som si urobila knihu. Akože takú prvú ručne viazanú, šitú, 

polepenú. No a do tej knihy, lebo som vedela, že... asi raz budem chcieť ísť na ilustráciu možno a že musím 

robiť knihy. A vtedy som si urobila taký prvý príbeh, taký krátky. O dajakej strašne smutnej mačke či čo. 

Už si ani nepamätám. A vtedy to asi tak začalo. Takže to bolo tým, že som vedela, že keď chcem ísť na 

ilustráciu, tak musím. Nie že musím, ale že chcem riešiť knihy. No a vlastne s tou knihou je príbeh priamo 

spojený.  

 

„Keď si sa hlásila na ilustráciu, mala si tam aj nejaké iné školy, zamerania, kam ísť?“ 

No jasne. My sme ako ešte tretiaci boli zo strednej pozrieť na vysokú školu v Martine. Ale neviem, tam mi 

bolo strašne divne. A viacerým ľuďom. Nejaké zvláštne prostredie. Fakt tam bolo také, že sme sa tam necítili 

dobre. A mne normálne až zle prišlo. Fakt som nechápala, že čo to tam je, čo mi tak vadí a si vravím, že tam 

isto nejdem na prijímačky. Že keď mi tam bolo tak, proste som mala taký pocit z tej školy, že ja tam nechcem 

ísť. To bolo všeobecne v priestore tej škole. Tam človek vošiel a hneď tam doslova útočili na teba diela 

nejakých intermediálistov, ktorí robia videá a zvuky. A si pamätám jedno video. Že si vošla do miestnosti, 

kde bolo na celú stenu projekcia akože pľúc zvnútra a do toho tie zvuky jak dýchaš. Nechcem teraz 

zhadzovať intermédiá, ale ja osobne nemám potrebu vyhľadávať také miesta alebo mi to príde ako veľmi 
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také vnucujúce umenie, alebo médium umenia, že vojdeš niekam a musíš to počúvať celý čas čo si tam, lebo 

to má zvuk a ide to úplne až pod kožu. Tak som išla do Nitry na maľbu. Čo bolo celkom také, nie že 

zvláštne. No ale tak všetci vieš z grafiky, všetci spolužiaci išli na grafiku a ja som si povedala, že skúsim 

maľbu. Lebo sa aj vravelo, že v Nitre je lepšia maľba jak grafika a aj som teda maľovala. A ja som stále viacej 

maľovala než robila grafiku. Aj teraz to tak je a grafiku sem tam iba. No a išla som teda aj tam a veľmi dobre 

mi tam bolo. Ako na tých prijímačkách, to bolo dva dni a išli sme tam s otcom na aute, ma tam odviezol. Ja 

som bola tak šťastná vtedy. To boli tak nádherné dva dni, že. On prišiel po mňa... ja neviem od ôsmej do 

piatej sme tuším mali prijímačky. A on prišiel po mňa a úplne na mňa pozeral, že čo to som tam robila, že 

som taká vysmiata. Vieš, že všetci takí zničení z tamaď vyšli, unavení a ja úplne som bola taká, že tu chcem 

študovať. Že toto chcem. V tom ateliéri som sa cítila úplne parádne. Krásny ateliér, obrovské okná, slnko, 

svetlo, vieš, že.  Taký priestor, že som nechcela ísť preč z tamaď. A ešte si pamätám, ako som písala kamoške, 

že tu musím študovať, že toto je pre mňa. No a o týždeň na to som išla na prijímačky sem do mesta, kde 

som teraz. A tuto ma zase lákalo to, že tu je tá ilustrácia. Lebo v Nitre nie je. No a neviem, akože mala som 

pocit, že...lebo tuto to bolo až tri dni a bolo to na vyhadzovačky proste. Prvý deň sme boli všetci, no ale do 

druhého kola sa dostala dajme tomu len polovica ľudí. Takže tu to bolo také ťažšie. No a sme sa dozvedeli 

teda, že ideme do druhého kola ešte s kamoškou. Ale ja som sa medzi tým dozvedela, že ma prijali do Nitry. 

Takže ja som bola už taká, že kašlem na to. Že by som asi radšej išla tam. A mám pocit, že som aj tak brala 

tie celé prijímačky. Že no šak nevadí, že ja pôjdem do Nitry. Už som bola taká natešená. No a potom som 

sa dozvedela, že ma vzali aj sem. Tak som sa začala aj radiť s ľuďmi, vieš ako s tou učiteľkou, potom ešte s 

učiteľom zo strednej a tak a oni všetci, že nene, ani nerozmýšľaj nad tým. Že ideš tu, že lepšia škola a neviem 

čo. Že je to pekné, že ti tam bolo dobre, ale že to ti bude aj tu, kde som teraz. Takže iba tieto dve školy som 

si dávala. Mali sme aj také ambície, že Praha. Ale to je akože iný level trošku. Aspoň na tú AVU som počula, 

že tam je ťažké sa dostať, že rovno zo strednej. Že tam skôr takých zrelších ľudí berú.  

 

„A tu bola tiež nejaká maľba alebo si sa hlásila len na ilustráciu?“ 

Tu je maľba tiež, ale tu som chcela ísť len na grafiku, lebo som vedela, že iba na grafike je ilustrácia. Čiže tu 

som to mala akože jednoznačné. Lebo na grafike sú tri ateliéry. Jedna je voľná, druhá je že voľná farebná a 

tretia je ilustrácia.  

„A prečo práve tá ilustrácia?“ 

Tak možno práve ten príbeh. Vieš, že... môže to byť tým, že to je fakt taký najdôležitejší alebo najvýraznejší 

na tom. Lebo ilustrácia je príbeh. Lebo aj keď povieš, že ilustrácia, tak aj to slovo samo o sebe hovorí, že to 

nie je maľba, ale že to je ilustrácia a ilustruješ nejaký príbeh. Tak mne to aspoň mne osobne... ilustruješ 

nejakú situáciu a situácia je príbeh. Asi kvôli tomu. 

 

„Môžeme teda kľudne ďalej pokračovať v tej knihe, na ďalšej strane...“ 

Toto je moja najobľúbenejšia dvojstrana (ružovo modrá strana). Lebo po prvé, všetci hovoria, že to vyzerá 

ako jeden americký maliar. Tie tvary. No a hlavne farby asi zase pre mňa sú také, že ich tam nie je veľa, ale 

že mi sedí to zladenie tých farieb. Že farby sú prvé, čo hodnotím. Aj bez toho, aby som vedome pozerala. 
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Väčšinou mám z vecí prvý dojem na základe farieb. A to ešte učiteľka mi hovorila, ešte pred prijímačkami 

na strednú. Že ó Sára, že tej úlohy, kde máte maľovať sa neboj, že ty máš farby zmáknuté. Že to bude v 

pohode. A to bolo prvý krát, kedy som sa aj ja nad tým tak zamyslela, že farby. Dovtedy som to neriešila 

nikdy. Že to bolo... aj teraz je to vlastne také spontánne. Že nie je to vedomé vyberanie tých farieb, ale akože 

už o tom viem, už si to viacej všímam, než predtým.  

 

„Máš s konkrétnou farbou spojený konkrétny pocit alebo myšlienku?“ 

Možno skôr zážitok, spomienku možno. Asi hej, asi to bude takto. Že nie len spomienky z detstva. Jak 

väčšinou asi všetky veci človek si rieši z detstva a tak, ale možno že to robím vieš aj teraz, že si zapamätám. 

Že keď si poviem nejaké miesto, tak prvé, čo ma napadne, že... alebo tá prvá predstava, že to vidím, farby. 

Jak to tam vyzeralo podľa farieb. Myslím, že sa mi nespájajú s emóciami. Lebo vieš, ono ja si spomínam na 

tie reálne farby toho miesta. Že kebyže to je s emóciami, tak si myslím, že by som si to možno nejak 

prispôsobovala alebo takto vieš. Potom z tých farieb sú emócie nejaké.   

 

2. časť rozhovoru 

 

„Takže sme naposledy skončili u prvej knižky, ktorú si vybrala.“ 

Áno, to bola ta veľká o dráčikoch, čo je pre deti. A myslím, že sme skončili na tej veľkej ružovej dvojstrane. 

A myslím, že sme rozprávali práve o tých farbách, že sú pre mňa podstatné a že nejak nerozmýšľam nad 

tým, ako ich použijem dokopy, ale skôr tak pocitovo. Že už keď tam dám tú jednu farbu, tak potom mám 

iba taký nejaký pocit, že aká farba by išla k tomu a že vlastne ju tam dám a potom mám ešte také, že väčšinou 

na konci, keď už to namaľujem, tak mám taký pocit, že tam ešte ako keby chýbal nejaký akcent. Čiže nejaká 

farba. Napríklad ako je to tu, že tam je taká tá tyrkysová alebo taká tá do zelena farba a že to tak celkovo 

oživí celú tú ilustráciu, celú tú maľbu. Že aj keď sú tam výrazné farby, ale že tá jedna farba to tak úplne 

dokončí. Že to je taká bodka.  

Tie akcenty sa používajú v málom, ale sú práve tak silné. Že aj keď sú úplne drobné na tej veľkej strane, tak 

aj tak je ich vidieť a nie sú prehliadnuteľné. Že sú to fakt také tie bodky za tým všetkým. A stále ich robím 

na konci. Že fakt je to tá posledná farba, ktorú na tú stranu dám. 

 

„Kombinuješ tie farby rôzne alebo máš už nejaké zaužívané kombinácie, ktoré sa ti už automaticky spájajú?“ 

Vieš čo ja si myslím, že už celkovo mám také svoje farby. Vlastne po tých všetkých knihách. Aj keď sa 

bavíme niekedy napríklad so spolužiakmi, že keď sa hovorí o farbách, tak každý, kto vidí nejakú ružovú, 

tyrkysovú alebo okrovú, tak hneď pozrie na mňa, že toto sa ti asi páči. Že to sú také Sárine farby, to sú také 

tvoje. A ja že hej hej jasné. Mám rada nie všetky farby. Napríklad takú tú zelenú ostrú, tak túto som asi ešte 

nikdy nepoužila v takej podobe, že by som ju nevymiešala do nejakej inej. Ale neviem, akože dá sa 

kombinovať aj nové farby, že keď to nie sú práve tie moje. Ale tie sa objavujú asi stále. Že tie sú také moje 

klasické. Že s nimi sa mi robí dobre a s nimi podľa mňa viem celkom narábať. Že sa dajú ľahšie kombinovať 

tie farby, keď už ich máš odskúšané vo viacerých kombináciách. 



40 
 

 

„Ak chceš, môžeme sa znovu vrátiť ku knižke o dráčikoch.“ 

Tak v tejto knižke je možno práve vidieť, že jak som sa vlastne hrala s tým textom. Tak ako som pred tým 

spomínala, že ten text je vlastne rovnocenný s tou ilustráciou, tak možno práve tuto (ružová dvojstrana) je 

to vidieť, že som ho nepísala klasicky, že si vezmem štetec a na farebnú plochu inou farbou natieram ten 

text. Ale tuto je to práve naopak. Že som mala nejaký podklad a farbou som vlastne dookola toho textu. Že 

som si nejak ohraničila tie písmená, čiže som ich nevypĺňala tou novou farbou, ale tou novou farbou som 

na tom podklade zvýraznila to písmeno. Čiže ono nie je namaľované, je namaľovaný iba ten okraj ako keby. 

Že to trvalo omnoho dlhšie, ale si myslím, že je to v rámci hry s textom, že ma to viacej bavilo. Že to nebolo 

iba tak napísané. A nie je to na každej strane takto, neviem či nie dokonca iba na tejto jednej. Ale práve na 

tom teda vidieť, že ako sa dá pracovať s tým textom, aby fakt vyzeral, aby bol priamou súčasťou tej 

ilustrácie. Že ho maľujem tiež ako obrázok. 

 

„A tam je ten veľký rozdiel oproti druhej knižke, ktorú si vybrala - XY, kde s textom pracuješ úplne inak, 

že je vlastne počítačový.“ 

Tak to bola vlastne asi taká moja prvá knižka, kedy som chcela použiť počítačové písmo, lebo som v tom 

čase bývala na byte s grafickou dizajnérkou, ktorá študuje typografiu. Som si to chcela vlastne vyskúšať, že 

čo všetko obnáša zvládnuť také písmo a že možno aj odpozorovať si ten vstup potom do tej ilustrácie, že 

ako sa to zmení. A možno aj celý charakter tej knihy. Že dovtedy som fakt používala čiste moje ručné písmo. 

Čo bolo tiež akože stále také, že všetci učitelia aj spolužiaci si na to zvykli, že Sára ručné písmo, že stále mám 

taký nejaký štýl v tom písme. Ale stále v každej knihe som sa ho snažila ešte nejak viacej vypracovať alebo 

vyštylizovať ešte viac. Ale bolo mi to veľmi blízke, a stále aj je. Ale chcela som si skúsiť teda, že ako veľmi 

je to ťažké pracovať s tým počítačovým písmom a vlastne ešte jedna vec na tom bola tá, že vlastne všetky 

tie knihy predtým. Teda väčšina z nich sú vlastne zviazané originály. Čiže teraz som vlastne tú knihu XY 

chcela vytlačiť počítačovo a tým pádom to už išlo aj s tým písmom. Že už keď fotíš alebo skenuješ tie veci 

a aj tak ich musíš upravovať v počítači, tak už si tam dáš aj to písmo. Keď si ho chceš aj tak vyskúšať. Takže 

aj toto je na tej knihe také zvláštne celkom. Že ona je digitálne vytlačená, urobená. Najprv som teda maľovala 

originály k tomu ručne robené a potom v počítači som sa s tým ešte hrala. Ale už len takým tým štýlom, že 

nie vytváranie nových ilustrácii v počítači priamo, ale tie ilustrácie, ktoré som mala ručne spravené, tak som 

ich buď nejak vrstvila alebo som v počítači robila nejakú koláž z toho. Že to je taký menší počítačový zásah 

do tej ilustrácie, ale predsa. Že ono tie ilustrácie originály vyzerajú troška inak.  

Tá kniha vodní dráčikovia je v podstate celá ručne spravená, s tým, že sú to veľké maľby, ktoré už obsahujú 

aj to písmo a tým pádom vlastne už nepotrebujú potom zásah toho počítača. Že ono to je už komplet 

namaľovaná a ručne zviazaná kniha. Že tam už nebolo treba zasahovať nejak. Akurát potom tá vydaná 

verzia, ktorá prešla vydavateľstvom, tak tam som už musela zasahovať počítačom do toho, lebo tak išlo 

najmä o to, že to je strašne veľká kniha čo má možno päťdesiat centimetrov na šírku aj na výšku a originál 

je v anglickom jazyku, ale vydavateľ to chcel po slovensky. Čiže ja som tým pádom musela ako keby čo 

najlepšie okopírovať moje vlastné tie anglické texty a namaľovať ich ešte raz do slovenčiny a to bol celkom 
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problém, lebo vyzerali trošičku ináč. Ono sa nedá pri voľnej maľbe spraviť stopercentná kópia niečoho. 

Nejakej takej voľnej veci, pri ktorej si vlastne nepamätáš, že ako presne si tam dala ten podklad, ako presne 

si vymiešala tú farbu na podklade a tým pádom ti to mení všetky tie veci potom. Tie texty sa dosť podobali 

na originál, ale ja som videla na nich, že to je taká postprodukcia s tým, že fakt tam vidieť už tie zmeny. 

Však aj ja som sa zmenila od toho času. To bol nejaký rok. Takže človek už inak vníma aj seba, aj všetky 

vecí, čo robí. Že ono ti v istej chvíli príde až také zvláštne znova sa venovať tej knihe, ktorá je už ukončená. 

Lebo si ju zviazala, dokončila, obhájila v škole a takto. Že ono je to také zaujímavé znova sa vrátiť do toho, 

čo bolo a skúšať to prepísať tak, aby to vyzeralo, že som to robila vtedy. Ale tak sú tam viditeľné nejaké 

zmeny v tej knižke, ktorá je vytlačená digitálne a ktorá je teda po slovensky a ktorá je vydaná. A pridala som 

tam nejaké štyri strany. Že úplne nové maľby a tiež to ja osobne veľmi na tom vidím, že som to nerobila 

naraz. Ako ľudia si to až tak podľa mňa nevšimnú, ale ja to hneď vidím a je to také zvláštne snažiť sa dostať 

znova do toho, čo bolo dosť dávno a skúsiť urobiť niečo na ten štýl, čo som robila pred tým.  

Zvláštne to bolo tým, že nemám často taký pokus o návrat do tvorby, ktorú som robila pred tým. Lebo 

vlastne na škole a aj mimo školy je to práveže naopak stále o tom, že tá tvorba sa vyvíja dopredu. Vieš, že 

možno sa nesnažíš nejak vedome, ale tak tým, že sa nejak vyvíjaš ty a meníš sa, tak tým pádom aj nejak 

vyvíjaš tú tvorbu. A ako hovorím, že normálne sa vyvíjaš dopredu, a potom zrazu, keď sa máš pozrieť rok 

a pol dozadu a snažiť sa tvoriť v tom štýle, tak je to také, že prídeš na to, že to už nevieš, lebo si už niekde 

inde. 

Neviem či sa to dá prirovnať k nejakému rozmýšľaniu alebo mysleniu. Že kebyže robíš rozhovor s niekým 

teraz, ale máš dokončiť nejaký rozhovor z pred istého času a medzitým si nadobudla nejaké nové informácie 

o tom, ako by sa to malo robiť alebo že si myslíš, že už toho vieš trošku viacej. Že možno je to taký krok 

spať v tom rozmýšľaní celkovom. Ale bolo to dosť také ťažké pre mňa, že sa mi to nechcelo robiť. Aj mi 

to prišlo také smiešne, robiť kópiu svojich vlastných vecí. Ale bola to celkom fajn skúsenosť. Že si myslím, 

že som sa dosť veľa naučila aj na tom počítači. Lebo dosť dlhý čas som mala také, že ako keby som ani nie 

že odmietala tú prácu na počítači, ale ako keby som brala tie originály, že toto je taký ten prirodzený prejav 

toho. Akože ono je to bežné, že sa robí teraz na počítači, ale neviem, ja stále vidím v tej ručnej práci niečo 

viac. Že keď to človek robí rukami, tak je to, mi to príde viacej také ľudské a dokážem v tom vidieť ten ťah 

tej ruky a tým pádom možno aj nejaký hlbší odkaz v tom. Že z toho človeka dokážem cítiť z tej veci, ktorú 

namaľuje ručne. Že predsa ten počítač... je to fajn, lebo si môžeš za kratší čas vyskúšať viacero variant tej 

knihy, čo vie pomôcť, ale v konečnom dôsledku si myslím, že tie originálne maľby majú určite väčšiu 

hodnotu, aj keď v poslednej dobe je to také, že aj tí vydavatelia, ktorí ti dávajú zákazky, tak oni radšej vezmú 

niekoho, kto robí na počítači, lebo vedia, že to bude trvať kratšie a tým pádom je to pre nich lacnejšie. Tie 

originály sú potom drahšie, než tie počítačové veci, ktoré spravíš rýchlejšie. Možno aj o polovicu. Mi to 

príde také smutné. Že tá ručná práca sa fakt vytráca pomaličky. Stále menej ľudí robí ručné veci. Človek, 

ktorý chce ísť s tou dobou aj v tej tvorbe, tak sa musí nejako prispôsobiť v tomto zmysle. Že je to také 

trošku smutné pre mňa osobne. Ale veľa ľuďom to zase vyhovuje, že oni sa vedia rýchlo naučiť a aspoň tak 

vyzerajú, že im tá ručná tvorba nechýba. Čo si neviem predstaviť zase ja, že by som si kúpila nový tablet a 

chodila všade iba s počítačom a maľovala v počítači. Že zrazu by som nemala zašpinené ruky od farby, a 
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nohavice a košele a všetko. Že by sa tá farba úplne vytratila preč, že už by nebola nikde.  

Chcem zostávať u tej ručnej maľby. Dokonca až tak rozmýšľam nad tým, že či by som dokázala stále robiť 

na tom počítači, kebyže dostanem nejakú zakázku, ktorá je počítačová ilustrácia. Fakt neviem, že asi už keď 

by som nemala na výber, čo je dosť časté u nás, že sem tam sa podarí nejaká zakázka a tým pádom si 

nemôžeš až tak dovoliť ju nevziať. Ale aj tak si myslím, že aj keď by som robila niečo také, tak by som 

musela popri tom maľovať nejaké svoje veci alebo návrhy k tomu aspoň. Že stále by som podľa mňa aj tak 

vychádzala z tej ručnej. Že najprv by som to namaľovala a možno potom nejak naskenovala a dostala do 

toho počítača a potom z toho by som ďalej vychádzala. Neviem, ako to dokážu niektorí ľudia. Tvoriť iba 

na počítači. Že mi to príde také umelé, bez života trošku. Že fakt neviem si predstaviť dať zo seba niečo do 

počítača. Že predsa na tom papieri s tým štetcom v ruke je to o inom úplne aspoň pre mňa. Je to taký priamy 

kontakt. A tam sa nemôžeš dotknúť tej veci. 

Teraz ma napadlo, aj podľa toho článku, čo si mi posielala. Že taký nejaký pohľad, že umelec a potom nejaký 

kreatívny človek. A možno aj toto sa mi s tým prepája - umelec a to pocitové maľovanie a potom ten 

kreatívny človek a také nejaké racionálne, a tá práca v počítači. Možno to nie je celkom tak, lebo aj v tej 

práci na počítači, tak aj tam musíš nejak pocitovo spájať veci, ale si myslím, že tam je viac zapojené to racio, 

rozmýšľanie.  

 

„Aha, ako keby podľa tvojho videnia je ten umelec definovaný tým tvorením, tvorbou. Zatiaľ čo kreatívny 

človek.. tam si môžeš tie dve slová oddeliť a aj keď je kreatívny, tak je stále človek, a nie je to možno to, čo 

ho baví najviac alebo že ho môže baviť aj niečo iné, nie je to jeho životná náplň, to, čo ho definuje. Že to 

nie je ten umelec.“ 

Jasné, že umelec vlastne nemá na výber, že on musí tvoriť. 

 

„Skús mi teraz ešte vybrať jednu - dve strany knihy, ktoré by som mala vidieť. Ktoré by si mi chcela ukázať.“ 

Tak možno že táto. 

„Môžeš mi prečítať, čo sa na nej píše?“ 

Moje dráčiky nemajú radi cukríky, pretože cukríky nechutia ako mäso. A je to fakt o tom, že oni papajú iba 

mäso a akože celkovo sa mi k tomu viaže taká celkom vtipná spomienka, že keď som si ich prvý krát doniesla 

domov a som ich chcela vybrať z tej nádobky, čo som ich v nej prevážala. A prvý krát som sa ich išla 

dotknúť, že ich tak jemne vyberiem a že ich dám do akvárka, čo som už mala nachystané pre nich, tak ten 

menší, tak on mi úplne zakúsil do prsta a ja som úplne ostala taká, že fú, to čo je. Oni sú fakt, že dravce až. 

Tak som sa strašne zľakla a som ich nechcela potom chytať, lebo som sa ich bála, že čo to má znamenať, 

že taký malý dráčik ma pokuše. A keď som robila aj nejaké iné ilustrácie okrem tejto knihy, ale v podstate v 

takomto štýle, aj tiež také vtipnejšie texty, tak som tam písala, že majú radi mäso, ale že najviac im chutia 

moje prsty. Že ma hryzú. Takže možno aj preto mám rada túto dvojstranu. Ale zase možno aj tie farby, že 

tam vidno presne práve takú tú ružovú a potom tú tyrkysovú. Že to taká fakt obľúbená kombinácia. Že s 

tým sa mi robí fajn. Tie isté farby boli aj na tej najobľúbenejšej dvojstrane, tej s bazénom, ale tam aj tiež tie 

tvary také trošku iné boli, také ostrejšie. No a ešte mám rada túto tiež. Táto sa mi tiež dobre robila, lebo 
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vlastne potom, čo som sa vrátila zo stáže zo zahraničia, tak tam nám nanútili povinne si kúpiť také stierky, 

čo vyzerajú ako keď niekto sadruje stenu a chce to mať úplne hladké, tak má takú... alebo možno ani nie na 

to, ale mamka, keď robí koláč v kuchyni, tak ona má takú tú stierku na čokoládu, s ktorou ju tak rovnomerne 

vie presne spraviť, žeby to bolo pekné. A ono je to taká plastová stierka, ktorú som si teda musela povinne 

na tej stáži kúpiť, lebo nás učili ako robiť grafické techniky. A ja som s tým začala maľovať, akože ťahať 

také plochy farby. Lebo táto kniha je maľovaná olejom na papieri, čo mi každý vraví, že tá kniha sa nedožije 

veľa, lebo sa rozpadne. Lenže mňa to strašne bavilo s tou stierkou nanášať tie farebné plochy a vlastne aj 

preto to má také zvláštne hranaté farby potom tá maľba, ktoré ja neviem spraviť štetcom. Že tomu zrazu 

dávaš taký úplne iný tvar. Akože tomu podkladu najmä. Detaily s tým neviem maľovať, ono je to také široké, 

čiže s tým len natieram tie podklady, ale hneď má maľba iný charakter. Lebo fakt akože takéto veci sa nedajú 

spraviť štetcom, také hrany. A je to iná maľba ako s tým štetcom, celkom rýchla, taká gestická. Že tu dám 

viacej farby, tu dám menej, a toto tak roztiahnem, toto takto. Že je to fakt také zábavnejšie aj v tom, že to 

bolo pre mňa nové, lebo pred tým som nikdy tak nemaľovala. Asi až fakt pri tejto knihe to som si našla taký 

ani nie že štýl tej maľby, ale že technický, používanie tej stierky.  

No a potom tu mám ďalšiu dvojstranu, tak tá je tiež taká modro a potom je tu taká medzi oranžovou a 

hnedou. A tiež sa mi páči ta kombinácia s tou tyrkysovou a potom s tou tmavou parížskou modrou, takže 

tiež ju mám asi rada kvôli tej kombinácii farieb. Ale táto je aj celkom vtipná, lebo na tejto strane sa píše, že 

keby dráčiky opustili vodu a žili na súši, tak už by nikdy nemali ich pierka naspať. A tými pierkami myslím 

práve tie ich žiabre, ktorými dýchajú pod vodou. A potom je tu vlastne dráčik, ktorý je pod vodou a má 

šnorchel. Že on už bez toho pod vodou nemôže byť, lebo on už nemá žiabre. 

 

„Kedy sa rozhodneš pre použitie angličtiny a kedy sa rozhodneš pre tú slovenčinu?“ 

Vieš čo ja si myslím, že práve táto bola moja prvá kniha v živote, ktorú som robila po anglicky. A neviem 

akože čím to presne bolo, že som to začala riešiť takto, ale bolo to už po tej stáži. Čo malo asi s tým nejaký 

súvis, že som ako keby chcela začať robiť veci, ktoré nie sú len pre Slovákov. Že predsa tá anglina je fajn v 

tom, že v každej krajine jej rozumejú. A mi to teda prišlo celkom fajn to robiť pre viacerých ľudí, že som si 

chcela spraviť aj ten web, tú stránku na internete, a už aj tam je to predsa lepšie, keď tomu môžu rozumieť 

viacerí ľudia. Ale napríklad teraz, čo riešim tú diplomovku, som v tomto úplne taká, že neviem. Lebo vlastne 

všetky knihy od tejto prvej po anglicky som potom robila stále po anglicky všetky. Až potom tá kniha XY 

je po slovensky, lebo ani tiež zase neviem prečo... Lebo možno som sa ľahšie vedela vyjadriť v slovenčine. 

Som vedela, že tá kniha bude viacej osobnejšia, že to nebude kniha o dráčikoch pre deti, kde sú také ľahké 

texty, ale že to chcem vypovedať presne tak, ako na to myslím, po slovensky. Ale napríklad teraz v tej 

diplomke sa neviem rozhodnúť, že ako a zatiaľ je to také, že píšem aj aj. A to je úplne že najhoršie asi. Že 

sa neviem nejak rozhodnúť. A stále si vravím, že dobre. Spravím to celé a slovensky a potom znova, buď v 

počítači alebo zase ručne spravím to anglické. Ale stále nie som rozhodnutá. 

 

„Čo všetko má na to vplyv, že u tejto knihy na tvoju diplomku váhaš?“ 

Tak jednak z takého praktického hľadiska je to to, že keby náhodou tá kniha oslovila slovenského 
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vydavateľa, tak je lepšie ju mať po slovensky. Ale zasa tiež si ju budem chcieť dať na internet a ten web 

sleduje asi viacero tých zahraničných vydavateľov. A celkovo mám kamarátov z iných krajín. Že aj kvôli ním 

by som to chcela po anglicky. A neviem, ono tým, že som robila tie knižky predtým po anglicky, tak niekedy 

ma tak automaticky napadne ten text v angličtine. Že mi to tam viacej sedí. A možno je to aj tým vplyvom 

všetkých tým pesničiek, čo počúvame po anglicky a filmov, že tá anglina znie celkom fajn v tých veciach. A 

ešte jedna vec je možno tá, že keď si také tie osobné až intímne veci poviem po slovensky, tak mi prídu viac 

odhaľujúce mňa. Nie žeby som sa chcela skrývať nejak za tie texty, ale možno až príliš tak odhaľujú. Že už 

keď viem, že budem písať o sebe, o egu, tak už je to také príliš odhaľujúce.  

Ja ako tvorca niečoho nerada rozmýšľam nad tým takto, lebo to je presne jak s tými počítačmi. Lebo vlastne 

ten systém ťa ako keby nie že donúti, ale kvôli tomu systému teraz musíš začať robiť na počítači, lebo je to 

lepšie preto a preto, a s týmto to je tiež tak. Mne osobne sa nepáči takto nad tým rozmýšľať. Že ja chcem, 

aby to videl po slovensky tento, lebo on má vydavateľstvo. Nerada pletiem do mojej tvorby také tie praktické 

záležitosti. Že mi to nejde dokopy. Niekedy fakt rozmýšľam nad tým, že kebyže sa po škole nepodarí nič, 

ako nejaké zákazky, pokračovanie v tom umení. Kebyže nastane taká situácia, či sa podriadiť tomu systému 

a robiť na počítači, neviem, či by som vzala s tým, že ja budem teraz musieť tú moju tvorbu premieňať na 

niečo, čo niekto potrebuje, chce a v čom ja nevidím ani nie že pravdu, ale proste je to biznis. Že sú to také 

tie reklamné veci a čo je mne úplne vzdialené. Teraz v tom období, keď píšem diplomku o tom grafity, tak 

ľudia alebo v podstate to mesto, v ktorom sa dejú tie grafity, tak to mesto to úplne odsudzuje a presviedča 

všetkých, že aké to je strašné, ale potom sa nepozerá na toho človeka, obyvateľa toho mesta, ktorý keď pred 

voľbami ide niekam, tak bez šance, že by cestou, do obchodu, čo mám päť minút od domu, žeby som 

nevidela dvadsať bilboardov, ktoré ma úplne otravujú a je to až taký istý vizuálny atak. Že nechceš sa na to 

pozerať, ale musíš, lebo je to tam, lebo mesto má nejaké peniaze za tú reklamu. Vieš, že až do takých vecí 

to zachádza všetko s tou reklamou a možno aj s tým takým mojím odporom k tomu, že prečo by som mala 

robiť pre niekoho niečo, čo pre mňa nie je pravda, čo vôbec nie je nič zo mňa. A prečo by som ja mala do 

toho investovať nejakú svoju tvorivú činnosť. A tým pádom si vravím niekedy, že kebyže mám na výber 

buď robiť nejaké také zákazky - logá, reklamy a samé počítače a takto alebo potom úplne prácu, ktorá je 

mimo umenia, ale popri tom si robiť svoje voľné veci, tak mám pocit, že by som zvolila tú normálnu prácu, 

ktorá je bez tvorby a že tú tvorbu si nejak vo voľnom čase poriešim sama. Aspoň teraz to takto vidím. Že 

keby sa dalo, tak oveľa radšej by som išla učiť deti výtvarnú niekde do ZUŠky alebo takto. Že by to bolo 

hodnotnejšie pre mňa a ešte si aj myslím, že by to bolo celkom fajn v tom, že ešte aj tie deti by ma možno 

ešte viacej inšpirovali k tej mojej tvorbe. Ale uvidí sa. 

 

Práve ten text... je to podobné, ako s tými farbami. Že tiež si to nejak predom neplánujem, že chcem, aby 

ten text bol taký a taký a teraz sa budem sústrediť, na to, žeby taký bol. Ale ono to ide tak plynule, spontánne. 

Mne samej to príde vtipné, tak to tam dám, žeby sa na tom mohol pobaviť ešte niekto iný. Že je to o tom, 

že sa nesnažím brať tie knihy smrteľne vážne a teraz špekulovať nad tým, lebo si myslím, že väčšinou to 

nemá až taký dobrý efekt, keď sa snažíš prešpekulovať niečo, že asi fakt to je o takej tej voľnosti, že takto 

ma to najviac baví.  
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„Tiež mám taký názor. Že podľa mňa je dôležité, aby to, čo umelec tvorí, bolo úprimné.“ 

No to je veľmi taká pekná vec. Že mi to aj niekto povedal. Neviem, či zo spolužiakov, a možno aj viacerí 

povedali presne to slovo, že úprimné. Lebo ja si myslím, že človek, aj keď robí nejaké chyby v živote, aj čo 

sa týka vzťahov a takých vecí, že môžeš byť niekedy aj neúprimný, ale nikdy aspoň ja nedokážem byť 

neúprimná aspoň v tej tvorbe. Že fakt ako to je vec, na ktorú nedám dopustiť v tomto. Že to je jeden z 

takých najúprimnejších prejavov. Že hocičo som už možno nejak pokašlala, ale v tomto fakt nedokážem 

byť neúprimná.  

 

„Teraz by sme sa mohli porozprávať, ak súhlasíš, o poslednej knihe XY, a opýtala by som sa najprv opäť 

na príbeh jej tvorby, ako tá kniha vznikala. A potom by som ťa poprosila, aby si z nej vybrala dve stránky, 

ktoré by si mi chcela ukázať z nejakého dôvodu, ktoré sú pre teba dôležité.“ 

Tak táto knižka je moja posledná, ktorú som zatiaľ vytvorila a je to kniha s takým celkom dlhým príbehom, 

ale skúsim ho nejak v skratke povedať. Bola som minulú zimu v zahraničí, lebo tam žije moja sestra a bola 

som si tam zarobiť na počítač a robila som v takom obrovskom sklade s oblečením. A bolo to tam dosť 

ťažké v tom zmysle, že som tam bola jediná Slovenka a ešte k tomu najmladšia. A tam pracujú ženy, ktoré... 

Ťažko mi je opísať tú situáciu, lebo tá situácia bola ťažká pre mňa. Že tam boli také tábory žien, ktoré tam 

robia už strašne dlho a že sa tam navzájom veľmi dobre poznajú a vedú také tie vojny medzi sebou. Bolo 

to tam ťažké v tom, že som nepatrila ani k jedným z nich, a tým pádom ma brali jak decko a po druhé som 

niečo menej, lebo nepatrím ani k jedným. Samé o sebe to asi svedčí o tom, že to boli trošku také.. neviem, 

nechcem nikoho urážať, ale také trošku primitívnejšie ženy, ktoré si nenájdu inú robotu a celú život robia v 

sklade. Ako ani to nechcem zhadzovať, lebo česť výnimkám. Boli tam aj normálni ľudia, inteligentní. A 

hovorím to len preto, lebo osobne som nevidela zmyslel v tých vojnách a v tých ich vzťahoch, oni si tam 

fakt riešili možno také primitívnejšie záležitosti medzi sebou. No a ja som sa tam ocitla medzi nimi, a zrazu 

som si uvedomila, že aha, dobre, tak ja som tu sama, ale zasa nesmiem im ukázať, že sa nejak bojím alebo 

tak, lebo som vedela, že to bude môj koniec. Že oni ma tam úplne dajú dole. A samozrejme si dovoľovali 

ku mne, lebo mi dávali robiť úplne najhoršiu robotu, ktorú tam nechcel robiť nikto z nich. A preto som to 

musela robiť ja každý deň. Ale neviem, mňa to nejak tak zvláštne na jednej strane tešilo im ukázať, že sa to 

dá robiť a že zo mňa neubudne. Aj keď mi je to ťažké robiť a nie je to až taká sranda každý deň za sebou, 

ale chcela som ukázať, že ma to nezlomí. Že nech si skúšajú, čo chcú. Že aj keď som tam sama, tak aj tak 

to zvládnem nejak. Čiže taká bola situácia. Ale po krátkom čase sem tam ma z tej blbej roboty šúpli ku takej 

černoške staršej a ona hneď sa mi zapáčila tým, že ona s nikým nič neriešila a že ona stále bola sama, 

pracovala a jediné, prečo tam bola, bola práca, a nie nejaké dokazovanie si, že nás je viac, tak sme tu my tie 

hlavné. Že ako celkovo tých černochov tam nebolo veľa, ale zase na nich sa mi páčilo, že oni napriek tomu, 

že určite mali takú svoju komunitu, ale nijak nezhadzovali tie druhé skupiny ľudí, tie iné národy, ženy, ktoré 

to robili stále medzi sebou. A práve mňa raz dali pracovať k tej černoške. Ja som jej zo začiatku nerozumela, 

lebo ona je z Jamajky povodne a celkovo tá černošská angličtina je pre mňa taká, že mám čo robiť, aby som 

stíhala rozumieť. A zakaždým som sa jej pýtala, že prepáč, že nerozumiem. Ale ona bola veľmi zlatá a hneď 

som na nej videla, že to je silná žena, ktorá napriek tomu, že tam robí dlho, tak ona si robí svoje a potom 
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ide domov a má nejakú rodinu, s ktorou je šťastná. To bolo vidno na nej. Že ona nerieši také veci, lebo ona 

rieši niečo úplne iné, niečo hodnotnejšie, než boli tie veci okolo tej práce a hlavne v tom sklade, v tom 

prostredí.  

No a potom som sa s ňou častejšie dávala do reči a rozprávala som jej o sebe, čo robím, čo študujem, prečo 

som tam a fakt sme sa sem tam bavili o takých veciach. A ja som bola strašne šťastná, lebo aj keď to bolo 

zopár viet za deň, tak mi to dalo fakt veľmi veľa. Možno ani nejde o to, že čo konkrétne sme rozprávali, ale 

ide o to, že aká ona je. Že ona mi tým pomohla. Lebo celkovo si myslím, že ľudia si práve týmto pomáhajú. 

Že ja na nej vidím, ako berie veci, ako sa správa a celkovo aká je a to mi vie pomôcť najviac. Že ja si viem 

z toho niečo zobrať a že sa z toho viem naučiť. A presne o tom bol náš vzťah. Ona ma nejakých 

päťdesiatosem rokov, čiže je to pani, ale akože správaním a tým prežívaním bola veľmi mladá. Fakt som 

mala pocit, že ma má veľa čo naučiť. A fakt najkrajšie bolo to, keď som tam bola tie posledné dni a zase 

nás dali robiť spolu. A ona mi vravela, že už choď z tade preč, lebo nemáš tu čo robiť medzi tými ľuďmi a 

choď robiť toto, čo máš. Že toto fakt nie je pre teba. A ja že hejhej, ja viem, že ja už odchádzam. A úplne 

krásne bolo, keď mi potom povedala, že ona tam má iba tri kamarátky. Dve černošky a mňa. A ja som úplne 

ostala taká, že vau, ani to neviem opísať. Veľmi som si to vážila. Akože v takom prostredí nájsť takého 

človeka a naučiť sa od neho toľko vecí bolo pre mňa fakt veľmi silné. A povedala som jej, že ja o nej spravím 

knihu. A ona sa smiala, ona to brala tak zo srandy, hej hej, že dobre. Takže tá knižka XY rozpráva ten príbeh. 

Má to také kapitoly a zachytáva také útržky našich rozhovorov. A to sú vlastne reálne veci všetko. Takže sú 

to vlastne tie naše rozhovory, s tým, že celá tá kniha je o tom, ako už ten názov hovorí, že moje zamyslenie 

nad tým, že či stačí jedna kniha na to, aby si človek uvedomil to, ako si ľudia navzájom pomáhajú. Že niekedy 

stačí vraj že jedna fľaša vína na to, aby niekto našiel nejakú pravdu v sebe. A práve preto som dala aj ja taký 

názov. Ono aj na začiatku je také maličké venovanie a píše tam, že všetkým, ktorí si pomáhajú. A tiež to je 

myslené na to, že jak sa ľudia navzájom ovplyvňujú a učia od seba. 

A páči sa mi na tom to, že v podstate sme si boli úplne cudzie, z úplne iných svetov a aj vekovo, aj všelijako 

ale niečo nás predsa spojilo v tom prostredí, v ktorom sme boli. A možno práve aj tým si to človek viacej 

váži, že práve v takom prostredí dokáže byť niekto, kto ho ovplyvní.  

 

„Možno že si zle pamätám, ale bola tam len tá černoška Emily alebo bol tam aj niekto iný?“ 

Nie, bola tam ešte jedna paní, ešte staršia paní. To je tá druhá kapitola. S ňou to bolo možno trošku o niečom 

inom. Že tiež som cítila také niečo, že tiež nás niečo spája, ale u nej napríklad, ako to mám napísané tuto, že 

závan z púšte, strašná diaľka a v zátvorke že pokore. Lebo práve z nej som zakaždým, keď som sa s ňou o 

niečom bavila, tak som cítila takú veľmi silnú pokoru. Neviem prečo to bolo a že čo vlastne to bolo, ale 

snažila som sa jej veľmi pomáhať. Lebo fakt to je taká staršia paní a keď som videla, že má dvíhať nejaké 

ťažké krabice, tak som tak nenápadne prišla, aby to nevideli tie ženy, tie tábory tých žien, ktoré by s tým 

mali asi problém, že prečo robím za ňu, ale stále som sa snažila jej pomáhať, lebo mi trhalo srdce, keď som 

videla, že ona asi už nevládze až tak pracovať, ale musí, lebo tiež ma nejakú rodinu. Ja neviem, ako musela 

som jej pomáhať lebo nemohla som sa pozerať na to, že jak sa trápi a fakt som cítila takú zvláštnu pokoru 

v tom celom. Neviem, veľmi zaujímavé pocity má človek, keď je niekde ďaleko preč a je tam sám. A si 
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myslím, že vtedy najlepšie spoznáva aj sám seba. A hlavne o tom to je. Že ani nie spoznať tých nových, 

cudzích ľudí, lebo za ten čas ich asi až tak nespoznáš, ale že hlavne o tom sebapoznaní nejakom. A že si 

uvedomíš fakt tie hodnoty, že predsa sme ľudia všetci a že pokora je úplne normálna aj keď sa v dnešnom 

svete fakt vytráca a že keď si v tom svojom komfortnom svete, kde žiješ stále a kde máš svoje zázemie. Že 

možno si neuvedomuješ až tak práve tieto veci. Že možno tam je taký návrat k tomu, že si uvedomíš, tak 

toto sú tie hodnoty, o ktorých akože viem, ale sem tam na nich zabúdam. Že v tom mojom komfortnom 

živote a svete sa mi neukazujú v takom svetle. Čiže tá druhá časť tej knihy je o tej staršej pani a vlastne o 

takej pokore, o slzách šťastia v očiach.  

 

„Môžeš ak chceš teraz vybrať tie dve strany, pre teba dôležité.“ 

Tak ako ku všetkým sa mi viaže niečo, ale toto je celkom taká moja obľúbená spomienka práve na tú Emily. 

Na tej ilustrácii to nie je až tak vidieť, ale išlo o to, že jeden deň sme dostali také veľmi farebné kvetované 

nohavice, ktoré sme museli vešať na vešiaky a žehliť. Ani neviem prečo mám na to takú peknú spomienku. 

Ale môže to byť tým, že to bolo prvý krát, kedy som sa odvážila s ňou tak otvorene rozprávať. Že predsa 

akože keď sa bavíš s o dosť staršou osobou, že si nedovolíš sa s ňou baviť ako s kamarátkou. Ale v ten deň 

som si uvedomila, že ona ma asi tak fakt berie, že nerobí rozdiely vekové. Ako aj tak v angličtine sa nevyká, 

takže už len to je iné než u nás a proste som sa jej len tak spýtala, že sa jej páčia tie nohavice. Lebo som 

vedela, že je z Jamajky a také farby a všetko a ona že, nie sú zle, ale že na ňu sú príliš farebné. A ja že čo, jak 

to je možné. Že je z Jamajky a tam predsa sú také divoké farby vo všetkom, aspoň ja si to tak predstavujem. 

Ja som jej na to povedala, že podľa mňa sú úplne super, že krásne farby. A ona vedela, že študujem výtvarnú, 

a tak sa tešila, že som s ňou vedela pokecať o takej veci a sa mi to spája s tým teda, že fakt prvý krát to bolo 

medzi nami také že kamarátske.  

A ešte sa mi páči aj táto, lebo keď som bola v tom zahraničí, tak som si začala kresliť také tie domčeky a sa 

mi fakt páčia. Že sú fakt také iné ako u nás. Tie uzučké domčeky, tie schodiská v nich, tá pivnica. A celkovo 

tá atmosféra toho mesta. Ono je to veľmi zaujímavé mesto, aj pekné, ale nechcela by som tam žiť, lebo je 

príliš veľké pre mňa. Ale tá architektúra ma tiež nejak ovplyvnila a ako to vidno na tej dvojstrane, tak mám 

aj teraz, že keď sa kreslia nejaké domy, tak ma hneď napadne taká tá ulica toho mesta. Že to ma tak vizuálne 

ovplyvnilo, že som si to tak zapamätala. Aj som si dosť často fotila tie domy, keď sme išli po ulici a potom 

som sa ich aj učila kresliť. Čiže aj toto ma si myslím celkom ovplyvnilo.  

 

„Ja by som sa ťa ešte chcela opýtať, bez čoho si myslíš, že nedokážeš alebo nemôžeš tvoriť?“ 

Práve si myslím, že teraz dosť v sebe riešim takú vec, že sa bojím odchodu zo školy. Lebo práve to je miesto, 

kde sa mi tvorí zatiaľ najlepšie. Neviem, ako to bude potom. Možno nájdem nejaký ateliér, kde sa tiež bude 

robiť fajn. Ale práve tu nejde o to miesto, o to, že mám veľký ateliér v škole, kde mám svoj stôl a zaberám 

veľkú časť zeme a že je tam dosť miesta. Tam ide presne o to, že nebudem medzi tými ľuďmi, ktorí tiež 

tvoria a ktorých mám rada a medzi ktorými sa mi tvorí veľmi dobre. Ono to podľa mňa veľmi záleží na tej 

tvorivej energii, ktorá v tom ateliéri je. Lebo keď jeden človek, dvaja, traja začnú robiť nejaké veci, tak ma 

to tak nejak automaticky motivuje alebo inšpiruje k tomu, aby som začala aj ja. A celkovo si myslím, že sa 
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veľmi, veľmi navzájom ovplyvňujeme. Taká tá komunita tých spolužiakov. Trávime jednak spolu 

neskutočne veľa času, lebo sme stále v škole a fakt sa veľmi navzájom ovplyvňujeme v tej tvorbe. A toho 

sa bojím doslova. Niekto sa čuduje, že - o, že už končíš školu, že super. A ja poviem, že nie nie nie, že vôbec 

to nie je super. Lebo práve na tej škole mám čas, priestor a ľudí na to, že by sa mi tvorilo dobre a žeby som 

to vôbec mohla robiť. Lebo fakt po škole to nevidím až tak reálne s tým, že budem musieť pracovať. A že 

toto bol taký zatiaľ najlepší čas na to, aby som mohla riešiť práve také tie svoje veci a svoje knižky a čiste 

svoje nápady. Že to bol taký čas na osobný prejav. Trošku sa bojím, že čo bude, keď budem musieť riešiť 

ostatné veci. Iné veci, prácu. Že či vôbec budem mať čas a energiu na to, aby som mohla aspoň niečo tvoriť 

vieš. Aj keď si myslím, že ono sa to dá stále. Že nemusím teraz vytvárať monumentálne maľby, ale že aj 

pomedzi tú prácu si nakresliť aspoň niečo a cez víkend to namaľovať. Ale to je fakt to, čo si ani nechcem 

predstaviť. Opustiť tú komunitu ľudí, ktorá ostane na tej škole, lebo sú mladší odo mňa a že už budem 

musieť byť bez nich. A nepáči sa mi to a preto by som chcela možno skúsiť ešte ísť ďalej v tom štúdiu. 

Len je to práve ťažké. Lebo máme takú situáciu, že sa to technicky veľmi nedá teraz, lebo profesori sa budú 

meniť. Uvidíme no. Ja to skúsim na inom obore, na tej maľbe by som chcela. Ale neviem, či bez toho 

nebudem vedieť tvoriť, ale keď sa pýtaš, že bez čoho si neviem predstaviť tvoriť, tak to je práve tá tvorivá 

atmosféra, ktorú vytvárajú iní ľudia naokolo, čo tiež tvoria svoje veci. A to bude také myslím najťažšie. 

Presne taký zlom, že keď skončíš školu a začínaš žiť normálny život, tak si myslím, že toto bude pre mňa 

najťažšia vec na tom. A neteším sa veľmi na to.  

Som hlavne zvyknutá na to, lebo som šiesty rok na škole a pred tým som bola štyri roky tiež na strednej, 

kde sme tiež všetci tvorili v jednom ateliéri spolu, tak predsa po tých desiatich rokoch takej skúsenosti je mi 

ťažké si predstaviť, že zrazu si budem robiť v obmedzenom čase niekde sama. Nechcem teraz pôsobiť 

takto, že budem sama, ale aj keď sa možno sem-tam stretnem s tými ľuďmi, tak aj tak už to nebude také, že 

som súčasťou toho nášho ateliéru. Nechcem povedať, že to bude zlé, ale mám z toho také mierne obavy, 

že predsa je to taká zmena, ktorá je po dlhom čase a ja som si vlastne zvykla takto fungovať a tvoriť, že 

takto je mi dobre.  

Aj s Martinom sme to x-krát riešili, že čo po škole, lebo on to tiež tak možno podobne vníma. Ale tiež som 

mu vravela, som ho chcela povzbudiť, že proste stále je len teraz. Nikdy nie je to potom. Si uvedomiť, že 

načo si budem teraz kaziť ten koniec, tú moju záverečnú prácu tým, že sa budem obávať, čo bude potom 

vieš že. To po prvé, a po druhé, keď akože verím v to, že mám tvoriť a fakt to mám rada, tak si myslím, že 

nejaká cesta sa nájde. Hoci by to malo byť zo začiatku tak, že popri nejakej inej práci, ale budem musieť 

tvoriť, lebo bez toho to nepôjde. 

 

„Chcela som sa ťa ešte opýtať, podľa akého kritéria si sa rozhodla, že si vyberieš práve tie tri obrazy a dve 

knižky, ktoré si mi predstavila?“ 

Tak myslím, že taký prvý nápad vybrať tie knihy bol o tom, že som chcela, aby to boli knihy, o ktorých viem 

niečo také povedať. Lebo tak napríklad mala som tam ešte tú knihu, že Alica v krajine zázrakov, ale tak to 

nie je moja kniha. My sme dostali úlohu ilustrovať to, ale koncept a príbeh celkovo, že to nie je moja 

záležitosť, o ktorej by som vedela rozprávať. A teda hlavne som asi chcela rozprávať o nejakom príbehu. 
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Nie čiste iba napríklad výtvarnej stránke alebo o ilustráciách, ale že mi to prišlo asi viacej fajn, aj keď tam 

bude nejaký príbeh ku tomu. Takže asi som vyberala to, do čoho som vložila nejaké pocitové veci, žeby to 

nebolo len rozprávanie o tej výtvarnej stránke, o dizajne tej knihy, ale že viacej ma baví rozprávať, keď tam 

je nejaký ten môj príbeh a emócie, pocity. Že je to aj pre mňa zaujímavejšie. Že je to aj viacej o živote si 

myslím, že cez tie príbehy, čo si rozprávame o knihách, tak sa to vlastne dá chápať v takom širšom zmysle, 

že je to fakt zo života, čo sa deje a má to pre mňa nejaký zmysel. 

 

„Ešte posledná otázka. Vec, čo ma zaujala, väčšina umelcov podpisuje svoje veci. A všimla som si, že ty 

nejak tie podpisy tam nemáš na tých svojich obrazoch, že tam si mala podpísaný len ten jeden obraz.“ 

No to je celkom také zvláštne. Akože keď sa nad tým tak zamyslím, že ktoré veci podpisujem a ktoré nie, 

tak tie obrazy som nemala podpísané. A rozmýšľam, že či vôbec mám nejaké obrazy popodpisované, ale 

možno že ani veľmi nie. Akurát u nás je to také, že keď študujeme grafiku, tak vlastne všetky tie grafické 

techniky, čo robíme, tak to sú grafické listy, ktoré majú signovanie a vtedy si to podpíšeš a napíšeš, koľký 

výtlačok z koľkých to je a vlastne pri tomto sa to robí stále. Ale pri tých voľných veciach, ale pri tých 

ilustráciách, tak tie nepodpisujem nikdy, lebo ono v podstate je to proste vec, ktorú buď viažem do knihy, 

tak to podpisovať nesmiem, lebo nejaký podpis v strede knihy by bol celkom vtipný alebo aj keď to idem 

robiť v počítači, tak to tiež nebudem podpisovať, lebo v rámci tej knihy nepodpisujem žiadne veci práve z 

tohto dôvodu, že ono je meno napísané na tej obálke. Že tá kniha má moje meno. Akože ja viem, že sa 

pýtaš hlavne na tie obrazy, ale rozmýšľam, že asi ani veľmi nie a už keď tak, tak skôr ma baví to podpisovať 

práve nejakou značkou. Že ani nie priezvisko, ale skôr si nájsť nejakú svoju značku, ja neviem, či už to bude 

nejaká sova alebo líška alebo aj z tých písmen. Ale je to myslím aj celkovo viacej také moderné, ale aj viacej 

sa to teraz využíva, že ľudia, nie že ich nebaví ten starý spôsob podpisovania sa, ale že aj v tomto to ide 

dopredu. Že ľudí fakt baví nájsť si práve nejakú svoju značku a možno aj tak jak to funguje v grafity vieš, 

že tá značka hovorí za teba tým ľuďom, o ktorých chceš, aby vedeli, že je to tvoje. Aj včera sa stala taká vec 

v škole, že kámoš išiel podpisovať také tie svoje grafiky, ktoré zvykneme pekne podpisovať priezviskom, 

ako to má byť, a on zrazu sa pozrel na mňa a že bože mne sa to už nechce podpisovať takto. Že on si 

jednak rieši také tie svoje mená v rámci tých grafity, ale fakt ide o to, že mám pocit, že u súčasných ľudí, 

ktorí riešia umenie, že aj v tomto ako keby nastala... v celej tej postmoderne, že všetci majú pocit, že všetko 

tu už bolo, tak sa snažia tie veci riešiť inak a hlavne si myslím, že tak pocitovo. Že mne už sa proste nechce 

písať to moje meno, priezvisko, že ja si vymyslím dačo, čo ma viacej baví. Neviem, asi som sa veľmi zakecala 

o tom, ale snažím sa opísať, ako to vnímam ja, to podpisovanie vecí. Lebo mi to príde trošku fakt, nie že 

zastaralé, ale možno nudnejšie. Že už keď podpísať, tak presne tak, ako ty riešiš svoje veci. Že keď sme 

vraveli, že nejaké zábavné, vtipné, tak možno aj ten podpis, už keď ho tam dám, tak aby bol viacej taký 

nejaký uletený, jak tie veci. Že sa tým podpisom nebudem hrať na to, že ale ja to berem vážne, toto je môj 

podpis, toto som ja. Ale skôr tak ako voľne k tomu nejak. Už dávno som nenamaľovala obraz, ktorý by 

som dokončila, ale myslím, že teraz, keď budem maľovať tie veci na diplomku a budú tam aj nejaké plátna, 

obrazy, tak asi skôr to budem riešiť práve nejakou tou značkou. Že tam dám nejaký ihlaník a do toho nejaké 

písmenko a toto je môj podpis. Ešte je tam jedna vec, čo mňa s tým podpisom zaujíma, a to je to, že fakt 
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mám niekedy pocit, že ten podpis dokáže vyrušovať v tom obraze. Že čiste z toho výtvarného pohľadu, 

fakt mi príde miestami nevkusné dať nejaký čierny podpis na biele plátno, ktorý ma ruší v tom vnímaní 

obrazu. Že ono to možno aj s týmto nejak funguje. Že už keď to písmo riešim tak, aby bolo súčasťou tej 

ilustrácie alebo toho obrazu, tak potom aj ten podpis je nejaký prvok, ktorý potrebujem, aby tam celkovo 

nejak sedel do tej kompozície tej veci, ktorú robím. A  potom to začínam riešiť, či ho tam vôbec dať a keď 

hej, tak aby tam nejak nekričal, nevytŕčal z tej maľby. Lebo nie je to to najpodstatnejšie na maľbe, čo chcem 

spraviť vieš. 


