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Súčasný slovenský umelecký šperk v poňatí jeho autorov 

 

Silvia BARTOVÁ 

 

NA ÚVOD 

 Výtvarné umenie na Slovensku v súčasnej dobe dosahuje veľmi kvalitnú úroveň, 

vďaka ktorej si zasluhuje nielen zahraničnú, ale najmä domácu pozornosť. Spomedzi 

všetkých výtvarných médií, je aj umelecký šperk vďaka svojim autorským osobnostiam 

privádzaný na výslnie domácej i zahraničnej umeleckej scény. Nanešťastie či už kvôli 

neznalosti, nepoučenosti alebo neinformovanosti spoločnosti nie je pre ňu táto oblasť 

výtvarného umenia veľmi známa. Po absolvovaní minuloročnej 5. študentskej vedeckej 

konferencie som sa rozhodla pokračovať z začatej práci venovanej oblasti súčasného 

slovenského šperku, ktorá bude náplňou aj mojej bakalárskej práce. Na predchádzajúcej 

konferencii som sa venovala základným otázkam vyplývajúcim z tejto problematiky, akými 

boli pojmológia šperku v jeho súčasnej bezhraničnej umeleckej situácii, materiálnosť a jeho 

(ne)nositeľnosť. 

 V zmysle určitých esteticko-umeleckých kategórií a otázok týkajúcich sa problematiky 

umeleckého šperku v súčasnosti, by som chcela predostrieť v akej pozícii sa nachádza 

v dnešnej dobe na Slovensku a rozšíriť tak začatú prácu. Za pomoci už spomenutých 

autorských osobností, ich názorových myšlienok a tvorby v konfrontácii s názormi niektorých 

estetikov, teoretikov a samozrejme mojich vlastných sa budem zaoberať tým, ako oni ako 

tvorcovia, a nie len teoretici, vnímajú a pozerajú sa na tieto otázniky, ktoré súvisia s ich 

tvorbou. Nazdávam sa totiž, že práve dívať sa na to z pohľadu samotných autorov je jedným 

zo správnych postojov, pomocou ktorých verejnosť dokáže pochopiť, prijať, akceptovať 

a ďalej so záujmom šíriť toto médium. 

 

1. ESTETICKO-UMELECKÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ŠPERKU 

 

 1.1 O koncepte 

 

 V súvislosti so šperkom ako druhom výtvarného umenia, na ktorý sa môžeme pozerať 

aj ako na obraz alebo sochu či objekt, sa nám stavia do cesty otázka týkajúca sa štruktúry 

obrazu, ktorou sa zaoberal poľský fenomenologický estetik Roman Ingarden. Jeho myšlienka, 
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ktorú rozvíjal pri obrazoch s literárnou a historickou témou, je však aplikovateľná aj na 

umelecký šperk, pokiaľ ho vnímame ako umelecké dielo, tak ako je v Ingardenových tézach 

poňatý obraz. Reč je o idey, ktorou usudzujeme, že bez poznania konceptu, teda akéhosi 

obsahu diela, je recipient neschopný celistvo esteticky  vnímať dielo. Je to však veľmi otázne 

tvrdenie, a myslím si, že najdôležitejším aspektom pri tomto probléme je recipient. Je len na 

ňom samotnom, aký postoj ku dielu zaujme. Nesamostatnosť alebo samostatnosť šperku 

takisto ako pri obrazoch záleží od toho, či nás svojim prevedením – vizualizáciou nútia alebo 

nenútia vyjsť za obsah znázornených či zobrazených predmetov. Otáznymi sú aj estetické 

a umelecké hodnoty, ktoré musia byť pri samostatnosti diela zachované, no pri 

nesamostatnom diele sú zas naopak dopĺňané práve ich textovým vysvetlením či kontextovým 

domyslením v inej podobe. „Podľa môjho názoru treba však predsa len obraňovať tézu o ich 

nesamostatnosti [historických obrazov, pozn. autora]: sú totiž tak skomponované, že okrem 

všetkých svojich maliarskych hodnôt, a to i najväčších, ako umelecké diela nie sú úplne 

zrozumiteľné a nedajú sa v úplnosti esteticky vnímať, ak k nim pristupujeme čisto zo zrakovej 

stránky. Naopak, práve táto zraková stránka (podoby zobrazených predmetov) je tak utvorená, 

že vyžaduje od diváka, aby ju doplnil momentmi, ktoré už nemôže priamo vidieť, ale musí si 

ich nejakým spôsobom domyslieť, dopovedať ich slovami.“1 Na základe našich doterajších 

pozorovaní v súvislosti s vnímaním umenia ako takého, súhlasím s Ingardenovým tvrdením, 

no dovoľujem si ho však transformovať do roviny umeleckého šperku a doplniť o tvrdenie, že 

poznanie konceptu diela je potrebné a nevyhnutné pre vnímanie šperku v jeho plnej estetickej 

kvalite, no recipient má pri tom dve možnosti výberu: buď si ho dotvorí sám alebo využije 

autorov. Bety K. Majerníková, šperkárka a výtvarníčka, je tohto názoru: „Myslím, že tento 

výrok platí, ale do určitej miery. Pri nejakom abstraktnejšom výtvarnom umení, pri práci kde 

umelec veľmi intuitívne abstraktne znázorňuje veci, je už jedno či v maľbe, soche alebo vo 

výtvarnom šperku, si myslím, že to nemusí úplne platiť. Práveže šarm abstraktného umenia je 

v tom, že zasahuje nejaké podvedomé roviny vnímania, či už vedome alebo nevedome 

estetické roviny vnímania. Diváka to môže rôzne obohatiť, v rôznych stupňoch, podľa toho 

aké roviny mu to zasiahne. Sčasti to však platí aj na umenie, ktoré v sebe nesie nejaký 

koncept. Pretože ja ako tvorca sa často stretávam s tým, že diváci majú rôzne potreby, alebo 

im to pootvára rôzne roviny vnímania, lebo jedna vec je čo umelec vkladá do svojich diel 

a druhá čo si z toho ľudia dokážu vyňať. A niekedy som až sama prekvapená čo si z toho 

ľudia dokážu vytiahnuť, akým spôsobom sa to dokáže pohnúť, napríklad aj ohľadom 

                                                 
1 Ingarden, Roman. 1965. s. 19 – 20 
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nejakých sentimentov alebo emócie. Som prekvapená akým spôsobom dokáže dielo pôsobiť, 

lebo to ani nie je vedomé pôsobenie umelca. A práve v tom je sila výtvarného jazyka.“2 

Môžme teda skonštatovať, že Bety obhajuje skôr názor, ktorý sme spomenuli vyššie, že 

poznanie konceptu je síce dôležité, no prijímateľ si ho vytvára sám a nie je priamo odkázaný 

na ten autorov. V jej slovách sa skrýva myšlienka, ktorá sa rodí v prvotnej tvorbe a narastá 

existenciou hotového diela, ktoré pôsobí na svojich príjemcov: „Umelec krok za krokom 

vytvára dielo, ktoré má omnoho širší význam než to, čo obsahoval pôvodný zámer.“3 

 Mária Nepšinská, súčasná výtvarná teoretička a kurátorka sa názorovo zhoduje 

s francúzskym fenomenologickým filozofom Mauricom Merleauom-Pontym. Tvrdí, že „len 

vnímaním očami, bez poznania kontextu vieme poňať podstatu. Intelektuálne vnímanie je, 

keď poznáš kontext. Jeho poznanie nie je úplne potrebné, no s ním vieme lepšie pochopiť 

dielo, a tým pádom má dielo pre nás väčšiu hodnotu.“4 Na ďalšej strane si myslím, že 

rozdeľovať obsah od jeho formy nie je adekvátnym stanoviskom v tejto problematike. Veď 

bez kontextu by nejestvovalo ani samotné dielo. Vedome som použila pojem dielo, pretože 

kontext sám o sebe ako aj predmet môžu existovať nezávisle jeden na druhom, no v takomto 

prípade tu už nehovoríme podľa môjho názoru o umeleckom diele či artefakte ale len 

o predmete nášho záujmu. Podobné tvrdenie nachádzame aj v knihe Umenie a estetika, kde 

Avner Jakovlevič Zis píše: „Každé umelecké dielo sa vyznačuje jednotou obsahu a formy, 

pretože v umení neexistuje obsah, ktorý by sa prejavoval inakšie než prostredníctvom 

konkrétnej umeleckej formy, ani taká forma, ktorá by nebola formou obsahu. [...] Téza 

o jednote formy a obsahu v umení znamená, že ani jedna z týchto stránok diela nemôže 

existovať bez druhej. No [...] treba odlišovať dva pojmy: po prvé jednotu obsahu a formy a po 

druhé súlad formy s obsahom. Toto odlíšenie je relatívne, má však isté opodstatnenie. Jednota 

obsahu a formy už v uvedenom zmysle (jedno nemôže jestvovať bez druhého) je absolútna, 

ale to vôbec neznamená, že v každom diele vždy presne a umelecky pôsobivo vyjadruje 

obsah. Dosť často veľmi dôležitý a významný zámer sa nerealizuje preto, lebo umelec preň 

nevedel nájsť výraznú formu, alebo naopak, že zaujímavé hľadanie a objavy umelca v oblasti 

formy sa stávajú bezvýznamnými, ak majú čisto formálny ráz.“5 Mohli by sme pokračovať 

ďalej v týchto úvahách v zmysle konfrontácie a možného konfliktu obsahu a formy, keďže sú 

to napokon dve protikladné zložky, a ľahko sa môže stať, že forma prestane byť primeraná 

obsahu a nastane jej zaostávanie (keďže obsah sa rozvíja rýchlejšie ako forma), no toto sú už 

                                                 
2 MAJERNÍKOVÁ, Bety K. 2010. 
3 ZIS, Avner Jakovlevič. 1979. s. 232 
4 NEPŠINSKÁ, Mária. 2010. 
5 ZIS, Avner Jakovlevič. 1979. s. 254 – 255 
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tézy, ktoré síce majú pre pochopenie vzťahu obsahu a formy v umení veľký význam, ale 

zasahujú do oblasti teórie umenia, k čomu nám táto práca neslúži. Pre dokonalé pochopenie 

a ucelenie názorového sporu poznania alebo nepoznania konceptu diela (v našom ponímaní 

umeleckého šperku), ktoré v sebe zahŕňa ako formálnu tak aj obsahovú zložku nám poslúži 

teória českého estetika a literárneho vedca Jána Mukařovského, ktorý vo svojej knihe Studie 

z estetiky píše: „Všetky zložky umeleckého diela, ako obsahové, tak aj formálne, sú nositeľmi 

mimoestetických hodnôt, ktoré vo vnútri diela vstupujú do vzájomných vzťahov. Umelecké 

dielo sa objavuje koniec koncov ako skutočný súbor mimoestetických hodnôt a ako nič iné 

než práve tento súbor. Materiálne zložky umeleckého artefaktu i spôsob, akým sú využité ako 

tvárne prostriedky, vystupujú v úlohe jediných vodičov energií predstavovaných 

mimoestetickými hodnotami. Opýtali by sme sa v tejto chvíli, kde zostala estetická hodnota, 

ukáže sa, že sa rozplynula v jednotlivé hodnoty mimoestetické a nie je vlastne ničím iným než 

súhrnným pomenovaním pre dynamickú celistvosť ich vzájomných vzťahov. Rozlišovanie 

medzi formálnym a obsahovým zreteľom pri skúmaní umeleckého diela je teda nesprávne.“6 

(vlastný preklad). 

 Nazeranie Jána Mukařovského je síce dosť štrukturalistické, no vyplýva z neho, že 

umelecké diela a najmä tie súčasné skutočne potrebujú komentár autora, aby bol jasný ich 

zámer a objasnila sa ich výpoveď.  Hany Kašičková, šperkárka a taktiež absolventka ateliéru 

S+M+L_XL – kov a šperk na VŠVU v Bratislave, sa na túto problematiku pozerá dokonca 

ešte z pragmatickej stránky predajnosti takýchto šperkov: „Je dobré ak pozorovateľ pozná 

koncept, ak vidí za tým niečo viac. Skôr sa rozpráva príbeh ako šperk. Lepšie sa predávajú 

veci, za ktorými niečo je – autor alebo nejaký ten súvis.“7 Možno sa aj vám už stalo, že ste 

nejaký umelecký artefakt, dielo, výtvarný alebo iný počin prehliadli a po čase ste sa k nemu 

opäť dostali a mali možnosť spoznať ho vo svojom kontexte. Mohlo sa stať, že vás aj pri 

prvom kontakte s ním viac či menej zaujalo (čo je však už otázka vašich psychických, 

fyzických, časovo-priestorových dispozícií), no až pri hlbšom a lepšom nahliadnutí do jeho 

podstaty ste mu porozumeli a plnohodnotne ho ocenili. Pri tejto príležitosti nesmieme 

zabudnúť, že len na základe obsahu a formy môžeme interpretovať dielo. 

 

 

 

                                                 
6 MUKAŘOVSKÝ, Ján. 1966. s. 51 
7 KAŠIČKOVÁ, Hany. 2010. 
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 1.2 O komunikácii 

 

 V tejto súvislosti sa cez oblasť zmyslu poznania či nepoznania kontextu umeleckého 

šperku dostávame ku jeho komunikácii. Komunikácii vo viacerých podobách, no k tomu sa 

bližšie dostaneme neskôr. Komunikácia sa bytostne odvíja od formálnej a obsahovej zložky 

diela. Oblasťou záujmu Jána Mukařovského bola aj táto problematika. Na základe jeho 

chápania umeleckého diela ako znaku, autonómneho znaku, ktorý ďalej vrstvil sa dostávame 

k myšlienke duálneho semiologického významu pri sujetových umeniach, inak povedané 

tematických či obsahových. „Vedľa svojej funkcie autonómneho znaku má umelecké dielo 

ešte inú funkciu, funkciu znaku komunikatívneho či výpovedného. Tak napríklad básnické 

dielo nefunguje len ako umelecké, ale zároveň tiež ako slovo vyjadrujúce stav duše, 

myšlienku, cit atď. Existujú umenia, kde je táto komunikatívna funkcia veľmi zjavná (poézia, 

maľba, sochárstvo), sú však iné, kde je zahmlená (tanec), alebo dokonca neviditeľná (hudba, 

architektúra). […] Umelecké dielo má teda dvojaký semiologický význam, autonómny 

a komunikatívny, z ktorých ten druhý je vyhradený predovšetkým umeniam, ktoré majú 

sujet.“8 (vlastný preklad). Mukařovský ďalej vysvetľuje túto komunikatívnu funkciu v diele 

ako umeleckom výtvore cez jeho znakovú štruktúru 

v súvislosti s funkciou samotného sujetu, čomu sa 

však už nechceme venovať. Uvedená idea tohto 

českého estetika nám ale každopádne pomohla 

odraziť sa ku vysvetleniu komunikatívnej funkcie 

v nami rozoberanom umeleckom šperku. 

 Silnú výtvarnú výpoveď spojenú s oblasťou 

komunikácie nám ponúkol Jakub Janiga, ktorý v roku 

1994 počas 3. ročníka Medzinárodného sympózia 

umeleckého šperku v Kremnici vytvoril na tému 

,Dialóg s prírodou´ akciu (obr. č. 1), kde sa jeho telo 

stalo šperkom (objektom) v prírode, osobnou 

výpoveďou, vyjadrením. „Šperk je pre mňa 

komunikáciou medzi objektom a jeho nositeľom v 

rovine fyzického kontaktu. Telo nie je len pasívnym nositeľom, ale práve svojimi 

schopnosťami a charakterom sa objektu prispôsobuje. Sťahuje sa, rozťahuje, vypína, cíti 

                                                 
8 MUKAŘOVSKÝ, Ján. 1966. s. 86 – 87 
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existenciu objektu vo svojom priestore. Vo vlastnej krajine mu poskytuje miesto pre 

vzájomnú komunikáciu.“9 Šperk by pre nás nemal znamenať len predmet, ktorý na seba 

kladieme aby  nám čosi zdobilo odhalený dekolt, uši či iné partie tela, ale mali by sme si ku 

šperku vytvoriť osobný vzťah, v ktorom je schopnosť darovania a prijímania obojstranná. 

Postoj v tvorbe Bety K. Majerníkovej, ktorá už dlhší čas popri výtvarnej tvorbe pôsobí aj na 

hudobnej scéne, nie je voči problematike komunikácie profilovaný až do takej miery ako je to 

u Jakuba Janigu, no určite stají za uváženie. „Ako autor sa osobne týmto veľmi nezaťažujem. 

No mám skúsenosť, že výtvarné diela sú veľkým komunikátorom. Či už sa jedná o šperk 

alebo aj o nejaký výtvarný počin, ktorý je šokujúci alebo pokojne aj slabý, alebo dobrý 

a šokujúci. Je to komunikátor, pretože to vyvoláva otázky, vyvoláva záujem alebo nezáujem. 

A potom sa ľudia rozprávajú o tom, prečo to vyvoláva napríklad ten záujem. Je to určite 

komunikátor vo vzťahu divák a dielo alebo diváci medzi sebou. Možno to niektorých 

umelcov ani absolútne netrápi ale myslím si, že s týmto viac kalkulujú nejakí hudobníci. 

Podľa mňa s týmto veľmi pracujú autori, ktorí svoje diela stavajú na tom, že potrebujú 

vyvolať nejakú rozpravu v spoločnosti alebo reakciu. Ako to bude vnímať divák, verejnosť, 

aké reakcie to vyvolá, je veľká otázka pri dielach. Osobne potrebujem len ukojiť svoje 

estetické a tvorivé potreby, svoju výtvarnú výpoveď, ale je možné, že jedného dňa začnem 

experimentovať aj s takýmito formami.“10. 

 Komunikáciu chápeme ako esteticko-sociálnu oblasť šperku. Nosením sa šperky 

prepájajú s telom a individualitou nositeľa, a v neposlednom rade sa dostávajú do pozície 

„aktívnej sociálnej komunikácie – odev a šperk“11, pretože práve týmito dvoma zložkami 

komunikujeme s okolím ak sa práve inak, verbálne či neverbálne nevyjadrujeme. Koniec 

koncov, móda a odievanie je predsa len akýsi „koberček pod šperky“12, aj keď nie všetky 

šperky s odevom priamo súvisia alebo sú závislé na jeho existencii. Naše telo sa môže stať pri 

takomto zmýšľaní aj akýmsi podkladom pre putovnú výstavu, kedy na sebe môžeme 

prezentovať rôzne autorské šperky. Formy komunikácie sú aj v tomto prípade veľmi otvorené, 

ľubovoľné a bezhraničné. Napr. Lucia Oreská o svojej tvorbe hovorí: „Forma, akou robím 

šperky, nebýva nositeľná na tele, ale in [vo vnútri, pozn. autora]. To, čo po ňom zostáva, keď 

ma stretneš, môj šperk a on jak iskra preskočí k tebe. Nosíš to, čo sa zablysne, keď sa ti opäť 

vynorí a ja už som ktoviekde.“13 Takéto odovzdanie odkazu a zvýraznenie ľudskej osobnosti, 

                                                 
9 JANIGA, Jakub. 1999. 
10 MAJERNÍKOVÁ, Bety K. 2010. 
11 ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. 2007. 
12 KAŠIČKOVÁ, Hany. 2006. 
13 ORESKÁ, Lucia. 1999. 
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ktorého je šperk nositeľom, môžeme väčšmi pocítiť pri dotyku s ním, napríklad pri šperkoch 

nosených na rukách, ktoré sú našim dôležitým komunikačným nástrojom pri stretnutí s inou 

osobou. Šperk je nepopierateľnú komunikačnú a výpovednú hodnotu. Takisto ako s nami 

môže komunikovať a čosi o sebe mlčky vypovedať žena s obrúčkou na prste, africký 

domorodec s kosteným náhrdelníkom či mladá stredoškoláčka s piercingom v jazyku, tak isto 

je to možné aj pri umeleckých šperkoch. 

 Na začiatku decembra v roku 2009 bola v galérii Medium v Bratislave predstavená 

výstava pod názvom Schmuck Wander (putovný šperk, vlastný preklad). Šlo o nezvyčajný 

projekt, na ktorom spolupracovalo viacero slovenských i zahraničných šperkárov. „Našou 

ideou bolo, že na jednom šperku môže predsa pracovať v spolupráci viacero ľudí. Inšpirácia 

pre projekt Schmuck Wander vzišla z našich skúseností počas tvorivých sympózií, no posun 

nastal v novom transformovaní cesty vymyslenej ako putovanie šperkov. Začali sme 

s pätnástimi šperkmi zhotovenými slovenskými šperkármi, ktorí ich následne poslali nejakým 

priateľom do zahraničia. Vytvorilo sa ďalšie ohnivko v reťazi darovanej inému tvorcovi, teda 

dvaja, traja alebo štyria šperkári vytvorili konečný šperk. V závere 46 autorov z jedenástich 

odlišných krajín spolupracovalo na Schmuck Wander. Projekt prebiehal napriek všetkým 

očakávaniam. Stratili sme stopu niekoľkých šperkov zatúlaných niekde vo svete tesne pred 

vypršaním dátumu, ale už máme trinásť kúskov naspäť doma. V týchto dňoch len dva šperky 

chýbajú, no stále ich hľadáme. Idea šperkov a objektov vytvorená v spolupráci s viacerými 

umelcami je už sama o sebe zaujímavá, ale čo je ešte zaujímavejšie je, že každý šperk má svoj 

vlastný príbeh na prerozprávanie. […] Všetkých pätnásť šperkov má pas aby sa zapamätala 

ich cesta a ich tvorcovia.“14 (vlastný preklad). Tento progresívny a inovatívny projekt dokázal 

spojiť autorov viacerých krajín, odhalil nové dimenzie práce so šperkom v tvorivom myslení 

mnohých autorov a vytvoril tak veľmi zaujímavý koncept v tvorbe umenia. „Schmuck 

Wander bol hlavne o komunikácii. Komunikácii autora s autorom, komunikácii vo viacerých 

rovinách. Autori si do denníkov písali čo robia a ďalší, ktorí to dostali na tom ďalej pracovali. 

Šlo tu o komunikáciu o dielach. Organizovanie, robenie projektov je postavené nad samotnú 

tvorbu, a práve v tom spočíva progres.“15 Nepochybne aj pokrokmi vo sfére tvorby projektov 

je umocnený posun a vývoj samotného umelca, keďže má napríklad možnosť rukolapne sa 

konfrontovať s tvorbou iných autorov, ako to bolo v tomto projekte. Zrodil sa v hlave Márie 

Nepšinskej a Bety K. Majerníkovej, ktorej priniesol aj takéto pozitíva v jej práci: „Cudzí 

autori sú pre mňa veľkým inšpiračným zdrojom, napríklad taká Steffany Klemp. Poslala mi 

                                                 
14 NEPŠINSKÁ, Mária. 2009. s. 3 
15 NEPŠINSKÁ, Mária. 2010. 
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rozrobený šperk v dreve (obr. č. 2), pričom som zostala zaskočená, lebo som s drevom 

doposiaľ nepracovala. Na Slovensku máme veľmi zdeformovaný pohľad na modernú prácu 

s drevom. Vnímame ho len v súvislosti s ľudovým umením. Totiž naši teritórni autori sú 

veľmi zaťažený na ľudový dizajn, alebo inak povedané dobový. Pokladám sa za bádateľný 

typ umelca, takže to pre mňa bola tvorivá výzva.“16 

 Komunikácia medzi autorom a autorom, 

respektíve medzi dielom a dielom nie je však 

jedinou formou, ktorú môžeme v tomto 

výtvarnom médiu nájsť. Jestvujú určité stupne, 

ktorými šperk počas svojej nadobúdajúcej 

existencie prechádza. Prvým stupňom bol už 

spomenutý vzťah autora s autorom a s ich 

tvorbou, ktorý však nemusí byť v každom prípade 

dodržaný. Tento vzťah, ktorý sa nám napríklad 

vytvoril aj vďaka projektu Schmuck Wander je 

nie veľmi zvyčajným z hľadiska tradičných 

tvorivých autorských postupov. Takýto vzťah však môže byť zamenený za vzťah autora 

a diela, respektíve naopak. „Ak poznáš autora, poznáš aj čo preferuje v tvorbe, a vďaka nej si 

ho zas vieš prečítať ako osobu.“17 Je to teda vzájomný vzťah, kde autor poukazuje na svoje 

dielo a naopak. V prípade ak sa autorovi naskytne možnosť svoje šperky niekde vystavovať, 

nastáva druhý stupeň komunikácie, a tým je vzťah medzi vystaveným dielom a verejnosťou, 

alebo inak povedané šperkom a jeho potenciálnym nositeľom. Šperk nekomunikuje so svojim 

príjemcom len v rovine vystaveného umeleckého artefaktu, ale prebúdza v ňom isté asociácie: 

či šperk spĺňa jeho vkusové požiadavky, či v ňom nachádza čosi čo by dotváralo alebo 

zvýrazňovalo jeho individualitu, či by si ho kúpil a aj nosil a pod. Ak sa takýto vzťah úspešne 

uzavrie tým, že človek daný šperk ktorý si vybral nosí, vtedy vzniká posledný vzťah, pri 

ktorom šperk spoločne so svojim nositeľom tvoria jeden komunikant stojaci v opozícii voči 

svojmu okoliu. Takýto človek už nevystupuje ako prijímateľ ale ako vysielateľ. Spolu so 

šperkom tvoria celok, v ktorom jeden zastupuje druhého. Navzájom sa dopĺňajú ale aj 

vytvárajú. 

 Typickým komunikatívnym autorom je Hany Kašičková. Vo svojej tvorbe často 

používa komiks alebo niektoré z jeho zložiek ako vyjadrovací prostriedok. No takisto ako 

                                                 
16 MAJERNÍKOVÁ, Bety K. 2010. 
17 NEPŠINSKÁ, Mária. 2010. 
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Bety K. Majerníková 

tvrdí, že pri vlastnej 

tvorbe sa 

komunikáciou 

nezaoberá. Hany 

tvorí príbehové 

šperky väčšinou 

v malých kolekciách 

(obr. č. 3), z ktorých 

každý kus je 

dielikom do 

skladačky príbehu 

šperkovej série a zároveň seriálu. Vyštudovala strednú odbornú textilnú školu a ďalej 

pokračovala tri roky v tomto odbore na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

Magisterské štúdium však absolvovala už v ateliéry S+M+L_XL – kov a šperk u prof. Karola 

Weisslechnera. Kov a šperk jej natoľko učaroval, že postupne sa textilu úplne vzdala. „Nie 

som vyučená zlatníčka, no zlatníčtina ma veľmi chytila. Textil ma prestal baviť, vytesnila 

som ho zo svojej tvorby. Je lacný a naproti tomu kov je vážnejší a namáhavejší. Tvorím v 2D 

priestore a asi by som nedokázala tvoriť bez použitia iných médií akým je napríklad u mňa 

komiks. Tvorím naratívne šperky, najprv vznikne koncept a potom šperky. Teda najskôr si 

veci nakreslím a potom tvorím, napr. aj ako Sylvia Jokelová, ktorá si šperky tiež najprv 

premyslí. No nepopieram, že inšpirácia prichádza aj pri samotnej tvorbe. Mám rada humorné 

umenie. Neriešim súčasné vážne témy. Čo ku mne príde, to ma zaujíma. Zaoberám sa sebou, 

svojim osobným životom, komixovými poviedkami a pod.“18 V súčasnej dobe Hany pracuje 

na sérii šperkov inšpirovaných dvadsiatym výročím existencie amerického animovaného 

seriálu Simpsonovci. Šperky budú znova naratívneho charakteru, pričom vytvára každému 

členovi tejto rodiny vlastný erb, na ktorom budú znázornené jemu prislúchajúce atribúty, 

napr. malá Maggie s cumľom obklopená hračkami a pod. 

 Prvkami z iných výtvarných oblastí si autori často pomáhajú pri vytváraní svojho 

vlastného výtvarného jazyka. Presahom do iných médií sa šperk stáva inšpiratívnejším 

a podnetnejším. Bety K. Majerníková využíva napríklad fotografiu (obr. č. 4), a aj tým jej 

tvorbu vnímame ako u Hany plošne. „Mám skôr 2D myslenie. Cítim plošne a pokladám to za 

                                                 
18 KAŠIČKOVÁ, Hany. 2010. 
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oživenie. Pracujem vo vrstvách a do reliéfnej výšky. Myslím si, že 2D alebo 3D je v človeku. 

To nie je v tom, že človek na to nemá, ale v tom, že tak myslí. Človek by mal poznať svoju 

výtvarnú techniku. Mňa inšpiruje napr. street art, anonymní tvorcovia. Takisto súčasnosť ako 

aj história. Fascinuje ma tvorivosť sama, hobby, domáce práce, talent,... Keď nemám nápad, 

tak sa ho snažím naštartovať tvorivou prácou.“19 „Ide o to ukázať, že šperk je otvorené 

médium a teda môžu na ňom spolupracovať aj iné výtvarné či umelecké médiá a prvky.“20 

V súčasnom umení je práve presah medzi jeho jednotlivými oblasťami tým, čo kreuje umenie 

alebo dokonca vytvára jeho nové druhy (ako to bolo v histórii napr. pri vzniku umeleckej 

fotografie, operety, muzikálu a pod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

 Otázky, ktorými som sa v tejto práci aktuálne zaoberala majú svoje pokračovanie 

v bakalárskej práci (ako som v úvode poznamela), a preto neváhajte po nej siahnuť 

a dozvedieť sa čosi viac o súčasnom slovenskom umeleckom šperku a rozšíriť si tak svoj 

kultúrny, umelecký i estetický obzor. Okolo tejto výtvarnej oblasti sa totiž vytvorila len úzka 

skupina ľudí zaoberajúcich sa samotnou tvorbou, alebo priaznivcov a podporovateľov, ktorí 

sa snažia aby sa šperk dostal aj mimo tejto skupiny, no nie je to jednoduché, či už kvôli 

finančným zlyhaniam alebo malej odozve zo strany príjemcov. Najmä v oblasti západného 

Slovenska a samotného hlavného mesta Bratislavy, vďaka pôsobnosti Vysokej školy 

výtvarných umení (na ktorej vznikol v roku 1990 pod vedením doc. Antona Cepku prvý 

a dodnes jediný šperkársky ateliér na Slovensku) sa sústreďuje táto komunita priaznivcov 

umeleckého šperku. 

                                                 
19 MAJERNÍKOVÁ, Bety K. 2010. 
20 NEPŠINSKÁ, Mária. 2010. 
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 Umelecké šperky sú širokospektrálne zaujímavé vďaka svojej myšlienke, realizácii 

návrhu, spracovaniu konceptu,  a v konečnom dôsledku v niektorých prípadoch aj vďaka 

inštalácii týchto výtvarných artefaktov. Na našom území je to však stále mladé médium, ktoré 

bojuje a snaží sa získať našu priazeň, tak mu v tom nebráňme a buďme voči nemu otvorený. 

Nestráňme sa ho len preto, že mu nerozumieme, ale práve naopak, vyhľadávajme ho preto, čo 

nám môže ponúknuť. 
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