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Tendencie súčasného výtvarného umenia na košickej scéne 

 

Zuzana DOVIČÁKOVÁ 

 

Úvod 

 Cieľom mojej práce je prezentovať tvorbu mladej skupiny výtvarných umelcov pôsobiacich v 

druhom najväčšom meste Slovenska. Z nesporného množstva talentovaných autorov 

pôsobiacich v tejto lokalite som si vybrala štyroch predstaviteľov, absolventov Fakulty umení 

Technickej univerzity v Košiciach, pod pedagogickým dohľadom mien ako Prof. Rudolf 

Sikora, či Prof. Juraj Bartusz.  

 Štýlom svojho vyjadrovania a výberom témy sa predstavitelia odlišujú, no sú si 

zároveň i podobní. Pútajú pozornosť nekonvenčným zobrazovaním banálnych tém zo života, 

tabuizovaných a doteraz málo povšimnutých skutočností, reagujú na problémy, či pomery v 

dnešnej spoločnosti i nedávnej minulosti, odhaľujú skryté zákutia ľudskej duše, o ktorých sa 

nehovorí, všetko vlastným a neopakovateľným výtvarným jazykom, čo svedčí o aktualite ich 

prejavu a ich mieste v aktuálnom slovenskom umení. Dôkazom tejto skutočnosti sú nie len 

samostatné výstavy v galériách, ale aj účasť na Cene Oskara Čepána, ocenenia udeľovaného 

výtvarníkom do 35 rokov.  

 Jedným z prvých zo skupiny, ktorí sa na prestížnej sútaži zúčastnili, bol už počas 

svojho štúdia Boris Sirka v roku 2003. Sirka už vtedy zaujal sériou svojich obrazov 

inšpirovaných japonskými komixami MANGA. Prvou časťou tvorby Borisa Sirku sú už 

spomínané začiatky inšpirované japonskými komixami, hýriace pestrými farbami, ktoré 

akoby zámerne zjemňovali pornografickú tému obrazov. Pôsobia dojmom malieb pre deti no 

sú určené len dospelým. Po tejto sérii Sirka neupustil od témy erotiky až perverzity, o čom 

svedčí aj ďalšie obdobie jeho maliarskeho vývoja, séria nekro-pornografických malieb, kde 

sa, rovnako ako v predošlom období, pohráva so sexualitou, no drsnejším spôsobom. Na 

rozdiel od rannej tvorby sú maľby odvážnejšie, „brutálnejšie“, no „hravosť“ a dávka irónie, 

podobne ako predtým, ani tu neabsentuje. Diela sú však výrazne temnejšie, prevláda čierne 

pozadie, studená modrá, červená a zelená. Zdá sa, že postupom času sa zo Sirkových diel 

pestré farby úplne vytrácajú. Dôkazom toho je aj doteraz posledné štádium jeho tvorby, kde 

kladie dôraz na kresbu a líniu, kde jedným z hlavných motívov sú vlasy, postavy a veci, ktoré 

akoby boli zložené z vrstevníc.  

 Druhou finalistkou, ktorá sa zúčastnila súťaže, hoci už po ukončení štúdia v roku 
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2006, bola Lucia Dovičáková. Táto mladá autorka už počas svojho štúdia pracovala s 

viacerými médiami – fotkou, videom, animáciou a napokon maľbou, ktorej sa v súčasnosti 

venuje intenzívne. Vo svojich dielach často paroduje, ironizuje sexualitu, rolu ženy v 

spoločnosti, alebo len sprostredkováva svoje zážitky a spomienky priam formou obrazových 

denníkových záznamov. Týmto spôsobom sprostredkováva nielen príjemné, ale aj nepríjemné 

zážitky z detstva a ľudí, ktorí viac či menej ovplyvnili jej život. Prudko príznačná je aj jej 

„kolekcia“ obrazov zaoberajúca sa sexualitou, kde vlasy zrastajú s chlpmi ohambia.  

 Vlasta Žáková, ktorá ukončila štúdium na Fakulte umení roku 2006, používa na 

vyjadrenie svojich postojov postkonceptuálne stratégie a klasické textilné postupy. Podobne 

ako Dovičáková aj ona „vyberá“ zo života banálne situácie a vyšíva ich na obrazy. Často 

zobrazuje svojich priateľov, zaoberá sa sexualitou, vzťahmi a abstraktnými krajinami.  

 Posledným zo štvorice vybraných autorov je Tomáš Makara, člen umeleckej skupiny 

Kassa Boys, ktorý sa v súčasnosti sústredí hlavne na inštaláciu a video, v ktorých paroduje a 

upozorňuje na negatívne stránky totalitného a fašistického systému. Pôsobivé je aj jeho dielo 

Painter, kde náhodne vybrané rodiny hodnotia obraz Adolfa Hitlera bez toho, aby vedeli, kto 

ho namaľoval.  

 

 

 Vlasta Žáková „textil neznáša uhladenosť“ 

 

 

Keď sa spomenie slovo vyšívka väčšina ľudí si predstaví dekoratívny prvok na šatách, či na 

vankúšoch, alebo viac či menej gýčovitý obrázok starostlivo vyšitý krížikovým stehom visiaci 

v rámčeku kdesi na stene. Teda väčšina z nás si spojuje vyšívku s dekoračnou funkciou, ako 

niečo uhladené tradičné, klasické. Málokto z nás si dokáže predstaviť, alebo spojiť si techniku 

vyšívania s súčasných aktuálnym Slovenským umením, alebo aktuálnym umením vôbec. 

Tvorba Vlasty Žákovej je však charakteristická a originálna práve tým, že svoje obrazy 

vyšíva. V jej dielach však nenájdete úhľadné línie, či krížikový steh, využíva netypickú 

techniku pripomínajúcu skôr tahy štetcom, alebo ceruzou.. Pred svojím štúdiom na Fakulte 

umení v Košiciach autorka ukončila stredoškolské vzdelanie na odevnej priemyslovke vo 

Svidníku (už tam vzťah k textilu a textilným materiálom) a i keď počas svojich štúdií 

experimentovala s rôznymi technikami (maľba, krezba), no cez takto vytvorené diela, sa 

nevedela plne vyjadriť. Vrátila sa teda k dobre známemu textilu. Autorka nie je originálnou 

iba netypickou technikou vyšívania, ale aj výberom témy, námetu ktorý spracováva. 
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Námetom pre jej diela sú častokrát výjavy z bežného života, ktoré sa jej bezprostredne 

dotýkajú. Z tohto hľadiska by sa jej doterajšia tvorba dala rozdeliť na tri skupiny: 

Prvým obdobím je obdobie spomienkové - „realistické“ pozostávajúce zo série obrazov, kde 

námetom pre jej tvorbu sú spomienky na zábavu s jej priateľmi, spomienky z party alebo 

slangovo povedané spomienky zo „žúriek“. Na týchto dielach zobrazuje svojich známych a 

priateľov, často neviazane sa zabávajúcich a na plátno vyšíva len také okamihy večera, ktoré 

ho čo najviac charakterizujú. Väčšina jej tvorby tohto obdobia pôsobí zahmlene a podtrhuje 

tým nejasný charakter spomienky. Celý priebeh večera zachytáva na obmedzený priestor, 

divokú a neviazanú zábavu zvýrazňuje expresívne vyzerajúcou vyšívkou (pôsobiacou ako 

škrabance) aby, čo najdôkladnejšie vizuálne zreferovala atmosféru prežitého zážitku.  

Vo svojom druhom období sa Vlasta viac ako na vonkajší svet orientuje na svet duchovný. 

Séria obrazov Mřtva lúka, či obraz vnemu majú snivý až magický tón. Pri sledovaní obrazov 

sa divák ocitá vo fantastických krajinách, vyžarujúcich pokoj, kľud zároveň však aj čosi 

nepokojné, nútiace zamyslieť sa. V Mŕtvych lúkach je vyobrazený invalidný vozík bez 

majiteľa, ako symbol utrpenia ktoré sprevádza človeka životom (invalidný vozík, ako Kristov 

kríž). Tiež môže symbolizovať „invaliditu“ človeka ako takého, či už citovú, rozumovú či inú. 

Samotný protichodný názov (Mŕtva lúka – pod pojmom lúka sa rozumie život, radosť) 

napovedá o charaktere obrazu, pojednávajúcom o bytí o zmysle bytia. Dalo by sa povedať, že 

má jemne surrealistický tón, necháva percipienta voľne sa pohybovať vo svojej hĺbke a 

naplno pracovať jeho fantáziu.  

V tretej sérii svojich obrazov je všetko ponechané na imagináciu diváka. Autorka vytvorila 

abstraktné krajiny, krajiny jej i našej duše, búrlivé deštruktívne i pokojné zároveň. 

V súčasnosti Vlasta Žáková experimentuje s vytváraním textilných sôch. 

 

Boris Sirka 

 

Už počas svojho štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity sa zúčastnil na Cene Oskara 

Čepána, ocenenia udeľovaného výtvarníkom do 35 rokov, kde zaujal zaujal sériou svojich 

obrazov inšpirovaných japonskými komixami MANGA. Prvou časťou tvorby Borisa Sirku sú 

už spomínané začiatky inšpirované japonskými komixami, hýriace pestrými farbami, ktoré 

akoby zámerne zjemňovali pornografickú tému obrazov. Vtipne povedané „Porno ako 

rozprávka pre dospelých“ Po tejto sérii Sirka neupustil od témy erotiky až perverzity, o čom 

svedčí aj ďalšie obdobie jeho maliarskeho vývoja, séria nekro-pornografických malieb, kde 

sa, rovnako ako v predošlom období, pohráva so sexualitou, no drsnejším spôsobom. Na 
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rozdiel od rannej tvorby sú maľby odvážnejšie, „brutálnejšie“, no „hravosť“ a dávka irónie, 

podobne ako predtým, ani tu neabsentuje. Diela sú však výrazne temnejšie, prevláda čierne 

pozadie, studená modrá, červená a zelená. Zdá sa, že postupom času sa zo Sirkových diel 

pestré farby úplne vytrácajú. Dôkazom toho je aj doteraz posledné štádium jeho tvorby, kde 

kladie dôraz na kresbu a líniu, kde jedným z hlavných motívov sú vlasy, postavy a veci, ktoré 

akoby boli zložené z vrstevníc.  

Autor, čerpá inšpiráciu pre svoje diela nie len v knihách, historických udalostiach ale i 

nešťastných životných príbehov, dnešnej doby. Jedným z takýchto príbehov je aj námet 

obrazu Abigail and Britany, sestier, siamských dvojčiat, ktoré majú dve hlavy, ale len jedno 

telo. Túžia po dieťati, hľadajú darcu spermií, no úrady sú proti. Na obraze sú vyobrazené s 

dieťaťom v náručí, „monštrum“ a nežná matka zároveň, s citmi i potrebami ako „zdravá 

žena“, „zdravé ženy“. Ďalší z „temných“ diel, čeprajúcich zo skutočnej hrozivej udalosti je 

Abigail a witch of Salem (Abigail, čarodejnica zo Salemu. Začiatkom roku 1692 sa niekoľko 

mladých dievčat v meste Salem v Amerike začalo správať veľmi čudne. Padali na zem v 

epileptických záchvatoch či naopak mŕtvolne zmeraveli, liezli pod stôl a nezrozumiteľne 

bľabotali.  

Lekár si s nimi nevedel poradiť a vyjadril podozrenie, že dievčatá niekto začaroval. Začal sa 

slávny lov na čarodejnice v Saleme. Stalo sa tak v roku 1692, pred 315 rokmi.  

Pri vyšetrovaní dievčatá začali menovať bosorky, ktoré ich prenasledujú. Zatkli prvé tri 

obvinené, čiernu otrokyňu, žobráčku a nemohúcu starenu. Problémy dievčat pokračovali a 

menovali ďalšie bosorky. Hystéria a zatýkanie sa čoskoro rozšírili na celú kolóniu 

Massachusetts, ku ktorej Salem patril.  

Na Sirkovom obraze je mladé ležiace dievča s bielou mramorovou pokožkou, symbolizujúcou 

nevinnosť s farárskym límcom na krku, končeky prstov má čierne akoby si ich namočila do 

smoly (ako ukazovala a obviňovala nevinných ľudí a posielala ich na smrť) čierna 

symbolizujúca vinu, previnenie diabla, temnotu. Leží pod kostolom v ktorom možno pália 

obete jej rozmaru, v božom chráme. Celý podklad je červený ako nasiaknutý krvou obetí.  

Pri diele Veci, ktore v zrkadle vidieť a veci ktoré v zrkadle nevidieť sa nechal inšpirovať 

knihou Tancuj, tancuj, tancuj. Z plátna sa na nás díva dokonalá žena bez chyby s eroticky 

pootvorenými ústami, pripravená v každej situácii a na akomkoľvek mieste zapózovať 

fotografovi a vyzerať úžasne. Keď sa však sama obzerá v zrkadle nevidí len dokonalú ikonu 

dneška, len telo, ale aj všetky svoje vnútorné obludy, mindráky a všetko, čo je odkryté len jej 

očiam. 
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Ako sa Viktor Frešo o Sirkovi vyjadril : „Sirka patrí do skupiny tzv. Mac generácie (sýtená 

Macintoshom a Big Mackom od Mc Donald s) ktorá vyrastá z hybridnej masmediálnej, Tv 

mäsovej a „mäsovej“ kultúre (príliš veľa mäsa, krvi, vražebnej erotiky a značkých produktov 

na zožratie) a napriek tomu preferuje médium maľby. Prepisuje rozličné vizuálne dáta do 

nového maliarskeho jazyka, do reči závesných obrazov. Nájdeme tam internet, videohry, 

komixi, death metal, filmové horrory, kreslené porno hentai, nekroromantizmus, cyber-punk a 

iné kanále a kanalizácie vizuálne vzrušivého sveta... Sirka vedome a programovo otvára 

nebezpečnú Pandorinu skrinku povestnú trinástu komnatu a sprevádza nás v obazovom poli 

podzemnými temnými vodami myslenia“ 

Séria obrazov Infants, inšpirovaná dokonalosťou barokových ľadových obrazov, akoby 

odhaľovala skrytú nechutnosť za krásnym uhladeným zovňajškom. Sirka akoby strhol 

pozlátko z portrétov a ukázal nefalošnú skutočnosť ukrývajúcu sa za závesom. 

 

Lucia Dovičáková  

 

Počas svojho štúdia pracovala s rôznymi médiami – experimentovala s fotografiou, videom i 

maľbou. Po ukončení štúdia sa stala finalistkou súťaže Oskara Čepána, kde sa prezentovala 

svojou diplomovou prácou. V súčasnosti sa tvorba vyznačuje priamočiarosťou a osobitou 

symbolikou. Jej diela pripomínajú „maľované“ denníkové záznamy, útržky pamäte, 

sprostredkované i vlatné, fóbie ktorých sa potrebuje zbaviť. Úprimne odhaľuje témy o ktorých 

sa na verejnosti nehovorí, a maľuje to čo potrebuje povedať, čoho sa potrebuje zbaviť, 

komentuje novinové výstrižky či fotografie.  

„Lucia Dovičáková patrí v súčastnosti medzi najautentickejších mladých autorov na 

Slovensku – neprispôsobuje sa trhu s umením, nie je populistická, zároveň vie byť 

provokatívna, čo pri dnešnej unavenej maliarskej produkcii pôsobí veľmi sviežo“ Richard 

Gregor – výtvarný teoretik. Okrem spomienok na detstvo, či súrodeneckých pút znázorňuje aj 

celkom obyčajné a všedné problémy ako príliš úzke punkáčske nohavice(s ktorým sa potýkala 

v puberte), či dôchodkyne tlačiace sa do MHD. „Dovičáková vo svojich príbehoch 

nespracováva, dávno prevarené všeobecné námety, ale malé útržky pamäte, histórie, ktoré sa 

tradujú len ústne a ktoré treba neustále dopĺňať, aby dávali zmysel“ Richard Gregor – 

výtvarný teoretik. Výber Dovičákovej tém je atypický, veľmi osobný a úprimný. Forma jej 

diel je veľmi voľná a otvorená, neakademická. (vyjadrenie Richarda Gregora výtvarného 

teoretika) 
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 Vo svojich obrazoch Dovičáková pracuje s osobitou symbolikou. Ku príkladu zrastené vlasy, 

ktoré symbolizujú putá, negatívne, či pozitívne kedykoľvek ich možno prestrihnúť (veď sú to 

len vlasy – veď sú to len vzťahy) no z nejakých dôvodov nemôže alebo nechce. Ide o putá, 

ktoré obmedzujú v pozitívnom, či negatívnom (ako napríklad exibicionisti ukazujúci sa 

dievčatám – sexuálny pud, či úchylka), alebo vlastné neurózy (vlasy vyrastajú z hlavy v sídle 

neuróz, neduhou atď …) ako je tomu napríklad v diele Mimie Marshová. Mimie Marshová je 

fanaticky posadnutá zmyslom pre poriadok, je neurotická, prejavuje sa len pomocou tejto 

svojej úchylky, inak sa vyjadriť nevie.(námet Dovičáková čerpala z knihy Virginie Wolfovej) 

V dvojici diel Slepačia a hovädzia polievočka sa autorka opäť sústreďuje na tradičné chápanie 

ženy, žiaľ i v dnešnej modernej spoločnosti. Zobrazuje ženy, dobré gazdinky, ktoré vedia čo a 

ako v domácnosti a radi každého poučia. Prsty majú namočené v polievke vlastnými prstami 

zapchávajú otvory na dne taniera, lebo by sa im ich polievočka, ich celý maličký svet vyliala.  

V trilógii Nepi z čajníka, Nelíž nôž a Nevylyzuj tanier (alebo tiež Kuchynské pokušenia), 

svojským spôsobom podporuje pravdivosť príslovia „Zakázané ovocie najviac chutí“. 

Ukazuje na príťažlivosť zákazov a najmä na rozkoš z ich porušovania, nevinne sa prejavujúce 

animálne pudy s erotickým podtónom. 

 

Tomáš Makara  

 

Tomáš Makara sa v súčasnosti prejavuje hlavne v oblasti videa a inštalácie. Zaujíma sa o 

totalitné ideológie ( We are change the world!- téma sektárskeho náboženstva)ako vo videu 

Heal the world kde sa za sebou premietajú fotografie Hitlerjungend (ktorých otcovsky hladí 

sám Adolf Hitler) v pozadí hrá známy song, prítomnosti Michaela Jacksona s rovnomenným 

názvom. Čím sa teda výtvarník zaoberá, čo kritizuje alebo skôr, na čo sa snaží poukázať?  

S dávkou irónie, či až sarkazmu sa na príklade spojenia temnej minulosti (Hitlerjungend) a 

„ružovej“ súčasnosti (We are change world! - song Michaela Jacksona) poukazuje na fakt 

„stádovitosti“ ľudí ktorý potrebujú vodcu, ktorého slepo počúvajú.(podľa Makaru fenomén 

súčasnosti) 

Ďalším z mnohých a nemenej zaujímavých Tomášových diel je inštalácia Painter. Koncept 

diela v sebe nesie viacero významových rovín. Do troch rozličných rodín výtvarník umiestnil 

„na pozorovanie“ digitálne tlač s „dielom“ neznámeho autora zobrazujúcu krajinu. Počas 

troch týždňov ju mala rodina pozorovať a po uplynutí spomínaného obdobia zreferovať svoje 

dojmy z neho. Rodiny samozrejme netušili, že sa jedná o dielo samotného Adolfa Hitlera. 

Výtvor Painter je jednak ukážkou postavenie umenia v spoločnosti ( gýčovitú krajinku 
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neuznaného umelca Adolfa Hitlera považujú vybrané rodiny za umenie) jednak z časti 

odpovedá na často frekventovanú otázku „Je poznanie umelca pri recepcii diela dôležité?“ 

(skutočnosť, že autorom „diela“ je Adolf Hitler) a zároveň je aj zaujímavou sociologickou 

štúdiou (rôzne interpretácie). ( „Projekt videa a fotografií Painter uvažuje o fašizme, ale aj o 

všeobecnej mocenskej ideológii, postavení 

umenia v spoločnosti a význame umeleckého diela v čase. Tomáš Makara uvažuje o postavení 

umenia v dnešnej spoločnosti a ponúka sondu do jej mikrosveta konkrétnym vstupom 

do života niekoľkých východoslovenských rodín. V zmätenom a konzumnom prístupe krajinu 

hodnotili pozitívne, čoo je o to hrozivejšie, že autorom pôvodného originálu nie je nikto iný 

ako Hitler.“ - Gabriela Garlátyová, výtvarná teoretička) 

Okrem samostatnej činnosti pôsobí Tomáš Makara aj v skupine Kassa Boys, združenia 

mladých výtvarníkov „lokál patriotov“ z Košíc, ktorých tvorba sa vyznačuje využívaním 

videoartu, centralizmom, demokraciou a nacionalizmom, humorným spôsobom odľahčuje 

seriózne umelecké snaženie. 

  

Záver 

Aké sú teda znaky súčasného umenia na Košicej scéne? Jednným spoločným a badateľným 

znakom všetkých prezentovaných autorov je individuálnosť výtvarného prejavu. Na svoje 

vyjadrenie využívajú rôzne metódy komunikácie ( od maľby k vyšívke a k videu). Umeniu v 

ich podaní sa vracia komunikatívnosť smerom k recipientovi. Rovnako dôležitý je pre nich 

obsah ako i forma, netvoria abstraktne ale „konkrétne“ s prvkami absurdnosti, irónie, či až 

uštipačného sarkazmu. Do maľby sa vracia figúra a experiment, námetom sú často bežné 

výjavy zo života, niečo ako fotografie obohatené, alebo skôr sprostredkujúce nám 

výtvarníkov dojem zo záčitku, či neopakovateľnú atmosféru danného okamihu. To 

neznamená, že sa vyhýbajú kritike súčasnej spoločnosti alebo nezázorňujú témy ktoré ich 

iritujú. Umenie je pre nich seba očistou a komunikácia s vonkajším svetom. 

V súčasnosti sa výtvarnému a vlastne i ostatným umeniam na slovensku príliš nedarí, len 

máloktorému z výtvarníkov sa darí živiť čisto len svojou výtvarnou prácou. Väčšinou pracujú 

v reklame, venujú sa dizajnu, či grafike. Pre mnohých z nich je výtvarné umenie len 

„koníčkom“ hoci príslušný obor vyštudovali. Pod pojmom súčasné umenie si väčšina 

neštudovaných (v obore umenia) ľudí predstaví nejaké abstraktné štvorce, alebo sa vyhovorí 

na to že „modernému“ umeniu nerozumie. Niet sa čomu diviť keď aj samotné školstvo 

zanedbáva výchovu mládeže v tomto odvetví. Je pravdou, že súčasná generácia je najviac 

informovaná (vďaka internetu a médií) no i uponáhľanejšia, zvyknutá prijímať mnoho 
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informácií naraz, no na umenie čoraz viac zabúda. Je paradoxné, že Košice boli zvolené za 

Európske hlavné mesto kultúry roku 2013 a pritom má len dve galérie a v rámci slovenského 

umenia je východoslovenské umenie odsúvané oproti Bratislave na druhú koľaj. Pevne verím, 

že sa aj zásluhou somínaných autorov, a iných talentovaných výtvarníkov chápanie súčasného 

umenia zmení a že im bude venovaná väčšia pozornosť na Slovensku a možno i vo svete. 

Umenie, jeho vytváranie i percepcia, a vôbec kreatívna činnosť je predsa jednou z vlastností 

ktoré odlišujú ľudí od zvierat a robia človeka človekom. 
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Abigail and Britany Hensel       Infans 

Boris Sirka         Boris Sirka 

 

 

 

 

Čarodejnice  

Boris Sirka 

 



 60

 

Maidy 

Boris Sirka 

 

 

 

UnforgettableGirls 

Vlasta Žáková 
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LandschapeOfMind 

Vlasta Žáková 

 

InBeetwen 

Vlasta Žáková 
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Dead Meadow 

Vlasta Žáková 

 

Hovädzia polievočka   Slepačia polievočka 

Lucia Dovičáková     Lucia Dovičáková 
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Sestry 

Lucia Dovičáková 

 

Sestry 
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Nepi z čajníka     Nevylizuj tanier 

Lucia Dovičáková     Lucia Dovičáková 

 

 

 

We are change World (ukážka z videa)    God given 

Tomáš Makara      Tomáš Makara 
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Painter 

Tomáš Makara 

Painter (foto jednej z troch náhodne vybraných rodín) 

Tomáš Makara 

 


