S

Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku | 31. 5. – 22. 7. 2018
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves | 27. 7. – 24. 11. 2019

záhady záhrady
„Naša krajina je svojou krásou veľmi zvodná a niekedy vedie maliara k tomu,
aby zobrazil jej krásu, namiesto toho, aby sám krásu vytvoril. Tomuto zvodu
treba odolať a vybrať si z krajiny len to, čo možno výtvarne spracovať, ostatného sa treba vzdať.“
Ester M. Šimerová
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Gustáv Mallý, Maximilián Schurmann,
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Ester M. Šimerová, Viera Kraicová,
Ján Berger, Ján Hrnčiarik,
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Jana Nováková,
Amálka Ľudmila Valenčíková
a výber z tematických kolekcií
keramických plastík Jozefa Sušienku
a Milice Podstrelencovej.
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Peterajová. Ľudmila: Ester M.-Šimerová. Bratislava: Petrus
/ Slovart s.r.o., 2014
Abelovský, Ján / Bajcurová, Katarína: Výtvarná moderna
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Záhrada je špecifickým útvarom, umelo organizovaným výsekom krajiny. Je vytvorená zásahom
človeka a ako kreatívny počin môže byť sama umeleckým dielom. Záhrada sa neustále mení a vytvoriť
ju tak, aby bola pekná nielen v okamihu vzniku, ale aj
po uplynutí istého času, či v každom ročnom alebo
dennom období, si vyžaduje veľkú dávku vedomostí,
ale aj tvorivosti, predstavivosti.
Spočiatku záhrady vznikali preto, aby si človek ohradil kúsok z voľnej prírody, aby sa v ňom cítil bezpečne. Neskôr sa zakladanie záhrad začalo považovať
za najvyššie umenie, v ktorom sa spájala architektúra so sochárstvom i maliarstvom. V mnohých
kultúrach bola záhrada považovaná za akýsi obraz
raja a venovali jej patričnú pozornosť. Dokonca jedným zo siedmich divov sveta sú práve záhrady.
Vo výtvarnom umení býva záhrada často témou
hodnou samostatného stvárnenia, či prostredím
rámcujúcim iný žáner. Môže byť ale aj laboratóriom,
v ktorom si umelci vytvárajú svoju krásu a ktoré im
slúži pre odskúšanie a aplikovanie určitých výtvarných názorov, postupov, smerov a štýlov. Výstava
Záhady záhrady prezentuje prístup vybraných
autorov od začiatku 20. storočia po súčasnosť
k problematike záhrady ako téme v rámci žánru
krajinomaľby, či scéne pre príbeh, prostrediu navodzujúcemu atmosféru, ale aj ako k výtvarnému
problému či výzve.
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GUSTÁV MALLÝ (1879, Viedeň – 1952, Bratislava).
V rokoch 1894 – 1898 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe a v rokoch 1898 – 1900 na
Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch. V roku 1901 – 1902 bol na ročnom študijnom
pobyte v USA, po návrate žil krátko v Skalici, Vinosadoch, Pezinku, v roku 1911 v Petržalke. V Bratislave
pedagogicky pôsobil na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT a tiež na Pedagogickej fakulte UK.

Mallý vo svojich začiatkoch priniesol do
nášho prostredia v rámci stredoeurópskeho impresionizmu, luminizmu, podnety z ďalšieho stredoeurópskeho kultúrneho centra z Drážďan. Bol skôr programový figuralista a koncentroval sa na
vidiecke témy a folklórny žáner. Jeho ranné diela nesú v sebe stopy akademizmu
a rigorózneho prístupu k výskumu svetla,
najmä v interiéri, s jeho dominanciou nad
farbou.
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Plenéru sa Mallý venoval len okrajovo. Avšak
v období, keď sa usadil v Petržalke, vzniklo niekoľko
krajinárskych kompozícií, v ktorých sa prejavuje
voľnejšie narábanie so svetlom s efektami blízkymi
impresionizmu. Dielo Park v Petržalke (okolo 1911)
vzniklo na začiatku tohto obdobia. Gustáv Mallý
v ňom zachytil atmosféru prvého verejného parku
v strednej Európe, ktorý začal písať svoju históriu
v dobách osvietenej panovníčky Márie Terézie. Park
bol vyhľadávaným miestom na vychádzky, jeho
základ tvorili aleje v tvare osemramennej hviezdy,
neskôr do neho pribudli sochy a aj architektonické
prvky, napr. architektúra pôvodnej veže františkánskeho kostola. Mallý sa v obraze koncentroval na
priehľad medzi vysokými stromami, ktoré lemujú
trávnatú plochu. Perspektíva vedie pohľad k architektúre vo vrchole úbežníka. Rozmaľované koruny
v odtieňoch zelenej a s rôznou intenzitou svetla sa
otvárajú modro-bielej oblohe s jemne fialkovým
chvením. Farebné akcenty, hlavne teplé tóny červenej, vnáša do obrazu dekoratívna ornamentálna
kruhová kvetinová výsadba v popredí a za ňou plastika vkomponovaná do kruhu na rázcestí.
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MAXIMILIÁN SCHURMANN (1890, Štvrtok na
Ostrove – 1960, Bratislava). V rokoch 1907 - 1914
študoval na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni
a následne 1914 – 1918 na Académie Julian v Paríži.
Po skončení školy sa dočasne usadil v Nitre
a v rokoch 1920-25 pracoval aj v Paríži. V roku 1929
sa natrvalo presídlil do Bratislavy, tu krátko viedol
vlastnú maliarsku školu a pedagogicky pôsobil aj na
Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT.

Absolvent viedenskej akadémie odišiel
na ďalšie štúdiá do Paríža, odkiaľ to bolo
už len na skok do Giverny. V tejto dedine už od roku 1883 žil a tvoril jeden zo
zakladateľov francúzskeho impresionizmu Claude Monet. Okolo svojho domu
budoval pestrofarebnú kvetinovú, ale aj
vodnú záhradu s povestnými leknami.
Prekrásne Monetove záhrady, mnohokrát
zobrazované v jeho dielach z neskoršieho
obdobia tvorby, môžete v Giverny
dodnes navštíviť.
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Maximilán Schurmann sa v roku 1914 s Monetom
osobne zoznámil. Čerstvý absolvent ovplyvnený
viedenským akademizmom sa stretol s jedným
z najspontánnejších prejavov francúzskeho impresionizmu. Bola to krátka, približne rok trvajúca epizóda, avšak výrazne ovplyvnila Schurmannovu tvorbu. Najbezprostrednejším prejavom tohto očarenia
sú plenéristické diela, ktoré vznikli práve v Giverny.
V rámci krajinárskych motívov sa téma záhrady
sama priam ponúkala na stvárnenie, Schurmann
dokonca maľoval priamo v Monetových záhradách.
Z tohto obdobia pochádzajú aj obrazy Záhrada
Clauda Moneta a Záhrada v Giverny (oba 1914).
Mladý Schurmann sa v nich pokúsil nadviazať na
impresionistickú tradíciu. Tomu zodpovedá snaha
zachytiť svetelnú atmosféru v záhrade, i rozihraný
maliarsky rukopis, založený na krátkych nepravidelných ťahoch štetca v korunách stromov či rastlinách.
V diele Záhrada Clauda Moneta do kompozície
s vysokým stromom pri vodnej ploche a s mostíkom
v pozadí umiestňuje ženskú figúru v svetlých šatách,
čím rozjasňuje tôňu pod korunou stromu a vytvára
kontrast modro-zelenej farebnej škále.
V zásade pokojnú atmosféru výjavu narúša farebným chvením, náznakom diagonál naklonených stromov, ale aj rozložením svetlých tónov; svetlo presvitajúce pomedzi koruny stromov v pravom hornom
rohu osvetľuje vľavo dole umiestnenú ženskú figúru.
Schurmannove diela sú dôležitou súčasťou oneskorenej epizódy impresionizmu v hornouhorskom
maliarstve. V čase, keď v stredoeurópskom prostredí rezonoval luminizmus ako špecifická podoba
impresionizmu, pretaveného aj tzv. „maďarským
barbizonom“, Schurmann ako jediný slovenský
výtvarník nadviazal priamo na monetovský impresionizmus.
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JANKO ALEXY (1894, Liptovský Mikuláš – 1970,
Bratislava). Študoval na Akadémii výtvarných umení
v Prahe u prof. Loukotu, Bukovaca, Pirnera a Švabinského. Absolvoval v roku 1925. Už počas školy
podnikol študijné cesty po Slovensku a absolvoval
študijný pobyt v Paríži. Okrem vlastnej výtvarnej
tvorby pôsobil aj ako pedagóg, venoval sa organizátorským aktivitám a bol literárne činný.

Neznačené dielo nazvané Kláštorná
záhrada (1930-40), ktorého autorstvo je
prisudzované Alexymu, zobrazuje záhradu evanjelickej fary v Modre. Nie je typickým dielom v Alexyho tvorbe, ktorý
najmä v dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov usiloval o výtvarný výraz
slovenskej krajiny a ľudu. Za tým účelom
hľadal optimálne tvary, vyabstrahované
línie a veľké plochy, uprednostňoval
umiernenú, často zemitú farebnosť.
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Prezentovaný obraz sa z tejto i nasledujúcej línie
úplne vymyká. V rámci jeho tvorby mohol vzniknúť
pravdepodobne po období monumentalizujúcej štylizácie, v čase po skončení spolupráce s Bazovským
a pred usadením sa v Bratislave, s čím súvisela aj
zmena v tematike v prospech mestských, komornejších motívov, ale aj hľadanie a zmena rukopisu,
či príklon k technike pastelu.
Predmetná maľba odhaľuje maliarsku remeselnú
zručnosť svojho tvorcu, schopnosť pracovať
s trojdimenzionálnym priestorom a perspektívou,
pozorovať a zobraziť detail, zjemniť rukopis, citlivo
narábať s bohatou farebnou škálou. Obraz je v podstate zaznamenaním priestoru záhrady s využitím
krátkych ťahov štetca v prospech svetelnej hry.
Olejomaľba hýri farbami, predovšetkým množstvom
odtieňov zelenej prežiarenej slnečnou atmosférou.
Autor na nej zobrazil neveľkú farskú záhradu rámcovanú architektúrou fary a kostola, organizovanú
do štvorca vnútorného dvora s arkádami. Záhradu
s nepravidelným usporiadaním, s kamennými
a keramickými dekoráciami, dokonca s plastikou
trpaslíka. No predovšetkým s bujnou, sviežou, rozmanitou najmä úžitkovou výsadbou; viničom, zeleninovými záhonmi, liečivými bylinami, ale aj okrasnými
rastlinami, predovšetkým ružami a ľaliami. S farbami, vôňami a hlavne špecifickou pokojnou preslnenou atmosférou.

no
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Július Jakoby je jedným z najvýraznejších
zjavov expresionizmu na Slovensku
v medzivojnovom období. Jeho tvorba
nesie stopy viacerých vplyvov, ranné dielo ovplyvnil cézannovský protokubizmus,
ale aj štýlovo namiešaná maďarská secesia a symbolizmus, či čiastočná nadväznosť na košickú modernu.

JÚLIUS JAKOBY (1903, Košice – 1985, Košice).
Po krátkom štúdiu na súkromnej Slobodnej výtvarnej kresliarskej a maliarskej škole A. Podolínyiho
v Budapešti sa v roku 1922 vrátil sa do Košíc, kde od
jesene navštevoval večerné kurzy kresliarskej školy
E. Króna. Už v roku 1924 s úspechom vystavoval
vo Východoslovenskom múzeu na výročnej výstave
poslucháčov. V rokoch 1926-1928 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti).
Štúdiá v druhom ročníku prerušil a vrátil sa do Košíc,
kde žil až do konca života.
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Jakoby je bytostný figuralista. Zachytáva rôzne scény bežného života, od intímnych cez sentimentálne
až po komické či pikantné. Obrazy každodenného
života košickej periférie poníma ako ľudové divadlo
v štýle commedia dell´arte. V tomto duchu výjavy
štylizuje do pre neho príznačnej grotesknej formy
zámernou deformáciou postáv, maľovaných často
z nadhľadu alebo podhľadu, zvýrazňovaním či predimenzovaním niektorých detailov, preexponovávaním
výrazu tváre, gesta či veľkosti rúk.
Záhrady v Jakobyho tvorbe patria k jeho typickým
motívom, zvlášť letné záhrady so zberom úrody,
plné farebnej expresie i rukopisnej dynamiky.
Z vyššie uvedeného však je zrejmé, že záhrada
v Jakobyho diele je len výnimočne samostatnou témou. Jednou z mála výnimiek sú Záhrady v Žarnove
(1954), no záhrada je pre umelca zväčša priestorom, v ktorom sa odohráva určitý príbeh. Niekedy
je rovnako dôležitá ako samotný výjav, dopovedá ho
a je nositeľom významov a symbolov, ako napríklad
rajská záhrada v zámerne naivnom obraze Adam
a Eva (1933). Inokedy je „len“ rámcom, vecne lokalizuje samotnú figurálnu kompozíciu, ako je tomu
v diele V záhrade (1935). Často sa objavuje ako
bizarná scéna, na ktorej sa odohráva zachytený okamih, či ako prostredie pre zľahka unavenú Spoločnosť pri stole (1950-55). Aj v neskoršom diele
V záhrade (1963) záhrada pri dome rámcuje scénu,
vytvára intímny a trochu pitoreskný priestor pre letne ospalé posedenie skôr mlčiacej, ako diskutujúcej,
no najskôr možno znudenej trojice pri prázdnom
stole. Jakoby neváha parodovať ani svojich najbližších a ironizujúco si vychutnáva komicky-melancholickú štylizáciu celého výjavu. V maľbách z neskoršieho obdobia tvorby ešte zintenzívňuje kolorit,
hedonisticky si užíva výraznú farebnosť, živelnosť
expresívneho maliarskeho gesta, silu účinku vášnivého a nepokojného rukopisu a deformujúcej línie.
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ESTER MARTINČEKOVÁ ŠIMEROVÁ (1909,
Bratislava – 2005, Liptovský Mikuláš). V čase gymnaziálnych štúdií navštevovala zároveň súkromnú
maliarsku školu Gustáva Malého. V roku 1927 odišla
študovať maliarstvo do Paríža, do roku 1929 študovala na Académie Julian, potom na Académie de l´art
moderne. Škola bola strediskom kubistickej výchovy,
jej učiteľmi boli Léger, Marcoussis, Ozenfant, kompozíciu vyučovala ruská konštruktivistka Alexandra
Exter. Od roku 1930 navštevovala Šimerová v Paríži
jej súkromnú maliarsku školu.

Alexandra Exter viedla študentov k pochopeniu zákonov maľby ako kompozície
čistých geometrických foriem s dôrazom
na farebné rytmy. K pochopeniu sily línie,
organizujúcej plochu obrazu, i významu
textúry maľby a úlohy materiálu. Tieto
princípy Šimerová obohatila o prírodné
tvary a harmónie farieb, ako aj zakomponovaním vnútorných, duchovných
presahov.

Záhrada sa ako samostatná téma v tvorbe
autorky objavila až v roku 1967 v koláži Záhradná
architektúra. V obraze Záhony (1986) autorka
usporadúva záhradu ideálnym spôsobom nie
v zmysle ekologickom, ale estetickom. V pôdoryse
záhrady radí k sebe rôzne štruktúrované farebné
plochy, evokujúce secesnú ornamentiku Klimtových
plátien, avšak v presnom, racionálnom kompozičnom usporiadaní a ohraničení.
Výraznejšie sa autorka téme záhrad venovala až na
prelome 80. a 90. rokov. Kompozície najprv vznikali
ako koláže; Záhrada s vykopávkami, Jarná záhrada,
Letná záhrada, Jesenná záhrada, Zimná záhrada,
Modrá záhrada (1988), Zelená záhrada (letná),

10

Záhrada s vtákom (1989), Opustená záhrada (198789). Autorka v nich projektovala svoju krásu
z drobných presne rezaných, precízne a citlivo
zoskupovaných farebných papierových plôšok.
Na záhradu zväčša nazerá zhora, vytvára svoje
vlastné pôdorysy, v nich „vysádza“ zoskupenia záhonov, kamenné chodníčky a dlažby, pieskové plochy.
Vychutnáva si farebné premeny záhrady v rôznom
období, farbou navodzuje atmosféru sviežeho
letného rána i chladnej zimy. Používa statickejšie,
prísnejšie centrálne usporiadanie (Zimná záhrada),
meditatívne pokojné rozloženie línií a plôch kompozície odkazujúce k zenovým záhradám (Japonská
záhrada), ale aj dynamickejšiu mierne zvlnenú kom-

pozíciu (Záhrada s vtákom), či diagonálne dynamické
usporiadanie odtieňov žiarivej červene, vyvažované
pokojnými okrami (Jesenná záhrada). Načrtne aj svoj
vzťah k starovekým kultúram (Záhrada s vykopávkami). V zásade ale možno povedať, že tému záhrad
riešila v duchu svojich konštruktivistických východísk
ako uzatvorený špecificky organizovaný priestor,
v ktorom hľadá ideálne kompozičné usporiadanie,
proporcie a farebné vzťahy.
Autorka sa stotožnila s myšlienkou, že záhrady sú
v každej civilizácii uchovávaním spomienky na raj,
ktorý bol vždy záhradou. Niektoré z týchto kompozícií na začiatku 90. rokov ešte transponovala do
olejomalieb (Japonská záhrada, Záhrada s vykopávkami a i.), kolekciou záhrad sa jej tvorba uzatvorila.
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VIERA KRAICOVÁ (1920 Modra — 2012 Bratislava). V rokoch 1940 — 1944 študovala na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Schurmann, M. Benka, G. Mallý, E. Lehotský,
V. Droppa) a v rokoch 1945 — 1950 na Akadémii
výtvarných umení v Prahe (prof. K. Minář, J. Želibský). V rokoch 1952 — 1955 pôsobila ako asistentka
na VŠVU v Bratislave. V roku 1955 začala tvoriť
v slobodnom povolaní. V roku 1966 sa presťahovala
do Bratislavy, kde žila a tvorila do konca života.
Venovala sa monumentálnej a ilustračnej tvorbe,
kde získala množstvo ocenení.

Charakteristickými znakmi tvorby
Viery Kraicovej sú kompozície na hranici
abstrakcie, maliarska expresia na hranici gestickosti a torzovitosť nejasných
a neidentifikovateľných postáv. Autorka
vo svojom programe spontánnej maľby
vedome narábala s detskou kresbou,
s naivizujúcimi formami a s výraznými
farbami, ktoré v jej maľbe spoluvytvárali
základné lyrické naladenie. V jej dielach
sa prelínal figurálny prejav s abstraktným
a prvky lyrickej a gestickej abstrakcie. Jej
tvorba, smerovala k lyrickej abstrakcii, no
nebola takmer nikdy celkom abstraktná.
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Kraicová tvorila kompozície farebnou škvrnou, resp.
plochou, a krehkou líniou. Farbou zároveň maľovala
i kreslila a v duchu bezprostredného záznamu vyjadrovala momentálne duchovné rozpoloženie. Autorka
je považovaná za jednu z najvýraznejších koloristiek
slovenskej maľby. Z takejto farebnej perspektívy sa
kompozícia Stemnelá záhrada (1966) javí v tvorbe
Kraicovej ako atypická. Temné šedé, antracitové až
čierne tóny sú v kontraste s jej dielami plnými farebnej erupcie. Avšak z pohľadu 60. rokov 20. storočia,
kedy autorka začala ponúkať nové cesty výtvarného vyjadrovania, ho môžeme považovať za jeden z
hľadačských (ne)farebných experimentov. Nakoniec,
téma nočnej záhrady ladila s lyrickým nastavením
jej programu a v istej dávke abstraktnosti, zmazávania rozdielu medzi predmetným a nepredmetným
zobrazovaním, v premene formy na znak, zapadá
dielo do celkového kontextu tvorby. Nehybný pokoj
neskoro večer utíchajúcej záhrady s tmavými siluetami stromov v čierno-hnedých valéroch je vyrušený
iba letom vtáka, vracajúceho sa do svojho hniezda.
Statické a tajomné, len v náznaku štruktúrované
koruny stromov sú v kontraste s intenzívnymi dynamickými úsečnými líniami zvýrazňujúcimi telo vtáka
a rozihrávajúcimi jasnejšiu plochu hniezda. Celkový
spôsob poňatia témy vnáša do obrazu jemný pohyb
i poetický príbeh života nočnej záhrady a je výzvou
pre pocity a fantáziu diváka.

no,
, plát
j
e
l
o
66,
érie
a | 19 odnej gal
d
a
r
záh
nár
nelá ovenskej
m
e
t
S
Sl
ierok
zo zb va
sla
Brati

13

JÁN BERGER (1944, Třinec) absolvoval strednú
Školu umeleckého priemyslu, od roku 1962 bol poslucháčom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ateliér prof. Jána Mudrocha). Dôležitá je aj jeho
pedagogická činnosť, od roku 1968 bol pedagógom,
na bratislavskej Škole umeleckého priemyslu, tzv.
ŠUPke, v rokoch 1987 - 2008 pokračoval v pedagogickej činnosti aj na VŠVU, kde viedol Ateliér maľby.
Žije a tvorí v Bratislave.

Bergerova maliarska cesta je plynulá,
charakterizovaná sústredeným sledovaním vlastného smerovania. Osciluje
medzi expresívnym a meditatívnym
výrazom. Autor spontánne pristupuje
k plátnu a nechá sa pohltiť napínavým
procesom pochybností, premaľovávania,
ale aj radosti z objavovania. Maľba v jeho
ponímaní je živý, priebežne sa meniaci
proces, ktorým sa necháva pôžitkársky
unášať.

tno,
j, plá
e
l
o
,
971
Nitre
o,
ík | 1
rie v
n
é
l
d
a
a
plátn
g
r
,
j
j
h
e
e
l
á
k
,o
ns
ýz
Star rok Nitria dy | 1990 alérie
e
a
i
jg
r
zo zb álne záh lovenske
s
o
nt
Or ie rok Stred
e
i
ci
zo zb ej Bystri
k
s
v Ban

14

Berger maľuje výlučne v interiéri. Prináša si však
so sebou mnohé podnety, všedné motívy, na ktoré
vrství nové, práve spustené myšlienky; v procese sa
objavujú nové asociácie, ktoré priebežne vizualizuje.
Tým sa v diele vrstvia obsahy a dokonca aj žánre,
ktoré sa v jeho tvorbe objavujú v celej šírke, avšak
často sa (v jednom diele) prekrývajú.
V Bergerových obrazoch je zjavný silný vzťah
k farbe. V jeho programe má ťažiskové postavenie
ako výtvarný fenomén vo svojej materiálovej podstate i ako nositeľ emotívneho náboja. Farba je
intenzívnym senzuálnym podnetom, ktorý provokuje
vnímanie, predstavivosť, senzitívnosť. Najčastejšie

využíva techniku olejomaľby, ktorá mu umožňuje
nájsť ideálnu intenzitu farby, tónu, overovať koloristické riešenia, nezvyčajné farebné susedstvá. Pri
maľovaní kladie dôraz na tón farby, jej teplotu, mäkkosť alebo drsnosť. Obrazy sú ako farebný ohňostroj, erupcia sopky, žiarivá láva dopadá na plátno v
krátkych dotykoch štetca. V štruktúrach člení
a dynamizuje plochu obrazu.
Z vyššie povedaného je pomerne logické, že si
Berger pre svoje diela vyberá aj témy zo záhradného prostredia; záhrada je prítomná ako scéna pre
obraz Starý záhradník (1971), či ako záhonmi kvetov
členená plocha v diele Záhradný motív (1986), alebo

divoko namiešaná výsadba v obraze Kvety (1985).
Súčasťou kompozícií sú viac či menej rozpoznateľné aj fragmenty architektúry, stĺpy, oblúky, schody,
mreže, lavičky, napr. v maľbách Španielske záhrady
(1984), V slnečnej záhrade (1990), Stúpajúce záhrady (1990), Orientálne záhrady (1990), Po schodoch
(2006). Aj v týchto Bergerových dielach si môže
divák na vlastnej koži vyskúšať čaro odkrývania
vrstiev a pokúsiť sa o interpretáciu a rozmotávanie
príbehov, ktoré do nich autor v svojom tvorivom
zaujatí vložil.
15

JÁN HRNČIARIK (1957, Liptovský Mikuláš).
Absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave v ateliéri maľby u M. Rašlu a reštaurovania u I. Meszárošovej v r. 1987. Popri reštaurovaní sa venoval aj voľnej tvorbe, najmä maľbe a tiež
fotografii, v menšej miere plastike. Žije v Liptovskom
Mikuláši, po roku 2005 sa autorskej tvorbe venuje
sporadicky.

Ján Hrnčiarik je typom tvorcu, pre ktorého je kompozičná dokonalosť prioritou.
Jej podriaďuje a v jej prospech využíva a
spracováva zvolené výtvarné prostriedky,
ale aj témy. K niektorým, napríklad k téme
záhrady alebo parku ako organizovaného
útvaru, sa autor cyklicky vo svojej tvorbe
vracia.
Hrnčiarik tvorí záhradu podľa svojich
predstáv, plochu osobitým spôsobom
organizuje. V pôdoryse vytvára plán celej
záhrady alebo niektorej časti. Obrazy sú
premyslené, technicky precízne, výtvarne
kultivované. Nie sú však maľbami
v pravom zmysle slova. Sú asamblážami
rozličných materiálov (kov, plast, kameň,
piesok). Ich tvarovaním, skladaním, vrstvením, kombinovaním vytvára autor
v krajine/záhrade svoj poriadok. Limitovaná farebná škála je súčasťou autorovho
úsporného prístupu.
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Záhrady sa v Hrnčiarikovej tvorbe objavujú už od
začiatku. Malá záhrada (1989), Záhrada (1990),
Malá nočná záhrada (1991) sú dielami, kde je plocha obrazu namiesto farby členená tvarovanými
medenými a mosadznými plechmi a namiesto línií
medenými drôtmi. Celkovo majú obrazy teplú monochrómnu tonalitu, povrchy plechov sú „farbené“
rôznymi chemickými procesmi, prípadne „povyšívané“ drôtmi, čím autor dosahuje špecifické odtiene
a štruktúry. Akcenty, detaily v záhradách sú v ploche
obrazu často zastúpené zakomponovanými kovovými skrutkami, kľúčmi, ozubenými kolieskami ako
pomyselnými práve kvitnúcimi kvetmi.
Neskôr do kompozícií vstupuje priehľadný plast,
ktorý je autorom povrchovo z jednej strany zbrúsený, miera opracovania zároveň s prekrývaním plôch
určuje výsledné intenzity bielej farby. Minimalistická
farebnosť sa mení smerom k studeným tónom. Diela
sú však pokračovaním v projektovaní a organizovaní
priestoru, v tvorbe zväčša v centre obrazu ohraničených kompozícií záhrad - Záhrada (2003), Modrá
záhrada (2004), alebo kompozičnom experimentovaní na celej ploche - Nočná záhrada (2003),
V parku (2004).
V posledných dvoch desaťročiach sa zintenzívňuje
autorov záujem o reálne budovanie a tvarovanie
vlastnej záhrady. V najnovších prácach – Zelená
záhrada, Leto v záhrade (2018) už nejde o celkom
vymyslené projekty, je to štylizácia vlastného záhradného prostredia. Obrazy sa vymykajú z línie
pôdorysných plánov. Autor pracuje viac s tvaroslovím hmôt záhradnej zelene, stromov a krovín, či so
štruktúrami povrchov vo výseku vlastnej záhrady.
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DANIEL BRUNOVSKÝ (1959, Bratislava). V roku
1985 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení
v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby.
V roku 1984 absolvoval polročný študijný pobyt na
Academia di Belle Arti v Ríme. Do prostredia slovenského umenia vstúpil v rámci výrazného generačného nástupu v druhej polovici 80. rokov.

Leitmotívom Brunovského tvorby je
človek a v rôznych podobách večná vízia
nájdenia strateného a takmer zabudnutého raja, ku ktorej sa autor neustále
obracia. Do tohto konceptu zapadá aj
tematika záhrad. V Brunovkého prípade
nejde ani o vzťah umelca ako vášnivého
tvorcu či obdivovateľa záhrady, ani
o vnímanie priestoru záhrady ako možnosti experimentovať s jej formálnou
stavbou na ploche obrazu.
Brunovský záhradu používa, aby do jej
prostredia umiestnil svoje príbehy.
Záhrada dopovedá, resp. umocňuje ich
pocitovú atmosféru.
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Naratívnosť Brunovského diel všeobecne je
poetická až nostalgická. Maľuje obrazy, ktoré sa
podobajú snom, majú snovú atmosféru i snové príbehy, v ktorých je záhrada symbolom, ale aj ideálnou
scénou. Vymyslená, dynamickými ťahmi štetca nahodená divoko rastúca flóra, výrazná až archetypálna symbolika, zámerne naivný spôsob maľby, expresívny rukopis a práca s farbou a svetlom; to všetko
navodzuje atmosféru, pôsobí na zmysly a emócie.
V obraze Záhrada (2005) teplý letný večer a trblietajúca sa rajská záhrada, vzrušujúca i tajomná, je
priestorom na scénu s milencami. Vo farebnej, zelenej a divokej Záhrade II. (2006) je v popredí už len
osamelá sediaca (čakajúca) figúra a hlboko
v záhrade strom obsypaný ovocím (poznania?).
Podobným v melancholickej atmosfére a zároveň
iným v príbehu je obraz Rudolfova záhrada (2006).
Melancholický panovník podporoval maliarov
a skupoval diela po celej Európe. Jeho záhrada je
oázou, rajom na zemi. Nie je len pýchou záhradníka, ale hlavne zberateľa, ktorý sa cítil viac umelcom,
ako panovníkom. Je to záhrada polievaná najlepšími učencami a umelcami. V nej okrem exotických
rastlín a drobných architektúr sú aj umelecké diela.
Z večernej temnoty žiari dynamickými ťahmi štetca
vykrúžený breh čierneho jazera, v ktorom sa zrkadlia hviezdy nočnej oblohy. Sochy okolo jazera v ich
svetle ožívajú. V rohu záhrady sedí zberateľ, vášnivý
milovník umenia, a kochá sa tým čarom. Snom každého umelca je byť súčasťou takejto záhrady. Lenže
tá záhrada je bezfarebná, len v odtieňoch sivej
medzi čiernou a bielou. Je to len (umelcova) spomienka, sen, nenaplnená túžba po existencii takejto
záhrady?
Obrazové kompozície Daniela Brunovského sú principiálne figurálne a priam sa ponúkajú na interpretáciu. Sú výpoveďou, správou, ktorú treba prečítať,
a ich účinok spočíva najmä v tom, že nenútene vťahujú diváka do svojej atmosféry a svojich príbehov
nie ako pozorovateľa, ale ako aktéra, ktorý ich sám
prežíva, projektuje do nich svoje vlastné pocity
a túžby.
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JURAJ MARTIŠKA (1969, Ružomberok). Študoval
v maliarskom ateliéri profesorov Jána Bergera a Ľudovíta Hološku na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave (1995). Žije a pracuje v Dunajskej Lužnej.
Venuje sa maľbe, aktuálne však prevažne ilustrácii
a knižnému dizajnu.

Pre maliara Juraja Martišku v zmysle
Hološkovho „všetko je hodné pozornosti“
je východiskom kompozícií krajina.
Zväčša pozorovaná z mierneho nadhľadu, či dokonca z vtáčej perspektívy, istým
spôsobom organizovaná.

20

Najčastejšie je touto krajinou záhrada – uzavretý
špecifický priestor pre symbiózu prírodných procesov i ľudských snažení. Výseky stále tej istej skutočnej záhrady, dôverne známej o to viac, že ju pomáha
tvoriť nielen na svojich plátnach. Vlastná záhrada
je pre Martišku objektom pozorovanie. Hoci sama
ohraničená, stáva sa miestom pre nekonečné
maliarske kreácie.
Obrazy Záhrada s čiernymi schodmi, Predjarie (oba
1999), Biela záhrada (2001), Dve terasy (Modrá,
2002), Zelená záhrada (2002), Fialová záhrada
(2003), sú variantami toho istého výseku umelcovej
záhrady. Opakujúcim sa prvkom sú dve vyvýšené
pravouhlé terasy so schodíkmi uprostred, nazerané
raz zvrchu, inokedy zboku, obe naraz alebo jednotlivo, v maľbách pretavené do početných kompozičných variácií. Niekedy sú pojednané viac plošne
(Dve terasy, Zelená záhrada), inokedy priestorovo
(Predjarie). Dominantným autorovým nástrojom

sa stáva farba, ktorá vymedzuje tvar a modeluje
priestor. Mení sa v závislosti od ročného obdobia a
podľa práve kvitnúcej flóry a dozrievajúcich plodov.
V súvislosti s obdobím roka ako aj s fázami dňa sa
mení svetlo a tieň, svetelná a farebná atmosféra a
s tým všetkým aj pocity a nálady. V jednom zo svojich najabstraktnejších obrazov, v Záhrade s jamkami
(2000), sa autor oslobodzuje od konkrétneho architektonického a tým aj kompozične určujúceho prvku
vlastnej záhrady. Obraz je okrovo žltou extázou
v ploche v duchu Rothkovských abstraktno-expresívnych prác. Iba názov napovedá, že naznačené
línie a body sú zachytením rytmu skutočnej jarnej
landartovej hry záhradníka na povrchu zeme.
Nielen vlastná záhrada je motívom v Martiškovej
maliarskej tvorbe. Dôkazom sú Farebné záhrady
(2002), zoskupenie viacerých záhrad pojednané
ako rytmus obdĺžnikov a štvorcov farebných plôch.
Alebo záhrady z ciest - Milánska záhrada, Slovinská

záhrada (oba 2006 ).
Martiškova práca s farbou je odvážna i citlivá a kultivovaná zároveň. V dielach sa variovaná téma (viac
alebo menej) oslobodzuje od detailov, zjednodušuje
sa farebný rukopis. Dôležité sú jednoduché tvary, vo
výsledku dynamický ťah štetca, rozmaľovanie plôch,
kontrast detailu a celku. Do popredia sa dostáva
organizácia plochy.
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JANA NOVÁKOVÁ (1981, Liptovský Mikuláš).
Absolventka odboru navrhovanie a modelovanie
odevov na Strednej priemyselnej škole v Trenčíne.
Po dvoch rokoch štúdia na výtvarnom odbore Pedagogickej fakulty UK v Bratislave odišla na Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave, kde v roku
2008 absolvovala odbor textilná tvorba. Od skončenia školy pedagogicky pôsobila na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave,
aktuálne žije a tvorí v Liptovskom Mikuláši.

Vo svojej voľnej tvorbe zostáva autorka
verná textilu, či už vo voľných umeleckých
dielach, alebo v polohe, kde je viac dizajnérom. Realizovala návrhy dezénov
a menšie textilné produkty, módne a interiérové doplnky, ale aj premyslené inštalácie, kde sa textil rozličným spôsobom
objavuje.
22

Takou je aj inštalácia Bratislavské záhrady a parky
(2007), v ktorej autorka na súbore dvadsiatich
plátien variuje 6 najznámejších a najvýznamnejších
Bratislavských parkov a záhrad; Hradné záhrady,
Grasalkovičova záhrada, Sad Janka Kráľa, Pálffyho
záhrada, Arcibiskupská záhrada a Aspremontova
(dnes Medická) záhrada. Podľa historických plánov
z rôznych období záhrady rekonštruuje, ale prezentuje aj ich stav v čase vzniku inštalácie (dnes už je
podoba niektorých zmenená). Súčasťou inštalácie
sú aj autorské noviny, ktoré pomáhajú dekódovať
jednotlivé záhrady i zásahy. K projektu samotná
autorka dodáva:„Inštalácia Bratislavské parky a
záhrady je vizuálnou pripomienkou niekdajšej slávy
bratislavskej zelene, ale aj kritikou necitlivých zásahov a neúcty voči hodnotám; prírodným, kultúrnym,
historickým, biologickým. Porovnáva plány historicky
významných sadov a záhrad so súčasným stavom
(v niektorých prípadoch už bez známky niekdajšej
existencie). História je prezentovaná výšivkami, ktoré
vychádzajú z historických plánov mesta a sú zasadené do aktuálnych ortofotomáp Bratislavy. Plátna
sú nainštalované „tapetovým“ spôsobom miešajúcim minulosť s prítomnosťou, usilujúc sa navodiť
špecifickú atmosféru, čosi medzi múzeom
a parkom.“
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AMÁLKA ĽUDMILA VALENČÍKOVÁ (1981, Krompachy). Po ukončení kameňosochárskeho odboru
na SPŠ v Spišskej Novej Vsi a dvojročného pomaturitného štúdia na SPŠ odevnej v Trenčíne, pokračovala v štúdiu na Fakulte umení TU Košice. Bakalárske
i magisterské štúdium absolvovala v Ateliéri slobodnej kreativity 3D pod vedením prof. Juraja Bartusza.
Počas štúdia sa zúčastnila študijného pobytu na
Accademia di Belle Arti L´Aquila v Taliansku.
Žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.

Autorka zúročuje všetky poznatky
a skúsenosti zo svojich štúdií; od skúsenosti s ťažkým, tvrdým a na opracovanie
náročným materiálom, ako je kameň, cez
rozmanitosť mäkkých textilných materiálov a techník, veľmi často využíva krajky,
až po rôzne alternatívne materiály a postupy. Do prác zakomponováva i reálne
hotové objekty, ale aj napríklad plátkové
zlato.

24
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Vo svojej tvorbe sa orientuje na inštalácie, resp. jej
práce často vznikajú ako priestorové objekty či reliéfne asambláže spojením a kombinovaním viacerých
materiálov. Stvárňuje tzv. ženské témy, často aj tie,
ktoré bývajú tabuizované. Dotýka sa ženskej telesnosti, sexuality, materstva, zrodu. Mierka sa postupom času zmenšila v prospech intímneho vyznenia,
keďže aj témy, ktorými sa zaoberá, sú často osobné
a dotýkajú sa prežívania vlastných situácií, pozorovaní, poznania. Zjemňuje sa aj materiálový výber.
Amálka Ľudmila Valenčíková nie je autorkou, ktorá
by sa téme záhrady venovala programovo. Napriek
tomu môžeme povedať, že aj v jej autorskom koncepte môže záhrada fungovať. Napríklad už len tým,
že záhrada ako živý organizmus sa spája s procesmi
rozmnožovania, zrodu, rastu i zániku, ale aj s vnímaním krásy, nežnosti, krehkosti až zraniteľnosti.
Záhrada totiž môže byť metaforou. Hoci je biblická
Getsemanská záhrada plná stromov a kvetov a
pravdepodobne hýri farbami, vo Výjave z Getsemanskej záhrady (2008) Valenčíková toto miesto vhodné
na meditáciu vidí po svojom. V jej farebne redukovanej bielo-okrovej interpretácii je záhrada vytvorená
z jemnej čipky, krehkých sklenených plôch a zlatistých korálikov a flitrov; nie je ponurá, temná a
smutná, ale rozžiarená a slávnostná. Je príbehom,
v ktorom po úzkosti noci a prijatí kalichu utrpenia
prichádza nová sila; svetlo v podobe nádeje a viery
v nové ráno.
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MILICA PODSTRELENCOVÁ (1956, Bratislava).
V roku 1975 ukončila odbor keramika a porcelán na
Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave,
vedený T. Lugsom. Počas pedagogického pôsobenia
na ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši absolvovala
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor výtvarná tvorba a výchova. Po celý čas sa venovala aj
vlastnej tvorbe, približne od roku 2000 svoj záujem
koncentruje takmer výlučne na keramiku.
Je členkou združenia keramikov Slovenska. Žije a
tvorí v Bobrovci.

Autorkin tvorivý záujem sa pohybuje na
osi od úžitkových predmetov, ktoré často
prekračujú hranicu úžitkovosti a stávajú
sa objektmi, až po tvorbu drobnej plastiky a keramického šperku.

Množenie štruktúr | 2019, keramika,
majetok autorky
Prerastanie | 2019, keramika,majetok autorky
| vnútorná strana obálky
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Pri práci vyžíva rôzne postupy; od točenia, cez
tvorbu z plátov, až po sochárske prístupy založené
na stavbe tvaru pridávaním alebo uberaním hmoty.
S materiálom postupne čoraz viac experimentuje,
vždy sa však riadi zásadou, že treba nechať pôsobiť
a vyniknúť jeho vlastné, prirodzené kvality, a to nie
len pri modelácii, ale v celom procese tvorby, až po
záverečnú úpravu glazovaním, resp. inými spôsobmi. V jej prácach sa cyklicky objavuje inšpirácia
dynamikou pohybu a zmeny. Aj kolekcia najnovších
plastík vychádza z obdobného princípu, z organického procesu pribúdania, zmnožovania a rastu, ktorý
je vlastný prírode.

JOZEF SUŠIENKA (1937, Nová Bystrica). V roku
1958 absolvoval oddelenie keramiky a porcelánu
pod vedením sochára a keramika Teodora Lugsa na
Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave.
Následne v rokoch 1958-64 študoval na Vysokej
škole umeleckopriemyselnej v Prahe v ateliéri porcelánu a keramiky, ktorý viedol prof. Otto Eckert.
V roku 1971 sa stal členom Medzinárodnej akadémie keramikárov AIC so sídlom v Ženeve. Pôsobí
v Hlohovci.

Jozef Sušienka sa venuje voľnej a úžitkovej keramike. Ako jeden z prvých slovenských keramikárov začal tvoriť bez pomoci hrnčiarskeho kruhu.
Svoje diela komponuje ako dekoratíve keramické
objekty zväčša do exteriéru, do záhrady alebo do
parku. Aj prípadná úžitkovosť jeho diel je pomerne
často spojená s fenoménom záhrady, napr. vo forme
rôznych váz. Pre jeho plastiky sú charakteristické
rôzne organické formy a uzavretý tvar gule, často
perforovaný alebo šupinatý povrch, monochrómna
zemitá farebnosť. Štruktúry povrchu dosahuje buď
samotnou modeláciou plastiky, alebo experimentálnymi postupmi pri glazovaní.

Záhradná váza | 1968, hlina, šamot, zo zbierok
Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ikebana II | 1980, hlina, šamot, zo zbierok
Slovenskej národnej galérie v Bratislave
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Diela zo zbierok |
Slovenská národná galéria, Bratislava; Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Nitrianska galéria,
Nitra; Východoslovenská galéria, Košice; Liptovská
galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš;
Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves; Považská
galéria umenia v Žiline, súkromný majetok.
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