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Autorská kniha, kniha ako objekt 

 

Katarína HORNÍKOVÁ 

 

Úvod  

Táto práca je prezentáciou súčasných tendencii v médiu autorskej knihy a knihy ako 

objektu, ktoré sú potrebné ku konfrontácii aktuálnych umeleckých trendov s akcentom na 

pôvodnú tvorbu v minulosti. Poukazujeme tu na cesty a spôsoby pretvárania a pretrvávania 

knihy mnohokrát v rôznych podobách. Má autorská kniha svoje miesto v spoločnosti? Je 

rozdiel medzi autorskou knihou a knihou ako objektom? Aj na tieto otázky sa usilujeme nájsť 

odpovede. Ponúkame aj náhľad do tematického okruhu tvorby žijúcej generácie slovenských 

a najmä českých umelcov. Výber autorov má spoločného menovateľa v pojmoch ako 

konceptuálne umenie a minimal art a tiež absencie textu alebo inej grafickej informácie, 

ktorou poukazujeme na krehký vzťah umenia knihy a dnešného  rýchleho životného tempa. 

Každý z nich má osobitý autorský program, ich tvorba je odlišná, médiami ale aj témami, 

ktoré spracúvajú. Hľadajú najvhodnejšie formy a skryté významy na vyjadrenie ich posolstva. 

Pri architektonicky ba až sochársky cítených knihách pracujú aj so zriedkavejšie používanými 

,,neknihárskymi“ a ,,podradnými“ materiálmi.  Upravujú a dotvárajú ich až ku konečnej 

predstave. Umelci tak autentickým spôsobom reflektujú svoje videnie sveta cez prostriedky a 

presahy daného média, ktoré nám umožňuje zachytiť vstup do diela. Výrazným činiteľom, 

podpísaným pod jednotlivé autorské diela, je aj ich forma blízka vizuálnym kódom súčasnej 

spoločnosti.  
 

1 Kniha v 21. storočí  

 Píše sa rok 2010. Jedno hektické storočie strieda druhé. Modernizácia, rozvoj vedy 

a techniky to všetko spôsobuje, že sa k nám dnes informácie valia zo všetkých strán a práve aj 

preskakovanie stránok v knihe sa stáva naším častým a hlavne veľkým zlozvykom.  No kniha 

je aj svojou tajomnou prítomnosťou jedinečná a verme, že nikdy nestratí čaro odovzdávania 

múdrosti. Keď sa nám dostane do rúk krásna kniha, naša zvedavosť by mala túžiť odhaliť jej 

skrytú výnimočnosť a jedinečnosť. Pocity, ktoré zažívame pri pozorovaní takého umeleckého 

diela sú najúprimnejšie, pretože je to iba naša vnútorná a individuálna cesta k pochopeniu 

posolstva autora. Oceňujme teda tých, ktorí sa usilujú sprístupniť svoje vedomosti a posolstvo 

aj iným. Privádzajú ich tak na cestu otvorenia ich skutočného vnútra.  
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21. storočie rieši problém v otázke formálnej stránke knihy. ,,Má byť kniha zachovaná 

aj pre budúce generácie vo svojej klasickej papierovej forme alebo ju majú nahradiť iné 

nosiče? Má byť dominantná ochrana životného prostredia, záchrana stromu ako materiálu na 

výrobu papiera alebo si má kniha zachovať takú podobu, akú jej dali pred mnohými 

storočiami mnísi v kláštorných skriptóriách?“1 Práve v tomto smere môžeme charakterizovať 

hľadanie podoby knihy až na hranice neuveriteľných experimentov. Mnohé takéto knihy sa 

vzďaľujú od bežného vnímania. Sú vytvorené z najrôznejších materiálov a mnohokrát sa 

strácajú aj klasické časti knihy. Odkrývajú nám rozmery a podoby ľudskej existencie. Záleží 

v značnej miere aj na našej predstavivosti, obrazotvornosti a intelektuálnej pripravenosti, 

koľko dokážeme z diela vyčítať. Umelci často hľadajú nadčasové hodnoty, aby nás prebudili 

zo znecitlivenia a ľahostajnosti v dnešnej pretechnizovanej dobe. ,,Naše zmysly sú klamané 

skutočnosťou, ktorej je stále menej a menej. Stratou citu ku skutočnosti sa dostávame až 

k zdanlivo bezfarebnej realite.“2 

 

2 Umelecký žáner autorskej knihy  
 ,,Vymedzil sa v rámci výtvarnej avantgardy 60 rokov minulého storočia. Môžeme 

tvrdiť, že je reakciou na produkciu luxusných bibliofilských kníh. Medzi hlavné inšpiračné 

zdroje zaraďujeme surrealizmus, dadaizmus, fluxus, minimalistické umenie a pop-art.3 

Mnohé podoby autorských kníh akoby mali svoj predstupeň v umení objektu. ,,Zo spôsobu 

umeleckého myslenia sa v týchto oblastiach vynárajú, zo vzťahu k ním sa roztvárajú aj skryté 

sily knihy ako vyjadrovacieho prostriedku.4 

Autorská kniha je špecifická svojou syntetickou povahou. Je priestorom, ktorý nám umožňuje 

integráciu textu, kresby, grafiky, maľby ale aj plastiky. Kniha sa tak dotýka všetkých našich 

zmyslov. Každá zložka sa nám prihovára svojim významom a jazykom od materiálu, povrchu 

a odtieňa papiera, nití, ktoré spájajú bloky knihy až po jej rozmery. Autorskú knihu môžeme 

považovať aj ako médium reflektujúce samé seba. 

Katarína Balážová odpovedala na otázku: Aký je rozdiel medzi autorskou knihou a knihou 

ako umeleckým objektom? ,,Žiadny. Autorská kniha je umeleckým artefaktom, nenazvala by 

som ho objektom, lebo všeobecne sa dá hovoriť že aj keď je kniha - objekt patrí medzi 

                                                 
1 CABADAJOVÁ, J – SABOV,  P.:  Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe. In: Bulletin. Poprad : Slovenská národná 
knižnica v Martine, 2010 
2 WELSCH, W.: Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993, s. 14. 
3 HOŠKOVA, S.: Umělecký žánr autorské knihy. In: Výstava českých autorských knih a kolekce Pays-Paysage. 
[cit. 2010-03-18] Dostupné na: <http://www.nkp.cz/vystavy/vlci_mak/vlci_mak.htm > 
4 ŠEJN, M.: 1987 Škola konceptuální tvorby, autorské knihy [cit. 2010-04-01] Dostupné na: <http://concept.avu.cz/studijni-
texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/kniha/autorske-knihy/> 
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autorské knihy. Je to umelcova výpoveď cez formu knihy. I keď definovať autorskú knihu v 

súčasnosti je dosť složitá vec. Neexistuje totiž presná definícia.“5 

 

2.1 Artist´s books – knihy umelcov, autorské knihy 

 

 ,,Umelecká prax 2 polovice 20. storočia vytvorila bohatú typológiu autorskej knihy až 

k prejavom, ktoré teoretik umenia Michel Butor charakterizoval slovami: „Už to nie je kniha, 

ale zatiaľ to nie je nič iné“6 Hlavnú úlohu tu zohráva výtvarný artefakt, pri ktorom si na 

miesto obrazu, alebo grafiky zvolil umelec ako najhlavnejšie médium knihu. Autorská kniha 

je preto skôr prejav blízky výtvarníkom a nie spisovateľom. Samozrejme, že k takejto knihe 

sa dá prísť rôznymi postupmi od knihy, ktorej všetky časti vytvoril jeden autor svojou prácou 

až po takých, ktorí využívajú cudzie knihy ako surovinu, ktorej vtláčajú svoju myšlienku 

a originalitu. Vtedy už vzniká výtvarne interpretovaný knižný exemplár.  

     Autorské knihy sú špecifické svojou mnohorakosťou. Často sa stáva, že je ich 

podoba vzdialená sa od klasického vnímania knihy. Nielenže sú vytvorené z materiálov, ktoré 

by nás nikdy nenapadli, a na použitie knihy už vôbec (plasty, sklo, drevo, oceľ, reťaze, koža a 

pod.) no strácajú sa pri nich klasické časti knihy ,,V takýchto prípadoch tu už nejde o klasické 

čítanie, skôr je to čítanie hmoty, čítanie nejakého umelcovho estetického posolstva 

v zaujímavom čarovnom obale. Takéto knihy v jedinom exemplári, upozorňujú na svoju 

individuálnu hodnotu. Sú protestom proti univerzálnosti, masovosti, produktivite, sériovosti. 

Pohŕdajú efektivitou množstva a ukazujú na luxus malého počtu“7  

    

3 Videnie a časopriestor v autorských knihách Jiřího Nečasa  

 V tejto časti máme možnosť spolupracovať a získavať nové poznatky aj od umelca 

Jiřího Nečasa. Pán Jiří sa narodil 27. februára 1955 v Brne. Vyštudoval výtvarný odbor 

a bohemistiku na Filozofickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci. Zo spoznávania 

a písania sa od pána Jiřiho ďalej dozvedáme, že bol dlho v Poznani, kde sa na univerzite 

Adama Mickiewitza doktorizoval zo zrovnávacej jazykovedy, bol aktívny ako vysokoškolský 

učiteľ aj ako výtvarník a kurátor. Neskôr odišiel do Nemecka do Sankt Augustina kde 

prednášal na univerzitách a viedol semináre o ilustrácii a umeleckej knihe. V súčasnosti žije 

                                                 
5 BALÁŽOVÁ, K.: Rozhovor o inšpirácii a tvorbe autorských kníh [cit.2010-05-01] 
6 BUTOR, M.: Umělecký žánr autorské knihy. In: Výstava českých autorských knih a kolekce Pays-Paysage. [cit. 
2010-03-18] Dostupné na: <http://www.nkp.cz/vystavy/vlci_mak/vlci_mak.htm > 
7 HEVIER, D.: Knihy v jednotnom čísle [cit. 2010-02-14] Dostupné na: < http://www.tyzden.sk/kultura/knihy-v-jednotnom-
cisle.html> 
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v malom mestečku v Holzminden, kde na súkromnom gymnáziu pripravuje žiakov 

posledného ročníka na maturitu z umenia. Popri škole tak nachádza čas aj na kreslenie, čítanie, hudbu 

a svoju tvorbu.  

 Výtvarná reč Jiřího Nečasa je jasná ale zároveň aj tichá. Vracia sa k dávnym koreňom 

ľudskej vizuálnej komunikácie a nachádza ju v línii, ktorá je samostatne oslobodená od 

väzieb. Pracuje s jednoduchými materiálmi ako ceruza, tuš, čajový extrakt. No papier nie je 

pre neho iba prázdnym priestorom „papírová plocha a kresba jsou tedy rovnocenní aktéři 

komunikace, dvě vzájemně se doplňujíci protisíly“8  

 V posledných rokoch vytvoril pán Jiří celý rad umeleckých autorských kníh, v ktorých 

ako sám tvrdí: ,,se věnuji ne pocitům, tedy emócim, ale otázkam života a smrti.”9 Po 

spoznaní kníh pána Jiřiho môžeme tvrdiť, že jeho autorské knihy si vyžadujú veľkú pozornosť 

a sústredenie ak chceme dôjsť k podstate. Čo okrem filozofie pôsobí pre neho ako zdroj 

inšpirácie? ,,Samozřejmne, že očekávam od diváků plně soustředění a navíc jistou inteligenci. 

To stejně ale očekávam ode mne samého. Stále se vzdělávam, čtu filozofické spisy, básne, 

posloucham a analyzuji hudbu 20. století. Ta je mi strukturálně často i inspiraci, ale ne 

emocionálne, ale intelektuálne. To jsou tedy tři pilíře mé tvorby: filozofie, básne a hudba.

 V jeho knihách nájdeme len málo textu, ba niekedy ani žiaden. „Texty jsou v knihách 

minimálne zastoupení, nýni to na sebe nechte působit“ znela odpoveď na otázku: ako je to 

u neho s textom. S vetami a číselnými kódmi nie len z našej kultúry korešponduje iba zriedka. 

Používa ich akoby pomer medzi prítomnosťou a minulosťou. Vlastné texty nepíše. Vyberie si 

vždy nejaký fragment filozofa či básnika, ktorý ho vnútorne zaujíma a prenasleduje životom. 

Využíva vlastný rukopis, má to intímny charakter a nehľadá krasopis či typografiu. Je teda 

viac tvorcom tzv. kníh bez textu. V ktorých sa práve dráhy štetcom tiahnu niekoľkými 

stranami cez hornú časť prázdnych listov, avšak nespájajú sa ani malým náznakom a už vôbec 

nie k nejakej figúre.  

Jeho knihy majú rozmanité prízvuky. Pomocou našej obrazotvornosti vytvárame nové 

zmyslové, alebo myšlienkové obrazy. Obraz sa nám môže niekedy javiť ako prostriedok, 

spôsob ba niekedy ako cieľ. Umením prekračuje človek sám seba. Stelesňuje svoj ideál, je 

tým, čím chce byť, je však i tým, čím je. 

 Kniha ako médium je pre pána Nečasa akoby protokolom o tom, ako sa usiluje 

prepátrať myšlienkové cesty, na ktorých sa JA chce dopátrať k nejakému pevnému miestu, 

                                                 
8 VÍCHOVÁ, I.: Jiří Nečas: Mezijazykové kresby, In: Katalóg Galérie Brno, Marec 2006, s. 2. 
9 NEČAS, J.: Rozhovor o živote a tvorbe autorských kníh [2010-03-12] 
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mimo izolácie v tápaní a prevratoch súčasnosti. Každá jeho kniha je dielom samotným 

a zaoberá sa iným tematickým aspektom. Autor má vyvinutú svoju vlastnú stratégiu. 

 

3. 1 Princíp tvorby 

 

 Podľa pána Jiřího žiadne umelecké médium neposkytuje taký odtieň pre vyjadrenie 

vlastného JA tak ako práve kresba. „kresba jako jednota rozporu mezi vystupňovanou 

subjektivností a objektivní platností, ve vztahu k času a časnosti.“10 

Základné vyjadrovacie prostriedky v jeho tvorbe sú jednoduché, o to pôsobia dojímavejšie. 

,,Jednoduchost a redukce je nejpodstatnejši , soudim doménou grafika. A jako takový cítim 

potřebu se vyjadrovat linii. Použivam ale i bod a skvrnu, buď ředenou tuši nebo čajovou 

skvrnu. Plochu vrstvim někdy šrafurou, ale snažim se byt vždy aperspektivni v ploše 

zůstavajici. Vše komplikovane lze zredukovat na minimum a jednoduchost. Pracuje iba 

v čiernobielej farebnosti, je to nutné pre myslenie grafika a tak všetko redukuje iba do týchto 

dvoch farieb a ich rôznych odtieňov. Farba je podľa neho zavádzajúca a nedáva slobodu 

človeku v rozhodovaní. ,,Táto svoboda je pro mně životne 

důležitá.“ ,,Složky formy modelu tvoří: technika, materiál, 

prostředky, formát“11 Tušom tak vytvára nielen spleť čiar, 

tuhé ťahy štetca ale aj iné efekty. 

,,Cyklus Lo Shu“  je kozmologický systém starej Číny. Je 

to 9 rôznych čísel vo štvorci, ktorých  akékoľvek sčítanie 

dáva číslo 15. Pána Jiřího to zaujímalo z  dôvodu, že číslo 

mu povedalo koľko ťahov štetcom má byť na strane. Tak to doplňoval samotným číslom, 

mnohokrát vpísaným na stranu ako šrafúra. Keď bolo deväť ťahov štetcom, bolo malé 9 

vpísané v strane. Teda, knihy otvorené na patričnej číslici tak ako odpovedá systém Lo Shu 

mali rôzne formy a tým odpovedali knihám premien, bolo možné ich rôzne zostavovať tak, 

aby čísla odpovedali a vznikali vždy rôzne pozície a dalo sa takto veštiť a v knihe premien si 

prečítať, aký to má význam. Chcel tým povedať,, že pokud člověk překroči hranici reálna a 

vstoupi do mýtu a iracionálna, začnou ty práce projevovat vlastni život a zvědčuje se tak 

možnost jejich použití i pro iracionálni jednáni.“ 

„Mé knihy a ,,leporela“ reflektovaly můj vnitřni svět a to, co je pro mne nejdůležitejši a to 

v jakoby kumulovaně podobě, pouze na to nejdůležitejši.  

                                                 
10 WEDEWER, R.: Jiří Nečas,  In: Katalóg Galérie Brno, Marec 2006, s. 17. 
11 KHOL, J.: Nástin teorie a praxe interpretováni, Praha : Academie, 1989, s. 71 
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Táto esence mých životních zkúšenosti a otázek o smyslu 

života se zrcadli v knihách, je to můj jakoby testament, který 

zůstava po mně. Proto mohu s plným svědomím moji tvorbu 

nazvat jako autorskou, reflektuje pouze mně a můj vztah 

k životu a kosmu.“ 

 V knihe Priestoru sa človek stráca. Ako tu má priestor 

pôsobiť? ,,Strany maji tuši a štetcem označeny buď na okrajich nebo nahoře či dole určitou 

část jako živou línii. Ta je tim ohraničením prostoru ve kterem existuji pak spousty malých 

čár které se pohybuji v různych směrech, jako magneticka pole a tim, že strany maji 

ohraničeni vznika pocit prostoru, hloubky. Když si dáte dlane vedle spánku kolem oči, 

a dívate se na nebe, jsou vaše dlane tim ohraničenim, které je štetcem a hvězdy temi body, 

které jsou malymi liniemi zaznačeny v tomto prostoru.“  

 

3. 2 Reč vyjadrená v kresbe 

 

 Naš jazyk, jakykoliv, je předem skázan na neuspěch, protože zůstava spousta 

elementu, které nelze vyslovit a nijak formulovat. To je vlastne to, co mně nejvíce zajíma. 

Witgenstein řekl: „že to o čem nelze mluvit, o tom se má mlčet“ ja to přenášim do formy, 

o tom o čem nelze mluvit se má kreslit. Nezavisle na tom, zda to bude vyjadřeno kresbou či 

absenci kresby.“ U Witgensteina nevysvetliteľné vytvára pozadie, na ktorom by sa mohlo 

vysvetliť, to čo vysvetliteľné je. Životná forma je podkladom, pozadím pre niečo. Ak takéto 

pozadie, ktorým je jazyk a životná forma preskúmame, hovoríme o obraze. Jazyk je tak teda 

univerzálnym kľúčom, pomocou ktorého môžeme pomenovať nevysloviteľné, skryté, čo sa 

nedá vyjadriť. „Člověk se musí pouštet i do věci, které jsou nad lidské síly a při kterých je 

odkázan na neuspěch. To je devíza mého života” 

V dielach tohto výnimočného umelca sa dá nájsť mnoho priestorov, posolstiev, či už 

z tajomného kozmického sveta alebo z filozofických hlbín. ,,Opravdová hodnota však spočíva 

v jednoduchosti“12 Niekedy v jeho tvorbe nenájdeme nič konkrétne, ba naopak len abstraktné. 

Inokedy presnejšie kontúry vyjadrujú zložitosť umelcových myšlienok a predstáv. No názvom 

knihy nám pán Jiří niekedy poskytol potrebnú barličku na pochopenie diela. Aj Pablo Picaso 

                                                 
12 MIKŠ, F.: Gombrich Tajemství obrazu a jazyk umění, Brno : Barrister & Principal, 2008 s. 11 
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vraví: ,,Nemaľujem svet tak, ako ho vidím, ale tak ako o ňom uvažujem“13 V modernom 

maliarstve však námet postupne stráca svoju dôležitosť rovnako ako je to aj u neho. Necháva 

veľa priestoru prijímateľom, rovnako ako aj súčasné umenie, ktoré pracuje s dobásňovaním. 

Pri abstraktnom umení nezáleží tak na forme, ako na umelcovej vôli, ktorá vládne nad 

formou. Forma má estetický význam, obsah je estetický indiferentný. Pri forme sa 

zameriavame na kvalitu. Kvality vytvárajú štruktúru obrazu.“14 Rôzne štruktúry a textúry 

akoby vyjadrovali zložitú spleť autorových emócii a vízii. 

 

4 Kniha ako objekt 

 Pri tomto termíne máme na mysli knihy, ktoré sú vo funkcii objektu, alebo plastiky. 

Kniha ako objekt sa objavuje v 60. rokoch 20. storočia. Je vďačným objektom pre mnohých 

výtvarníkov. Neexistuje však prísna deliaca čiara medzi autorskou knihou a knihou - 

objektom a často sa objavujú u jedného umelca obidve polohy práce s knihou. V slovenskom 

výtvarnom umení sa kniha objavuje v súvislosti s konceptuálnym umením. Či už je to kniha- 

objekt, kniha v inštaláciách alebo autorská a interpretovaná kniha.  

Podľa Igora Zhořa ,,kniha ako objekt vzniká mnohokrát ako detská hra: z pretlaku 

predstavivosti, z nutkavej potreby konštruovať, z túžby po objavovaní nekonvenčných 

riešení.15 

 

4.1  Anna Fedáková 

 Anna Fedáková  sa narodila 13. 12. 1961 v Poprade - v Spišskej Sobote. Vyštudovala 

Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor maľby a voľnej tvorby u doc. Daniela 

Fischera, akademického maliara. Pani Fedáková je všestrannou tvorivou umelkyňou, jej 

kreativitu, môžeme vidieť doslova v každej oblasti umenia. Či už je to maľba obrazov, písanie 

poézie, tvorba bytových doplnkov, odevov, fotografovanie prírody, vzdelávanie detí 

a zaujímavosťou dýchajú aj jej svetelné a pulzujúce knihy, ktorými sa budeme detailnejšie 

zaoberať. Už počas štúdii ,,zaujala silou výtvarnej výpovede a hlbokým filozofickým 

pohľadom.“16 Vytvárala mnoho krehkých a citlivých diel s najrôznejšími technikami, 

v ktorých naznačovala svoje smerovanie. Samá tvrdí, že: ,,Výtvarné umenie nebolo a nie je 

pre mňa primárne.“ Umenie, ktoré je vyjadrené v jej tvorbe v akomkoľvek médiu pokladá iba 

za vyjadrenie vnútorného hľadania ,,práce na sebe“ ,,Najdôležitejšie je poznanie, všetko 

ostatné je pre mňa iba stopami k hľadaniu pravej Skutočnosti.“17 Jej diela sú určitým volaním 

                                                 
13 KOHÚT, L.: Paleta stáročí: od jaskynných malieb po Picassa, Bratislava : Mladé letá, 1968, s. 9 
14 INGARDEN, R.: O štruktúre obrazu. Bratislava : Archa, 1965, s. 84 
15 ZHOŘ, I.: Výtvarné proměny knihy Podľa: Milan Batel, Jiří Hadlač. In: Ateliér 1993, č.4, s.6,7  
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po Jednote. Väčšinou ide o dva prvky, ktoré sa vzájomne priťahujú. Panuje tu tak túžba po 

zjednotení a práve to je pre jej tvorbu charakteristické. 

 
 Aj na poslednej výstave v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi s názvom ,,Za 

svetlom“ boli prezentované jej svetelné knihy. Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že hlavným 

vyjadrovacím prostriedkom je v jej tvorbe svetlo. Väčšina názvov prác má určitý svetelný 

prívlastok. (svetla do tmy, výstava za svetlom)  Odpoveď na otázku či je to kvôli dotváraniu 

atmosféry znela: ,,už od 17 rokov som vždy hľadala svetlo“   

 
4. 1. 1 Filozofia a rozmanitosť jej svetelných kníh 

 Umelkyňa prečítala vo svojom živote mnoho kníh z rôznych kultúr. Pri rozhovore  

odhaľuje hlavnú myšlienku jej tvorby s knihami: ,,Mala to byť akási pocta knihe a zároveň 

vypovedanie o tom, že darmo by sme prečítali hoc aj všetky knihy sveta, k skutočnej múdrosti 

sa nedostaneme. Tá je nad všetkými teoretickými vedomosťami, nad všetkými 

intelektuálnymi úvahami.“ 18 

Tak vznikla tzv. prvá kniha s ,,dierou“ teda Veľká kniha. Zo všetkých 

kníh z dielne pani Anny ja táto kniha najväčšou a najmohutnejšou. 

Stránky knihy tvoria ručné papiere zhotovené zmixovaním oxeroxovaných 

stránok kníh z myšlienkami rôznych autorov. Pri otvorení knihy je 

dominantná veľká čierna diera uprostred. Na stránkach sa mihajú útržky 

slov a myšlienok osobných a srdcu blízkych autorov pani Anny napríklad: 

Rabíndranáth Thákur, Míla Tomášová, Anthony de Mello, Maharáši, Vogl, Osho, C.G.Jung. 

,,Akoby všetci títo autori, ktorých výroky sú použité boli spojení v jednom, tajomnou hĺbkou, 

ktorá presahuje rozmery knihy“19 Je len jedna jediná pravda ,,Kto dosiahne pravdu cestou 

jednou, porozumie i cestám ostatným, pokiaľ vedú až k cieľu. Pravda je totiž len jedna 

a nezáleží na tom, ktorou cestou ju človek nájde.                                                                                

  Biela kniha so skleneným obalom: ,,jednotlivé stránky sú 

zhotovené špeciálnou technológiou. Sú veľmi krehké. Štvorcový prienik 

papierov sa postupne zmenšuje. Svetlo preniká celou knihou, aj cez 

sklené dosky. Vytvárajú tak skutočnú krehkosť.“20  

Mnohokrát sa zdá, že kniha nás opantá svojim tajomstvom, ktoré 

                                                                                                                                                         
16 PARAČKOVÁ, I.: Anna Fedáková, In:  Katalóg 2009, Poprad: tlačiarne SLZA, máj 2009 s. 1.  
17 FEDÁKOVÁ, A.: K tvorbe, In: Katalóg, september 1996 s. 2. 
18 FEDÁKOVÁ, A.: Osobný rozhovor o filozofii svetelných kníh [cit.2010-04-29] 
19 FEDÁKOVÁ, A.: Kniha: diplomová práca VŠVU, Bratislava, máj 1995 s. 8. 
20 FEDÁKOVÁ, A.: Kniha: diplomová práca VŠVU, Bratislava, máj 1995 s. 10. 
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odhalíme, až keď do nej nazrieme a začneme ju čítať. Každá z týchto svetelných kníh má 

svoju vnútornú dimenziu. Obsahuje niekedy viac ako odkrýva, hovorí aj to čo nevyslovuje. 

Má svoj časopriestor. Ako aj Paul Valéry ,,prečisťuje a očisťuje svoj prejav od neurčitého 

pozadia, ukrýva ako ľadovec najväčší objem svojej námahy pod nepriehľadnou hladinou 

svojej racionality“21 No vidieť vyžarujúce knihy pani Fedákovej na živo, bolo veľkým 

zážitkom. Aj napriek tomu, že sa čítať nedali, môžeme dôjsť k záveru, že nie sú dôležité 

slová, ale skutočný pocit z tohto umenia plného svetla. Chcela predviesť odtiene vlastných 

pocitov a zároveň navodiť diváka k odkrytiu skrytých významov, odkazov a k vyvolaniu 

našich subjektívnych dojmov. Keď chcela napísať text k svojím prácam prišlo jej na um len 

jedno: ,,Keď srdce k srdcu hovorí, netreba slov.“ 22  

 

Záver  

 Čo kniha to iný svet. Tenké, farebné, čiernobiele, fantastické, odohrávajúce sa 

v budúcnosti, každá veľká i malá je veľkým svedectvom. Dokladom o dňoch hľadania, 

pochýb, rozporov a nakoniec riešením. 

 Táto práca dáva možnosť priblížiť aj súčasné trendy v médiu knihy, možno aj tým , 

ktorí o nej mali stále iba jednu predstavu. V jednotlivých kapitolách sme postupne  nachádzali 

odpovede na otázky, že aj autorská kniha má svoje miesto v modernom umení aj keď sa 

mnohokrát vymyká tradičným formám. Všetky takéto knihy nesú v sebe posolstvá, ktorých 

odkrytie sa nám podarilo aj vďaka stretnutiam s konkrétnymi umelcami. Tí nám tak poskytli 

pomocný krôčik k odhaleniu ich skutočnej myšlienky.  

Chceli sme tak poukázať na užitočnosť knihy, ktorá má aj v dnešnej dobe stále svoje 

miesto.  
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