
Michal TOKÁR 
 
     je docentom (vo funkčnom zaradení mim. profesor) na Katedre výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2000 až 2003 zastával 
funkciu vedúceho katedry. Počas doterajšej pedagogickej praxe prednášal a viedol 
semináre z viacerých výtvarných disciplín. V súčasnosti prednáša didaktiku výtvarnej 
výchovy, dejiny kultúry a arteterapiu, vedie diplomový seminár a špeciálne semináre 
z praktických výtvarných disciplín (grafika a grafický dizajn).  

     Je členom Vedeckej rady Pedagogickej fakulty, členom Vedeckej rady Prešovskej 
univerzity, predsedom komisií pre štátne záverečné a rigorózne skúšky, ďalej je 
členom odborovej komisie doktorandského štúdia a školiteľom doktorandského štúdia. 

     Predmetom jeho vedeckovýskumnej činnosti je problematika knižnej ilustrácie 
a obrázkových príbehov. Vydal päť knižných monografií, vysokoškolské skriptá 
a napísal vyše sto vedeckých a odborných prác, recenzií a popularizačných článkov.   

     Neoddeliteľnou súčasťou pedagogického a osobnostného profilu Michala Tokára je 
aj  praktická výtvarná tvorba. Spočiatku ho upútal textil (tkanie, paličkovaná čipka), no 
naplno ho zaujalo drevo: drevo ako materiál na realizáciu matríc pre čiernu i farebnú 
tlač i ako materiál pre výrobu dekoratívnych predmetov (návrhy hračiek, prívesky). 
Výsledky svojej výtvarnej činnosti prezentoval na deviatich samostatných výstavách 
a desiatkach kolektívnych prehliadok.  Je členom združenia výtvarných umelcov 
KATEDRUM.      

    Terajšia výstava je usporiadaná pri príležitosti okrúhleho životného jubilea autora 
(60 rokov). Prezentuje prierez doterajšej tvorby, predovšetkým grafiky (drevorez) a  
drobných úžitkových predmetov z  dreva a kostí (prívesky, brošne), ktoré sú pre neho 
najcharakteristickejšie.  

    Historik výtvarného umenia, Vladislav Grešlík, interpretuje (obrazným spôsobom) 
motívy jeho grafických listov a drevených miniatúr takto: 

     Tlačiarenská čerň rozhupáva spiežovce vrstviacej sa dosky. Z diaľky dáva o sebe 
vedieť kohút zakliaty do stromu. Nad bezodnou priepasťou času je prázdno pospájané 
pavučinou. Chytajú sa do nej ako do zimnej periny, z ktorej zostali len gombíky. 
Hniezdo vystlaté zeleno-okrovými prelivmi arpovských ozvien. Fragmenty stôp. Či ich 
nezanechali tajuplní vtáci K 1 a K 2 vlniaci sa v Čchi-Paj´šiho rytme... Podarilo sa mu 
ukradnúť vyhasínajúce slnko. Vrstevnice hviezd podopierajú vtáka – ohniváka 
kŕmiaceho čiernu dieru. 
     Štipce vtákov pristali na šnúre pominuteľnosti. Katedrálu liniek pozdravujú 
kolibríky letiace na mieste. Potom zase čistá, nedotknutá doska v Dorianovom zrkadle. 
Čaká ju tam Alenka. 
     Miniatúry z dreva určené pre ladné ženské formy. Do jedného kŕdľa sa spojili vtáci 
rôznych svetov, aby sa o chvíľku rozpŕchli po zamatových úbočiach. Zatiaľ si poletujú 
s roztvoreným zobáčikom alebo sedia v skupinkách a ticho sa rozprávajú. Skrývajú sa 
pod i za geometrické plochy. Ľahko sa pohybujú počas hry medzi dvoma presujúcimi 
hranolmi. Zvrásnené perie minireliéfov vibruje zatúlaným lúčom. Náhle prudký záblesk 
svetla. To sa iba z nebytia vrátila kosť, aby spojila dva svety. Ten, čo kedysi stál 
s kotvou koreňov a ten, čo ho hriala prúdiaca červeň prílivu a odlivu. 
     Listy s presným určením bez adresy. Vtáky sa už uchýlili za križovatky okenných 
rámov. Na  miesto nich sa objavujú obrazy orientálneho písma. Hneď vedľa je 
vyčlenená plocha pre pečiatku. Stačí iba doplniť od koho a komu. Na konci obliace sa 
letokruhy spútali medené okovy.                                           
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