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IDENTIFIKAČNÝ IDENTIFICATION
KÓD SLOVENSKA VI CODE OF SLOVAKIA VI
19 osobností Slovenska
19 rokov Slovenska

Spoločnosť ARTEM

19 personalities of Slovakia
19 years of Slovakia

e ARTEM Association

pod záštitou
under the auspices of
predsedu NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pavla Pašku
the chairman Pavol Paška of NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC

predstavuje nových nositeľov Identiﬁkačného kódu Slovenska.
announces new laureates of the Identiﬁcation Code of Slovakia.
Slávnostný ceremoniál spojený s vernisážou výstavy sa koná dňa 4. augusta 2012
v reprezentačných priestoroch západnej terasy Bratislavského hradu. Výstava trvá do 24. augusta 2012.
Zakladateľom projektu a kurátorom výstavy je PhDr. Ľuboslav Moza.
e ceremony and a vernissage of exhibition takes place on 4th of August, 2012
at the representative areas of the western terrace of the Bratislava Castle. e exhibition lasts until 24th of August, 2012.
e founder and curator of the project is PhDr. Ľuboslav Moza.
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Aby sme vedeli.
Všetko, čím svet žije a rastie, čo dáva človeku energiu a chuť do vlastnej budúcnosti, je v neustále nás obklopujúcej hodnote a kráse. Tie ponúka
ľuďom kultúra. Silné, významovo s ničím nezmerateľné slovo, ktoré prináša človeku to potrebné. Rozvíja myslenie a city, vraví o šťastí i neistote
v hociktorej dobe.
Identiﬁkačný kód Slovenska je už dnes súčasťou našej spoločnosti. Je z roka na rok potrebnejší. Ľudia sa vnímajú stále menej. Identita je o
lúkach, krátkych nohaviciach, a sukienkach, zašpinených bielych podkolienkach a prvých láskach. Identita je o každom kopci, kríku, či doline, po
ktorých sme behali. Je o teplej matkinej ruke, vôni domu i teplej periny. Identita je náš svet, ktorý si nesieme po celý život. Potrebujeme ho keď
je nám smutno, keď je bieda. Identita je náš život.
Umenie je cestou ku dnešku a odo dnes k budúcnosti. Má nielen vonkajšiu, formálnu, ale predovšetkým vnútornú spojitosť. Jeho väzby sa
zdanlivo rúcajú, aby vznikali iné. Ale s odstupom času sa opäť zväzujú. Spoločnosť Artem ľudí oslovuje, aby čo najviac poznali skutočné hviezdy
slovenského umeleckého neba. Aby poznali autorov sôch vôkol seba, stavieb a hereckých, speváckych, rôznych tvorivých výkonov, ktoré sa
vynárajú a hľadia i stimulujú naše zmysly. Predovšetkým cez nich vidieť to, že slovenská kultúra bola vždy veľká, neobyčajne samostatná a nikdy
ničím nezaostávala za svetom.
Kultúra je navonok ťažko hodnotiteľná. Ľudia vedia, čo sa im páči, ale nevedia, či sa nemýlia. Hodnotenie umenia, tej rozsiahlej, fantastickej
pestrosti a bohatosti, ktorá vzniká pre všetky naše zmysly a duševnú krásu a poznávanie, je uložená v každom človeku. Nikto nikdy neuzavrie
otázky, čo je kvalitné a čo nie. Preto má mať vlastný názor každý z nás. O umení, na ktoré sa nezabúda. Ktoré čaruje s človekom aj s odstupom
desaťročí, storočí. Človek vie aj teraz rozlíšiť jednodňovú popularitu od hodnoty. Dekoráciu od kreatívneho diela. Kultúra, o ktorej rozpráva Identiﬁkačný kód Slovenska je tu preto, aby ľudí posúvala v ich vývoji dopredu. Aby ich očarila, ale zároveň kládla otázky a vyzývala k rozhovorom.
Dnešné zmysluplné umenie robí to isté.
Identiﬁkačný kód Slovenska by si zaslúžili mnohí ďalší, často obyčajní ľudia, ktorí vytvorili, či tvoria iné hodnoty, bez ktorých sa svet tiež nezaobíde. Vieme, že treba venovať veľkú pozornosť aj im.
Identiﬁkačný kód Slovenska je dlhodobé objavovanie významu a hodnôt toho, čo nás obklopuje. Aby sme vedeli.

So that we know.
Everything that lives and grows in the world, that gives us energy and appetite for our own future, is in the value and beauty that constantly
surrounds us. ese are oﬀered to us by culture. Strong word, word unmeasurable in signiﬁcance, that gives us what we need. It expands our
thinking and feelings, talks about luck and insecurity, is timeless.
e Identiﬁcation code of Slovakia is already a part of our society. Year by year, its importance increases. People notice each other less and
less. Identity is about meadows, short pants and skirts, dirtied white knee-socks and the ﬁrst loves. Identity is about every single mountain,
bush or valley that we have ever ran through. It is about a mother‘s warm hand, a scent of home and a warm duvet. Identity is our world that
we carry our whole life. We need it when we are sad, when there is poverty. Identity is our life.
Art is a journey to today and to the future. It not only has external, formal, but also internal connection. Its bonds are seemingly being ruined,
to give way for new ones to be born. In time – they come together again. e Artem Association addresses people to get to know the true
stars of Slovak artistic heaven. To know the authors of sculptures around them. To know the buildings and the dramatic, singing and other
artistic works that touch and stimulate our senses. To see through these that Slovak culture has always been big, unusually independent and
was never behind the rest of the world.
Culture is hard to evaluate. People know what they like but they do not know whether they are right or wrong. e power to evaluate art – so
wide, fantastically colorful and rich, being made for all our senses, the beauty of our souls and knowledge growth – is a part of all of us. No
one will ever be able to bring deﬁnite answers to the question of what is valuable and what is not. at is why each of us should have their
own opinion. About art that cannot be forgotten. at does magic to people even after decades, centuries. We can diﬀerentiate between
one-day-vogue and a real value. Decoration and creative art. e culture that the Identiﬁcation code of Slovakia presents is here so that it can
move people in their growth. So that it can charm them and simultaneously ask them questions and appeal for debates. Today‘s meaningful
art does just that.
e award of the Identiﬁcation code of Slovakia is deserved by many more, often common people that have created or are creating new values
that we also cannot live without. We know that they deserve a lot of attention, as well.
e Identiﬁcation Code of Slovakia is a long term discovery of meaning and values of what surrounds us. So that we know.

Katalog_IKS_6_NEW_1.indd 3

29.07.2012 20:37:28

19 IK SK 1993 – 2012

Jozef Adamovič

Ako osobnosť, na ktorú slovenské herectvo čakalo, vstúpil v šesťdesiatych rokoch minulého
storočia do umeleckého sveta. Mladosť, suverénnosť, istota, herecké majstrovstvo a talent
s moderným prejavom a osobitým ﬂuidom mu vytvorili pestré javisko, na ktorom sa stal
najobľúbenejším slovenským hercom.
Narodil sa 23.04.1939 v Trnave. V roku 1960 absolvoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a stal sa členom Slovenského národného divadla, v ktorom pôsobil
až do roku 1990.
Jozef Adamovič je a zostane jedným z najznámejších a najpopulárnejších hercov na Slovensku. Jeho vstup na umeleckú scénu bol originálny a nesmierne pôsobivý. Prvé ﬁlmové
herecké postavy vytvoril v roku 1960 v štúdiu na Barrandove. Valčík pre milión, Prosím
nebudiť, Ikaria XB1. Po nich nasledoval prvý úspešný slovenský ﬁlm, nakrútený na Kolibe,
Most na tú stranu z roku 1961 a potom ďalšie.
Skutočnú popularitu mu však priniesli neopakovateľné televízne hry a inscenácie, kde v plnej miere rozohrával svoje herecké majstrovstvo. V týchto dielach dominoval jeho talent a
v najlepších hereckých zostavách tých čias vytvoril partitúru hereckých ohňostrojov, ktoré
sú pútavé dodnes. Tie najznámejšie sa budú hrať s úspechom stále. Najvýstižnejšie diela slovenskej klasiky, ktoré prežili dobu trvalou obsahovou aktuálnosťou a vo výsostne
modernom poňatí. Počnúc scénou, kostýmami a predovšetkým hereckým majstrovstvom.
Drotár, Inkognito, Kubo, Rok na dedine, Ženský zákon, Hájnikova žena, Nový život, Marína

Havranová, Kocúrkovo, Tanec nad plačom, Kým kohút nezaspieva a mnohé iné. Hry svetových klasikov a úspešné predstavenie hlavných úloh Jozefom Adamovičom bolo očakávané
publikom a vždy úspešné. Opäť treba zdôrazniť, že až do dneška. Vytvoril približne 60 divadelných postáv. V populárnych hrách E. Albee: Kto sa bojí Virginie Woolfovej, S. Mrožek:
Tango, B. Brecht: Matka Guráž a jej deti, Eurípidius: Médeia, F. G. Lorca: Krvavá svadba,
Cornelle: Cid, Gozzi: Kráľ Jeleň, L. de Vega: Učiteľ tanca, Shakespeare: Sen noci svätojánskej,
Richard II., Kráľ Lear, Edgar Rostand: Cyrano z Bergeracu a mnohé iné.
Hral v 120 televíznych inscenáciách, seriáloch a ﬁlmových projektoch štúdia Koliba a Barrandov. Boli to vtedy populárne ﬁlmy, aj pre vynikajúce herectvo a osobitosť Jozefa Adamoviča,
ako Vrah zo záhrobia, Traja svedkovia, Traja z deviateho poschodia a divácky obľúbený,
historický a dobre spracovaný ﬁlm Majster kat. Hry lásky šálivé boli príjemným prekvapením
pre divákov, nasledoval Zlozor, Stretnutie, Šepkajúci fantóm, krásna rozprávka Šípová Ruženka, Inferno a v dojímavom neprekonateľnom spracovaní Peter a Lucia. Historické dielo
Mária Tudorová, Dvojhlavý orol, Demeterovci, Koho si vybral vrah, Gil Blas, Loﬀter, Parížski
mohykáni, Pasca, Ruy Blas a Posledná zastávka. V troch dieloch bol naﬁlmovaný Chlieb
na vodách, a veľmi populárnym sa stal ﬁlm Synovia veľkej medvedice. Šesťdielne historické veľdielo Vojna volov je doposiaľ vynikajúce nielen pútavým príbehom, ale aj kreatívnym
hereckým spracovaním tohto umelca. Najsledovanejšia ﬁlmová úloha Jozefa Adamoviča
bola postava grófa Mórica Beňovského v 13-dielnom koprodukčnom slovensko-maďarskom
televíznom seriáli Vivat Beňovský! a mnohé iné.
Od konca 90-tych rokov sa na ﬁlmovom plátne objavoval iba príležitostne.
V roku 1985 absolvoval divadelnú a ﬁlmovú réžiu na divadelnej škole GITIS a na ﬁlmovej
škole GOSKINO u svetového režiséra Tarkovského. Od roku 1985 režíroval v ostravskom
divadle (Havel: Asanácia), vo zvolenskom divadle (M. Marceau: Vajíčko) a v prešovskom
divadle (P. Strelinger: Spolok drobnochovateľov). Ďalej to bol celovečerný ﬁlm Ilda a stredometrážny ﬁlm Marika, ekologické reportáže pre TV PRIMA a medailóny storočných Slovákov
v TV TORONTO. Pri Akadémii umení v Banskej Bystrici vytvoril Fakultu dramatických umení.
V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti na konzervatóriu v Košiciach a na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
Jeho hlas poznať v desiatkach dabovaných ﬁlmov. Za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy v pedagogickej a kultúrnej oblasti dostal VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA. V
tomto roku mu prezident republiky udelil Pribinov kríž II. stupňa a na Filmovom chodníku
slávy v Bratislave pribudla pamätná medaila s menom Jozefa Adamoviča.
Mgr. art Jozef Adamovič ArtD. spolu s manželkou, slovenskou herečkou Božidarou Turzonovovou, žijú v Bratislave
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Tibor Bartfay
Je obdivuhodný tvorca výtvarnej estetiky. Predstaviteľ slovenskej sochárskej moderny. V
jeho umení žije identita domova, nepokosených lúk a krátkych nohavíc. Je i zostane umelcom nám jedným z najbližších.

N

árodný umelec Tibor Bartfay sa narodil 12. mája 1922 v Nitre. Študoval na Akadémii
krásnych umení v Budapešti u profesora Ferenca Sidlóa. V ateliéri profesora K. Pokorného absolvoval v roku 1949 pražskú Akadémiu výtvarných umení. Tu dostal tvorivý
priestor a počas dvoch rokov vytvoril celú sochársku a reliéfnu výzdobu rímsko-katolíckeho
kostola v Partizánskom, jeho najrozsiahlejšie a najmonumentálnejšie dielo, ktoré vytvoril.
Bol i zostáva tvorcom umeleckej krásy. Na tomto princípe založil svoje výtvarné majstrovstvo. Otec mladého umelca, Július Bartfay bol významným sochárom prvej polovice XX.
storočia. V jeho ateliéri ambiciózny mladík objavoval výrazové prostriedky rôznych umeleckých disciplín. Ich možnosti pri zobrazovaní záhad ľudskej existencie. Jeho vtedajšie
obrazy kvetov a krajiny v sebe nesú doposiaľ, okrem
citlivej farebnosti a kompozície, zvláštnu atmosféru
tvorivo transformovaného pohľadu na okolie. Hlavnou
cestou umelcovej tvorby bolo však vždy trojrozmerné
sochárstvo.

Sú umelecky presvedčivé. Osobité majstrovstvo uplatnil pri tvorbe monumentu Mikuláša
Kopernika z roku 1972.
V sérii plastík inšpirovaných tragédiou jadrovej hrozby ľudstva odznieva jeho surrealistická
poetika. Pôsobivý veľkorozmerný akt Hirošima z roku 1983, venovaný obetiam atómovej
bomby, vznikol na základe pôvodne plánovanej objednávky Svetovej rady mieru.
Sochársky sa podieľal na realizácii viacerých urbanistických projektov. Patria sem v Bratislave umiestnené exteriérové plastiky. Súsošie „Nad hrobom bojovníka“ na Slavíne, pomník
obetiam Mauthausenu v Slávičom údolí, a na tú dobu aj v Európe ojedinelé súsošie Ľudovíta Štúra. Fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí a jedinečná socha Christian
Andersen na Hviezdoslavovom námestí, ktorú venoval v roku 2006 všetkým deťom na tejto
planéte a každému, kto nosí v srdci dobro, túži po spravodlivosti a nenávidí zlo.
Tibor Bartfay je významnou osobnosťou súčasného slovenského umenia. Venuje sa aj kolážam a kresbe. Jeho dielo fascinuje dnes tak isto ako pred rokmi. Je profesionálne a kreatívne. Do bronzu odliaty zväčšený život tohto sveta. Tak,
aby zdôraznil, že všetko je krásne, čo chceme krásnym
vidieť. Že všetko žije nie aby prežilo, ale aby skutočne
žilo. Vždy stačilo tak málo. Zastaviť sa. A Tibor Bartfay
to s nami stále dokáže.

Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia. Ako moderný, už
vtedy proeurópsky orientovaný sochár. Pomerne pevné väzby s domácou tradíciou uplatňoval v zobrazovaní
novo vznikajúcich príbehov povojnového sveta. Rozvíjal
hodnotné a nové. Od realistického, impresívneho či ﬁlozoﬁckého po expresívne, impulzívne a fantastické. Ucelené a uzavreté. Klasicizmus, kubizmus, surrealizmus
sú len niektoré z umeleckých vplyvov, ktoré do tvorby
tohto umelca zasiahli. Diapazón autorovej tvorby je iba
náčrtom skutočného rozsahu, ktorý stimulovali jeho
kontakty a priateľstvá so špičkovými svetovými umelcami tej doby (Henri Moore).
Vytvoril vyše 30 pamätníkov, vyše dvetisíc plastík a
vyše šesťsto portrétnych podobizní. Množstvo pamätných medailí a reliéfov. Je autorom známeho cyklu
komorných plastík historických osobností slovanských
a slovenských dejín. Svedectiev o svojom vzťahu k histórii a súčasnosti. Je v nich sochárova znalosť histórie.

Od roku 1997 je umelcove meno na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia.
Už v roku 1985 získal Cenu UNESCO a v roku 1986
Medailu svetovej rady mieru. Z roku 1973 mu patrí
prestížna Cena Cypriána Majerníka ako aj významné
medzinárodné ocenenia za prínos do slovenskej a medzinárodnej kultúry.
Pri príležitosti jeho sedemdesiatin mu bol udelený Kríž
prezidenta SR I. stupňa. Ku deväťdesiatke mu prezident SR udelil medailu prezidenta Slovenskej republiky.
Zúčastnil sa mnohých výstav doma a v zahraničí. Jeho
sochy a súsošia zdobia veľkú časť Slovenska. Autorove
diela sa nachádzajú v zbierkach našich a svetových múzeí, sú v majetku súkromných zberateľov celého sveta.
Tibor Bartfay je fenomén dneška. Jeho dielo vyjadruje
hodnoty, ktoré sa žiaľ už dnes strácajú.
Od 50-tych rokov žije s rodinou v Bratislave, kde stále
tvorí.
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Pavel Čáni

Suverénny výtvarný prejav v maľbe i graﬁke. Bohatá fantázia,
ktorou prepája realistický tvar a abstraktné plochy. A na pozadí
príbehy prostých ľudí, ktorí milujú jedlo, milovanie a život plný
slnka. Umelec je originálny, jedinečný a spätý s harmóniu a modernou.

N

arodil sa 19.6.1953 v srbskom Kačareve do slovenskej učiteľskej rodiny, v ktorej otec bol spisovateľ. Umelecké štúdiá
začal v Trnave na Slovensku. V Novom Sade navštevoval
Umeleckú akadémiu u profesora Halila Tikveša, ktorú ukončil v
roku 1979. V roku 1982 absolvoval postgraduálne štúdium graﬁky na Fakulte výtvarných umení v Belehrade u profesora Marka
Krsmanovića.
To, čo tvorí bohatý duchovný života Pala Čániho je o Slovensku.
Tradície, poznanie, kontakty. Súčasťou celého autorovho umeleckého diela je ten úchvatný život. Chvíľami sa strácajúci, aby sa objavil inde a inak. Je totiž výnimočným výtvarným umelcom, ktorý
úprimne a jedinečne tlmočí to svoje Slovensko v Srbsku. Spätý s
prítomnosťou a s náčrtom budúceho.
Výtvarné dielo tohto umelca má pevné základy v komornej graﬁckej tvorbe. Je prepojená s európskou modernou polovice 20.
storočia. Aj so svetoznámou školou Albína Brunovského. Palo
Čáni leptá, či ryje príbehy otcov, jednoduché príbehy ľudí, ktorým
dáva prívlastok všestrannosti. Často sa vracia hrôze násilia a

vojny. Pôsobivo kričí. Ironizuje, používa satiru. Nech všetci pochopia, že je to Zlo. Každej neľudskosti dáva do kontrastu krásu. Tá
v určitom odstupe je aj v tvrdých riešeniach a predovšetkým v
zmyselnosti a erotike. Kreslí istou linkou, kde zdôrazňuje jednoduchosť a v nej hodnotu života. Nepoužíva imagináciu. Jeho tvorbu
by som skôr nazval neorealistickou a surrealistickou. Je skutočne
výnimočná. Je odtlačkom toho, čo pri poznávaní a nadšení životom, potrebujeme poznať.
Pavel Čáni je jedným z najtalentovanejších a najznámejších súčasných slovenských vojvodinských umelcov. V tvorbe má rád
kontrasty. V graﬁckých a maliarskych technikách dnes vytvára
priestorové objekty, realizujúc mnohé detaily formou asambláže.
Popri voľnej graﬁke sa Pavel Čáni venuje aj úžitkovej graﬁke a ilustruje najmä knihy pre deti. Prvú samostatnú výstavu usporiadal
roku 1980 v Splite. Nasledovalo vyše tridsať v bývalej Juhoslávii
a v dnešnom Srbsku, na Slovensku, v Holandsku a ďalších krajinách. Zároveň vystavoval na viac ako 400 spoločných výstavách
po celom svete, od Japonska po USA, ako i vo svetových metropolách výtvarného umenia ako Paríži a New Yorku. Jeho umelecké
diela sú vo viacerých štátnych a súkromných zbierkach. Za svoju
umeleckú tvorbu získal početné ocenenia a uznania v Srbsku a
zahraničí.
V súčasnosti žije a tvorí v Kulpíne.
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Pavel Dvořák

Je básnikom histórie. Hľadačom a konštruktérom ťažko renovovaných historických právd.
Pútavý rozprávač doposiaľ neznámych príbehov.
Narodil 13. mája 1937 v Prahe. Filozoﬁckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
absolvoval v roku 1960.

P

avel Dvořák je vďaka odbornosti, historickému poznaniu a literárnemu talentu i úžasnej
rozprávačskej schopnosti renomovaným a verejne uznávaným spisovateľom a historikom. Tvorcom poviedok z histórie Slovenska. Jeho knihy sú žiadané pre originalitu,
objavnosť a predovšetkým pre fakty, na ktorých sú historické pramene postavené. Sú však
aj literárne pútavé, dobre čítavé a prístupné každému. Pavel Dvořák je uznávaný spisovateľ pravdy o našom národe. Tej pravdy, ktorá často chýba pre nevedomosť. Obohatil naše
poznatky o to najkrajšie čo máme. O rozprávanie o Slovensku, kde veľkú mieru prikladá
jeho rozprávkam, bájkam a príbehom, ktoré rekonštruuje a sprítomňuje vo vzácnej literárnej
forme.
Literárnu dráhu začal poviedkami v dnes už kultovom časopise Mladá tvorba. Venoval sa
tiež publicistike v novinách a časopisoch. V šesťdesiatych rokoch písal poviedky a literatúru
faktu zo staršej slovenskej a ruskej histórie a tiež z histórie vzniku Česko-Slovenska. Týmto
jedinečným spôsobom sa mu už vtedy podarilo pútavou literárnou formou popularizovať
vedecký výskum, najmä v archeológii, s reportážou a konfrontáciou súčasných i minulých
postojov.
Medzi viac ako dve desiatky kníh patria štyri diely „Odkrytých dejín“, „Zlatá kniha o Bratislave“ (1993), „Krvavá gróa“ (1999). Dve knihy voľnej prózy, viaceré školské učebnice a

knihy pre deti, televízne a ﬁlmové scenáre. Dominantnou témou pre autora bola i zostáva
naša história.
Dnes je jedným z najvýznamnejších autorov literatúry faktu na Slovensku. Slovenské dejiny a ich priebeh na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach, kontinuitu
osídlenia jednotlivých kultúr na území Slovenska od praveku do konca 13. storočia priblížil
ako nikto predtým. Veľký priestor mu poskytla Slovenská televízia. Filmy, ktorými zaujal, sú
doposiaľ divácky žiadané. Výsledky celoživotných odborných výskumov spojil s neobvyklým
literárnym talentom do vydávania literatúry. Stal sa autorom úspešného cyklu piatich kníh
venovaných dejinám Bratislavy (piata kniha o Bratislave vychádza v druhom polroku 2012).
Vrcholom tejto tvorby je doposiaľ päťzväzkové dielo „Stopy dávnej minulosti“.
V roku 1991 založil a doposiaľ vedie vydavateľstvo RAK.
Je držiteľom mnohých mimoriadne významných ocenení. Cena SAV za popularizáciu vedy
(1994), medzinárodná Cena Egona Ervína Kischa (2000), cena Pražského knižného veľtrhu za Krvavú gró u ilustrovanú fotograﬁami (2001), cena za najkrajšiu knihu roka 2001
udelená nemeckou komisiou UNESCO na knižnom veľtrhu v Lipsku za Kroniku anonymného
notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum). Kniha bola ako jediná vybratá spomedzi 749 titulov
z 31 krajín celého sveta (2002). Cena Ministerstva kultúry SR za knihu Stopy dávnej minulosti 1. (2002).
V roku 2007 bol Pavlovi Dvořákovi udelený Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o
kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Žije a tvorí v Budmericiach.
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Ľubomír Feldek

Je všestranný literát. Vytvára hodnoty, ktoré sa vraj strácajú. Ľudia však stále čítajú jeho
texty, čítajú knihy a básne. Možno aj preto je slovenský národ múdrejší.
Ľubomír Feldek sa narodil 9. 10. 1936 v Žiline. Po skončení strednej školy študoval na
Vysokej škole pedagogickej v Bratislave slovenský jazyk a literatúru.

T

vorivý literárny záber tohto ojedinelého umelca a mimoriadne tvorivého spisovateľa
je unikátny a jedinečný. Zaslúžilý umelec Ľubomír Feldek vstúpil temer do všetkých
literárnych krás a spisovateľských zásuviek, aby ich spoznal a následne obohatil o to
nové, čo ho robí personou vlastného, originálneho rukopisu a štýlu. Vytvoril rozsiahle dielo,
už teraz vieme, že mimoriadnej hodnoty, tvoriace súčasť našej prítomnosti i odkaz o stave
žitia pre budúce generácie. Každá z jeho básní, poviedok, kníh, každý scenár či rozprávka sú
„feldekovské“. A to z neho robí osobnosť, ktorá už dávno svojim významom presahuje náš
domáci región. V kvalitných prekladoch vstúpil tento majster všetkého, čo možno vyjadriť
písmom do svetovej literatúry. Úspešne. Jeho tvorba je spätá s tou výsostnou domovinou, ktorá patrí každému v detstve a mladosti,aby sa k nej po celý život vracal. Tvar jeho
literárnych útvarov je bohatý na symboly a metafory, ušľachtilo sa hrá so slovom a trefne
poukazuje na to, čo chce povedať. Je ﬁlozofom, ktorý z písmen zostavuje to, čo sa nazýva
umenie. Ľubo Feldek ho naozaj tvorí. Filozofuje s každým, kto ho pochopiť chce. A v tom
sú začarované jeho všetky príbehy, ktorým dáva myšlienku novú, často ušľachtilú a múdru.

Múdrosť sa stále cení. A tých, ktorí ju vedia ponúknuť je stále menej. Začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá a iných redakciách. V rokoch 1961 – 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní. A do roku 1986 vedúcim redaktorom oddelenia pôvodnej a
prekladovej poézie a súčasne tri sezóny externým dramaturgom Poetického súboru Novej
scény. Rok 1989 bol komplikovaný. Podieľal sa na založení hnutia Verejnosť proti násiliu.
Pokračoval v jasne formulovaných postojoch na zásadné otázky. Tie ho sprevádzali po celý
život. A komplikácie a neporozumenie ľudí, pre ktorých zostáva hodnota na úrovni kvantity
hocičoho. Prvé básne uverejnil ešte počas štúdií na strednej škole. Debutoval v roku 1961
zbierkou Jediný slaný domov. Bola výnimočná. Po nej nasledovali zbierky Kriedový kruh
(1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976) a Poznámky na epos (1980), Lekárnička zamilovaných (2004) a mnohé ďalšie. Unikátom a charakteristikou jeho myslenia je
zbierka „Sedemdesiat o láske“ (2006), ktorú zostavila jeho manželka. K prózam a básňam
pre deti patria knihy Hra pre tvoje modré oči (1959), Zelené jelene (1965), Zlatúšik (1968)
a mnohé ďalšie. Modrá kniha rozprávok (1974), Zelená kniha rozprávok (1983), Veľká kniha
slovenských rozprávok (2003) a Modrozelená kniha rozprávok (2004) patria medzi atraktívne „veľdiela“ s unikátnymi ilustráciami Albína Brunovského a nechýbajú v žiadnej slovenskej
a nielen slovenskej knižnici.
Z dramatickej tvorby uvediem z tých najznámejších Teta na zjedenie (1978), Jánošík podľa
Vivaldiho (1979), Horor v horárni (2002) a iné. Z bábkových hier patrí k najznámejším jeho
štvordielne pokračovanie Botafoga. V roku 1984 vypracoval scenár k legendárnej Perinbabe.
Predovšetkým vďaka jeho osobnosti a talentu sa dostala v šesťdesiatych rokoch slovenská
literatúra pre deti a mládež na svetovú úroveň. Spolu s legendárnymi výtvarníkmi detskej
ilustrácie tak vznikali diela, ktoré nám vtedajší kapitalizmus nielen závidel, ale sa z nich aj
učil. S ďalšími kolegami (Stacho, Mihalkovič, Ondruš, Šimonovič ) založili „trnavskú skupinu“
básnikov.
Ľubomír Feldek je výnimočný literárny talent a ﬁlozof, pozorovateľ s múdrymi postojmi.
Umelec bez nároku na povrchný výsledok a výslnie prázdnoty titulných strán. Je držiteľom
viacerých ocenení, počnúc rokom 1961 cenou Ivana Kraska. Za veľký príspevok k rozvoju
rusko-slovenských kultúrnych vzťahov dostal ako jediný Slovák cenu Vladimíra Putina.
V súčasnosti žije a aktívne tvorí aj so svojou manželkou Oľgou Feldekovou Bratislave.
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Nataša Floreánová
Svetelné spektrum z bratislavských parkov a lesov nadýchané červeným pieskom púšte.
Čistota obrazovej oblohy a dievčatko Nataša so školskou taškou na chrbte. Nemožno zabudnúť, ako sme spoznávali.

V

yrástla na históriu mesta v neopakovateľnom, bratislavskom Horskom parku. A v roku
1969 odišla do Austrálie. Tu absolvovala štúdium na University of Sydney, neskôr,
v roku 1981 vyštudovala graﬁku na National Art School. Študovala tiež na Lorenzo
Medici School of Fine Arts vo Florencii.
Meno Floreán je súčasťou histórie mesta Bratislavy. Po návrate ju aj preto všetci prijali
akoby tu bola stále. Postupne začali odborníci z oblasti výtvarného umenia odkrývať pre nás
málo známe desiatky rokov jej tvorivého života a strácali reč. Nataša Floreanová je dnes
jednou z najznámejších slovenských výtvarných umelkýň vo svete. Vďaka obrovskému talentu, úžasnej vôli a ľudskému proﬁlu, ktorý charakterizuje tak málo sa vyskytujúca veľkorysosť.
Jedinečná maliarka, ktorá bola i zostáva neustále súčasťou svetového diania. Jej úspechy sú
aj v neopakovateľnom zázemí Gorazdovej a rodičovskej lásky, ktoré prenášala do každého
svojho diela. Hneď po prvej samostatnej výstave v Sydney v roku 1982, kde predstavila
Austráliu v novom, veľmi pôsobivom kolorite, založenom na mihotavom striedaní sa svetla
a tieňa, zaujala svojim odlišným pohľadom na tento starobilý kontinent neopakovateľnou
farebnosťou. Boli to vtedy hlavne sieťotlače veľkého formátu, ktorým sa v tomto období
venovala. Nasledovali výstavy po celom svete. V roku 1991 sa po prvý raz predstavila so
svojimi dielami slovenskému a českému divákovi v Bratislave a v Prahe. Výrazové prostriedky umelkyne sú rôznorodé, ako plynul jej tvorivý rast. Pevne a isto ovláda líniu. Suverénne

pracuje s kompozíciou obrazovej plochy. Kubizujúce, expresívne, či fantastické námety jej
obrazov vychádzajú z nekonečnej inšpirácie krajinou a kvetmi. Všade na svete sú iné a zároveň majú toľko spoločného. Osobitou charakteristikou autorkinej tvorby je originalita. Svet
ju objavil ako umelkyňu, ktorá dokáže dať ľudstvu to, čo vo svojej dobe potrebuje. V tom je
jej neopakovateľnosť, nápaditosť a veľkosť.
V roku 1988 získala cenu v súťaži k 200. výročiu osídlenia Austrálie. Zobrazila miesto, kde v
roku 1787 pristál kapitán Arthur Phillip. To miesto stvárnila s dnes kúpajúcimi sa ľuďmi pod
oblohou, ktorej ružová farba postupne prechádza do belasej. Desať sieťotlačí s týmto obrazom plávalo na replike lode Bounty, ktorá si po dvesto rokoch zopakovala pôvodnú trasu z
anglického mesta Portsmouth a zastavila sa v desiatich mestách sveta. Všade pribudli na
graﬁcké listy pečate a podpisy starostov týchto miest.
Tvorba umelkyne patrí v súčasnosti vo svete k mimoriadne vyhľadávaným. Zúčastnila sa
mnohých štipendijných tvorivých pobytov. A neustále je súčasťou svetového diania. Jej diela
sú v galerijných fondoch v New Yorku, Londýne, Osake či Sydney ale aj súkromných zbierok
anglickej kráľovnej a zberateľov na celom svete.
Nataša Floreanová nikdy nestratila tú svoju identitu, ktorú získala od rodičov, svojich blízkych, neopakovateľného zázemia a okolia Horského parku. Atmosféru krajiny kde sa narodila
prenáša do každého svojho diela. V rôznych výtvarných technikách, bez ohľadu na tému a
lokalitu v ktorej sa nachádza vždy cítiť jemné odtiene lásky k domovu.
Žije a tvorí v Bratislave a Sydney.
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Milan Hrčka

Od tvorivých začiatkov, ktoré boli excelentným autorským vstupom medzi náročných odborníkov a divákov si umelec až dodnes udržiava hodnoty v modernom nazeraní na históriu i
prítomnosť domoviny. Za všetkým čo vytvoril je náročná práca. V jeho ateliéri vzniká hodnota, ťažko spochybniteľná.
Narodil sa 24. 4. 1947 v Bratislave. Jeho výtvarné smerovanie ovplyvnil počas stredoškolského štúdia prof. Rudolfa Fila. Na oddelení maľby Vysokej školy výtvarných umení absolvoval štúdiá v ateliéri prof. Jána Želibského.

M

ilan Hrčka bol najvýraznejší zjav slovenskej maliarskej moderny polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia. Bol jeden z prvých, ktorý výtvarne zachytil civilizáciu,
architektúru sídlisk a nevyrovnaný vzťah industrializácie a prírody. Mal perfektný
základ od svojho profesora, ktorý mu odovzdal tajomstvo krajiny ako maliarskeho fenoménu. Z veľkého množstva kolegov slávnej Želibského školy veľmi citlivo prešiel k mapovaniu histórie a moderného dneška. Topograﬁcké videnie novej krajiny postupne dolaďoval.
Zapájal písmená a slová, montáže a mnohé iné prvky do obrazovej plochy. Kombinoval ju
s fotograﬁou a výsledkom bol a doposiaľ u tohto výnimočného umelca je hlboký vzťah k
identite a obdiv všetkému, čo ju udržiava.

Svoj tvorivý proces Milan Hrčka zameriava najmä na kresbu, maľbu a graﬁcký dizajn. Osobitým pólom sú výtvarné návrhy v oblasti knižnej tvorby.
V cykle obrazov Otázky Hroboňovi sa vracia k dnes málo známej osobnosti slovenského
intelektuálneho života, k jeho hodnotovým a ﬁlozoﬁckým súdom, v mnohom podnetným pre
dnešok. Zaujímavá je jeho konceptuálna séria kresieb Obchodná. Sú plné štruktúr nechceného. Násilného. Hlaholský pentaptych SLOVO (2000) je odsúdením komerčnej prázdnoty
jedinca. Všetko v jeho dnešnom tvorivom záujme zodpovedá značke STOP. Civilizácia sa
hrnie a nevie o tom. Nevie o čom to slovo stop je.
Jeho dnešná voľná tvorba je sústredená do konceptuálnych interpretácií okolitého diania,
vnútorných reakcií a obrazov, pričom nabáda k hľadaniu optimálnych východísk. Často svojím dielom reaguje na súčasnosť a otázky reality bytia. Aktívne vyjadruje svoj názor na stav
životného prostredia a ochrany prírody.
Absolvoval množstvo kolektívnych i samostatných výstav doma i vo svete (Európa, Ázia,
Amerika). Zúčastnil sa sympózií a tvorivých pobytov doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých galériách a súkromných zbierkach. Milan Hrčka aj vďaka pedagogickej
činnosti rozvíja tvorivú osobnosť detí. A to je spolu s jeho umeleckou činnosťou tá najzmysluplnejšia cesta objavov umenia.
Žije a tvorí v Bratislave.

19 IK SK 1993 – 2012

Katalog_IKS_6_NEW_1.indd 10

29.07.2012 20:37:41

19 IK SK 1993 – 2012

Anton Hykisch

Vynikajúcimi knižnými vydaniami, ktoré hľadajú nielen historickú podstatu a zmysel žitia
dokáže osloviť a zaujať. Umelec je vnímavým ﬁlozofom, so skúsenosťou a poznaním. Aj
dnes obdivuje svet, ktorého súčasťou jeho dielo nesporne je.
Narodil sa 23.2.1932 v Banskej Štiavnici. Ako gymnazistu ho uväznili za protištátnu činnosť
a pre pokus o útek do západného Nemecka. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

A

nton Hykisch, spisovateľ, politik a diplomat. Verejnosti známy z jedinečných románov,
poviedok a literatúry faktu. Do literatúry vstúpil po roku 1956 ako príslušník „Generácie 56“. Začiatok mal komplikovaný. Jeho debutový román o živote vysokoškolákov
bol v roku 1959 zošrotovaný. V šesťdesiatych rokoch tvoril s mimoriadnu aktivitou, publikoval názorové články v Kultúrnom živote a v denníku Smena. A napísal autobiograﬁcký
román Námestie v Mähringu (1956, 1999). O mladých ľudí bez možností. O praktikách
tajnej polície. Anton Hykisch vydal vyše 30 kníh. Najúspešnejšie boli jeho historické romány
Čas majstrov (1977, 2003) o gotickom maliarovi Majstrovi M.S. z Banskej Štiavnice, životopisný román o Márii Terézii Milujte kráľovnú (1984, 1988, 1998, 2012) a román Spomeň
si na cára (2007), o kurióznej postave bulharského cára Ferdinanda Coburga a jeho vzťahu
k Slovákom. Viaceré romány vyšli aj v Maďarsku, Rumunsku, Nemecku, Česku, Chorvátsku,
Poľsku. Je autorom rozhlasových hier. Pracoval ako literárny redaktor v rozhlase. A prišiel
rok 1968 a opäť komplikácie. Prepustili zo zamestnania so zákazom publikovať. Po novembri 1989 bol zvolený za poslanca slovenského parlamentu a bol členom predsedníctva SNR

(1990-92). V decembri 1992 bol menovaný prvým slovenským veľvyslancom v Kanade. Po
návrate z diplomatického postu prednášal na Trnavskej univerzite na katedre politológie.
Znova sa vrátil k literárnej práci. Kniha Nebojme sa sveta. Sprievodca globálnym myslením
(2001) je politologickou štúdiou o globalizovanom svete. Nad súčasnými problémami sa zamyslel v knihe esejí Čo si o tom myslím (2003). Skúsenosti z účinkovania v politike zhrnul do
memoárov Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992 (2004). Výber poviedok zo sveta vyšiel pod názvom Sám v cudzích mestách (2006). V novších rozhlasových
hrách sa venoval histórii Banskej Štiavnice (Čas kovu, čas ducha, 2000) a životu M. R. Štefánika (Meteor padá do neba, 2003). Najnovší autorov román Rozkoše dávnych čias (2009)
je farbistou panorámou osudov mladého muža a jeho rodiny, ktorá prešla dvoma totalitnými
režimami. Kniha bola ocenená ako najlepší slovenský román roku 2009. Je presvedčeným
vlastencom a zároveň Európanom. Publikuje v mesačníku pre európsku integráciu Euroreportplus. Je spoluzakladateľom a podpredsedom Paneurópskej únie na Slovensku. Bol jeden
zo zakladateľov Slovenského centra PEN klubu (1989) a jeho predsedom v rokoch 20042006. V roku 2008 bol ambasádorom Slovenska počas Európskeho roka medzikultúrneho
dialógu. Nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž 1. triedy (1998), Ceny L. Danihelsa
(2000), Literárnej ceny Všeobecnej úverovej banky (2002), Literárnej ceny mesta Banskej
Štiavnice (2002), Ceny E. E. Kischa (2004, ČR) a Ceny V. Zamarovského (2011).
Žije v Bratislave, voľný čas trávi v dome v rodnej Banskej Štiavnici.
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Anna Javorková

Do slovenskej kultúry vplávala slovenskosťou, ženskosťou, ľudskou krásou a zmyselnosťou.
Vzácna herečka, pre ktorú je slovo divadlo všetko. V našej kultúre symbolizuje jedinečné
a slnečné predstavenie toho umenia, ktorého je i bude vždy poskromne. Ju i jej herecké
kreácie budú milovať generácie ľudí pre jej jedinečnosť a originalitu.
Narodila sa 8. októbra 1952 v Hubovej pri Ružomberku. Vyštudovala herectvo na Divadelnej
fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

U

melecký príbeh Anny Javorkovej je rozprávaním o hereckej ceste mimoriadne nadanej
študentky, ktorá dosiahla až na ten pomyselný vrchol Parnasu. Je o umelkyni, ktorá
našla vo svojej práci radosť a zmysel. Už počas štúdia účinkovala a neskôr sa stala
členkou činohry Slovenského národného divadla. Jej príchodom na scénu všetci videli, že
vstúpil umelec. A tento úžasný zážitok ponúka návštevníkom svojich predstavení každý
večer. Desiatky rokov. Jej prejav má noblesu a zrelosť. Čaruje hlasom. Vonkajšou krásou a
vnútornou silou. Od začiatku bola predurčená pre náročné úlohy. Anna Javorková dokázala
ako herečka vytvoriť herecké i ľudské postavy Slovenska kedysi i dnes. Je i zostane jednou

z najtalentovanejších a najpríťažlivejších osobností slovenskej umeleckej scény. Excelovala
temer v každom predstavení. V Ibsenovom Peer Gyntovi, v Dostojevského Bratoch Karamazovcoch, Čechovových Troch sestrách či Čajke. Ale aj v dvojúlohe v Dobrom človeku zo
Sečuanu Bertolda Brechta, v Zostupujúcom Orfeovi Tennessee Williamsa, v hre J. P. Sartra,
S vylúčením verejnosti, v Schillerovej Márii Stuartovej, v Bergmannových Scénach z manželského života a v hre Petra Weisa „Marat-Sade“.
Hereckú silu preniesla z divadelných dosiek aj na televízne obrazovky do ﬁlmov a seriálov.
Vynikla vo ﬁlmoch Škriatok, Jeden stříbrný, Súkromná vojna, Jedenáste prikázanie, Druhá
láska, Ako sa Vinco zaťal, Nemožná, Portrét Doriana Graya, Pani Berta Garlanová Súdim
ťa láskou, Právo na minulosť, Pasca, Fiaker číslo 21, Jesenná (zato) silná láska, Tajné sny,
Chuť leta a v seriáli Odsúdené. Anna Javorková je skutočnou hereckou divou umenia a tvorivej hodnoty. Bez škandálov a devalvovania umeleckej kvality plytkými titulkami bulváru. Je
stále mladá a jedinečná. Okrem herectva prednáša na bratislavskom konzervatóriu.
Žije v Bratislave.
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Csongor Kassai

Hereckou osobnosťou sa stáva v momente, keď vstúpi na javisko. Nemusí hovoriť. Stačí
úsmev, zopár krokov a začína jedno zo skvostných predstavení v úlohe s Csongorom
Kassaiom.
Narodil sa 24. augusta 1972 v Kráľovskom Chlmci. Štúdium herectva absolvoval na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave.

H

ereckú kariéru, ktorá je dnes jedinečná a divácky mimoriadne sledovaná, začal účinkovaním v košickom divadle ália. Radošinské naivné divadlo mu prinieslo slávu a
úspech. Tu sa proﬁloval ako charakterový a mimoriadne talentovaný herec veľkých
schopností. Neskôr účinkoval v bratislavskom Slovenskom národnom divadle, na Novej
scéne, v nitrianskom Divadle Andreja Bagara. Všade dokázal presvedčiť o svojich kvalitách.
Lebo vedel aký rozdiel je byť herec a hrať divadlo. Exceloval v hrách ako Sen noci svätoján-

skej, Jazmínko v krajine klamárov, Ako sa vám páči. Účinkoval aj v muzikáloch. Mnohí diváci
si ho pamätajú z ﬁlmu Jana Hrebejka Musíme si pomáhať, za ktorý bol aj ocenený prémiou
literárneho fondu. Skvelý výkon predviedol v českej rozprávke Čert ví proč. Hral v mnohých
česko-slovenských ﬁlmoch ako Krajinka, Kruté radosti, Slnečný štát, Hana a jej bratia, Vadí
nevadí. Hrá aj vo vybraných slovenských seriáloch.
Úspech Csongora Kassaia nesie kvalitu. Preto má predpoklady byť trvalým. Dnes patrí k
najobľúbenejším hercom. Diváka si získava bezprostrednosťou a úprimnosťou. Vynikajúce
výkony okrem komediálnych postáv podáva tiež v charakterových výstupoch. Za pomerne
krátku dobu dokázal práve nesmiernou prácou a úsilím vytvoriť na slovenskej umeleckej
scéne hereckú osobnosť mimoriadnych kvalít a rozmerov. Herecká budúcnosť pre tohto
umelca je mu mimoriadne naklonená. Preto, že si to zaslúži.
Žije v Bratislave.

19 IK SK 1993 – 2012

Katalog_IKS_6_NEW_1.indd 13

29.07.2012 20:37:46

19 IK SK 1993 – 2012

Jaroslav Kočiš

Tento výtvarný umelec patrí do Zlatého fondu slovenskej kultúry. Do tvorivých súvislostí
Generácie 1930 (Galandovci, Skupina Kontinuita). Jeho tvorba je vychádzajúcou hviezdou
umenia osobnosti, ktorá vytvorila trvalo hodnotné umelecké dielo.
Narodil sa 30. júna 1933 vo Veselí na Morave. Po ukončení bratislavskej Strednej umelecko
priemyselnej školy študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení
ﬁgurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku, kde absolvoval v roku 1961.

P

atril k zakladateľom a ústredným protagonistom bratislavských Konfrontácií. Bol
jednou z najvýraznejších osobností tvorivej skupiny Kontinuita. Príslušník Generácie
1930, umelecky najvýraznejšieho nástupu v slovenskom výtvarnom umení vôbec.
Najmä preto, lebo títo umelci vedeli vnímavo a originálne vyjadriť slovenské v modernom
výtvarnom výraze.
Tvorba Jaroslava Kočiša je prejavom osobnosti slovenského moderného sochárstva i maliarstva. Predovšetkým neﬁguratívne východiská si spočiatku overoval v maľbe, kresbe a
štrukturálnej graﬁke. Po roku 1964 sa venoval predovšetkým sochárstvu. Vytváral súbory
reliéfnych obrazov a totemické kompozície. Filozoﬁcký podtext majú všetky jeho diela. Vtedy a dodnes tak aktuálny existencionalizmus bol jadrom autorovej tvorby, ktorou fascinoval
vtedajšie generácie. Pracoval s najnovšími technikami, kombinoval ich a dotváral s nimi
tvorivé myšlienkové posolstvá. Predovšetkým drevu dal úlohy vyjadriť bolesti a hľadania.
Relativizmus s jeho zdanlivo nekonečnými možnosťami a nejestvujúcimi rozhodnutiami
prestupoval v jeho tvorbe s veľkými otáznikmi nad ľudským utrpením. Pracoval s dvomi
hlavnými skladobnými princípmi. Vertikálou stromu, symbolizujúcou rast a stúpanie života a

človeka v koexistenčnom protipóle s plytkými delenými priestormi v živej sochárskej hmote.
Umelcove dielo je vyjadrením bolestí moderného človeka.
Osobitú kapitolu možno venovať maľbe Jaroslava Kočiša. Vytvoril rozsiahle dielo, dodnes
málo poznané. V olejomaľbách rozvíja výrazovú modernu. Často pracuje so zjednodušenou
ﬁgúrou, v minimálnom priestore vytvára maximálny priestor pre náznak deja a predovšetkým k pôsobivým úvahám o bytí.
Maľoval zátišia (Zátišie so sklenenou nádobou, 1957, Zátišie s hruškami, 1962, Zátišie,
1960), zadumaných, či zrobených, či nahnevaných ľudí s fľašou a pri stole (Traja chlapi,
1957, Štyria pri stole, 1958), voľné spracovanie krásy a zážitku (Loďky, 1959, Morský svet,
1959, Lode, 1960, Kúpanie, 1960, Žena v modrom, 1958) a najkrajšie portréty na svete
(Autoportrét, 1959, Dušinke – žene, 1959, Klaun s ružou, 1959).
Diela Jaroslava Kočiša patria k základom slovenského moderného umenia. Toho umenia,
ktoré nielen ako náš domáci, ale aj európsky prelom v tvorivom myslení a ojedinelom výraze
priniesli najpôsobivejšie umelci Generácie 1930, či už skupina Galandovcov, Kontinuita a iné.
Vytvorili tú najžiadanejšiu hodnotu, ktorá má predpoklady zostať večne.
Jaroslav Kočiš zostáva kľúčovým predstaviteľom sochárskej štrukturálnej abstrakcie a maliarskej moderny. Jednou z najexcelentnejších bola jeho výstava s manželkou v bratislavskej,
dnes už nejestvujúcej, galérii Cypriána Majerníka. Jeho diela sú v majetku galérií a súkromných zberateľov. Jaroslav Kočiš bol tým umelcom, ktorý sa venoval svojej tvorbe s nasadením, ktoré tak obdivujeme u starých majstrov. Preto bol a zostáva jedným z velikánov
nášho umenia. Je najvyšší čas predstaviť túto osobnosť verejnosti v plnej kráse jeho diela.
Jaroslav Kočiš zomrel 21. novembra 1990 v Bratislave.
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Marián Komáček

Jeho dielo je prepletené životom. Humánne posolstvo vnáša do každého obrazu. Autorova
tvorba je umením, ktoré dáva divákovi slobodu pocitov a myšlienok. Z liniek a tvarovo bohatých abstraktných výsekov sa na obrazovej ploche formujú naratívne alebo fantastické
posolstvá pre diváka.
Narodil sa 11. decembra 1959 v Gbeloch. V roku 1986 absolvoval Vysokú školu výtvarných
umení v Bratislave u prof. Albína Brunovského.

T

vorba Mariána Komáčka sa práve trpezlivou a cielenou tvorivou prácou v graﬁke,
maľbe, monumentálnej tvorbe a sochárstve s tvorivým talentom a intuíciou zaradila na výnimočné miesto dnešnej doby. Jeho výtvarný prejav je jedinečný, osobitý, s
vlastným umeleckým a tým aj neprehliadnuteľným autorským rukopisom. Vytvoril rozsiahle
dielo, ktoré fascinuje ľudí a má veľké zástupy obdivovateľov. Patrí k tým, ktorí si z ateliéru
svojho pedagóga Albína Brunovského priniesli do svojej tvorby predovšetkým trpezlivosť a
originalitu. Už tu inklinoval k farebnému riešeniu obrazovej plochy. Najbližšia mu bola technika farebného leptu. Vytváral v nej neobvykle veľké formáty. Do graﬁky vložil veľkú časť
svojho úsilia. Miluje farbu, ktorú s mimoriadnym zaujatím vnáša do obrazov. Je výrazná,
premyslená, s kontúrami čiernej a bielej ako hlavnými líniami obrazu. Fauvistické i kubizujúce
prvky vnáša do novovytvorených lineárnych a tvarových kompozícií. Venuje sa ﬁgurálnym i
mierne abstrahovaným a expresívnym témam. Marián Komáček je významný umelec , ktorý

vytvára svoj register symbolov a myšlienok, zameraných na niektoré nosné témy, od automobilových veteránov po život človeka a jeho lásky. V tom je čarodej a majster. V schopnosti
pritiahnuť a zaujať diváka. V jeho tvorbe nájdeme prvky detskej fantázie i osobnej ﬁlozoﬁe,
ktoré sú hlboko zakorené v tajomnej mysli umelca. Knižná ilustrácia predovšetkým pre deti
je priestor, kde sa autor často vracia k svojej identite, prvej jazde na bicykli, odretým kolenám, potoku na lúkach a nekonečnému obdivovaniu oblakov na oblohe. Mimoriadne hodnotná je jeho známková tvorba, ex libris. A špeciálne graﬁcký dizajn. Ale predovšetkým maľuje
na rozmerné plátna, kde vyniknú veľké farebné plochy, pôsobivá kompozícia aj detail. Staré
autá, osobnosti hudby, dotyk svetov. Zúčastnil sa desiatok kolektívnych aj samostatných
výstav a to doma i v zahraničí. Absolvoval mnohé podnetné študijné cesty (Florencia, Verona, Benátky, Holandsko, Belgicko, Nemecko, Egypt, USA, Kanada). Mimoriadne podnety
získaval na úspešných domácich i zahraničných sympóziách.
V roku 1986 dostal cenu Matice slovenskej za najkrajšiu knihu roka, v roku 1988 I. cenu v
maľbe na súťaži v Trenčíne, diplom na II. egyptskom trienále graﬁky v Káhire (Egypt,1996),
cenu na medzinárodnej výstave graﬁky v Portlande (USA, 1997), čestné uznanie na medzinárodnom trienále malých graﬁckých foriem Clermon Ferrand (Francúzsko, 1999), diplom na
VIII. Medzinárodnom bienále malých graﬁckých foriem a ex libris v Poľsku (2000).
Diela Maroša Komáčka sú vo svetových i domácich zbierkach galérií i súkromných zberateľov.
Žije a tvorí v Bratislave.
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Adriana Kučerová
Nádhera ukrytá v kráse. Keď je poslucháč a divák pripravený vnímať, vstúpi doň neopakovateľná hodnota mladosti
a talentu, umenie, ktoré sa už dnes predstavuje v tej plnej
kráse, ktorou som tieto vety začal.
Narodila sa 24. februára 1976 v Lučenci. Po absolvovaní
štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici študovala spev na Vysokej škole múzických umení v Bratislave triede Viktórie Stracenskej a na
Národnom konzervatóriu (Conservatoire Supérieur de Musique et Danse) vo francúzskom Lyone.

A

driana Kučerová svojim hlasovým majstrovstvom
patrí medzi najväčšie objavy mladého slovenského
koncertného a operného spevu. Zaujala doma i vo
svete. Výnimočným hlasom, jedinečným zafarbením, kultivovaným hereckým prejavom. Je k sebe náročná. Systematicky pracuje na vlastnom rozvoji. Už dnes vytvára v tejto
umeleckej oblasti nezastupiteľnú charakteristiku umelkyne
a tvorkyne zároveň.
Spieva na doskách opery Slovenského národného divadla,
v náročných charakterových postavách ako sólistka od
roku 2005. V predstaveniach Alcina (G. F. Händel), Rusalka
(A. Dvořák), Nápoj lásky (G. Donizetti), Peter Grimes (B.
Britten) a ďalších. Zo Salzburgu prišli mladej umelkyni prvé
zahraničné ponuky. V rámci Mozartovho roku 2006 sa predstavila na festivale Salzburger
Festspiele naštudovaním a predvedením roly Serpetty v inscenácii Mozartovej opery La
ﬁnta giardiniera. Nasledovalo pozvanie z Milánskej La Scaly na účinkovanie v opere Dido a
Aeneas (H. Purcell) a z Mníchovskej štátnej opery v inscenácii Werther J. Massenet).
Adriana Kučerová účinkovala pod taktovkou svetoznámych dirigentov R. Muttiho, I. Boltona, Ch. Hogwooda, D. Orena, J. Bělohlávka, S. Cambrelinga a ďalších. Realizovala celý rad
koncertných vystúpení v kultúrnych metropolách, v Salzburgu, Viedni, Paríži, Ravenne, Mníchove, Varšave a ďalších. Jej ďalšie významné umelecké projekty v roku 2007 zahŕňali okrem
iných veľkonočný koncert v Janove, operné predstavenia Mozartovej La ﬁnta semplice vo
Viedni. V rokoch 2007 a 2008 sa predstavila na opernom festivale v Glyndebourne (Veľká
Británia), kde stvárnila postavu Gretel z opery Hänsel und Gretel (E. Humperdinck). V roku
2008 sa mladá umelkyňa uviedla aj v novej produkcii opery e Rake´s Progress (Život roz-

topašníka) od Igora Stravinského, v eater an der Wien,
Rakúsko. V roku 2009 spolupracovala so svetoznámym
dirigentom Danielom Barenboimom v operných produkciách Fidelio (L. van Beethoven) na prestížnom festivale
Salzburger Festspiele a Carmen v slávnej milánskej La
scale. S Kentom Naganom naštudovala v Paríži postavu
Sophie v Massenetovej opere Werther. Na opernom festivale v anglickom Glyndebourne účinkovala v minulom roku
v operných predstaveniach Falstaﬀ (G. Verdi) a od Gaetana
Donizettiho Nápoj lásky. V roku 2010 vystúpila na americkom kontinente v opernom dome v Dallase, v postave
Noriny Donizettiho opery Don Pasquale. V Ríme Gianni
Schichci, v Paríži v Líške Bystrouške, a v Miláne Carmen
s G. Dudamelom.
Rok 2011 priniesol mladej umelkyni úspechy s Nápojom
lásky v Ríme a v Berlíne. V americkom Houstone očarila
vystúpením vo Figarovej svadbe a na festivale v Spolete
v Menottiho diele Amelia ide na bál. Veľký úspech mala vo
Viedni v Xerxesovi.
V tomto roku očaruje divákov a poslucháčov Mníchovskej
opery so Zuzanou vo Figarovej svadbe a s Adinou v Nápoji
lásky, ktorú hrá i vo Viedenskej štátnej opere. V Tel Avive
je to Gilda v Rigolettovi od Giuseppe Verdiho.
Je častým hosťom na slovenskej koncertnej scéne i v Českej republike. Koncertovala na medzinárodných hudobných
festivaloch Pražská jar a Bratislavské hudobné slávnosti. Na Stredoeurópskom festivale
koncertného umenia v Žiline i na letnom open-air festivale Musica Viva v Bratislave. Je mladá, talentovaná a úspešná predstaviteľka toho sopránu, ktorý patrí iba jej. Štartuje kariéru
hodnoty a úspechu, za ktorým v tejto oblasti stojí iba zodpovednosť, ľahkosť a istota. To
všetko krásne a ušľachtilé začalo prvým miestom na Súťaži slovenských konzervatórií v Žiline v roku 2000. Fantastickú 1. cenu, absolútne víťazstvo a zisk ďalších štyroch ocenení na
prestížnej medzinárodnej súťaži Hanns Gabor Belvedere obdržala vo Viedni v roku 2005. Za
mimoriadny umelecký výkon jej bola dvakrát udelená Cena Literárneho fondu a v roku 2005
získala nomináciu Divadelné dosky Nitra za postavu Morgany v Händlovej opere Alcina. V
minulom roku dostala Cenu ministra kultúry.
Žije v Bratislave, tvorí na celom svete.
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Eva Máziková

Do hudby začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia priniesla šperk. Jedinečnou krásou
farieb hlasu, energiou a talentom vytvorila bluesový spevácky vzor, ktorý obdivovala celá Európa.
Narodila sa 29. októbra 1949 v Bratislave. Študovala na Právnickej fakulte v Bratislave.

S

kutočnej umeleckej hodnote predchádza
spoznanie talentu a náročná práca. Nebolo to inak ani u Evy Mázikovej. Začínala s
rozkošou a veľkým nadhľadom. S veľkou vôľou a
kreativitou. S energiou a zmyselne kultivovaným
pohybovým čarom. Nekonečnými skúškami v lamačskom a ďalších desiatkach kultúrnych domov.
Prvými vystúpeniami. Spoluprácou s desiatkami
hudobníkov. Pravidelnými tanečnými piatkami s
Karolom Duchoňom na bratislavskom Bernoláku.
Úžasne spievala, neustále na sebe pracovala a
bola lepšia, divácky žiadanejšia, populárnejšia a
hviezdnejšia. Ona našla to originálne a jedinečné,
čo spraví zo speváka umelca. Vtedy sa Eva Máziková vyproﬁlovala na úžasnú bluesovú speváčku.
Červená platňa, na ktorej spievajú spolu s nezabudnuteľnou Evou Kostolányovou v sprievode
orchestra Juraja Hronca predviedla jej spevácky
výkon svetového význam. Album bol vysoko hodnotený aj v zahraničí. Z pultov predajní sa okam-

žite stratil a jej Mamy Blue zostalo proﬁlom novej
slovenskej speváckej hviezdy. Spievala s dušou
a o duši. Najpopulárnejšia speváčka 70. rokov. V
roku 1972 nahrala album s názvom Stratil sa mi
bumerang. A ďalšie.
Eva Máziková je všestranná umelkyňa. Spevácky
repertoár vždy prehlbovala o hodnoty populárnej hudby. Popularizuje kvalitu, rozdáva radosť a
pohodu. Za jej spevácke umenie získala viaceré
domáce a zahraničné ocenenia. Prvým bola Zlatá
kamera v roku 1966. V roku 1972 vyhrala v súťaži Bratislavská lýra. V Tokiu získala druhú cenu
v medzinárodnej súťaži. Dnes spieva doma a v
zahraničí. Žije umením a pre umenie.
Dnes má na svojom konte viac ako dvadsať albumov. Jej najznámejšie súčasné pesničky sú Vitaj
víkend, Copa tropicana, Každý deň ťa smiem. V
invenčnom a originálnom speváckom podaní je
pieseň Tu ma máš a Poď von (odvážna slovenská
verzia skladby od svetoznámeho DJ-a Davida
Guettu). Eva Máziková bola vždy odvážna, vždy
mladá a originálna. Medzi jej najnovšími je pieseň
Iná žena. Speváčkina životná energia však nenapĺňa iba hudobnú oblasť. Objavila sa aj v niektorých
ﬁlmoch, ako napríklad v Ťapákovom Pachovi . Zahrala si po boku Mariána Labudu vo ﬁlme Dýchni.
Žije a tvorí na Slovensku a v Nemecku.

19 IK SK 1993 – 2012

Katalog_IKS_6_NEW_1.indd 17

29.07.2012 20:37:57

19 IK SK 1993 – 2012

Erich Boboš Procházka

Patrí medzi svetových hudobníkov, ktorí vedia dať hudobnému nástroju dušu. On ju dáva
ústnej harmonike.
Narodil sa 27.11.1961 v Nových Zámkoch.

B

luesový objaviteľ Boboš je hráčom na ústnu harmoniku. Skladá, textuje, spieva a
aranžuje. V jeho duši a tvorivej interpretácii vznikli jedny z najkrajších bluesových skladieb v Európe. Vďaka talentu a neustálemu hľadaniu sa vypracoval na rešpektovanú
a obľúbenú hudobnú osobnosť vo svete hudby a jej úžasnej krásy.
Spolupracoval s množstvom tých najlepších hudobníkov a skupín nielen doma, ale i v zahraničí. Harmonikovými sólami dokázal obohatiť hudobnú cestu od punku po etno. Doménou
tohto jedinečného umelca však zostáva jazzová sekcia, špecializácia blues.
Je temer univerzálnym hudobníkom. Potvrdzujú to začiatky na bicích, spoznávanie hudobných majstrovstiev a faulov od punku po dychovku. Dušu upísal jednoznačne bluesu. Založil
skupinu Samaria Blues Band (1983), hral v Bluesweiser a skupine Joža Barinu Rockfort.
Začiatkom deväťdesiatych rokov hral v skupine Exit a v roku 1991 zakladá Electric Blues
Band. Prvú, úspešnú bluesovú formáciu, rešpektovanú aj na medzinárodnej scéne. V roku
1995 sa stáva „Bluesmanom roka“. V roku 2006 zakladá kapelu Sichra Achra.
Prvý sólový album, Boboš & Frozen Dozen vydal v roku 1999. Druhý album Grooved vyšiel
v roku 2003.
Jeho interpretačné majstrovstvo je základom pre tvorivú fantáziu a nekonečné rozvíjanie
hudobnej myšlienky. Pri prvých tónoch ústnej harmoniky prejde človekom zvláštny pocit.
Prichádza doň hudba, jej bohatstvo, vzniká zážitok. Precítenie, ktoré svojim dychom ro-

zochvieva ľudské city je často dlhodobou odozvou vnemov človeka. Je vedomím, ktoré si
zapamätá hodnotu. A Boboš vstúpil už pred rokmi do tej siene veľkých hudobníkov, ktorého
jedinečnosť hry na ústnu harmoniku má výlučne jeho krásy a tajomstvá. Je rozpoznateľná
a preto majstrovská.
Elektronické blues Chicaga päťdesiatich rokov XX. storočia tvorí jedno z najpodstatnejších
východísk umelcovej tvorby. Tento tvorca je technicky precízny, s jadrnou výpoveďou a mimoriadne silným hudobným výrazom.
Všestranný hudobný talent Erich Boboš Procházka tvorí a hrá svoje magické improvizácie
na stovkách vystúpení.
Žije a tvorí v Šamoríne.
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Milan Rúfus
V poézii je všetko. Poznanie, cit, história, budúcnosť a predovšetkým pravda, na ktorú človek nestačí. Tvorba tohto umelca je nositeľom myšlienky a kvality. On dokázal anticipovať budúcnosť. Videl, alebo tušil, kam beží vývoj. Svoje posolstvo formuloval citlivo
a jemne posúval do reálnych postojov a názorov, ktoré spravidla
vždy potvrdil čas. Bol a zostane jeden z mnohých a iný. Osobnosť
prostá, ľudská, ústretová. Majster krásy a objaviteľ novej hodnoty.
Milan Rúfus.
Narodil sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. V roku 1952
absolvoval Filozoﬁckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave,
slovenský jazyk a dejepis. Po ukončení vysokoškolského štúdia zostal prednášať dejiny slovenskej a českej literatúry na Filozoﬁckej
fakulte UK. V školskom roku 1971 - 1972 pôsobil na univerzite
v Neapoli.

D

nes mimoriadne dôležité slovo identita radí človeka k miestu,
kde vyrastal, ktoré miluje a sprevádza ho po celý život. Lebo
detstvo je rozprávka a mladosť je láska. Lebo čas dospievania je neopakovateľným pocitovým fenoménom, kde človek dokáže
žiť ako človek. A svet vidí tak ako nikdy potom. Milan Rúfus v celom svojom tvorivom diele, mysliteľských úvahách a prednáškach
hľadal, a čo je úžasné, poéziou aj formuloval odpovede na otázky
najťažšie. Vedel rozpoznať dobro, opísať poslanie. Vyjadriť ich zrozumiteľne. Sledoval rýchly tep života, straty, o ktoré človek prichádza a ťažko sa k nim vracia. Jeho tvorba nie je doktrínou, krikom,
nepokojom. Možno aj preto ako jedna z mála dokázala a i v ďalekej
budúcnosti dokáže človeka fascinovať. Lebo jedine tak vzniká vzácnosť a hodnota v umení. Písal verše života, ktorý nemôže stratiť
cit, rozum a hĺbku, ktorú tak dlho budoval. Prednášal študentom o
sebe a o nich. Takého ho poznali tisíce ľudí. Takého som ho poznal
i ja. Prvé básne publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou „Až dozrieme“
(1956). Sociálne i ľudské vložil do zbierky „Zvony“ (1968) a ďalšej
inšpirovanej fotograﬁckou tvorbou M. Martinčeka „Ľudia v horách“
(1969). Nasledovali zbierky „Stôl chudobných“ (1972), „Kolíska“,
„Kolíska spieva deťom“ (1974) a „Hora“ (1978). Umelcove básne
sú v monograﬁi M. A. Bazovského „Hľadanie obrazu“ (1973) a Ľ.
Fullu „Hudba tvarov“ (1977). Na motívy povestí básnicky stvárnil
mnohé slovenské rozprávky. Vyšli v zbierkach „Kniha rozprávok“

(1975) a „Sobotné večery“ (1979). Rozvinul v nich viac rozmernosť
ich odkazu, v neopakovateľnej sieti metafor. K tejto téme sa ešte
vrátil v knihách adresovaných len detskému čitateľovi. „Rozprávočka veselá ostaň ešte s nami“ (1985) a „Lupienky z jabloní“ (1993).
V „Óde na radosť“ (1981) hodnotí poznanie a spoznávanie, zmysel
a poslanie ľudskej existencie. Zbierka „Studnička“ (1986) je nádherným návratom do detstva. Zavŕšením básnického stvárnenia
slovenských ľudových rozprávok a triptychovým uzavretím tejto
tematiky je kniha „Tiché papradie“ (1990). V knihe „Dve osudové“
(1991) spojil svoje eseje „Štyri epištoly k ľuďom“ z roku 1968 s
básnickou skladbou „Murárska balada“. Ilustroval ju jeho liptovský
spolurodák Koloman Sokol. Knihou lyrických miniatúr je umelcova
zbierka „Modlitbičky“ (1992), ktorá vyšla vo viacerých reedíciách,
ako aj s rozšíreným obsahom pod názvom „Nové modlitbičky“
(1994). Je to snáď najkrajšie básnické dielko, ktoré kedy vyšlo a
medzi verejnosťou najznámejšie a najobľúbenejšie. Dialóg dieťaťa a
otca je v knihe „Pamätníček Modlitby za dieťa“ (1995). Filozoﬁcko-meditatívny charakter má básnická zbierka „Neskorý autoportrét“
(1992), a „Čítanie z údelu“ (1996). „Žalmy o nevinnej“ (1998) sú
autorovou básnickou spoveďou. V roku 2005 vydal poslednú básnickú zbierku „Báseň a čas“.
Od roku 2002 vychádza „Súborné dielo Milana Rúfusa“ vo vydavateľstve MilaniuM. Jeho najznámejšie eseje sú „Človek, čas a
tvorba“ (1968) a „Epištoly staré a nové“ (1996). Okrem vlastnej
tvorby tiež prebásnil Dobšinského „Prostonárodnie slovenské povesti“ a venoval sa prekladom z nórčiny, španielčiny, ruštiny a češtiny. Jeho diela vyšli v angličtine, bulharčine, češtine, francúzštine,
maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, rómčine, ruštine, taliančine
a ďalších jazykoch.
Získal mnoho ocenení. Štátna cena za literatúru (1970), Medzinárodná cena Zlatý kľúč (1990), a Rad Tomáša Garrigua Masaryka
III. triedy (1991). Od tohto roku bol trikrát navrhnutý na Nobelovu
cenu za literatúru. Bol mu udelený Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy,
cena Jozefa Cígera Hronského za literatúru (1996), Čestný doktorát literatúry, udelený Svetovou akadémiou umení a kultúry (1998),
Cena ministra kultúry za zbierku básní Báseň a čas (2005), Cena
Literárneho fondu (2006), Cena za poéziu Crane Summit 2008 a
Pribinov kríž I. triedy – vysoké štátne vyznamenanie za mimoriadne
zásluhy a kultúrny rozvoj krajiny (2009).
Zomrel 11. januára 2009 v Bratislave.
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Ján Šicko

Umelcov zrelý sochársky prejav je ušľachtilý ako život prírody s ktorou pracuje a pre ktorú tvorí.
Narodil sa 8. februára 1948 v Novom Meste nad Váhom. Počas stredoškolského štúdia mu
dal výborné umelecké základy profesor Ludwik Korkoš. V roku 1975 absolvoval bratislavskú
Vysokú školu výtvarných umení u profesorov Jozefa Kostku a Jána Kulicha.

J

án Šicko nesporne patrí medzi tie veľké sochárske talenty, ktorým pri ich tvorivom
zanietení nezostáva čas a priestor na vlastnú propagáciu. Reprezentujú ho však jedinečné sochárske diela umiestnené v galériách pod holým nebom po celom svete. V
Japonsku, Južnej Kórei, Austrálii, na Cypre, v Taliansku, Nemecku, Portugalsku, Španielsku,
Bulharsku a Rumunsku. Tvorí v klasických sochárskych materiáloch v kameni a dreve, čím sa
stáva jeho dielo akousi genetickou pamäťou Zeme. Z nich vznikajú monumentálne, spravidla
voľne stojace plastiky, ktoré reﬂektujú podobne ako diela jeho dlhoročnej partnerky Jaroslavy „ich duchovne zdieľaný život a svet....akokoľvek zvonku ohrozovaný a spochybňovaný
zo všetkých strán, ale ktorý stále ešte drží pohromade a snaží sa sám seba presiahnuť,
kým v sebe nachádza silu božského Svetla... prúdiaceho zhora...“ ako výstižne o oboch
autoroch píše súčasný český výtvarný teoretik Jiří David. Jánovi Šickovi je blízky, pre jeho
konštruktivistické cítenie, geometrický tvar. Blízky mužskému princípu chápania sveta, ktorý poskytuje nepreberné množstvo variácií. Jeho témou pojmy ukryté v písmenách Alfa a
Omega. Dialógom týchto dvoch písmen a ich splývaním poukazuje na všeplatnosť a zároveň
na jedinečnosť ľudskej existencie. Tento večný dialóg medzi začiatkom a koncom vníma
autor ako dobrodružstvo, ako Život s veľkým Ž. Najradšej spracúva materiály prirodzene

odštiepené, pokorne ponechajúc im tak ich archetypálny náboj. Prijíma ich výzvu pokračovať
v tom, čo príroda naznačila.
V jeho tvorbe sa prelína krása a monumentálnosť s neobyčajnosťou ľudského tvorenia. Plastiky, ktoré vytvoril, často z jedného kusa dreva či kameňa zatajujú dych.
Akademický sochár Ján Šicko sa zúčastnil mnohých medzinárodných sympózií. Svoje umenie prezentoval na množstve samostatných a kolektívnych výstav v galériách na Slovensku
i v zahraničí. Jeho monumentálne i komorné diela sú vo vlastníctve Národnej galérie, Galérie
P. Matejku, Galérie M. Bazovského, Mosan Gallery Kórea, So lang Gallery vo Švédsku, Galérie EKZ v Nemecku a iných renomovaných štátnych a súkromných zbierkach.
Ján Šicko vytvoril skvostné drevené dvere a interiéry v sakrálnych stavbách na Slovensku
(Bratislava, Stará Turá, Levice). V rokoch 2000-2010 spolu s manželkou vytvorili niekoľko
pamätníkov rómskeho Holocaustu (Zvolen, Dubnica nad Váhom, Nemecká). Jeho doteraz
posledné monumentálne dielo z roku 2011 je pamätník Prof. Jozefa Roháčka, teológa a
prekladateľa Biblie (Stará Turá). Ako dlhoročný pedagóg na Strednej umelecko-priemyslovej
škole v Bratislave vychoval niekoľko generácií dnes aktívnych mladých výtvarných umelcov.
Dnes je vysokoškolským pedagógom, pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici na katedre sochárstva od jej vzniku. Spolu s manželkou Jaroslavou založili v roku 2000 občianske
združenie Terra therapeutica, ktoré cez výtvarné aktivity pomáha rôzne postihnutým deťom
i dospelým a organizuje vzdelávanie. Dlhodobo realizuje medzinárodné sochárske sympóziá
často aj s účasťou zdravotne postihnutých umelcov ( Dudince, Topoľčianky, Kalinovo, Ozdín).
Žije a tvorí v Bratislave
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Jaroslava Šicková – Fabrici

V umení nikdy nereprezentovala jednu cestu. Jej po svete inštalované sochárske monumenty, komornosť a čistota keramiky, práca s písmom pravdy a histórie, najnovšie koláže a
koncepty sú iba malou čiastkou invencie umelkyne, ktorá tvorí pre ľudí, pre svet.
Narodila sa 22. 10. 1950 v Bratislave. V roku 1975 absolvovala štúdium na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, u profesorov Jozefa Kostku a Jána Kulicha.
V rokoch 2004-2006 študovala na Karlovej univerzite v Prahe, kde získala titul PhD.

O

sobnosť Jaroslavy Šickovej - Fabrici a jej výtvarné dielo vstúpili do slovenského výtvarného diania v druhej polovici sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V jeho
začiatkoch sa autorka zviditeľnila najmä žensky nežnými, kolorovanými terracottovými, najmä detskými portrétmi, ale i keramickou ﬁgurálnoutvorbou rozmernejšieho, exteriérového charakteru. V slovenských súvislostiach je to dodnes ojedinelý fenomén. Od deväťdesiatych rokov sa autorka popri tvorbe v keramickej hline venuje aj rozvíjaniu umeleckých
ambícií v klasických sochárskych materiáloch, predovšetkým v kameni. Súvisí to so stále
väčšou účasťou na medzinárodných sochárskych sympóziách po celom svete (Nemecko,
Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Rumunsko, Cyprus, Austrália).
Jaroslava Šicková sa paralelne so svojou sochárskou tvorbou od roku 1984 začala venovať
deťom s rôznym zdravotným postihnutím v oblasti stimulovania ich výtvarného prejavu,
najmä v keramickej hline. V roku 1984 založila v Bratislave - Dúbravke prvý keramický ateliér
pre deti s mentálnym handicapom na Slovensku, ktorý je činný dodnes.
Od roku 1989 pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde prednáša predmet
arteterapia. Je autorkou knihy Základy arteterapie (Portál , 2002) a ďalších odborných kníh
z oblasti liečby umením. V roku 2009 jej bol na Karlovej univerzite v Prahe udelený titul
profesorka. Je členkou mnohých medzinárodných organizácii (S.I.P.E, ECARTE, International
nettworking group of art therapists, členkou Spoločnosti pre vedu a umenie, členkou Rady
pre kultúru a umenie) a prednášala na viacerých univerzitách v Európe, USA a Austrálii.
V roku 2000 založila so svojim manželom Jánom a svojimi tromi žiačkami organizáciu Terra
therapeutica a v roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii.

Jaroslave Šickovej ako sochárke sú blízke frekvetovane zdieľané, i keď vždy samostatne pojaté, podobné duchovné námety ako u jej manžela Jána: Úzka brána, Alfa a Omega transcendentno-existenciálne témy .Texty a písmo ako symbol či prostriedok tlmočenia správ, či
posolstva autorku fascinuje najmä v posledných rokoch jej tvorby, a preto kaligraﬁcké prvky
často integruje do svojich keramických i kamenných diel.
Monumentálne plastiky umelkyne sú osadené v prírodných scenériách po celom svete. Komorná tvorba má u nej rozsiahly záber, od ﬁgurálne po abstraktnú. Jej tvorba osciluje medzi
kameňom (zväčša mramorom) a pálenou hlinou. Na pomedzí ﬁgurálneho a neﬁguratívneho
sochárskeho prejavu. Objavuje kontinuitu komorného i monumentálneho diela vo sfére myšlienkovej i tvarovej. Pracuje s metaforou a symbolmi. Jej komorné diela sú prívetivé ako
dobrý človek. Majú však v sebe unikátnu silu ﬁlozoﬁckej výpovede, ktorá prestupuje celým
jej umeleckým dielom. Svoj umelecký svet vytvorila ako záhradu dotykov a myšlienok. Úcta
k životu a živému je nosným prvkom celého života autorky ako aj jej tvorivej činnosti.
Jaroslava Šicková ako pedagogička a arteterapeutka bola viackrát ocenená nielen na pôde
univerzity J. A. Komenského. Je akceptovaná nielen doma, ale i v zahraničí. Jej knihy Základy
arteterapie a Modelovanie z hliny v arteterapii boli preložené do angličtiny a do nemčiny.
O oboch umelcoch.
Obaja umelci žijú a tvoria v Bratislave. Tvoria už skoro 40 rokov akýsi partnerský i umelecký
tandem či tím. Pravidelne sa spolu zúčastňujú sochárskych a keramických sympózií, predovšetkým v zahraničí Vychovali spolu troch synov. Všetci sa stali výtvarníkmi.
Umelecká tvorba a život manželov Šickovcov sú späté s ich životnou kresťanskou ﬁlozoﬁou.
Je o pokore, o prioritách v umení i mimo neho: o zachovaní a ochrane rodiny, o akceptovaní
duchových hodnôt, o posilnení ľudskej dôstojnosti, etiky, morálky, nádeje, zmyslu, o veľkorysosti a snahe vytvoriť okolo seba vzácny pokoj a útočisko, v dnešnom často rozporuplnom
a agresívnom svete. Všetky spomenuté hodnoty vkladajú aj do svojich sochárskych diel.
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Aleš Votava

Vedel spontánne a tvorivo čarovať so svojim talentom. Za krátku dobu dosiahol, čo iní ani
za dva životy. Naznačil divadelnému svetu iné cesty. Novým výtvarným prejavom predbehol
dobu. Už teraz to vieme.
Narodil sa 3. augusta 1962 v Bratislave. V roku 1987 absolvoval vysokoškolské štúdium
na katedre scénického a kostýmového výtvarníctva Vysokej školy múzických umení v Bratislave u svetoznámeho scénografa prof. Ladislava Vychodila. Zúčastnil sa viacerých stáží v
parížskych divadlách, vrátane Veľkej parížskej opery, kde mal možnosť stretnúť sa s Lucianom Pavarrotim. Počas ročnej stáže vo Ville Medici v Ríme spoznal množstvo významných
osobností a prešiel operné divadlá Talianska od severu až po juh.

A

leš Votava sa narodil do umeleckej rodiny. Vyrastal v prostredí krásy a hodnoty, jeho
mama Blanka Votavová je renomovanou predstaviteľkou slovenskej graﬁky. Spolu s
neobyčajným talentom začal mladý umelec budovať svoj vlastný umelecký program.
Za niekoľko rokov dosiahol v živote umelecké výsledky, ktoré ho radia medzi špičky súčasného scénograﬁckého výtvarného prejavu.

Scénograf, kostýmový výtvarník, divadelný architekt. Začal v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde pripravil mnohé predstavenia. Zahraničná umelecká scéna
si veľmi rýchlo všimla jeho výnimočný talent. Doma nie. A keď ochorel, dostával lukratívne
ponuky z celého sveta. Postupne získaval výrazný a jedinečný autorský rukopis. Inovatívne
spracúval každé predstavenie, hral sa s kulisami a kostýmami. Vnímal ich ako divadelno-architektonický celok. Mimoriadne citlivo prepájal svoju tvorbu s textovou divadelnou predlohou. S hereckými výkonmi a osobnosťami protagonistov. Jeho predstavenia boli jedným
kompaktným celkom, ktorý mal novú a pritom súčasnú umeleckú hodnotu. Nezabudnuteľná
je jeho realizácia predstavenia Búrka, tiež Jaures a Višňový sad.
Prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Navrhol viac ako 80 činoherných,
operných a tanečných inscenácií na Slovensku a v zahraničí. Za svoju tvorbu získal viaceré
prestížne ocenenia, ako napríklad Cenu Alfréda Radoka v roku 2000 za scénu k inscenácii
opery Tosca v Národnom divadle v Prahe alebo trojnásobné udelenie ceny kritiky Dosky za
scénograﬁu.
Zomrel 8. mája 2001.
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ZOZNAM VYSTAVENÝCH DIEL
BARTFAY Tibor
SOCHY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOLÁŽE:
1.
2.
3.
4.
5.

Zlatoústy
Modlivka
Škorpión
Ukrižovaný
Fúga pre Albína Brunovského
Monštrancia
Hmyz
Pocta kubizmu
Osamelá mačka
Zatmenie mesiaca
Traja mudrci
Neznámy svet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

HRČKA Milan
Otázky Hroboňovi I. , kom. tech., 45x33 cm, 1996
Otázky Hroboňovi II. , kom. tech., 45x33 cm, 1996
Otázky Hroboňovi III. , kom. tech., 45x33 cm, 1996
Otázky Hroboňovi IV. , kom. tech., 45x33 cm, 1996
Otázky Hroboňovi – Bez názvu. , kom. tech., 45x33 cm, 1995
Otázky Hroboňovi – Zbierka motýľov II. , kom. tech., 45x33 cm, 1995
Otázky Hroboňovi – Zbierka motýľov III. , kom. tech., 45x33 cm, 1995
Otázky Hroboňovi – Deň kobyliek , kom. tech., 45x33 cm, 1995
Z pentaptychu slovo – Hlaholské ,,L“, kom.tech.,87x62 cm,2000
Z pentaptychu slovo – Hlaholské ,,S“, kom.tech.,87x62 cm,2000
Z pentaptychu slovo – Hlaholské ,,O“, kom.tech.,87x62 cm,2000
Z pentaptychu slovo – Hlaholské ,,V“, kom.tech.,87x62 cm,2000
Obchodná ulica I., kom.kresba,62x45 cm, 1989
Obchodná ulica II., kom.kresba,62x45 cm, 1989
Obchodná ulica III., kom.kresba,62x48 cm, 1988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KOČIŠ Jaroslav
Žena v modrom, 1958,34x52cm
Dušinke, 1959, 36x27 cm
Lode, 1960, 51x34 cm
Zátišie so sklenicou, 1957, 47x23 cm
Autoportrét, 1959, 36x36 cm
Klaun s ružou,30x40 cm
Loďky, 1959, 66x50cm
Morský svet, 1959, 51x34 cm
Štyria pri stole, 52x40 cm
Traja chlapi, 1957, 66x50 cm
Zátišie s hruškami, 1962, 30x30 cm
Žena pri mori, 45x23 cm

1.
2.
3.
4.

ČÁNI Pavel
Architektúra, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Gajdoš, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Autobiograﬁka, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Vali, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Niečo ako sobáš, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Skan Zen, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Strecha, 50x35 cm, 2012, lept-akvatinta
Dunaj, 71x33 cm, 2012, lept-akvatinta
Petrovaradin, 71x33 cm, 2012, lept-akvatinta
Blesk, 71x33 cm, 2012, lept-akvatinta
Mesto, 71x33 cm, 2012, lept-akvatinta
Fruška Hora, 71x33 cm, 2012, lept-akvatinta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KOMÁČEK Marián
Ja Ťa mailujem - akryl 2010 110x80
Návštevníci - akryl 120x100
Gorila na golfe -2008 100x120
Jazda -akryl 1998 130x110
Akrobatky akryl 2009 150x120
Dostihy akryl 2009 150x120
Posledný strelec akryl 2003 120x100
Posledné sólo Litograﬁa 120x90 2000
Krize 1995 lept 90x 70
Art-roza 1997 lept 80x60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠICKO Ján
Trinity, drevo plus kombinovaný materiál,1998
Ucho ihly, žula 2008
Úzka brána- mramor 2008
Anjel -žula 2006
Anjel mramor2006
Osmózis žula ,2012
Stopa I.,II žula,2012

1.
2.
3.
4.

ŠICKOVÁ- FABRICI Jaroslava
Zvitky I - IV 2011 - 2012 andezit, pieskovec a videoprojekcia
Vyklonenie z ničoty 2012 bronz, pieskovec
Odkrývanie nádeje 2006 šamot, zlato
Prievozník I, II - bronz, (šamot), pieskovec 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FLOREÁNOVÁ Nataša
Tanec mora, intaglio/ relief / collagraph, 57 x 83 cm, 2008
Oko, intaglio/ relief / collagraph, 50 x 45 cm, 2007
Tanec I, viskozna monotypia, 55 x 47 cm, 2007
Tanec II, viskozna monotypia, 61 x 47 cm, 2007
Briezdenie, intaglio/ relief / collagraph, 43 x 55 cm, 2008
Zlate more I, intaglio/ relief / collagraph / chine colle, 24 x 23, 2008
Zlate more II, intaglio/ relief / collagraph / chine colle, 24 x 23 cm, 2008
Nikto nikde, intaglio/ relief / collagraph, 44 x 55 cm, 2008
Krajina I, intaglio/ relief / collagraph, 51 x 66 cm, 2008
Krajina II, intaglio/ relief / collagraph, 51 x 66 cm, 2010

1.
2.
3.

VOTAVA Aleš
Búrka, reprodukcia scény
Juares, reprodukcia scény
1. dejstvo, 8. výstup: Gurmyžská: „Prestaň!“, reprodukcia scény
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