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I D E N T I F I K A â N ¯  K Ó D  S L O V E N S K A

V˘borná my‰lienka. PrestíÏne ocenenia. Hodnota v˘tvarného diela a umeleck˘ch v˘konov. V‰etko potrebuje svoj ãas. Dobu zrenia. V˘voj, rast, stále tvorivé
obohacovanie a múdrosÈ poznania.
AÏ potom prichádza obdiv a uznanie. Vstup do siení slávy v˘znamn˘ch tvorcov sveta, ktorí dali ºudstvu ten v˘znamn˘ rozmer krásy a hodnoty, ãasto aj zmysel
Ïivota. Oni jediní v celej histórii ºudstva dokázali zanechaÈ v jednotliv˘ch etapách jeho v˘voja záznamy o Ïivote takom ak˘ skutoãne bol. Informáciu pre budúcnosÈ,
pre t˘ch, ktor˘ budú hºadaÈ pravdu v minulosti.
Na to v‰etko upozorÀuje projekt Identifikaãn˘ kód Slovenska.
V˘znam, poznanie a poslanie tohto projektu rastie t˘m, Ïe sa stále viac dostáva medzi ºudí a stáva sa súãasÈou na‰ej doby. Teraj‰í piaty roãník je t˘m, ktor˘ uÏ
verejnosÈ pozná. Vníma ho ako informáciu, hodnotu, krásu, osvetu, du‰evnú nádheru, prestíÏ, ãi radosÈ z umenia. V˘znamnú súãasÈ prítomnosti pre budúcnosÈ.
Identifikaãn˘ kód Slovenska pripomína hodnoty, ktoré nás obklopujú. Chce, aby sa ne nezabudlo. Práve preto má zmysel.
Identifikaãn˘ kód Slovenska nie je o hºadaní najlep‰ích. Tento projekt uãí ºudí spoznávaÈ umeleckú tvorbu, ktorá k t˘m najlep‰ím patrí. Tvorbu, ktorá je súãasÈou
dne‰ka a ãasto si neuvedomujeme, Ïe je mienkotvornou hodnotou. Sú to diela tvorcov, ktoré sa presadili vo svete. Diela umelcov, ktorí vytvorili skutoãné hodnoty
a dnes sa na mnoh˘ch zabúda. Mimoriadne hodnotné v˘kony, ktoré tvoria ‰irokú a bohatú základÀu na‰ej kultúry, bez ktorej by sme nemohli jestvovaÈ.
Kultúra je veºmi ‰irok˘ pojem. Má mnoho disciplín a druhov. KaÏd˘ rok usilujeme predstaviÈ aspoÀ ãasÈ z nich. OceniÈ umelcov, ktor˘ch dielo tvorí na‰u súãasnosÈ.
Je na‰im zvykom predstaviÈ verejnosti tvorbu toºk˘ch umelcov, koºko rokov má Slovenská republika. V tomto roku blahoÏeláme 18. laureátom, ktorí reprezentujú
Identifikaãn˘ kód Slovenska.

I D E N T I F I C A T I O N  C O D E  O F  S L O V A K I A

Great idea. Prestigious awards. Value of artwork. Everything needs its time. Period for growth. Development, maturing, still creative education and wisdom of knowledge.
Only then the admiration and appreciation come. Enter into halls of fame of important creators, who gave the meaningful dimension of beauty and value, often
also purpose of life, to the mankind. Mission. Only they themselves, in the whole history of humanity and in its individual seasons, could keep records about life
how it really was. Information for the future, for those who will look for the truth in the past.
This all the Identification code of Slovakia draws attention to.
Meaning, knowledge and mission of this project growths with publicity among people and becomes a part of our era. With its fifth year, it is already well known
among the public. It is understood as an information, value, beauty, education, vision, prestige, or joy of art. An important part of the present for the future. The
Identification code of Slovakia reminds us values that surround us and do not want to be forgotten. That is the reason.
The Identification code of Slovakia is not about a search for the best ones. This project teaches people to know the artwork, which is among the best ones. The
artwork, which is a part of the present days and we often do not know about. Works of creators, which are known abroad but are almost unknown here. Works of
artists, who created real values, forgotten today. Simply, valuable works, which create that necessary, broad and rich base of our culture, we would not exist
without.
Culture is a very wide term. It has many disciplines and categories. Each year we try to catch at least a part of them. To present the artists, whose works create the
world we live in.
We usually present to public works by that many artists, how old is the Slovak republic. This year it is 18 laureates, who represent the Identification code of Slovakia.
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Narodila s 18. augusta 1922 v Holíãi. V Prahe  absolvovala
Akadémiu v˘tvarn˘ch umení (1950), kde bola poslucháãkou
profesora Jana Îelibského. V roku 1957 sa prisÈahovala  do
Bratislavy.
V maliarskom diele Oºgy Barto‰íkovej dominuje figurálna kom-
pozícia a záti‰ie, akty. Je originálna, svojská a na dobu svojho
vzniku vÏdy nová a originálna. Jej pevná a istá maºba sa uplatÀu-
je v tvarovej ‰tylizácii i v harmonickej skladbe. Modern˘ realiz-
mus, superrealizmus, surrealistické dotyky, expresívne farby a
my‰lienka. Je obdivuhodné, Ïe autorka vedela vÏdy pre svoje
diela vybraÈ koncepciu a zámer schopn˘ intelektuálne osloviÈ a
byÈ zrozumiteºn .̆ Popri figurálnych témach maºovala  horiace
katedrály, skladby kameÀov a vesmírne motívy, Ïeravé i vyhas-
nuté planéty alebo spálené slnká. V jej záti‰iach sú obrazy kve-
tov i plodov, hlavne jabæk. Maºuje pocty jablku, plaãúce i pich-
liaãové jablko, jablká poznania a poku‰enia zo záhrad strate-
n˘ch rajov na‰ej doby.
V ‰esÈdesiatych rokoch bola  spoluzakladateºkou Skupiny 4.
Bolo to vôbec prvé Ïenské zoskupenie na slovenskej v˘tvarnej
scéne, v ktorej sa ‰tyri spoluÏiaãky -  Oºga Barto‰íková, Jarmila
âihánková, Tamara Klimová a Viera Kraicová - pokúsili vo svo-
jej tvorbe ignorovaÈ pokyny a normy socialis-tického realizmu.
TvorkyÀa dnes maºuje most medzi t˘m ão bolo a t˘m ão je.
Premaºúva vlastné obrazy, mnohé aÏ dnes dokonãieva. âo ke-
dysi chcela a ão cíti dnes. Maºuje históriu postáv. Lapidárium
Ïijúceho a spomienok. Aktívne sa zúãastÀuje ãinnosti
Spoloãnosti voºn˘ch v˘tvarn˘ch umelcov. V roku 2006 zre‰tau-
rovali  na zámku v jej rodnom  Holíãi  päÈ sál a v tejto novo-
vzniknutej galérii bola prvá v˘stava pod názvom „V˘ber z maº-
by Oºgy Barto‰íkovej“. V jednej z ãastí Galérie mesta Holíã má
autorka svoju stálu expozíciu, v ktorej vystavuje obrazy veno-
vané mestu. Diela Oºgy Barto‰íkovej patrili vÏdy medzi tie zbe-
rateºsky najvzácnej‰ie. Nachádzajú sa v súkromn˘ch i ‰tátnych
zbierkov˘ch fondoch a sú súãasÈou stoviek v˘stav, ktoré ako sa-
mostatné, alebo kolektívne prezentovali jej tvorbu u nás i v za-
hraniãí.
Îije a tvorí v Bratislave.
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IK Narodil sa 5. decembra 1941 v Banskej Bystrici. V roku 1966

absolvoval Vysokú ‰kolu múzick˘ch umení v Bratislave u prof.
A. Moyzesa. Poãas ‰túdia bol dva roky ãlenom zboru Lúãnice,
spieval prv˘ bas a obãas dirigoval. Súãasne bol i druh˘m zbor-
majstrom.
Hudobn˘ skladateº, dirigent a koncertn˘ klavirista. V‰estrann˘
hudobník. UÏ desaÈroãia úspe‰ne oslovuje na‰u i zahraniãnú
verejnosÈ svojou tvorbou i Ïiv˘mi vystúpeniami. Bezprostredne
reaguje na tvorivé podnety, ktoré s mimoriadnou kreativitou
a vkusom spracúva do hudobn˘ch diel. Obdivuhodné v˘sledky
dosiahol pri tvorbe opern˘ch a muzikálov˘ch hudobn˘ch pro-
jektov. Melodickú krásu rozvíja z jednoduchosti i nároãnosti
navzájom. Perfektne sa orientuje vo váÏnej, populárnej, folklór-
nej, ale i scénickej hudbe, v zhudobÀovaní poézie (Modlitbiãky
pre sólo, detsk˘ zbor a komorn˘ orchester od Milana Rúfusa)
a v ìal‰ích oblastiach.
Po absolvovaní vysokej ‰koly pracoval ako hudobn˘ redaktor,
neskôr ako hudobn  ̆reÏisér âeskoslovenského rozhlasu v Bratislave.
Doposiaº skomponoval  2 opery (Napr. Polepetko) a 4 muzikály
(Husári, Plné vrecká peÀazí, Veselica, DobrodruÏstvo pri obÏin-
koch), stovky scénick˘ch skladieb pre rozhlas, divadlá, televíziu
(Napr. Zlatá brána, vybrané Veãerníãky, rozhlasové rozprávky),
pre animované a hrané filmy. V tvorbe pre detského poslucháãa
pristupoval inak ako pre dospel˘ch. Dokázal predvídaÈ ão deti
znesú. Hudbu  pre nich tvoril prístupnej‰ie, aby jej rozumeli.
Melodickej‰ie, a nesmierne citlivo sa hral s disharmonick˘mi
tónmi. Osobitú pozornosÈ v autorovej tvorbe si zaslúÏi dÏezová
kantáta Jeremiá‰ov nárek, Tri Ïalmy pre sóla, zbor a orchester
a kantáta Príì Duchu svät .̆ Úspechy v‰ak dosahoval  nielen
v zábavnej, taneãnej hudbe, ale aj folklórnej. Jeho skladby viac-
krát zvíÈazili na medzinárodnom festivale Prix Bratislava. V te-
levíznej súÈaÏi Vyberte si pesniãku (1966) získal za pieseÀ
TúÏba  prvú cenu a po tomto úspechu naplno vstúpil do sféry
populárnej hudby. Cel˘ Ïivot inklinoval k ‰ansónu.
Skomponoval viacero tak˘chto skladieb. Originalitu majú
‰ansóny nie taneãného charakteru, ale ‰ansóny v rámci klasic-
kej hudby. V profesionálnych ‰túdiách nahral veºa taneãn˘ch
piesní, úprav ºudov˘ch piesní, aranÏovan˘ch skladieb pre det-
ské zbory. Vydal platÀu s názvom Slávne skladby majstrov
(2006), ktoré upravil aj interpretoval na klavíri. Je autorom viac
ako 1500 skladieb, z toho temer 600 populárnych piesní inter-
pretovan˘ch v˘znamn˘mi spevákmi s oceneniami (je drÏiteºom
striebornej  a bronzovej Bratislavskej l˘ry) a s mnoh˘mi ìal‰ími
domácimi i zahraniãn˘mi úspechmi.
Îije v Bratislave.
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Narodil sa 5. marca 1944 v Tfiinci . V roku 1968 absolvoval ‰tú-
dium na Vysokej ‰kole v˘tvarn˘ch umení v Bratislave v ateliéri
profesora Mudrocha.
Ján Berger je analytik maºby, jej klasick˘ch Ïánrov a techník.
Jeho tvorba je senzitívna, reflexívna, pracuje so symbolmi
v priestore. Z jeho obrazov  nevyÏaruje  len vizuálna farebná
hra, ale sú v nich predov‰etk˘m pocity a vnemy. Na plátno cit-
livo naná‰a mnoÏstvo men‰ích ãi väã‰ích ‰kv⁄n, ãiarok i bodiek,
takÏe samotn˘ obraz si vyskladáte aÏ na sietnici oka. Podstatou
autorov˘ch obrazov je prevaÏne v pozadí ukryt˘ príbeh.
Farebné kompozície zdanlivo abstraktnej maºby  sú v˘sledkom
cieºavedomého kombinovania farebn˘ch akordov a hºadania
vlastnej cesty. Umelcove diela sa zaraìujú k stálym a overe-
n˘m hodnotám súãasnej slovenskej maºby.
Po ukonãení vysokej ‰koly zaãal vyuãovaÈ kreslenie na ·kole
umeleckého priemyslu v Bratislave, kde pôsobil aÏ do roku
1986. Od roku 1987 viedol ateliér komornej maºby na Vysokej
‰kole v˘tvarn˘ch umení, kde bol roku v 1994 menovan˘ za pro-
fesora. Od roku 1998 do roku 2010 tam viedol katedru maliar-
stva. Venuje sa komornej maºbe, kresleniu, ilustrácii detsk˘ch
kníh a básnick˘ch zbierok, pedagogickej, publikaãnej, a odbor-
nej ãinnosti  a od 90. rokov aj maºbe veºkoplo‰n˘ch obrazov.
Jeho diela tvoria súãasÈ stálych expozícií, v˘znamn˘ch v˘stav,
‰tátnych i súkromn˘ch zbierkov˘ch fondov, nachádzajú sa na-
príklad v SNG a väã‰ine slovensk˘ch galérií, v Múzeu krásnych
umení v Rio de Janeiro, v zbierke Európskeho parlamentu
v Bruseli a v desiatkach ìal‰ích zbierok. Za svoju tvorbu ob-
drÏal ocenenia. Vystavoval nielen na Slovensku, jeho diela si
milovníci v˘tvarného umenia mohli  pozrieÈ i v zahraniãní, na
samostatn˘ch a kolektívnych v˘stavách.
Îije a tvorí v Bratislave.
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R Národn˘ umelec Ignác Bizmayer sa narodil  20. apríla 1922
v Ko‰olnej. Pochádza z habánskeho rodu. Tomuto vzácnemu
umeleckému remeslu sa zaãal uãiÈ  v keramickej dielni v Modre
v roku 1936. Od roku 1957 sa venuje vlastnej voºnej sochár-
skej, figurálnej keramickej tvorbe, súãasÈou ktorej je aj úÏitko-
vá dekoratívna keramika.
Bol to  Ignác Bizmayer, kto oÏivil staré habánske tradície a do-
kázal ich i svoju umeleckú silu aj v ru‰nej dobe 21. storoãia.
V jeho tvorbe je  prost˘ ºudsk˘ Ïivot, práca, zvyky a obyãaje slo-
venského ºudu. Umelecky stvárÀoval krásne figurálne kompozí-
cie z prostredia muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov i ta-
neãníkov. Z jeho najznámej‰ích tém – ale i konkrétnych diel
spomeniem Vyná‰anie Moreny, Jáno‰íkovská druÏina,
Vinohradnícky rok. Jeho dielo neustále vzbudzuje pozornosÈ
a má veºk˘ ohlas na domácich a zahraniãn˘ch v˘stavách.
Nachádza sa  v desiatkach verejn˘ch i súkromn˘ch zbierok a je
z roka na rok viac cenené. Tvorca sa zúãastnil stovák samo-
statn˘ch a kolektívnych v˘stav doma i v zahraniãí, kde obdrÏal
mnohé uznania a ceny. Je drÏiteº ‰tátneho vyznamenania
Pribinov kríÏ I. triedy za mimoriadne v˘znamné zásluhy v ob-
lasti v˘tvarného umenia a figurálnej tvorby. Nev‰edné dielo
Ignáca Bizmayera môÏu náv‰tevníci obdivovaÈ v rotundovej
ba‰te mestského opevnenia zo 17. storoãia v Modre, kde je
sprístupnená jeho vlastná galéria.
Dnes majster Ïije a tvorivo pracuje vo svojom ateliéri v Modre-
Harmónii.
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Narodila sa 26. júna 1925 v Ro‰tíne. V roku 1931 sa s ro-
diãmi presÈahovala  do Bratislavy. 
Po absolvovaní ‰túdia na  oddelení kreslenia a maºovania
bratislavskej Slovenskej vysokej ‰koly technickej (prof. M.
Schurmann a prof. J. Mudroch), e‰te v tom istom roku
(1945) zaãala ‰tudovaÈ na Vysokej ‰kole umelecko-prie-
myslovej  v Prahe (prof. J. Bauch a prof. A. Pelc), ktorú u-
konãila v roku 1950. 
Jarmila âihánková patrí k protagonistom kon‰truktivistic-
k˘ch a neokon‰truktivistick˘ch  smerov v slovenskej v˘-
tvarnej tvorbe. Prispela k roz‰íreniu geometrického v˘-
tvarného jazyka v textilnej tvorbe. V priebehu takmer pol-
storoãia kreatívnej a originálnej ãinnosti sa zapísala do
povedomia slovenskej verejnosti ako maliarka, kresliarka,
grafiãka, autorka priestorov˘ch objektov. Patrí k jadru
umelcov, ktorí rozvíjali geometrické tendencie od ‰esÈde-
siatych rokov. Záber jej tvorby prechádza od plo‰n˘ch
diel k statick˘m i kinetick˘m objektom aÏ po environmen-
ty. Vo svojich obrazoch a textiln˘ch dielach ju in‰pirovala
moderná prítomnosÈ, ale aj  bohatá ornamentika ºudo-
vého v˘tvarného prejavu. Od polovice 60. rokov minulého
storoãia svoj racionálny geometrick˘ program rozvíjala
v tvorbe art protisov a klasicky tkanej tapisérie. Tu uplat-
nila svoj typick˘ geometrick˘ vyjadrovací jazyk. Práve tá-
to jej tvorba získala znaãn˘ ohlas na medzinárodn˘ch
v˘stavách tapisérií v zahraniãí. Bola to Jarmila âihánková,
ktorá cez art protisy nauãila ºudí chápaÈ moderné, ab-
straktné umenie. Lebo od obrazu ãakali vÏdy iba realiz-
mus. Ale v uÏitom umení, kam textilné v˘tvarníctvo patrí,
prijali aj iné, zdanlivo ÈaÏko prijateºné vyjadrovacie pro-
striedky. Vrcholn˘ úspech dosiahla svojou desaÈdielnou
Veºkou stavebnicou  vystavenou na 5. medzinárodnom
bienále tapisérie vo ‰vajãiarskom Lausanne v roku 1971.
V rokoch 1953 – 58 uãila na ·kole umeleckého priemys-
lu v Bratislave  a v rokoch 1971 – 85 predná‰ala na ka-
tedre scénografie V·MU v Bratislave. Na prelome 50.
a 60. rokov sa do popredia jej tvoriv˘ch záujmov dostala
maºba prezentovaná prostredníctvom Ïenského zosku-
penia pod názvom Skupina 4 – Oºga Barto‰íková, Jarmila
âihánková, Tamara Klimová, Viera Kraicová (1958 – 66).
Bola zakladajúcou ãlenkou v tej dobe ojedinelého  Klubu
konkretistov na Slovensku (1967 – 70), v ktorého ãlenstve
pokraãovala aj po jeho obnovení v roku 1990. Zúãastnila
sa mnoÏstva domácich a zahraniãn˘ch v˘stav a to jednak
kolektívnych ale aj samostatn˘ch. Jej diela sú v zbierko-
v˘ch fondoch zahraniãn˘ch a domácich galérií a súkrom-
n˘ch zberateºov. Sú stále viac cenené.
Dnes Ïije a tvorí v Smoleniciach v okrese Trnava.
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Š Alojz Draho‰ sa narodil v roku 1954 v Zohore. Bratislavskú

Vysokú ‰kolu v˘tvarn˘ch umení absolvoval v roku1981.
Umelecké dielo Alojza Draho‰a siaha od  komornej plastiky,
medaily, tvorby reliéfu aÏ k monumentálnej interiérovej a exte-
riérovej tvorbe. Patrí medzi úspe‰n˘ch sochárov. Pracuje s este-
tikou vzácneho a s jemnosÈou krásneho. MoÏnosti k uplatne-
niu t˘chto tvoriv˘ch predstáv mu dalo ãaro dreva. Lákalo ho
‰truktúrou, mäkkosÈou línií a tvarov. Mimoriadne obºúben˘m
autorov˘m materiálom je tieÏ bronz. Pretaven˘ do drobn˘ch
komorn˘ch plastík, reliéfov, plakiet, medailí. Predov‰etk˘m za
medailérsku tvorbu získal mnohé ocenenia vo svete. Alojz
Draho‰ syntetizuje vo svojej sochárskej tvorbe voºné i dyna-
micky vyváÏené kontrasty objemov. Reliéfnu kresbu i nepravi-
delne zvlnené plochy. Rozohráva fascinujúcu hru svetiel a tieÀov.
Otvára mysliteºské nekoneãno. Lebo taká je jeho tvorba. Vo for-
me zrelá, príÈaÏlivá  a ºudskému vnemu harmonizujúca. V nej
v‰ak jestvuje svet poznania. TúÏob a krásy, kde dominujú de-
siatky základn˘ch filozofick˘ch otázok. A citliv˘ ãlovek ich veº-
mi rád rie‰i.
Medzi autorove v˘znamné práce patrí socha M. R. ·tefánika v
nadÏivotnej veºkosti (Zohor, 2009 – 10), pamätná tabuºa A.
Hlinku (Zohor, 2010 – 11). Venuje sa tvorbe pamätn˘ch tabúº,
ale i fontán (fontána na Zrínskeho ul. v Bratislave a v Studenom).
Mimoriadny v˘znam má autorova pedagogická ãinnosÈ.
Niekoºko rokov bol pedagógom na V·VU. Od roku 1992 pôso-
bí na katedre v˘tvarnej v˘chovy Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského.
Diela Alojza Draho‰a sú zastúpené v súkromn˘ch a verejn˘ch
zbierkach u nás i v zahraniãí. Pravidelne ich predstavuje na sa-
mostatn˘ch a kolektívnych v˘stavách vo svete. Zúãastnil sa na
viacer˘ch sympóziách, napr. v RuÏbachoch  i v Terchovej (1986,
2005). Úspe‰ne sa zúãastnil viacer˘ch svetov˘ch  medailér-
skych v˘stav v Budape‰ti, Prahe, vo Viedni, ·vajãiarsku,
Nemecku, Francúzsku, Portugalsku a v USA. Je drÏiteºom viace-
r˘ch cien a uznaní. (Medzinárodn˘ festival umenia v Taliansku,
atì.) Je ãlenom ZdruÏenia v˘tvarn˘ch umelcov Západného
Slovenska a ZdruÏenia medailérov Slovenska.
Îije v Bratislave a tvorí v Zohore.
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Oºga Feldeková sa narodila sa 28. marca 1943 v Martine. V ro-
ku 1967 absolvovala ‰túdium Ïurnalistiky na Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave.
Neopakovateºná, zaujímavá, talentovaná a obºúbená osobnosÈ
slovenskej kultúry. Autorka viacer˘ch kníh, novinárka, scená-
ristka, dramaturgiãka a hereãka. Îena, z ktorej Ïiari u‰ºachti-
losÈ, optimizmus, ºudskosÈ a krása. Tak˘m je struãn˘ profil Oºgy
Feldekovej, v súãasnosti jednej z najobºúbenej‰ích osobností
na‰ej kultúry. V jej tvorbe sa prelína magick˘ realizmus, humo-
ristick˘ nonsens a obsahovo svieÏi, príÈaÏliv˘ literárny ‰t˘l.
V rokoch 1978 – 1982 bola externou vedúcou redaktorkou
Nového slova mlad˘ch. Zostavila dve antológie mladej sloven-
skej prózy (Na veãeru budú ‰tvorlístky, Doska na kolesách).
V kaÏdom ãísle Nového slova mlad˘ch programovo poskytova-
la priestor aj mlad˘m grafikom z V·VU, z ateliéru profesora
Albína Brunovského, z ostrova tvorivej slobody. Aj preto bolo
Nové slovo mlad˘ch zru‰ené. Zamestnala sa ako dramaturgiã-
ka Slovenskej filmovej tvorby (1982–1990). Od roku 1990 pô-
sobila opäÈ „na voºnej nohe" a venovala sa literárnej tvorbe.
Debutovala v ãasopise vydávanou prózou Prvé lásky (1967).
Nasledovala kniha poviedok SÈahovanie na mieste (Smena,
1976), kniha pre deti Rozprávky pre dievãatko (Mladé letá,
1978) a ìal‰ia poviedková kniha Dievãa a ‰Èastie (Smena,
1979). Po rozsiahlom románe Veverica (Slovensk˘ spisovateº,
1985) vydáva s odstupom ãasu tretí cyklus poviedok,
Neodoslané listy, ktor˘ bol pôvodne súãasÈou knihy Svet je aj
inde (Cyrano, 1999). V‰etky tri poviedkové cykly vy‰li spoloãne
v knihe Poviedky (2003), doplnené o poviedku Keì muÏi jubi-
lujú. Jej nové knihy Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lep‰ie
videla na sen (2005) a Tajomstvo Sloveniek (2006) patria dnes
medzi tie ãitateºsky veºmi obºúbené. Nie pre popularitu autor-
ky, ale pre ich imanentnú hodnotu. Knihy Oºgy Feldekovej vy‰li
v mnoh˘ch jazykov˘ch prekladoch v zahraniãí.
Z ìal‰ej tvorby spomeniem autorsk˘ scenár hry NenápadnosÈ
(réÏia Milo‰ Pietor). V roku 1995 v‰ak zaÏiarila ako hereãka
v hlavnej úlohe hry Teta z Prahy v praÏskom divadle  Labyrint.
Krátko potom  ako renomovaná humoristka vystúpila v televíz-
nej relácii 7 SRO, ktorá má dodnes úspe‰né pokraãovanie s náz-
vom Sedem.
Oºga Feldeková vychovala päÈ detí a dnes Ïije a tvorí v Bratislave.
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Á Jolana Foga‰ová  sa narodila v roku  1971 v Brne. V roku 1994

absolvovala ‰túdium na bratislavskej Vysokej ‰kole múzick˘ch
umení pod vedením prof. V. Stracenskej, kde v roku 2009 ob-
hájila doktorát.
Umeleck˘ talent, sústavná tvorivá práca, vzácny hlasov˘ fond
i atraktívny vzhºad robia uÏ dnes z Jolany Foga‰ovej divu sve-
tového operného neba. Hlasov˘ rozsah soprán a mezzosoprán
jej dáva veºké príleÏitosti. UmelkyÀa ich aj vie vyuÏiÈ. Práve
vìaka kreativite, ktorú ustaviãne rozvíja a modeluje, vìaka po-
znaniu a imanentnej sile vedieÈ vyspievaÈ hodnotu aj krásu, ale
i hereckému majstrovstvu, ktoré je súãasÈou operného predsta-
venia. Veºmi rozsiahly je záber opern˘ch predstavení v ktor˘ch
táto umelkyÀa spieva. PrevaÏuje v nich melodráma, citlivosÈ
a zamyslenie sa nad zmysluplnosÈou v‰etkého Ïivota. Sú v nich
charaktery zrel˘ch osobností, opern˘ch postáv, ktoré nesú po-
solstvo. A je to talent a ustaviãné poznávanie  spojené so ‰tú-
diom, ktoré umelkyÀu priviedli k úspe‰nému osvojeniu a ná-
sledne predvedeniu t˘chto postáv pred verejnosÈou.
Zúãastnila sa odborn˘ch interpretaãn˘ch kurzov. Je finalistkou
medzinárodnej speváckej súÈaÏe L. Pavarottiho. Spolupracuje
s popredn˘mi reÏisérmi a opern˘mi a filharmonick˘mi orchestra-
mi.Vo svojom koncertnom repertoári má diela najv˘znamnej‰ích
skladateºsk˘ch osobností (J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart, L.
V. Beethoven a mnohí ìal‰í). HosÈovala v mnoh˘ch ‰tátoch sve-
ta na t˘ch najprestíÏnej‰ích opern˘ch pódiách. A vÏdy úspe‰ne.
Pred vypredan˘m hºadiskom. Dnes je stálym hosÈom opery
Slovenského národného divadla.
V roku 2000 vydala na CD spolu so Slovenskou filharmóniou
nahrávku árií, v roku 2002 komornú úpravu svetov˘ch uspáva-
niek a v roku 2003 Weberovu operu Euryanthe.
Dnes Ïije a tvorí na celom svete. Jej domovom je Bratislava.
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(8. 12. 1929 Topoºãianky - 27. 4. 2004 v Bratislave)
V roku 1955 absolvoval ‰túdium divadelnej réÏie na Vysokej ‰kole
múzick˘ch umení v Bratislave.
Bol to drobn ,̆ energick˘ ãlovek, ktor˘ odmietal zostarnúÈ.
ReÏisér, ktorého inscenáciám tlieskali tisíce divákov, no jeho sa-
mého kritika málo kedy oslavovala. Jednoducho „sa rozpustil“
v inscenáciách a v hercoch. Umelecká osobnosÈ Slovenska. Do
na‰ich divadiel priniesol modernú svetovú drámu, súãasn˘ch
autorov a novo spracovanú klasiku. Poãas svojej kariéry reÏíro-
val Pavol Haspra stovky filmov a divadeln˘ch hier. Osem rokov
pôsobil v Krajovom divadle v Nitre, odkiaº putoval rovno do
Slovenského národného divadla (1962). Medzi jeho najzná-
mej‰ie diela patria Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, Cid, Kráº
Lear, Krãma pod zelen˘m stromom, Othello, Lov na kaãice, K˘m
kohút nezaspieva, Îensk˘ zákon, Prelet nad kukuãkin˘m hniez-
dom, Maãka na horúcej plechovej streche a v jeho neopakova-
teºnom reÏisérskom spracovaní Dostojevského hry Idiot, Zloãin
a trest a Bratia Karamazovci. Od príchodu do profesionálneho
divadla bol v˘raznou a predov‰etk˘m profilovou osobnosÈou
slovenskej réÏie. Uvádzal mnoho diel slovensk˘ch dramatikov.
V˘znamn˘ je jeho podiel na televíznej dramatickej tvorbe, kde
reÏíroval stovky inscenácií, predov‰etk˘m známe televízne pon-
delky.
Predstavenia Pavla Haspru patrili medzi tie najnav‰tevovanej‰ie.
Boli to intelektuálne podnety v celom ich prevedení. Dominoval
v nich reÏijn ,̆ predov‰etk˘m ºudsk ,̆ expresívne búrliv˘ v˘raz,
ktor˘ spolu s rozsiahlym poznaním a individuálnym prístupom
charakterizoval autentick˘ autorsk˘ rukopis. Pavol Haspra bol
ojedinel˘m tvorcom, ktor˘ sa zapísal do dejín slovenskej kultú-
ry jej v‰estrann˘m pokrytím. Mimoriadne si ctil v‰etky umelec-
ké disciplíny, nadchlo ho v˘tvarné umenie. Stovky v˘tvarn˘ch u-
melcov pozná jeho kameramanské a reÏisérske kvality z ver-
nisáÏí v˘stav. Bol jednoducho v‰ade. Priná‰al hodnoty, ktoré zostá-
vajú.
V roku 2005 mu prezident republiky udelil in memoriam
Pribinov kríÏ I. triedy.
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Á Milota Havránková sa narodila v roku 1945 v Ko‰iciach.
Vysoko‰kolské ‰túdiu absolvovala na Filmovej fakulte Akadémie
v˘tvarn˘ch umení v Prahe na odbore fotografie u prof. J. ·mo-
ka (1971).
Je jedineãn˘m zjavom ãeskoslovenskej umeleckej fotografie. Od
zaãiatku svojej tvorivej dráhy sa vo voºnej tvorbe systematicky
zameriavala na inscenovanú a manipulovanú fotografiu.
Vytvárala tak spravidla uzavreté cykly v netradiãnom osobi-
tom podaní. Popri hºadaní nov˘ch moÏností vizuálneho stvár-
nenia kreatívne vstúpila aj do tvorby filmu, videa, úÏitkového
umenia a performance. Umelecké fotografie prená‰ala aj na
textilné materiály, ktoré potom vyuÏívala na navrhovanie odev-
n˘ch kreácií. Dosiahla t˘m originálny dizajnérsky úspech.
Prostredníctvom svojej tvorby sa usilovala vyjadriÈ predov‰et-
k˘m vnútorn˘ svet, vlastné pocity i vnemy svojich najbliÏ‰ích.
Veºk˘ v˘znam doposiaº prikladá vzÈahu k ºuìom, veciam a k Ïi-
votu. Medziºudskej komunikácii a poslaniu fotografie dnes. Od
zaãiatku robila v˘luãne svoje fotografie. V tom je najväã‰ia sila
jej tvorby, umeleckého majstrovstva i hodnoty. Vlastn˘ námet,
jeho chápanie a preÏívanie.
Mimoriadnu pozornosÈ si zaslúÏi pedagogická ãinnosÈ Miloty
Havránkovej. Charakterizuje ju erudovanosÈ, vedomosti, pozna-
nie, modernosÈ a ºudskosÈ. Preto patrila k najobºúbenej‰ím peda-
gógom na v‰etk˘ch ‰kolách, na ktor˘ch predná‰ala. Prvou bo-
la bratislavská  S·UP a neskôr V·VU. Neopakovateºn˘m peda-
gogick˘m a siln˘m tvoriv˘m rukopisom sa zapísala do umelec-
k˘ch zaãiatkov ‰tudentov praÏskej FAMU. Tu ovplyvnila a in‰pi-
rovala  veºkú ãasÈ strednej a mladej generácie slovensk˘ch fo-
tografov. Pre Àu charakteristick˘m, osobit˘m prístupom sfor-
movala celé zoskupenie mlad˘ch fotografov, ktorí vstúpili do
povedomia verejnosti ako „slovenská nová vlna“. V roku 2006
bola vymenovaná prezidentom republiky vysoko‰kolskou pro-
fesorkou. Je ãlenkou Medzinárodnej organizácie ZONTA, lek-
torkou viacer˘ch medzinárodn˘ch workshopov. V roku 1991
spoluzakladala galériu dizajnu X a v roku 2007 otvorila vo
funkcii  riaditeºky  ‰tudentskú galériu PF O1 v Bratislave.
Diela umelkyne sú zastúpené v ‰tátnych a súkromn˘ch zbier-
kach v mnoh˘ch krajinách sveta. Pozoruhodné sú jej tvorivé v˘-
sledky v monumentálnej tvorbe, v prepojení jej umeleckého po-
hºadu s architektúrou. Je drÏiteºkou viacer˘ch cien a ocenení.
Na tomto rozsiahlom pozadí jedineãnosti a originality európ-
skeho formátu pravidelne predstupovala pred verejnosÈ na de-
siatkach samostatn˘ch a kolektívnych v˘stavách doma a v za-
hraniãí. VÏdy zaujala, vÏdy bola úspe‰ná.
Îije a tvorí v Bratislave.



M
ila

n
C

H
O

V
A

N
EC

(9. januára 1943 Dobrá Niva – 10. apríl 2008 v Zálesí)
ÚÏasn˘ maliar, majster kresby, v slovenskej kultúre ojedinel˘
umeleck˘ zjav, Milan Chovanec. V roku 1967 absolvoval ‰tú-
dium na oddelení voºnej a monumentálnej maºby u prof. Petra
Matejku na bratislavskej Vysokej ‰kole v˘tvarn˘ch umení.
Hneì po skonãení vysokej ‰koly zaãal autor rozvíjaÈ jemu vlast-
n ,̆ ojedinel˘ rukopis. S charakteristick˘mi surrealistick˘mi a hy-
perrealistick˘mi prvkami, zmyselnou realitou a neutíchajúcou
farebnosÈou. Nevyh˘bal sa abstrakcii, ktorú staval na pohybe
Ïivého, nepoznaného, tajomného sveta existencie. V centre je-
ho tvorivej pozornosti v‰ak dominovala komorná a monumen-
tálna figurálna maºba a osobitne kresba. Umenie Milana Chovanca
bolo umením nároãn˘ch mnohofigurálnych kompozícií. Bujarej
veselosti, ãist˘ch Ïiariv˘ch farieb, v ktor˘ch defilujú zástupy
muÏov, Ïien a detí, hrav˘ch postáv, ná‰ho Ïivota. Tematicky va-
rioval nekoneãnú my‰lienku ãloveka a jeho vzÈahov. K sebe sa-
mému, k rodine a k spoloãnosti, ktorá ho obklopuje. Intimitu
rodinného charakteru. Ale dominantné viacfigurálne zostavy
dotváral, ãasto v kruhov˘ch formátoch o neodmysliteºné ãasti
zelenej a hnedej prírody, zeme a stromov. Pracoval so symboli-
kou, v˘znamov˘m uplatnením zvierat a predmetov. V jeho die-
le v‰ak dominovala radosÈ a hravosÈ Ïivota. Lebo tú  videl a cí-
til. Autor vytvoril celoÏivotn  ̆ veºk  ̆ umeleck  ̆ projekt, ktor  ̆ na
Slovensku nemá obdobu.
Milan Chovanec vystavoval na desiatkach samostatn˘ch a ko-
lektívnych v˘stav doma i v zahraniãí. Je nositeºom mnoh˘ch
ocenení. V roku 1980 sa stal nositeºom Grand Prix na V.
Medzinárodnom bienále maºby v Ko‰iciach. Jeho dielami sa
p˘‰ia verejné i súkromné kolekcie zberateºov na celom svete.
Milan Chovanec bol veºk˘m slovensk˘m talentom. Jeho dielo je
preto mimoriadne Ïiadané. Lebo dokáÏe presvedãiÈ o zmysle
a poslaní na‰ej cesty v Ïivote.
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IČ Narodil sa 8. novembra 1937 v Bratislave. Vysokú ‰kolu v˘tvar-

n˘ch umení v Bratislave absolvoval v roku 1962 u prof. J.
Kostku.
Jozef Jankoviã je vedúcou osobnosÈou moderného slovenského
sochárstva. Predstaviteº informelu, novej figurácie a pop artu.
Tak˘ rozsah kreativity, originality a najmä vlastnej identity, ak˘
do celej umeleckej práce vloÏil nemá v dejinách slovenského
v˘tvarného prejavu obdobu. Jeho dielo je monumentálnym po-
dobenstvom o ãloveku, o drámach jeho individuálneho a spo-
loãenského Ïivota, o odcudzení sebe samému i totalitnej moci
v jej najrozmanitej‰ích podobách. Ikonografick˘ model tvorby
vloÏil do autenticky deformovanej figúry s charakteristick˘mi
konãatinami. Je podstatné, Ïe jeho tvorba núti nielen roz-
m˘‰ºaÈ, ale i hºadaÈ cesty. Îe sa v nej skr˘va nádej a ºudská hod-
nota. Po prv˘ch úspechoch v 60. rokoch, kedy získal ocenenie
na Bienále v ParíÏi bol poãas normalizaãného prenasledovania
odsúden˘ do vnútornej emigrácie. Veºkorozmerné objekty a sú-
so‰ia (je spolutvorcom pamätníka SNP v Banskej Bystrici) vy-
striedali komorná kresba, grafika a ‰perkové miniatúry.AÏ v po-
lovici osemdesiatych rokov sa opäÈ vrátil k veºkorozmernej so-
che. Jozef Jankoviã patrí k zakladateºom poãítaãovej grafiky na
Slovensku. Jeho neustále hºadanie nov˘ch moÏností zobraze-
nia, ale i závaÏn˘ch tém bolo in‰piráciou na vydanie bibliofílie
s názvom If/Keì/KdyÏ ilustrovanej originálnymi grafick˘mi lis-
tami vytvoren˘mi touto technikou.
Ako jedin˘ slovensk˘ sochár je zastúpen˘ sochou V ‰ºapajách
otcov v zbierke súãasného umenia E.P.A.D. pod hol˘m nebom
v La Defénse v ParíÏi. Slovensk˘ tvorca v desaÈroãiach v˘voja
vytvoril veºkolepé umelecké dielo, ktorého rozmer v poznávaní
podstaty Ïivota a v˘tvarnej hodnoty je celosvetov .̆
V rokoch 1990 - 1994 bol rektorom Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch
umení v Bratislave, od roku 1994 je univerzitn˘m  profesorom.
Jeho pedagogick˘ prínos nielen pre na‰u kultúru má odraz
v úcte k hodnotám v dielach jeho Ïiakov.
V roku 1968 sa stal drÏiteºom Grand Prix Danuvius, a ceny
Cypriána Majerníka. Herderova cena vo Viedni mu bola udele-
ná v roku 1983, v roku 1997 dostal Cenu Martina Benku, v ro-
ku 1998 Pribinov rad 1. stupÀa, v roku 2004 Rad ªudovíta ·tú-
ra II. stupÀa, a v roku 2007 Cenu predsedu Národnej rady SR.
Je drÏiteºom mnoh˘ch ìal‰ích cien a ocenení. S veºk˘m úspe-
chom sa zúãastnil stovák samostatn˘ch a kolektívnych v˘stav
a sympózií po celom svete. Z t˘ch najv˘znamnej‰ích spome-
niem XVI. Bienale v Sao Paulo, EXPO 92 Sevilla, XLVI. Biennale
v Benátkach, ako aj  sympózium v Soule pri príleÏitosti konania
Olympijsk˘ch hier.
Jeho diela sa nachádzajú v súkromn˘ch i verejn˘ch umeleck˘ch
zbierkach renomovan˘ch galérií a zberateºov z celého sveta.
Îije a tvorí v Bratislave, venuje so sochárskej tvorbe, grafike,
kresbe a ‰perku.
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Viera Kraicová sa narodila v roku 1920 v Modre. V roku 1944
ukonãila ‰túdium na oddelení kreslenia a maºovania Slovenskej
vysokej ‰koly technickej v Bratislave. V roku 1950 absolvovala
Akadémiu v˘tvarn˘ch umení v Prahe u prof. J. Îelibského.
UmelkyÀa sa objavne, tvorivo a s veºkou mierou originality ve-
nuje maºbe, kresbe a kniÏnej ilustrácii. Koncom ‰esÈdesiatych
rokov sa stala jednou z najv˘znamnej‰ích predstaviteliek
abstrakcie a to nielen v rámci âeskoslovenska. V priebehu se-
demdesiatych rokov si vypracovala svojsk˘ ‰t˘l poetickej, ima-
ginatívnej a figurálnej maºby. O desaÈ rokov neskôr sa znovu
vrátila k lyrike a hravosti svojej maºby zo ‰esÈdesiatych rokov.
Maºba Návestie je charakteristick˘m príkladom jej vrcholného
maliarskeho ‰t˘lu druhej polovice ‰esÈdesiatych rokov. Osobit˘
a jedineãn˘ program umenia Viery Kraicovej priniesol pôsobivú
syntézu spontánnej maºby a gestickej kaligrafie. Jej tvorba sa
vyznaãuje neustálym napätím medzi predmetom a nepredmet-
nosÈou, medzi  farebnou ‰kvrnou a krehkou líniou. Niet u nás
veºa tvorcov, ktorí s takou spontánnou bezprostrednosÈou,
kaÏd˘m Èahom a dotykom ‰tetca vyjadrujú pote‰enie a radosÈ
z tvorivého údelu, ako to robí práve Viera Kraicová.
Koncom 50-tych rokov sa stáva spoluzakladateºkou a ãlenkou
Ïenskej Skupiny 4, ktorá vznikla podºa vzoru skupiny Mikulá‰a
Galandu. Toto zoskupenie v˘tvarn˘ch umelk˘À fungovalo na
umeleckej scéne v rokoch 1958-1966.
Je ãlenkou Spoloãnosti voºn˘ch v˘tvarn˘ch umelcov. Pripravila
viaceré samostatné v˘stavy, zúãastnila sa mnoh˘ch kolektív-
nych v˘stav u nás i v zahraniãí. Je drÏiteºkou viacer˘ch ocene-
ní. V roku 1967 dostala Cenu Cypriána Majerníka za maºbu. Je
laureátkou v˘roãnej ceny Christmas, ktorú udeºuje v˘tvarné
ZdruÏenie A-R. Je jednou z najvzácnej‰ích umelk˘À súãasnosti.
Jej obrazy patria medzi najÏiadanej‰ie.
Od roku 1966 Ïije a tvorí v Bratislave.
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Á ZaslúÏilá umelkyÀa Magda Paveleková, neopakovateºná a jedi-

ná herecká osobnosÈ tak pestrého tvorivého záberu sa narodi-
la 7. júna 1931 v Leviciach. ·tudovala na evanjelickom gymná-
ziu v maìarskom mesteãku Köszeg neìaleko rakúskych hraníc.
V roku 1953 ukonãila ‰túdium hry na klavír na bratislavskom
Konzervatóriu.
Je veãnou ‰íriteºkou optimizmu, svieÏosti, intelektuálneho nad-
hºadu. UÏ niekoºko desaÈroãí baví ºudí vìaka divadlu, televízii
a rozhlasu. UmelkyÀa vie veºa o Ïivote a o svete. Preto je taká
úspe‰ná. DokáÏe osloviÈ v‰etky generaãné vrstvy, ºudí najrôz-
nej‰ieho vzdelania. To sa podarí len mimoriadnym osobnos-
tiam. S veºkou múdrosÈou v sebe. Muzikál Mní‰ky a jeho po-
kraãovanie Mní‰ky 2 – Milionárky mal veºk˘ úspech aj vìaka
dominantnej úlohe matky predstavenej, ktorú v Àom zohrala
Magda Paveleková. Svoj umeleck˘ Ïivot sa pokúsila v roku
2001 opísaÈ v knihe úvah, radostí a Ïiaºov nazvanej Spomienky
starej hereãky.
Zaãínala ako hereãka formujúceho sa divadla v Nitre. Po 17 ro-
koch odi‰la do Bratislavy, kde hrala päÈ rokov v desiatich pred-
staveniach Tatra kabaretu. V súbore Novej scény zostala aÏ do
odchodu do penzie a zahrala tu charakterovo vzácnu plejádu
50 postáv. Prvou filmovou úlohou mladej hereãky bola Zmluva
s diablom (1967). Sladké hry minulého leta reÏiséra Juraja
Herza (1969) predov‰etk˘m vìaku hereckému majstrovstvu
umelkyne boli veºmi úspe‰né. Je len logické, Ïe po nich nasle-
dovali herecky neopakovateºné postavy v 12 slovensk˘ch fil-
moch (Stratená dolina, Oãovské pastorále, Pacho hybsk˘ zboj-
ník, A pobeÏím aÏ na kraj sveta, Zaãiatok sezóny, .....kone na
betóne) a v desiatkach televíznych filmov, inscenácií a zábav-
n˘ch reláciách v rozhlase. Neoãakávane jej trvalú popularitu vy-
niesol dabing maìarského kresleného seriálu Miazgovci
(1969). Úãinkovala v 205 inscenáciách, televíznych filmoch a v
dabingu. Predstavila sa v takmer 60 zábavn˘ch reláciách v roz-
hlase a televízii.
Je drÏiteºkou viacer˘ch ocenení. Cena za hereck˘ v˘kon (1982),
nositeºka titulu ZaslúÏilá umelkyÀa (1982), z roku 1996 plati-
nová a dve zlaté platne za najväã‰í poãet predan˘ch nosiãov
DeÏo neblázni, Ilona nezblázni, Gejza neblázni a v roku 2007
Kvet Tálie.
Magda Paveleková je potomkom slávneho uhorského rodu
Koháryovcov a jej domovsk˘m sídlom je aj ka‰tieº vo Svätom
Antone. Je ãlenkou Aristokratickej asociácie Slovenska a ãlen-
kou Aristokratického zdruÏenia Slovenska.
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Prof. PhDr. ªudmila Peterajová, CSc. sa narodila 3. júla 1927
v Bernolákove. Po maturite na známom dievãenskom gymnáziu
na Dunajskej ulici (1946) zaãala ‰tudovaÈ filozofiu, estetiku, de-
jiny umenia, taliansky a anglick˘ jazyk na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokú ‰kolu absolvovala
v roku 1952.
ªudmila Peterajová je mimoriadnou osobnosÈou slovenskej kul-
túry. Má rozsiahle poznatky v na‰ej i svetovej umenovede.
Krásny, prístupn˘ a ãitateºsky vníman˘ rukopis jej autorsk˘ch
kníh. SchopnosÈ hlbokej orientácie v detailoch i v‰eobecn˘ch
zákonitostiach ná‰ho umenia. A je nezabudnuteºnou vysoko‰-
kolskou pedagogiãkou cel˘ch generácií dne‰n˘ch v˘tvarn˘ch
umelcov. Je vzácnou Ïenou, ktorá na bohatej a hlbokej vedo-
mostnej báze sformovala pomerne skoro vlastné zdravé posto-
je, ktoré treba i dnes len obdivovaÈ. Ich hlavn˘mi prvkami je do-
posiaº trvalé ‰tudovanie a roz‰irovanie vedomostí a ºudskosÈ. Je
uznávaná a re‰pektovaná v oblasti teórie a dejín v˘tvarného
umenia. Patrí k  najv˘znamnej‰ím bádateºom na poli v˘tvar-
ného umenia 20. storoãia na Slovensku.
V rokoch 1953 – 1975 pracovala v Slovenskej národnej galérií
a podieºala sa na budovaní jej zbierkového fondu. Od roku
1973 pedagogicky pôsobila na Vysokej ‰kole v˘tvarn˘ch umení
v Bratislave. V roku 1983 bola menovaná vysoko‰kolskou pro-
fesorkou. Venovala sa predov‰etk˘m v˘tvarnému umeniu 20.
storoãia, najmä skúmaniu Generácie 1909. Je autorkou 26
kniÏn˘ch monografií, publikácií a odborn˘ch ‰túdií o v˘tvarnom
umení. Z bohatej publikaãnej ãinnosti treba uviesÈ aspoÀ Ester
M. ·imerová (1966), Futurizmus (1966), Secesia (1973),
Donatello (1974), Bedrich Hoffstädter (1977), Cyprián Majerník
(1981),Albín Brunovsk˘ (1985, 1990), Magdaléna Robinsonová
(1988), Ester ·imerová-Martinãeková (1994), Nep˘taj sa na
svoj osud (Îivot a dielo Karola Vaculíka, 2005).
Pripravila vy‰e 300 katalógov k v˘stavám a mnoÏstvo príspev-
kov, recenzií, ‰túdií a esejí. Bola kurátorkou na bienále umenia
v Benátkach v rokoch 1966 a 1970 a na bienále umenia v brazíl-
skom Sao Paulo (1967). Je ãlenkou medzinárodnej asociácie v˘-
tvarn˘ch kritikov so sídlom v ParíÏi (AICA). Bola ãinná ako pre-
kladateºka z talianãiny. Pôsobila ako ãlenka mnoh˘ch odbor-
n˘ch komisií. Za svoju tvorivú, vedeckú a odbornú prácu získa-
la mnohé ocenenia. Cena Martina Benku (1975), Cena Mariána
Várossa (1977), cena Andreja KmeÈa (2010).
Dnes Ïije a naìalej pí‰e a tvorí v Bratislave.
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Ž Narodil sa 24. októbra 1954 v Bratislave. Absolvoval vysoko-

‰kolské ‰túdium psychológie na bratislavskej Filozofickej fakul-
te Univerzity Komenského.
Tvorba a celé dielo JoÏa RáÏa je v histórii populárnej hudby
âeskoslovenska i samostatného Slovenska jedineãná. Dokázal
osloviÈ generácie, pritiahnuÈ pestrosÈ ºudsk˘ch charakterov i ná-
roãn˘ch hudobn˘ch odborníkov. Piesne v jeho neopakovateº-
nom podaní, s charakteristick˘m hlasov˘m zafarbením vstupu-
jú s odstupom ãasu do kategórie t˘ch najdrah‰ích, pre nás sve-
tov˘ch ever greenov. JoÏo RáÏ je dne‰n˘m príbehom vzniku le-
gendy. Preto, Ïe je osobnosÈ. Má charizmu, ktorá v spojení s ume-
leck˘m nasadením dokáÏe vytvoriÈ atmosféru neobyãajnej hu-
dobnej hodnoty a krásy. Je umelcom, s ktor˘m je spraven˘ch
jedno z najväã‰ích mnoÏstiev rozhovorov. Jeho meno a úvahy
o jeho tvorbe sú jedni z najfrekventovanej‰ích. Jeho tvorba,
spev a Ïivot sú súãasnosÈou. PrítomnosÈou, ktorá dokáÏe uÏ
dnes potvrdiÈ, Ïe obdivujeme umelca, za ktor˘m stojí tá nároã-
ná, cielená a dlhoroãná cesta k úspechu. Tvorba a práca, ktorá
sa nedá získaÈ jednou titulkou farebného mesaãníku. JoÏo RáÏ
a jeho piesne sú dnes fakticky v‰ade medzi nami i v nás.
JoÏo RáÏ je jedineãn˘ ako spevák, basgitarista, skladateº a tex-
tár skupiny Elán i ako podnikateº. Na klavíri zaãal hraÈ v devia-
tich, neskôr pokraãoval v hre na gitaru a basovú gitaru. V roku
1969 zaloÏil s priateºmi Va‰om Patejdlom, bratmi Jánom a Zdenom
BaláÏovcami najpopulárnej‰iu a najpredávanej‰iu rockovú sku-
pinu v âeskoslovensku. Skupinu, ktorá vydala temer tridsaÈ al-
bumov a predala z nich vy‰e ‰tyroch miliónov, na konte má
dvadsaÈdva platinov˘ch platní. Skupinu, ktorá len v rokoch
1984-85, v ãase svojho prvého vrcholu odohrala v âeskoslo-
vensku a v zahraniãí viac ako 500 koncertov. Skupinu, ktorá po
slávnych Rolling Stones vypredala ‰tadión na Letnej v Prahe.
Îije a tvorí v Bratislave. Koncertuje.



Božid
a

ra
TU

RZO
N

O
V

O
V

Á
ZaslúÏilá umelkyÀa BoÏidara Turzonovová sa narodila 28. mája
1942 v bulharskej Sofii. Vysoko‰kolské ‰túdium absolvovala
v roku 1963 na Vysokej ‰kole múzick˘ch umení v Bratislave.
UÏ poãas ‰túdia debutovala vo filme Most na tú stranu. Tento
i mnohé z ìal‰ích hereãkin˘ch filmov moÏno nazvaÈ kultov˘mi.
Sú sondami do ºudí, do sveta ticha, kde gesto je viac ako v˘krik.
BoÏidara Turzonovová je fascinujúcou divadelnou divou. Je ume-
leckou osobnosÈou, ktorá svoje majstrovstvo zaloÏila na ne-
opakovateºnom analyzovaní a vyjadrení ºudskej du‰e. Îivot
stretnutí akoby vodn˘ch vírov, kde nikto nevie, ktor˘ Èa stiahne.
Charakterové herecké majstrovstvo s neopakovateºn˘m zafar-
bením hlasu bolo príleÏitosÈou pre jej uplatnenie v rozhlase i da-
bingu. A bolo v kaÏdej relácii ãi filme veºmi úspe‰né. UmelkyÀa
stvárÀuje, so ‰armom jej vlastn˘m i postavy veselého aÏ kome-
diálneho typu, aj keì charakterové majstrovstvo ostáva jej do-
ménou. Zmysel pre nadsázku a humor je príÈaÏliv˘ v jej dne‰-
n˘ch televíznych a rozhlasov˘ch variáciách.
Po absolvovaní ‰túdia nastúpila mladá BoÏidara Turzonovová
ako ãlenka ãinohry Slovenského národného divadla. KaÏdou
sezónou silnel jej hereck˘ v˘raz, prehlbovalo sa majstrovstvo
a postupne zaãalo jej meno vypredávaÈ jednotlivé predstave-
nia. Hrá v rozhlase, dabuje filmy, stvárÀuje nezabudnuteºné po-
stavy v televízii. Zapisuje sa do povedomia divákov najmä fil-
mami Hry lásky ‰álivé, BoÏská Ema, Andûl svádí ìábla, Vratné
láhve a mnoh˘mi ìal‰ími. Medzi najznámej‰ie a divácky najat-
raktívnej‰ie televízne filmy patrí kultov˘ projekt Senzi mama,
Adam ·angala, Vivat BeÀovsk˘ a mnohé ìal‰ie.
BoÏidara Turzonovová je predov‰etk˘m vynikajúcou charakte-
rovou hereãkou. Ale aj obºúbenou pedagogiãkou. Bola prvou
dekankou Fakulty dramatick˘ch umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici. Je predsedníãkou festivalového v˘boru Art Filmu.
ZaslúÏene je drÏiteºkou mnoh˘ch ocenení. Trikrát Najlep‰ia he-
reãka roka (anketa ãasopisu Film a divadlo), titul ZaslúÏilá
umelkyÀa (1979), Cena za najlep‰í hereck˘ v˘kon (1984,
Banská Bystrica), âesk˘ lev (1997) a Pribinov kríÏ II. triedy
(2007).
Îije a tvorí v Bratislave.
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Á Blanka Votavová sa narodila v roku 1933 v Prahe. Vysoko‰kolské
‰túdium absolvovala v roku 1959 u prof. F. Muziku na praÏskej
Vysokej ‰kole umeleckopriemyselnej v odbore uÏitá a kniÏná
grafika.
V tvorbe Blanky Votavovej prevaÏuje symbol a fragment. âasto
iba pocit, prípadne odkaz v podobe názvu diela, ktor˘m odka-
zuje na predlohu. Je meditatívna, tichá, lyrická, plná pocitov,
predstáv, spomienok a túÏob. Jej kompozície levitujú v priesto-
re, ktor˘ je ãoraz abstraktnej‰í, vÏdy pokojn ,̆ atmosférick˘ aÏ
metafyzick .̆ Tematicky spracúva kaÏdodenné záÏitky a spo-
mienky, do svojich obrazov tlmoãí tiché aj kriãiace záchvevy
ºudskej du‰e. Vo svojom umeleckom úsilí sa v jednotliv˘ch ob-
dobiach orientovala na veºkoformátové kresby perom, farebné
lepty a artefakty vytvorené suchou ihlou a kniÏn˘m ilustráciám.
Sporadicky sa venovala textilnej tvorbe. Redaktorsky a ilustrá-
torsky (kreatívne a s veºk˘m citom pre detail ilustrovala viac
ako 50 kníh) sa podieºala na príprave kníh pre deti a mládeÏ.
S veºk˘m prehºadom a skúsenosÈami pôsobila ako v˘tvarná re-
daktorka a ilustrátorka vo vydavateºstve Mladé letá. I ako dl-
horoãná porotkyÀa medzinárodnej súÈaÏe detsk˘ch exlibrisov
Exlibris Hlohovec.
Dielami tejto umelkyne vnímavej nehy sa p˘‰ia domáce a za-
hraniãné galérie i umelecké zbierky na Slovensku i v zahraniãí.
Predstavila sa na mnoh˘ch individuálnych a kolektívnych v˘sta-
vách. Je drÏiteºkou mnoÏstva cien a ocenení z medzinárodn˘ch
aj domácich súÈaÏí grafiky a exlibrisu, v roku 1995 Cena Masarykovej
akadémie umenia, v roku 2007 Cena ªudovíta Fullu a mnohé
ìal‰ie.
Îije a tvorí v Bratislave.



OªGA BARTO·ÍKOVÁ 1. Stena v daÏdi, olej, 100x140 cm , 2010-2011   2. Premaºovávanie, olej, 97x140 cm , 2009-2011   3. Zrkadlo, komb. tech. , 100x140 cm,
2010   4. Záti‰ie v mikroténe, olej, 95x120 cm , 2011   5. V˘chodisko, olej, 95x115 cm , 2000-2010   6. Plá‰È kráºovnej, olej, 70x60 cm , 2010   7. Lapidárium I., olej,
80x120 cm , 2010   8. Lapidárium II., olej, 80x120 cm , 2010
9. Kontinuita, komb. tech. , 80x90 cm, 2010   10. Prechádzka v jeseni I., olej, 80x140 cm, 2000-2011   11. Prechádzka v jeseni II., olej, 80x140 cm, 2000-2011
12. Prechádzka v jeseni III., olej, 80x140 cm, 2000

JÁN BERGER 1. Pudingov˘ kopãek, olej, 73x78cm, 2011   2. Veºkopiatkov ,̆ olej, 70x75cm, 1996   3. Hú‰tina, olej, 70x80cm, 2006   4. Raj, olej, 100x85cm, 2005
5. Star˘ príbeh, olej, 75x100cm, 2005 - 09   6. Záhada, olej, 85x100cm, 2010   7. Voliéra, olej, 110x135cm, 1990   8. Rozpú‰Èajúci sa obraz, olej, 100x120cm, 2011

IGNÁC BIZMAYER 1. Nevesta z Vlãnova, glazovaná, maºovaná keramika, 1940   2. Repárky, glazovaná, maºovaná keramika, 1940   3. V˘tvarník Cpin pri maºovaní,
glazovaná, maºovaná keramika, 1952   4. Dáma s holubom, na kruhu toãená, glazovaná, maºovaná keramika,1944   5. Biedermayer, na kruhu toãená, glazovaná,
maºovaná keramika,1944   6. Îena s batohom, glazovaná, maºovaná keramika, 1990

JARMILA âIHÁNKOVÁ 1. Malá stavebnica, olej, 1970   2. Malá stavebnica na tmavozelenom pozadí I., akryl na plátne, 46x38.5 cm, 1970   3. Situácia IV., olej
140x95 cm, 1995   4. Obraz ã. 27, olej, 1973   5. Stéla II., olej na plátne, 49x39,5 cm, 1998

ALOJZ DRAHO· 1. Vzlet III, bronz - Ïula, v-63 cm, 2005   2. Vzlet IV, bronz - umel˘ kameÀ, v-168 cm, 2007   3. Vzlet V, bronz - umel˘ kameÀ, v-188 cm, 2010
4. Objekt VIII, bronz, v-71 cm, 2009   5. Tanec, bronz, v-66 cm, 2008   6. Klíãenie III, bronz - kameÀ, v-103 cm, 2009   7. Gradácia, bronz, v-51cm, 1993   8.
Defigurácia II, bronz, v-89 cm, 2011   9. Na hrane, bronz - kameÀ, v-47 cm, 2004   10. Fénix V, bronz - kameÀ, v-83 cm, 2009-2010

MILOTA HAVRÁNKOVÁ 1. VYSPORIADANIE I. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006    2. VYSPORIADANIE II. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006
3. VYSPORIADANIE III. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006   4. VYSPORIADANIE IV. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006    5. VYSPORIADANIE V. /coming
to terms/, 80X80 cm, 1980-2006    6. VYSPORIADANIE VI. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006    7. VYSPORIADANIE VII. /coming to terms/, 80X80 cm, 1980-2006

MILAN CHOVANEC 1. SlávnosÈ, pastel, 1977   2. SlávnosÈ II., pastel, 1977   3. Îeny a b˘ky, olej, 1965   4. Zábava, olej, 1973   5. Torzo, olej, 1970   6. Záti‰ie
s lebkou, olej, 1979   7. Eva, olej, 1985

JOZEF JANKOVIâ 1. Prisvojen˘ Chilida, komb. technika, 100x70 cm, 2001   2. Prisvojen˘ Maleviã, komb. technika, 100x70 cm, 2001   3. Modifikovaná Nemours,
komb. technika, 100x100 cm, 2005   4. Dekon‰truovan˘ O.H.Hajek, komb. technika, 100x100 cm, 2005   5. Prisvojen˘ Bak, komb. technika, 100x70 cm, 2008
6. Poºud‰tená Riley, komb. technika, 100x100 cm, 2009   7. Poºud‰ten˘ Kraguly, komb. technika, 100x70 cm, 2010   8. Poºud‰ten˘ Buren IV., komb. technika, 100x100
cm, 2010   9. Reformovan˘ Hebler, komb. technika, 100x100 cm, 2010   10. Poºud‰ten˘ Grygar II., komb. technika, 100x100 cm, 2010 11.Bez názvu, epoxid
a poãítaãová grafika, 2010

VIERA KRAICOVÁ 1. Obraz ã. 1, olej, 30x40 cm, 2009   2. Obraz ã. 2, olej, 30x40 cm, 2010   3. Obraz ã. 3, olej, 30x40 cm, 2010

BLANKA VOTAVOVÁ 1. ESEJ I., komb. technika, 38x27 cm, 1997   2. ESEJ II., komb. technika, 37,3x27,5 cm, 1997   3. ESEJ III., komb. technika, 41x29,5 cm, 1997
4. ESEJ IV., komb. technika, 37,2x28 cm, 1997 5. CH¯BA· MI, kresba, 70x50 cm, 2006   6. PIAMENTE, kresba, 70x50 cm, 2006   7. EPITAF , kresba, 70x50 cm,
2006   8. V NEDOHªADNE, kresba, 70x50 cm, 2004   9. KLÍâENIE, kresba, 70x50 cm, 2004   10. ZAMYSLENÁ , kresba, 70x50 cm, 2006   11. PRED ZABLYSNUTÍM,
pastel, 70x50 cm, 2008   12. JESENNÉ, pastel, 70x50 cm, 2009   13. K¯M VYJDE HVIEZDA, pastel, 70x50 cm, 2009   14. KRAJINA S BARÁNKAMI, pastel, 70x50 cm,
2008   15. MODRO TICHO, pastel, 70x50 cm, 2006

Zoznam v˘tvarn˘ch diel
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