
 155

Sebareflexia ženského Ja v tvorbe Lucie Dovičákovej a Vlasty Žákovej 

 

Zuzana DOVIČÁKOVÁ 

 

Úvod 

V akokoľvek emancipovanej spoločnosti a dobe sa nachádzame, nemôžeme odmietať 

fakt, že ženský a mužský pohľad na svet sa musí odlišovať. Či už je to dané našou 

fyziológiou, ktorú nezmeníme, alebo spoločenskými predsudkami a stereotypmi, ktoré v našej 

spoločnosti stále pretrvávajú. Problém ženskej identity, rodových stereotypov a  „boja“ proti 

nim neobchádza ani súčasné výtvarné umenie. Bližšie som sa rozhodla zdokumentovať túto 

problematiku v tvorbe súčasných košických výtvarníčok, absolventiek Fakulty umení 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Tvorba Lucie Dovičákovej by sa dala veľmi stručne charakterizovať týmito slovami: 

provokácia, irónia a  sarkazmus. V súčasnom umení sa stierajú  všetky tabu a tvorba mladej 

autorky je toho priamym dôkazom. Okrem aktuálnej problematiky rodov, materstva, 

exibicionizmu, či pedofílie zobrazuje napríklad aj močenie, intímnu hygienu, menštruáciu či 

úplne banálne výjavy a problémy ľudského života, ako napríklad „príliš úzke punkáčske 

nohavice“. Jej diela majú častokrát formu „denníkových záznamov“, ktoré nahadzuje na 

plátno, čím zhmotňuje svoje spomienky na detstvo, svoje fóbie, alebo problémy ktoré ju 

iritujú ako  napríklad  dôchodkyne tlačiace sa do MHD a iné.. Mnoho zo spomínanej tvorby 

má dokonca až charakter kresleného vtipu  ako je tomu v diele  Svokrine jazyky, kde na zemi 

leží postaršia žena a z úst jej rastie známa bytová rastlina Svokrine jazyky. Tvorba Lucie 

Dovičákovej má i silný sebareflektívny charakter, zobrazuje samu seba ako malé dievčatko,  

cez tiež  umenie analyzuje svoje najosobnejšie vzťahy s osobitou symbolikou vlasov ako pút, 

ktoré sa dajú ľahko roztrihnúť no z nejakých dôvodov to nejde. Lucia Dovičáková však 

nezaujme len výberom atypických tém, ktoré spracováva, ale rovnako špecifický je aj jej 

neakademický výtvarný jazyk, vďaka ktorému mnoho z jej prác pôsobí dojmom skice či 

nedokončenej maľby. 

Odlišný pohľad na tabu, problematiku rodov ako i súčasný svet ponúka Vlasta Žáková, 

ktorá do svojich prác, doslova všíva výjavy z dekadentných diskotékových zábav mladých 

neviazaných a „odviazaných“ ľudí.  Vlasta Žáková je rodáčkou z Rožňavy. Narodila sa 31. 

januára 1981. Roku 1999 vyštudovala Strednú priemyselnú školu odevnú, odbor návrhárstvo 

a modelárstvo odevov vo Svidníku. Práca s textilom ju „prenasledovala“ aj na Technickej 
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univerzite, Fakulte umení, kde študovala na Katedre výtvarných umení a intermédií v Ateliéry 

grafiky a experimentálnej tvorby pod pedagogickým vedením Z. Prokofa a Prof. Rudolfa 

Sikoru. .I jej tvorba, rovnako ako Dovičákovej odhaľuje dosiaľ nezobrazované momenty 

ľudského života. Podľa samotných autorkiných slov, jej umenie nemá moralizovať iba 

ukazovať. Rovnako ako Lucia Dovičáková sa však dotýka rodovej problematiky, ale úplne 

odlišným spôsobom. Ženy v jej obrazoch sú dravce a lovci, akoby stratili „predpísanú“ 

ženskosť. Nežnejšie pohlavie vystupuje v Žákovej obrazoch a textilných sochách ako 

agresívny predátor, tým teda búra stereotypné predstavy o tom ako by sa ženy mali a majú 

správať.   

 

 1. Lucia Dovičáková 

 Životopis 

Lucia Dovičáková sa narodila 15. júna 1981 v Košiciach. Po vychodení základnej školy, 

počas ktorej navštevovala výtvarne zamerané krúžky, pokračovala v štúdiu na Strednej 

priemyselnej škole strojníckej v Košiciach. Po ročnej prestávke od maturity v rokoch 2000 až 

2006 študovala na Technickej univerzite, Fakulte Umení v ateliéry Maľby, Doc. Adam 

Szentpéteryho a prof. Rudolfa Sikoru. Už počas štúdia vystavovala svoje práce na mnohých  

spoločných výstavách ( 2002 - Aula Maxima – výstava študentských prác - KVUaI – 

Košice(SR), 2003 - Považská galéria v Žiline - výstava študentských prác z VŠVU Bratislava 

a KVUaI (SR),  Akadémia umení v Prahe - výstava študentských prác " Vúňe levhartí kuže" 

Moravská galéria v Brne 2004 - „Fresh“ Galéria Vojtecha Loflera– výstava študentských prác 

– KVUaI Košice 2005 - „Prievan“ – Žilina, Praha, Liptovský Mikuláš). Ešte počas 

posledného roku svojho štúdia na univerzite sa stala finalistkou prestížnej Ceny Oskara 

Čepána (2005) udeľovanej slovenským umelcom do 30 rokov, a tiež finalistkou súťaže Egoart 

( Roxy - Praha ). Po ukončení štúdia vystavovala na niekoľkých individuálnych výstavách ( 

2006 - „Waiting“ – Cik cak – Bratislava, 2008 - "Secrét" - IC culture train – Kosice, 2009 -  

"Moje malé"- Galéria Cypriana Majerníka  - Bratislava). Po ukončení štúdia odcestovala do 

zahraničia (Írsko), kde pracovala v známej stravovacej firme McDonalds. V súčasnosti 

pracuje ako grafik vo firme špecializovanej na výrobu hier do mobilných telefónov Inlogik 

Košice.  

Z hľadiska obsahu, formy i použitého média sa doterajšia tvorba Lucie Dovičákovej dá 

rozdeliť do troch skupín: 

1, študentské roky ( hľadanie správneho média ) - zahrňuje študentské začiatky, roky 2000 – 

2006, charakteristické trilógiami a sériami s podobnou tematikou 
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2, obdobie krízy – tvorba v období keď výtvarníčka pracovala v Írskom Fastfoode, v tomto 

období sa však začína náznakovo  prejavovať  prvky budúceho obdobia 

3, Súčasná „spomienková, či denníková“ tvorba – zahrňuje roky 2008, 2009 až súčasnosť, 

prvky irónie sarkazmu, jasná spomienkovosť „nerealistická namaľovaná fotografia“ 

 

 Študentské roky  

Po neúspešnom pokuse o prijatie do ateliéru grafiky na Fakulte umení hneď po absolvovaní 

strednej školy sa Dovičáková Lucia,  naplno venovala príprave na budúce kolo prijímacích 

pohovorov. Prijímacie skúšky roku 2000 úspešne zložila, avšak nie do ateliéru grafiky ako 

pôvodne zamýšľala a plánovala, ale do ateliéru maľby. 

Počiatočné roky štúdia na univerzite (r. 2000 – 2004) sa niesli v znamení experimentu, 

hľadaní novej formy a skúšania rôznych médií i techník.  Od svojich počiatkov Dovičáková 

najviac inklinovala k maľbe ( hoci sa nevyhýbala ani videu, či fotografii). Dôkazom toho sú 

jej trilógie zo spomínaného obdobia, ktoré sú preň zároveň aj charakteristické. Zdá sa, že  táto 

sériovosť sa tiahne viac či menej celou autorkynou tvorbou. Sama autorka nedokáže vysvetliť 

toto svoje počínanie. Akoby to čo chce vyjadriť niekedy nedokázala vtesnať len do rámca 

jedného obrazu a musela ho „rozporcovať“ do viacerých, podobne ako komix, či seriál.  

Vo svojich prvotinách sa výtvarníčka z tematického hľadiska venovala najmä „fenoménmi 

dnešnej spoločnosti“. Z množstva spoločenských problémov, či fenoménov súčasnej 

generácie si pre svoju tvorbu vybrala fenomén masovitosti a  pasivity. Tento námet 

spracováva v dvoch sériách a to v trilógii  Watching 1, 2, 3 (2002, olej na plátne) a Električka 

1,2.  

V dielach Watching 1, 2, 3 (70x100,tempera na kartóne), ako už aj samotný názov napovedá, 

kriticky poukazuje na vizuálnu kultúru dnešnej spoločnosti ovládanej médiami,  na jej 

pasivitu, či bezmyšlienkovité prijímanie ponúknutého. Na obrazoch zobrazila skupinu ľudí, 

bez akejkoľvek bližšej diferenciácie ( nevieme, či sa jedná o mužov, či ženy ) bez bližších čŕt 

tváre, len ako postavy ktoré sa na seba podobajú. Spoločný nemajú však len výzor, zbavený 

individuality, ale aj pasívne „Prizeranie sa“ ( V Watching 1 sa postavy pozerajú na televízor, 

nekomunikujú medzi sebou, čierne oči upínajú na žiariaci televízor v strede baru. Vo 

Watching 2 zase v striptízovom bare hltajú očami vystupujúcu striptérku, teda skôr len telo 

bez hlavy. A nakoniec Watching 3 zachytáva skupinu beztvárych individuí v kine pasívne 

pozorujúcich atómový výbuch) Dovičáková teda svojim spôsobom riešenia poukázala na 

viacero problémov dnešnej generácie, ako je masovitosť, strata komunikácie ( Watching 1),  

telo ako tovar (Watching 2, striptérkyne telo bez hlavy), smrť a násilie ako zábava ( Watching 
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3, atómový výbuch na ktorý sa prizerajú v kine). 

Problém narúšania intimity rozpracovala v ďalšej zo sérií Električka 1, 2 ( 140x300 a 

70x100cm,2002, tempera na  kartóne). V dielach veľmi šikovne vystihuje pocit stiesnenosti v 

preplnených dopravných prostriedkoch, kde je doslova  „hlava na hlave“, kde trpí súkromie, 

kde sa každí tlačí každému do jeho „osobného kruhu“ a  narúša jeho intimitu. Formálne si na 

vyjadrenie tejto myšlienky, či pocitu zvolila pohľad z vtáčej perspektívy. Na obraze vidieť len 

„hlavu na hlave“.  

Vo svojej tvorbe sa nevyhla ani problematike rodov, rodových stereotypov, čiže zaužívaného 

názoru na to ako by sa mali správať obe pohlavia. V trilógii Love story 1, 2, 3 ( 105x170cm, 

2003 – 2004, olej na plátne) nabúrava rodové stereotypy muža a ženy. Ako formu si v týchto 

dielach zvolila obálky kníh z červenej knižnice. Klasické zobrazovanie milencov však 

pretvorila. Ženy tu pôsobia ako „muži“ a muži ako „ženy“. Ženy sú zobrazené v mužských 

pozíciách, ako sexuálny a dominantný dravci, muži zase v pasívnych podraďujúcich 

pozíciách. Teda presne opačne ako sme zvyknutý na vyobrazenia na obálkach z červenej 

knižnice. Prehodila teda tradične chápané role, vtláčané do podvedomia mladých žien a 

dievčat. 

V problematike rodov Dovičáková pokračovala aj vo svojej diplomovej práci, ďalšou 

trilógiou. Ako predlohu použila gýčovité ilustrácie z knihy ruských rozprávok, kde vsadila 

netradične znázornené ženské akty ( vlasy žien zrastajú s podpazušným ochlpením, či 

ochlpením ohambia). „ Expresívne prepojenie medzi sladkastou gýčovitou predlohou a 

výslednou podobou zobrazenia vytvorila Lucia Dovičáková ...I ona sa svojským spôsobom 

dotkla tematiky rodov, avšak zo spôsobu jej práce sa dá tušiť, že, podobne ako pri ostatných 

prácach, sa na tento druh umenia často snaží nazerať s ironizujúcim odstupom. Nasvečuje 

tomu séria jej troch malieb, kde aktérky umiestnila do scén s typickou ikonografiou ruských 

„skazok“ a nechala diváka aby sám odhalil šokujúce detaily ich nahých tiel.“1  V tejto práci 

prvý raz použila symboliku vlasov, ako puta ktoré sa dá roztrihnúť no z nejakých dôvodov sa 

nedá alebo dotyčný nechce. „ Symboliku vlasov chápem ako puto  ktoré môžeš prestrihnúť ale 

nechceš a obmedzuje ťa,  ale tebe to za to stojí ( napr. Sexualita) Ženy na obrazoch sú 

obmedzené v pohybe vyzerajú najlepšie  iba v tej polohe,  ktorá im je určená. Nemôžu byt 

prirodzené, je to o tom aké je ťažké byť ženou“ (Lucia Dovičáková). 

 

 

                                                 
1 Mazúr M., Putišová M., 2006,  Nová generácia, Umenie z Košíc, Považská galéria umenia, ISBN 80-88730-

60-0 
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 Obdobie krízy ( po skončení vysokej školy, pobyt a práca v Írskom fastfoode) 

Po ukončení štúdia na vysokej škole  Dovičáková odcestovala za prácou do zahraničia, 

konkrétne do Írska kde pracovala v známom fastfoode McDonald ( rok 2007). Popri práci si 

zarábala maľovaním portrétov na vlastnú tvorbu jej tak nezostávalo veľa času. Povedať však, 

že v tomto období nevzniklo žiadne povšimnutia hodné a zaujímavé dielo, by bolo 

klamstvom. V tomto období  založila autorka spolu s Jozefom Tušanom umeleckú skupinu s 

názvom hARTworkers.  

V tomto období vzniká aj kolekcia Mothers and wifes/Matky a manželky (  akryl na plátne), 

ktorá pozostávala nie len z malieb, ale aj z novinových fotografií ( tri novinové výstrižky, dve 

maľby), ktoré Dovičáková upravovala vyškrabávaním a dokresľovaním. V tejto sérii opäť 

nekonvenčne rieši postavenie ženy v spoločnosti súčasnej i tej minulej. Hlavným problémom 

a do popredia vystupuje žena ako matka s hyperbolizovane vyťahanými prsiami od kojenia 

detí. Rovnakú problematiku riešila aj v maľbách Mothers and wifes 1, 2 (50x60cm, akryl na 

plátne), kde ironicky prirovnala prsia k ostatným jedlám na stole.  „ Byť matkou, akoby bol  

náš  osud a naša "povinnosť" taká nepisaná. Máme  sa obetovať,  obetovať svoju kariéru atď 

...“ (Lucia Dovičáková) 

Okrem spomínanej a najvýraznejšej série Mothers and Wifes, Dovičáková začína pracovať s 

kolážov ( Pedofile). V koláži Pedofile (2007) využíva námet z dobre známej rozprávky o 

červenej čiapočke na realizáciu svojej predstavy. Vlk sa tu stáva metaforou pre pedofila, ktorý 

striehne na malé dievčatko. 

Ku koncu roku 2007 sa v tvorbe Dovičákovej začína prejavovať istá „spomienkovosť“, teda 

začína prenášať svoje spomienky z detstva na plátno (Rieka, Vo vani, Plaváreň). Formálne 

pôsobia ako knižné ilustrácie (najmä Rieka a Plaváreň) pre deti. Obsahovo však 

nekorešpondujú s formou. V Rieke (50x60cm,akryl na plátne) zobrazila gýčovitým spôsobom 

nekonvenčný obsah, ktorým je močenie ( ide o spomienku na starú mamu s ktorou sa 

„pretekali“ ktorá z nich na dvore vytvorí dlhší „potôčik“) Začína teda vstupovať na pôdu 

taburizovaných tém, ktoré jej v ďalšom období jej tvorby budú také vlastné. Zobrazuje teda 

také témy a námety, ktoré sú aj v dnešnej „benevolentnej“ spoločnosti tabu (napríklad Vo 

vani, kde znázorňuje seba, ako malé dievčatko, ktoré sa kúpe vo vani a močí do nej, či Na 

plavárni, kde močí do bazéna). 

 

  Súčasná „spomienková, či denníková“ tvorba 

Po návrate z Írska späť na Slovensko v roku 2008, kríza Lucie Dovičákovej pominula. 

Zamestnala sa ako grafička vo firme In Logik, ktorá sa špecializuje na výrobu hier do 
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mobilných telefónov. 

Prestáva esperimentovať s médiami, ako je fotografia, či video a naplno sa oddáva maľbe. Z 

tematického a formálneho hľadiska sú roky 2008 – až súčasnosť, rokmi veľmi svojských a v 

mnohých prípadoch šokujúcich výtvarných výpovedí.  

Dovičákovej obrazy dostávajú neopakovateľný a nenapodobiteľný „neakademický“ rukopis, 

osobitý štýl, nie len z formálneho ale aj tematického hľadiska. „ ..musím pripustiť, že 

formálna nedokonalosť, o ktorej sme na diaľku polemizovali nad jej diplomovou prácou, 

časom gradovala v odvahe, jasnosti a plnosti vyjadrení. Tým pádom, akokoľvek kontroverzne 

táto výpoveď pôsobí, nemožno jej uprieť štýl.“2 Nedokonalosť a neakademickosť svojej 

kresby teda povyšuje na umelecký zámer. 

Príznačnou charakteristikou jej obrazov od roku 2008 až po súčasnosť je irónia až sarkazmus 

( napríklad zobrazuje dôchodkyne tlačiace sa do MHD), ktoré  niekedy majú dokonca až 

podobu kresleného, či skôr maľovaného vtipu ( Svokrine jazyky – kde na zemi leží postaršia 

žena a z úst jej rastie známa bytová rastlina Svokrine jazyky). „ Jej maľby pôsobia ako 

úsporné, denníkové záznamy, vychádzajúce z vlastných zážitkov, spomienok, fóbií, analýz 

najosobnejších vzťahov, ale aj sprostredkovaných „právd“, ktoré autorku z rôznych dôvodov 

iritujú... Lucia bez zbytočných výtvarných arabesiek na surové plátno „nahadzuje“ to, čo 

potrebuje povedať, alebo to čoho sa potrebuje zbaviť.“3 

Problematiku súrodeneckých vzťahov a už v prvom období spomínanú symboliku vlasov ako 

pút, spracováva v sérii Sestry 1, 2  a Bratia. Inšpiráciou pre tieto diela jej bolo súrodenecké 

puto, ktoré vyjadrila za pomoci zrastených vrkočov, ktoré symbolizujú krehký (lebo vlasy 

možno ľahko roztrihnúť) no pritom silný a osobný vzťah. Rovnako bez ostychu zobrazuje 

intímne spomienky zo svojho detstva ( Sestry 2, kde znázorňuje zážitok z detstva, kedy jej a 

sestre mama kontrolovala „riťky“, či nemajú mrle) Okrem fascinácie vzťahmi sa autorka 

často venuje a venovala zobrazovaním „bežných“ problémov ako napríklad úzkymi 

punkáčkimi nohavicami ( Pankáčky v lete), ktoré sa nadajú natiahnuť, či závažnejšou 

problematikou sexuálnych deviácii ( Park ).  

V provokatívnej sérii Lets talk about sex (Poďme sa baviť o sexe), využíva rovnako 

symboliku vlasov zrastených s chlpmi ohambia, ktoré ma vyjadrovať spútanosť človeka s 

jeho sexualitou a to najmä v dnešnej dobe, ktorá je sexom až „posadnutá“.  

„ Mira Putišová v tomto zmysle na Dovičákovej výstave v košickom IC-Train priliehavo 

                                                 
2 Bungerová V., Gregor R., 2008, In Ročenka Galérie Cypriána Majerníka, strana 10, ISBN 978-80-970097-5-

5 
3 Majdáková D., 2009, In East of eden, súčasné umenie z Košíc, Makeup collective v spolupráci s galériou 

SPACE, strana 8, ISBN 978-80-970097-9-3 
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popísala jej seba-referenčný rámec: „Odhaľuje sa cez postavu samej seba ako osoby malého 

dievčaťa a v podobnom duchu do svojich plátien integruje svojich najbližších, alebo po 

novom vizuálne zhmotňuje niektoré zo svojich spomienok na detstvo – zažité či prerozprávané 

príbuznými.“ Takáto včasná autobiografická seba-referencia nám odhaľuje myšlienkové 

postupy a fakty, ktorých skutočný význam objavíme až pri prenose do ideového podhubia 

insitného prejavu či art brut, pretože obe sú v mnohých ohľadoch ne-elitnými umeleckými 

tendenciami (aspoň v čase svojho vzniku).“4 

Okrem spomínaných tém sa tradične nevyhýba ani problematike vzťahu ženy a spoločnosti jej 

roly v nej ( domáce paničky, žienky v domácnosti, presadzujúce len svoju „kuchynskú“ 

pravdu, lebo len tam sa môžu realizovať v dielach Slepačia polievočka, Hovädzia polievočka,  

Minnie Marshova). 

Ako k záveru teda zhrnúť výtvarnú tvorbu Lucie Dovičákovej? Zdalo by sa, že tým 

najvhodnejším slovami by boli : Provokácia, irónia a sarkazmus.  

Veľmi vhodne sa o tvorbe mladej výtvarníčky vyjadril kurátor Richard Gregor a tak si 

dovolím na záver zacitovať: „  Čím nás teda Dovičáková provokuje? 1. Nezáleží jej na 

maliarskej finalizácii, obrazy by sme pokojne mohli nazvať skicami k väčším plátnam. 2. 

Maliarsky jazyk je pre ňu nevyhnutným zlom, maľba nie je jej „milenkou“, je však 

záznamovou stopou, kde sa rieši najmä obsah, a tvar je dôležitý len od tej miery, od ktorej 

unesie zamýšľané zdelenia. 3. Telesnosť, ktorá autorku najviac zaujíma je netradične 

symbolická. V otvorenosti z diaľky pripomína Fridu Kahlo: povážme v tejto konkrétnej 

súvislosti rozvoľnenú topornosť maliarskeho jazyka, no najmä snahu detabuizovať všetko 

ľudsky fyzické – ako medzi aktérmi na plátnach obrazov, tak aj vo vzťahu obrazu a diváka. 

Dovičáková by nám preto mohla pekne zapadnúť do kategórie feministického umenia, 

a pripúšťam, že sa k tejto problematike určitým spôsobom vzťahuje. Nie však ako bádateľka 

filozofie, ani ako aktivistka, presadzujúca svoje videnie, ale skôr ako naturálny, prirodzený 

príklad dotyku určitej myšlienkovej štruktúry s praxou.“5 

 

 2. Vlasta Žáková 

Životopis 

Vlasta Žáková je rodáčkou z Rožňavy. Narodila sa 31. januára 1981. Roku 1999 

vyštudovala Strednú priemyselnú školu odevnú, odbor návrhárstvo a modelárstvo odevov vo 

                                                 
4 Bungerová V., Gregor R., 2008, In Ročenka Galérie Cypriána Majerníka, strana 10, ISBN 978-80-970097-5-

5 
5 Bungerová V., Gregor R., 2008, In Ročenka Galérie Cypriána Majerníka, strana 11, ISBN 978-80-970097-5-

5 
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Svidníku. Práca s textilom ju „prenasledovala“ aj na Technickej univerzite, Fakulte umení, 

kde študovala na Katedre výtvarných umení a intermédií v Ateliéry grafiky a experimentálnej 

tvorby, Z. Prokofa a Prof. Rudolfa Sikoru. .Tvorba Vlasty Žákovej je charakteristická a 

originálna práve tým, že svoje obrazy doslova vyšíva. V jej dielach však nenájdete úhľadné 

línie, či krížikový steh, využíva netypickú techniku pripomínajúcu skôr tahy štetcom, alebo 

ceruzou..  Počas svojich štúdií na Fakulte umení experimentovala s rôznymi technikami 

(maľba, krezba), no cez takto vytvorené diela, sa nevedela plne vyjadriť. Vrátila sa teda k  

dobre známemu textilu. Nie však len formálne ale aj výberom témy, autorka upúta. Námetom 

na jej tvorbu sú často banálne výjavy zo života, spomienky na zábavu s jej  priateľmi, 

spomienky z party alebo slangovo povedané spomienky zo  „žúriek“. Z tématického i 

formálneho hľadiska by sa doterajšia tvorba autorky dala rozdeliť do dvoch skupín: 

1, Krajiny mysle, prevažne abstraktného charakteru, ktoré sa ďalej rozdeľujú do troch 

podskupín ktoré tvoria abstraktné diela ( Jedenásť svetov, Vo vnútri deštrukcie) magický 

realizmus ( Mŕtva lúka 1, 2, 3, Odraz vnemu) a krajiny mysle (Krajina mysle 1,2,3, 

Podhubie). 

2, Figurálne, ktoré sa ďalej delia do podskupín a to spomienkové ( Mali sme sa radi, 

Nezabudnuteľné dievčatá, Nezastaviteľné holky)   „agresívno - expresívne“ ( Narodeninová 

párty, Bez obmedzení 1, 2, Oh, yeah I splash you all, Daj to len mne, Dnes v noci budeš moja) 

a nakoniec textilné sochy ( Lilith v akcii) 

  

 Figurálna tvorba 

Figurálnu tvorbu Vlasty Žákovej možno z tématického hľadiska rozdeliť do troch podskupín a 

to na  spomienkové, sentimentálne podfarbené obrazy ( Mali sme sa radi, Nezabudnuteľné 

dievčatá, Nezastaviteľné holky) agresívno-espresívne, znázorňujúce rozpustilú bohémsku 

„disco“ zábavu (Narodeninová párty, Bez obmedzení 1, 2, Oh, yeah I splash you all, Daj to 

len mne, Dnes v noci budeš moja) a posledné textilné sochy, ktoré sa od predchádzajúcich 

nelíšia tématicky,  

ale formálne ( Lilith v akcii). 

Mali sme sa radi (21 kusov, textil, 2007), Nezabudnuteľné dievčatá( 120x190 cm,2006, ručná 

a strojová výšivka na textile + stužky a vlna) a Nezabudnuteľné holky ( 120x190 cm, 2006, 

ručná a strojová výšivka na textile + stužky a vlna), sú názvy diel, ktorých námetom sú 

priame spomienky autorky na reálne existujúcich ľudí, ktorí ovplyvnili jej život. 

V poradí prvými dielami, ktorých námetom bola autorkina spomienka, sú Nezabudnuteľné 

dievčatá( 120x190 cm,2006, ručná a strojová výšivka na textile + stužky a vlna) a 
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Nezabudnuteľné holky ( 120x190 cm, 2006, ručná a strojová výšivka na textile + stužky a 

vlna). Námetom pre tieto diela boli výjavy, či spomienky na priateľov a ich spoločnú zábavu 

na disco, či iných podujatiach. Kolorit diel je žiarivý, radostný rovnako ako spomienky ktoré 

boli predlohou, prevládajú odtiene červenej , zelenej, modrej a bielej. 

Mali sme sa radi (textil, 2007) pozostáva z dvadsať jeden oválnych kusov na ktorých sú 

vyobrazené portréty spolužiakov z vysokej školy. Dielo vznikalo v období, keď autorka 

končila štúdium na vysokej škole a prostredníctvom tvorby nostalgicky spomínala na chvíle 

strávené so svojimi priateľmi. O  intímnom a sentimentálne podfarbenom ladení tohto diela 

napovedá i malá oválna forma obrazov, či zvolený bielo-čierno-hnedý melancholicky ladený 

kolorit.  

Poslednými figurálnymi dielami Vlasty Žákovej sú expresívne diela, ktorých námetom sú 

výjavy z bežného života. Autorka na svoje plátna, doslova všíva výjavy z dekadentných 

discotékových zábav mladých neviazaných a „odviazaných“ ľudí. „Žáková nemoralizuje, skôr 

tento fenomén melancholicky pozoruje a pokúša sa zjemniť drsnosť situácií. Toto zjemnenie 

môžeme pozorovať práve v kontraste výjavu s technikou vyšívania, spojenej skôr s cnostnou 

kratochvíľou žien minulosti. Jej najnovšie práce svojím spracovaním už ani príliš 

nepripomínajú závesný obraz, skôr naplno využívajú vlastný plastický potenciál daný 

textilným materiálom.“6 V tomto období sa priamo dotkla i rodovej problematiky a ženskej 

sexuality. V dielach Bez obmedzení  (140x220 cm,2008, ručná výšivka na textile + stužky a 

vlna) Bez obmedzení 2 ( 140x 220 cm, 2008, ručná výšivka na textile + stužky a vlna), Dnes v 

noci budeš moja (150x118 cm, 2009, ručná výšivka na textile + stužky a vlna) , Daj to len mne 

(150x110 cm,2009) až po monumentálny Oh, I splash you all (140x470 cm, 2009, ručná a 

strojová výšivka na textile + stužky, vlna a výplnkový materiál) vystupujú zobrazované ženy 

ako dravce, či predátori vedomé si svojej sexuality, zbavené všetkých zábran. Nevystupujú 

pasívne ako prímateľky, ale ako aktívne účastníčky na divokých  zábavách rovnocenne s 

mužmi. Kolorit spomínaných obrazov, ako i expresívna forma vyšívky, pripomínajúca skôr 

ťah štetcom, či ceruzou, dokonale dotvára dekadentnú atmosféru diel.  Neuhladenosť a 

„surovosť“ vybraného námetu formálne podtrhávajú i kusy, či skôr „trhance“ látky 

presahujúce cez rámec obrazu.   

V rovnakom námete pokračuje autorka v doteraz najnovších prácach a to textilných sochách, 

kde postavy zobrazované na obrazoch z predchádzajúcej tvorby vystupujú do priestoru a 

zhmotňujú sa. „ Autorka tak dokazuje schopnosť presvečivo prekračovať hranice 

                                                 
6  Tajkov, P. Žáková V., 2009, In Vlasta Žáková Suture/steh, strana 2- 3, ISBN 978-80-970117-5-8 
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dvojrozmerného obrazu, a tým sa jej otvára doposiaľ neprebádaný priestor figurálnej textilnej 

plastiky“7 Súsošie pozostáva z dvoch postáv, muža a ženy a prizerajúceho sa psa. Socha ženy, 

opäť, ako tomu bolo i v Žákovej obrazoch, vystupuje ako aktívnejší činiteľ. Samotný názov 

súsošia napovedá o charaktere diela (Lilith v akcii, mierka 1:1, 2009, textil + ručná výšivka, 

stužky a vlna)Podľa legendy je Lilith menom ženského démona a prvou ženou Adama, 

rovnako v čiernej mágii predstavuje aj temnú stránku ženskej sexuality. V súsoší „Lilith“ 

rozkročmo sedí, len v spodnom prádle na mužovi a bozkáva ho. „V tejto rozsiahlej téme 

postupujem od melancholického zobrazenia priateľov počas štúdií na vysokej škole, 

vyjadrujem touto prácou smútok za bezstarostným životom, cez zobrazenie divokejšej oslavy 

narodenín svojich známych, kde mi už anonymita niektorých aktérov dovoľuje ukázať veci v 

reálnejšom svetle. No spracovanie témy je intímnejšie, formáty sú ešte malé na rozdiel od 

nasledujúcich obrazov, kde som zmenila výšivku z titernej práce na expresívnu vyjadrovaciu 

techniku. Zobrazujem mladých ľudí práve v momentoch vrcholu večera, skúmam psychológiu 

,,zmrazených“ situácií a aktérov, dávam možnosť každému nájsť v tej záplave farieb a 

veselých ľudí unavené tváre.Keďže som cítila potrebu zobraziť tému mladých a ich niekedy až 

agresívnej honby za zábavou a pôžitkom viac živočíšne, realistickejšie, hmatateľnejšie vyšla 

som z 2D do priestoru a začala tvoriť textilné plastiky ľudí v životnej veľkosti. Tak ako sa 

končí večierok aj ich tematická línia sa končí, sú zachytení už po párty, po bujarej oslave kedy 

už treba odísť domov. Emócie sú vystupňované do krajnosti, alebo prichádza totálne 

vyprázdnenie.“8 

„Tvorbu Vlasty Žákovej charakterizuje práca s textilom a netypicky použitá technika 

vyšívania. Jej program je založený na rozširovaní možností tejto techniky a jej integrácie do 

oblasti voľnej obrazovej tvorby. Vyšívané obrazy v jej podaní celkom postrádajú príbuznosť s 

textilným navrhovaním alebo dizajnom – ako býva vo výtvarnej tvorbe podobného zamerania 

zvykom. Jej práce sú z formálneho i obsahového hľadiska blízke skôr aktuálnym tendenciám v 

maľbe a krezbe“9 

 

Záver 

Ženská perspektíva pohľadu v dielach spomínaných autoriek je nespochybniteľná. Ich 

prínos vidím najmä v tom, že detabuizujú ženskú telesnosť, vynášajú ju neprikrášlenú na 

povrch a upozorňujú na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. 

                                                 
7  Tajkov, P. Žáková V., 2009, In Vlasta Žáková Suture/steh, strana 2- 3, ISBN 978-80-970117-5-8 
8 Žáková V., 10.4.2010, osobný rozhovor 
9 Majdáková D., 2009, In East of eden, súčasné umenie z Košíc, Makeup collective v spolupráci s galériou 

SPACE, strana 34, ISBN 978-80-970097-9-3 
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Nesnažia sa moralizovať, len ukazovať realitu a možno ňou i ovplyvniť zmýšľanie 

diváka. „ Ak má (umelecké dielo) tento účinok, ak privedie divákov vidieť nespravodlivosti 

tam, kde ich predtým nevideli, alebo k nim boli ľahostajný, je to umelecky znamenité“10 

I súčasnej tolerantnej a rovnoprávnej dobe sa stretávame s určitým spoločenským tabu, 

ktoré sa týka ženskej sexuality, či telesnosti (pôrod, menštruácia, močenie). Práve 

zobrazovaním týchto prirodzených súčastí ženského života sa stierajú predsudky. Takéto 

odhaľovanie, by sa malo diať i umení, čo dokazuje i tvorba Lucie Dovičákovej a Vlasty 

Žákovej. Umenie by okrem iného malo ukazovať i na nedostatky v spoločnosti a 

spoločenskom myslení, ktorým rodové stereotypy nepochybne sú. 

I za pomoci umenia a výtvarníčok ako je Lucia Dovičáková a Vlasta Žáková sa možno 

podarí docieliť aby aj tieto dlhé roky trvajúce a konzervatívne názory na ženu úplne vymizli. 

 

 

Použitá literatúra: 

1. Bungerová V., Gregor R., 2008, In Ročenka Galérie Cypriána Majerníka, ISBN 978-80-

970097-5-5 

2. Danto A., 2008, Zneužitie krásy,  Bratislava, Kaligram, ISBN 978-80-8101-025-5 

3. Eco U., 2005, Meze interpretace, Praha, Nakladatelství Karolinum, ISBN 80-246-0740-9 

4. Majdáková D., 2009, In East of eden, súčasné umenie z Košíc, Makeup collective v 

spolupráci s galériou SPACE, ISBN 978-80-970097-9-3 

5. Mazúr M., Putišová M., 2006, In Nová Generácia (Umenie z Košíc), Považská galéria 

umenia/Museum of Art, ISBN 80-88730-60-0 

6. Tajkov, P. Žáková V., 2009, In Vlasta Žáková Suture/steh, strana 2- 3, ISBN 978-80-

970117-5-8 

7.  Štofko M., 2007,Od abstrakcie po živé umenie, Slovník pojmov a postmoderného umenia, 

Bratislava,  Slovart, IBSN 978-80-8085-108-8 

8. www.dovicakova.hartworker.org 

 

                                                 
10 Danto A., 2008, Zneužitie krásy,  Bratislava, Kaligram, strana 163, ISBN 978-80-8101-025-5 


