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Úvod 

Erik Šille maluje zvráceně krásné obrazy s humorem, tak znie názov článku od Kláry Kubíčkovej 

reagujúci na výstavu v Galérii na mostě v Brne (2010).
1
 Prezentovaná bola tvorba Erika Šilleho za 

ostatné dva roky. „Drsný humor, z něhož nejen mrazí v zádech, ale který do těch zad zasekává dřevo-

rubeckou sekyru a v odkapávající krvi nechává tonout  domy i ulice. Přesto je v tom harmonie 

a zvrácená krása. Šille se nechová jako bláznivý postmodernista míchající jeduplný elixír. Maluje, co 

vidí.“ (Kubíčková, 2010) Autorka výstižne charakterizovala výrazovú stránku obrazov mladého ma-

liara. 

Šilleho obrazy obsahujú niektoré objektívne špecifiká, ktoré môžeme považovať za atribúty (alebo 

indikátory) krásy. Jeho diela sa vyznačujú odvážnym koloritom, ktorý je harmonicky zladený. Sú 

premyslené, dobre komponované, forma pôsobí dojmom integrity. Preto im prisudzujem umeleckú 

hodnotu. 

Šilleho diela ma zaujali najmä svojou farebnosťou a harmonickou kompozíciou so znakmi, ktoré 

na prvý pohľad predstavujú mix navzájom diametrálne nesúvisiacich významov. Nájdeme tu rozpráv-

kové postavičky, zvieratá i hybridné bytosti na jednej obrazovej ploche. Tieto tvory majú často 

i komický výraz. Sú zasadené do zvláštnych prostredí a krajín. Nedá sa ľahko porozumieť týmto ob-

razom. Lenže musia mať hlbší význam (obsah), aj keď je forma ťažko čitateľná. A preto zvedavosť 

odhaliť obsah Šilleho diel ma vo veľkej miere viedla k výberu analyzovať špecifický variant krá-

sy práve v jeho tvorbe. 

V predkladanom príspevku sa budem zaoberať miestom a funkciou kategórie krásy v jeho prejave. 

Ako ju chápe a v akej podobe ju vyjadruje vo svojej maliarskej tvorbe? Pôsobí na nás z jeho diel tra-

dičný modus krásy? Korešponduje chápanie krásy niektorých vybraných koncepcií s poňatím krásy 

v tvorbe Šilleho?  

Prostredníctvom interpretácie vybranej maliarskej práce a analýzy jej výrazových kvalít sa pokú-

sim o pochopenie módov a funkcií kategórie krásy v súčasnej maľbe. 

 

Analýza tvorby prostredníctvom troch vybraných koncepcií 

Erik Šille je slovenský výtvarník, ktorý vstúpil na galerijnú scénu po roku 2000. Narodil sa 5. ok-

tóbra 1978 v Rožňave. V rokoch 1996 – 2000 študoval kameňosochárstvo v Škole úžitkového výtvar-

níctva v Košiciach. Po ukončení strednej školy nastúpil roku 2000 Vysokú školu výtvarných umení v 

Bratislave na Katedru maľby, a od roku 2001navštevoval 4. ateliér profesora Ivana Csudaia. Štúdium 

ukončil v roku 2006 (Geržová, 2009, s. 353), kedy následne začal pôsobiť ako odborný asistent do 

roku 2010.  

                                                      
1
 Išlo o výstavu z marca a apríla z roku 2010 v Galérii na mostě, Wannieck Gallery, v Brne. 
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Venuje sa maľbe, grafike a tvorbe objektov. „V tradičnom médiu závesného obrazu Šille pracuje 

so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry, buduje si vlastnú ikonografiu, ale aj re-

mixuje, cituje a osvojuje si už existujúce vizuálne formy a touto cestou sa vyjadruje k aktuálnym té-

mam.“ (Podhorská, 2013). 

Šille je úspešný mladý etablovaný umelec. Jeho diela sú v domácich, súkromných i zahraničných 

galerijných zbierkach.  

Z formálneho hľadiska sa obrazy Erika Šilleho vyznačujú výraznou farebnosťou. Ostré farby sú 

zladené tak, aby upútali každé oko, no zároveň ho nerušili. Na prvý pohľad chcú zaujať recipienta. 

Ale keď sa človek bližšie zapozerá, uvidí rôzne znaky z radikálne odlišných kontextov (obrázok č. 1). 

Robí to zámerne? Aké posolstvá tým autor vyjadruje? 

Maľba Sleeping water IV. / feeding (2015) je obraz obdĺžnikového tvaru monumentálnych rozme-

rov 140 x 170 cm. Ide o akrylovú maľbu na plátne. 

Dielo obsahuje veľa rôznych vyobrazení veľmi pestrej farebnosti. Zobrazené znaky sú štylizované 

do jednoduchej podoby pripomínajúcej kreslenú rozprávku. Celé vyobrazenie na prvý pohľad nemá 

ľahko čitateľné posolstvo, dokonca v ňom cítiť aspekty gýča. 

Centrálny výjav tvorí kruhová kompozícia so zvieracími figúrami: vlkom, papagájom a dvoma 

vranami. Zdá sa, že vtáky chcú topiaceho sa vlka zabiť. Jedna vrana akoby podávala dýku druhej vra-

ne, ktorá tlačí vlka do vody. Pritom papagáj sedí na chvoste vlka s hlavou odvrátenou od neho. Tento 

exotický vták svojim zobákom drží drobnú figúrku človeka (muža) za hlavu, akoby mal nad ním moc. 

Odohrávajú sa tu viaceré paradoxy – vtáci majú obrovskú moc nad dravým zvieraťom – vlkom, 

a dokonca aj nad človekom, keď papagáj zobákom drží figúrku človeka. Ďalším paradoxom je, že 

vtáky majúce moc nie sú dravce ako orol, sokol, jastrab a pod. 

Celá táto dráma sa odohráva na veľmi pestrom pozadí so štylizovanými, dekoratívnymi kvetmi, 

listami a ružami. Žltá a oranžová farba sú teplé odtiene a od chladných farieb ústredného dramatické-

ho záberu vytvárajú kontrast. V chladných farebných odtieňoch sú zobrazené vtáky, vlk, voda, dokon-

ca ani drevené polená nie sú teplej farby, skôr neutrálnej.  

Klasy lemujúce ústredný motív sú symbolom obilniny pripomínajúcej obživu pre ľudstvo odjakži-

va. Sú štylizované a nápadne sa podobajú klasom zo staršieho štátneho znaku Bulharska (pozri obrá-

zok č. 2.), ktoré v minulosti tiež patrilo do socialistického východného bloku. Klasy môžu predstavo-

vať dôraz na obživu, hojnosť a poľnohospodárstvo, ktoré spolu s priemyslom tiež bolo typické pre 

socializmus. Preto v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou ide o motív, ktorým autor odka-

zuje na ideológiu bývalého režimu. Útvary ovinuté okolo stonky klasov sú zrejme prvky ostnatého 

drôtu – symbolom – pamiatkou na „železnú oponu“, ktorá kedysi oddeľovala socialistický východ od 

kapitalistického západu. Aj v týchto klasoch je kontrast vo farebnosti. Ľavý je chladného odtieňa 

a pravý teplého. Možno to znamená, že nie všetko bolo v bývalom režime zlé.  

To, že ústredný motív sa nachádza na dvoch polenách na vode, môže predstavovať nestabilitu spo-

ločenských zriadení – totalitných režimov. A zrejme celý tento obraz poukazuje na socialistickú víziu 

triednej nivelizácie. Vtáky predstavujú ľud – proletariát a vlk buržoáziu. Temné stránky totalitného 

režimu sa vždy zakrývali jeho „kvetnato ospevujúcou“ interpretáciou v médiách, na čo tiež môže po-

ukazovať kontrast ústredného výjavu a pozadia.  

Myslím si, že interpretácia bývalého režimu je stále živou témou. 

K tomuto obrazu som na porovnanie našiel už spomínanú paralelu – starší štátny znak Bulharska 

(pozri obrázok č. 2). Ústredným motívom je tu síce lev, pod ním je koleso, ale symbol klasov sa ná-

padne podobá nami posudzovaného obrazu. Komparácia týchto dvoch výjavov potvrdzuje interpretá-

ciu, že Šille zobrazuje istý variant spoločenskej kritiky.  

Ale prečo Šille si privlastnil práve klasy zo štátneho symbolu Bulharska? Na túto otázku nám 

zrejme odpovie on sám, keď v rozhovore s Janou Geržovou hovorí: „Na internete trávim, bez prehá-

ňania, celý deň. Mám ho stále zapnutý, som na mnohých fórach, s kamarátmi máme na internete roz-

robené rôzne projekty. Považujem ho za živnú pôdu a obávam sa, že viac toho prežívam cez internet 

ako v reálnom svete. Pri maľovaní mi internet funguje ako knižnica, pomáha mi v ikonografii, 

v hľadaní kľúčových slov.“ (Geržová, 2009, s. 365). 

Toto autorove vyjadrenie jasne poukazuje na aspekt rôznorodosti a významovej odlišnosti znakov 

v jeho tvorbe (obrázky č. 1, 3 až 8). Keďže autor trávi veľa času na internete a má rozpracovaných 
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viacero projektov, predpokladám, že jeho pracovná PC plocha je zmes viacerých okien s rôznymi 

informáciami a obrazmi. A tým, že sa v priebehu jeho práce PC plocha stále mení, Šille absorbuje 

stále viac a viac vizuálnych javov, ktoré používa vedome i podvedome. Z toho vyplýva, že virtuálny 

počítačový svet sa stáva súčasťou jeho bytia, čím sa v reálnom svete môže začať správať čudne, čoho 

sa aj uvedomene obáva.  

V predchádzajúcich riadkoch bola moja voľná analýza a interpretácia bez dôrazu na názov diela. 

Ale Sleeping water IV. / feeding (2015) v preklade znamená „Spiaca voda IV. / kŕmenie“. Číslo IV. 

nám už naznačuje, že ide o dielo zo série viacerých obrazov. Prečo si autor vybral takýto názov? Čím 

sa inšpiroval? Odpovede na tieto otázky nájdeme v interview s Erikom Šillem, ktorému otázky kládla 

Denisa Gura Doričová.  

 

Posledná séria vašich diel má názov Sleeping Water – Spiaca voda. Gabriela Kisová spomína 

v kurátorskom texte staré legendy a mýty. Čo je vašou spiacou vodou?  
Asi pred trištvrte rokom som letmo započul v rádiu, jedným uchom dnu a druhým von, reláciu 

o literatúre, kde bola spomenutá kniha, ktorá rozpráva o mýte z oblasti Rumunska, kde sa v dedinách 

tradovalo, že ak sa človek chystá piť vodu zo studne z krčaha, má ju zamiešať. Pokiaľ ju nezamieša, je 

to spiaca voda a on tým privedie sebe alebo svojej rodine zdravotné alebo iné nešťastie. Niekde vo 

mne to zarezonovalo, no následne hneď ustúpilo. Asi po týždni sa mi to začalo vracať do mysle. Je to 

zaujímavá vec, téma vody sa s nami vlečie celý život, aj my sme približne zo šesťdesiatich percent 

z vody, všetko sa mi spájalo. Začal som po tom pátrať, nevedel som sa síce dopátrať k tej knihe, ale 

dopátral som sa k iným veciam. Napríklad že pre Eskimákov je spiaca voda ľad, lebo keď morská 

voda zamrzne, zbaví sa soli a po rozmrazení ju môžu piť. To je však v protiklade k stredoeurópskemu 

chápaniu, kde sa o spiacej vode hovorí skôr v negatívnom zmysle. Určil som si nejaké méty a rozhodil 

k obrázkom rôzne postupy, ktoré sa týkajú vody. Prechádzal som rôznymi vecami, zosobnil som si 

mýtus spiacej vody a previedol som si ho do tém, ktoré sú mi bližšie.  

 

Tiež skôr v negatívnom zmysle?  

Áno, skôr v negatívnom, vo mne tieto témy rezonujú viac ako tie pozitívne. Mnohé z mojich obráz-

kov tak či onak pôsobia jemne pozitívne, však táto schizofrénia mi ostala, tá ma strašne baví, aj keď 

v poslednom čase som ustúpil od farebnosti k temnote. Viac ma zaujímal ten prvý moment, ktorý som 

započul, že človek privedie nešťastie sebe a svojej rodine, ak vodu nemieša. Odtiaľ to celé pramení.  

V ďalších vyjadreniach z rozhovoru Šille hovorí, že cyklus pomaly uzatvára, pretože už vyprcháva 

jeho nadšenie z tejto témy. V sérii použil aj trojuholníkové formáty, ktoré nevytvoril ako skladačku, 

ale ich použil iba na osvieženie a experimentovanie. Doteraz mu najviac vyhovuje tradičný štvorec 

alebo obdĺžnik.  

 

Všetky obrazy tohto cyklu majú spoločný motív vody a negatívneho obsahu. Lenže maľba Slee-

ping water IV. / feeding (2015) obsahuje aj slovo kŕmenie (feeding), preto ju môžeme interpretovať aj 

inak. Každý človek pochopí umelecké dielo inak alebo ho nepochopí vôbec. To už vo veľkej miere 

závisí od skúsenosti, ale aj od vlastnej predispozície chápania a prijímania niečoho nového. Napríklad 

diskusie o obraze odhalili aj možnú súvislosť Ezopovou bájkou Havran a líška.
2
 Páči sa mi aj táto 

interpretácia a myslím si, že je bližšia autorovmu zámeru. Tie zvieratá sa nedajú jednoznačne identifi-

kovať, jeden z tých dvoch vtákov môže byť aj havran a vlk modrá líška, ktorá čaká, že od slabších 

môže dostať niečo dobré, ale dostáva ranu dýkou. Tento krát obyčajné vtáky sa zmocnili dravého 

prefíkanca. Môžeme to dať aj do súvislosti s mojou interpretáciou – proletariát zvíťazil nad buržo-

áziou, no hocikedy sa to môže obrátiť naopak, čo môžu znamenať polená na vode, ktorá nie je spiaca, 

keď sa po nej plaví človek.  

Pre pochopenie foriem krásy v Šilleho diele sa oprieme o tri koncepcie chápania krásy. Fréderic 

Schiffter, súčasný francúzsky filozof, vo svojej knihe Krása. Estetická výchova (2012)
3
 o kráse píše: 

                                                      
2
 Diskusia počas študentskej vedeckej a umeleckej konferencie s doc. PaedDr. S. Kopčákovou, PhD. 

3
 V roku 2012 vyšiel originál vo francúzštine – La Beauté Une Éducation Esthétique. Ja som čerpal zo slovenské-

ho prekladu z roku 2014.  
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„Nepovažujem za dôležité radiť krásu do kategórií subjektívnych pocitov alebo z nej spraviť samotnú 

vlastnosť rôznorodých realít. Viem len to, že bez istých umelcov by som si ju nevšimol a možno ani 

nezažil. Neznamená to, že majú poslanie prikrášľovať svet a bytie, ale naopak v ňom odhaľovať tra-

gickú podstatu či krutosť – to, čo každá ozdoba zakrýva.“ (Schiffter, F. 2014, s. 108) Ale zároveň 

dodáva, že: „Umenie je príjemné stvárnenie krutosti reality...“ a ponúka určitý odstup od reality, aby 

sme si ju lepšie uvedomili (Schiffter, 2014, s. 108).  

Schiffter nemá rád, keď umelecké dielo moralizuje, lebo sa mu zdá, že ho chce poúčať ako malé 

dieťa. O tvorcoch takýchto diel hovorí: „Nie sú to umelci, ale bojovníci, propagátori vlastného názo-

ru. V skutočnosti do ich výtvorov z krásy nevstupuje nič.“ (Schiffter, F. 2014, s. 70) Tu vidíme, že pre 

neho takéto diela nie sú krásne. 

Jeho uvedené myšlienky odkazujú aj na to, ako chápe krásu u ženy. Ženy rozdeľuje na pekné 

a krásne. Pekná žena je požívačná, dbá na svoj výzor, je koketná a ľahko vzbudí u mužov sexuálnu 

žiadostivosť. Ale krásna žena pôsobí na mužov s istou dávkou vznešenosti a cnosti, preto u mužov 

vzbudzuje akýsi odstup, rešpekt. (F. Schiffter, 2014, s. 12 – 14) U krásnej ženy vníma akési tajom-

stvo, nostalgiu z jej nevyrovnanosti a minulých zranení. (Schiffter, 2014, s. 18 – 19) Taká žena ho 

priťahuje, veď aj sám hovorí: „Žiaden úsmev nedokáže narušiť ľahučký závoj zármutku, do ktorého 

halí svoj pohľad. Keby dávala najavo veselosť, iste by sa mi zdala príťažlivá, chýbalo by jej tajom-

stvo. Pekná žena nemá čo skryť. Tajomstvo je však znepokojujúce.“ (Schiffter, 2014, s. 20 – 21). 

Ale čo to má spoločné s predstavenou maľbou Erika Šilleho? Na príklade krásy ženy nám Schiffter 

ukazuje dva druhy krásy: na jednej strane krásu, ktorá sa iba páči, zaujme a vzbudzuje biologickú 

žiadostivosť a na druhej strane krásu, ktorá má istú dávku tajomstva a vznešenosti.  

Keď sa pozrieme na maľbu Sleeping water IV. / feeding – na prvý pohľad nás zaujme a svojou fa-

rebnosťou i kompozičnou harmóniou – tu vnímame zatiaľ iba dva atribúty krásy peknej, páčivej sa, aj 

keď objektívne po zaujatí sa všeobecne dané dielo nejaví ako krásne. Ale keď sa dlhšie zapozeráme, 

zistíme, že dané znaky nesú nejaké tajomstvo. Snažíme sa odhaliť posolstvo diela. Jeho odhaľovanie 

nás zároveň aj dištancuje iba od páčenia sa. Potom po odhalení skúmame, či dané posolstvo zobrazuje 

pravdu, tak ako si žiada Schiffter od každého umeleckého diela. No vyžaduje aj to, aby ho vytrhlo 

z bežnej reality a bolo pre neho obohatením (Schiffter, F. 2014, s. 81-82). Nevylučuje z recipovania 

diela zážitok krásy, ale zároveň dodáva: „Dielo, ktoré by vo mne po vychutnaní jeho krásy nezanecha-

lo ani stopu nostalgie a pri ktorom by som si tajne nesľúbil, že sa k nemu ešte niekedy nevrátim, ne-

malo v mojich očiach veľkú hodnotu.“ (Schiffter, F. 2014, s. 105) Toto však pre našu maľbu neplatí. 

Predpokladám, že Šilleho dielo sčasti korešponduje so Schiffterovou koncepciou vnímania krásy, 

lebo objektívne zaujme, nemoralizuje, ale zobrazuje pravdu historickej skutočnosti „jemným“ spôso-

bom a zároveň si môžeme vychutnať kvalitne prevedenú formálnu stránku diela, ktorá obsahuje isté 

atribúty krásy.   

A. Danto vo svojej knihe Zneužitie krásy alebo Estetika a pojem umenia (2003)
4
 chápe krásu 

v spojitosti s dobrom (s čím súhlasí s Moorom) a šťastím (s čím súhlasí s Proustom). Krásu vidí 

v troch sférach: v prírode, vo voľnom umení (do toho patrí aj tvorba Erika Šilleho) a v úžitkových 

predmetoch alebo veciach, ktoré sme si vytvorili so zámerom skrášliť naše životné prostredie (tu už 

ide o účelovú krásu).  

Krása je pre neho univerzálna entita: „Krása síce môže byť subjektívna, je však univerzálna, ako 

tvrdí Kant. A musí to byť intuícia, ktorá tvorí základ Moorovej myšlienky spojenia krásy s dobrom 

a podľa Prousta aj so šťastím.“ (Danto, A. 2008, s. 64) 

Odmieta formalizmus, ktorý by všetky diela označil za krásne. „Chybou bolo veriť, že umelecké 

dobro je identické s krásou a že vnímanie umeleckého dobra je estetickým vnímaním krásy.“ (Danto, 

2008, s. 66). 

Danto rozlišuje krásu umeleckú a krásu estetickú: „Estetickú krásu rozoznávame prostredníctvom 

zmyslov. Umelecká krása si vyžaduje schopnosť rozlišovania a kritickú inteligenciu.“ (Danto, 2008, 

s. 130)  

                                                      
4
 V roku 2003 vyšiel Dantov originál v angličtine – The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art. Ja 

som čerpal zo slovenského prekladu z roku 2008. 
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Danto rozlišuje aj krásu vnútornú a vonkajšiu. Vonkajšiu chápe ako súhrn objektívnych vlastností 

predmetu (napr. príroda alebo pekný, čistý pisoár) a vnútornú krásu rozumie ako spojenie pocitu s 

myšlienkou. „Vnútorná krása .. slúži na ilustráciu jedného spôsobu, v rámci ktorého je pocit spojený 

s myšlienkami oživujúcimi umelecké dielo. Okrem krásy existujú, samozrejme, aj ďalšie spôsoby, spá-

jajúce v umeleckých dielach pocit s myšlienkou: odpor, erotizmus, vznešenosť, ľútosť, strach a ďalšie 

prípady, ktoré spomína Hegel, spájajúc ich s estetikou.“ (Danto, 2008, s. 142). 

Podľa uvedeného Šilleho obraz spĺňa isté atribúty umeleckej krásy (ktorú podľa Danta môžeme 

pochopiť intelektuálne) aj estetickej. Podľa Danta si estetickú krásu navodzujme sami skrze pocity 

a myšlienky, ale umeleckú môžeme pochopiť iba intelektuálne. No nemusíme si navodiť iba krásu, 

pocit s myšlienkou v nás môže vyvolať aj strach alebo ľútosť – to sa podľa mňa, môže stať pri recipo-

vaní daného Šilleho obrazu hlavne vtedy, keď recipient bol svedkom hrozných udalostí z bývalého 

režimu a spomenie si na ne pri pochopení politického odkazu maľby. Ale u niekoho obraz Sleeping 

water IV. / feeding môže vyvolať aj smiech, keď v niektorých znakoch obrazu spozná paralelu na 

nejakú vtipnú detskú rozprávku.  

Šilleho dielo je v istej miere umelecky krásne, pretože obsahuje kompozičnú integritu jednotlivých 

prvkov obrazu, čisté plochy a nesie v sebe ideu, odkaz na minulosť. Ale esteticky krásne už byť ne-

musí, ak by v nás vyvolalo spomienku na tragickú udalosť alebo ešte s takýmto dielom nemáme skú-

senosť.  

Podľa Danta „objekt môže byť krásny, dielo však také byť nemusí. Aby sme zistili, či je dielo krás-

ne, musíme identifikovať význam diela ako daný myslením.“ (Danto, 2008, s. 135). A o Duchampovi 

hovorí: „... chápem Duchampa ako umelca, ktorý sa v prvom rade snažil vytvárať umenie bez estetiky 

a nahradiť zmyslové intelektuálnym...“ (Danto, 2008, s. 135). Keď by som mal tieto myšlienky apli-

kovať na Šilleho – niektoré jeho diela sa na prvý dojem v celku nejavia krásne (obrázky č. 3, 4, 5, 6, 

7). Ale niektoré jednotlivé znaky sa nám môžu zdať objektívne krásne a hlavne vďaka farebnosti 

a výrazu, dokonca sa nám môžu zdať vtipne. U Šilleho som nenašiel úplne škaredé diela, kde by úplne 

prevládal aspekt škaredého. Hoci priznávam, že na niektorých jeho obrazoch prevláda farebnosť 

a znaky, o ktorých nemôžeme povedať objektívne, že sú krásne. Ale podľa mňa sa Šille nesnaží vo 

svojich dielach zničiť estetizmus ako Duchamp, skôr využíva kontrastnú farebnosť k upútaniu divá-

kov, čiže najprv ich zaujme niektorými atribútmi objektívnej krásy, až potom ich núti rozmýšľať nad 

významom diela. A tu sme odhalili Šilleho stratégiu. Na prvý pohľad vyvoláva u recipienta príjemné 

estetické zaujatie, ale v priebehu interpretácie môže vyvolať nepríjemné pocity ak odhalíme neprí-

jemnú pravdu posolstva obrazu.  

Roger Scruton vo svojej knihe Beauty (Krása) (2009) hovorí, že umenie v minulosti bolo ako „vo-

didlo“, ktoré pozdvihuje indivíduum k božstvám – bolo ako sprievodca pre vyššie ašpirácie. „Umenie 

pozdvihlo „fakľu krásy“, utekalo s ňou istú chvíľu a nakoniec ju zahodilo do pisoárov v Paríži.“ 

(Scruton, R. 2009, s. 97)
5
 Scruton vidí, že umenie stratilo svoj hlavný cieľ a hovorí o kultúrnom rela-

tivizme, v ktorom sa umenie berie ako vtip. Gesto M. Duchampa bolo dobrým vtipom na začiatku, 

slabým u Warhola (škatule Brillo) a dnes je nefunkčné (Scruton, 2009, s. 99). S týmto relativizmom 

sa musí vyrovnať estetika. 

Pre Scrutona je dôležitý dobrý vkus. Ten je dôležitý ako v estetike, tak aj v humore a ak univerzit-

né kurzy nezačnú od tejto premisy, študenti ukončia svoje štúdium ako takí ignoranti, ako svoje štú-

dium začali (Scruton, 2009, s. 99). 

V umeleckej oblasti sa estetický súd zaujíma o to, čo by sa nám malo páčiť a čo nie – je to pod-

mieňovací spôsob – pokiaľ to nie je dokonca morálny imperatív, a ak nie, tak má určite aspoň morál-

nu váhu (Scruton, 2009, s. 99). Scruton spája estetický súd, morálku a dobrý vkus.  

Scruton sa pýta, aký by to bol svet, keby sme boli obklopení Brillo boxmi a pisoármi? Podľa neho 

bol by to svet, v ktorom by sme už nehľadali umelecké vyjadrenie, lebo také smeti by zakryli naše 

ideály. (Scruton, 2009, s. 100 – 101). 

Podľa neho význam nespočíva iba v obsahu. Obsah je neoddeliteľný od formy a štýlu. Umelecký 

význam nespočíva v reprezentácii (čo dielo predstavuje), ale v expresii, čím vlastne súhlasí s Crocem. 

Expresia je, podľa Scrutona, nositeľka estetickej hodnoty (Scruton, 2009, s. 114). Význam je dôležitý 

                                                      
5
 „Art picked up the torch of beauty, ran with it for a while, and then dropped it in the pissoirs of Paris.“ 
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pre umelecké dielo, pretože je prepojený s krásou: „Umenie sa nás dotýka, lebo je krásne. Je krásne, 

lebo niečo znamená. Môže niečo znamenať a nebyť krásne, ale nemôže byť krásne bez významu.“ 

(Scruton, 2009, s. 117).
6
 

Tvorbu diela chápe ako Schiller (Listy o estetickej výchove) – umelec sa hrá, keď tvorí, aj my sa 

hráme, keď ho oceňujeme – v tomto ludickom (hravom) prístupe je krása (Scruton, 2009, s. 127). 

Scruton tvrdí, že každý z nás má v sebe túžbu po poriadku, a tá sa premieta do tvorby – do umenia. 

(Scruton, 2009, s. 128). 

Najlepšie umelecké diela sú tie, ktoré sú sprievodcami k pravde, a ktoré sú oslobodené od akej-

koľvek náhodnosti každodenného života. (Scruton, R. 2009, s. 129) Krása a dobro spolu súvisia. 

„Krása dosahuje esenciálnu pravdu ľudskej skúsenosti, ukazovaním sa v aspekte nevyhnutnosti.“ 

(Scruton, 2009, s. 129).
7
 Scruton tu hovorí aj o „nevyhnutnej strate“, ktorá vnikne odhalením pravdy 

(Scruton, 2009, s. 129). Ak niečo nové spoznáme, odhalíme, zároveň niečo stratíme, lebo už budeme 

iná osobnosť ako predtým. Odhalenie nejakej pravdy nám môže zobrať doterajšiu príjemnú predstavu. 

To môže nastať aj pri recipovaní Šilleho obrazu. 

Šilleho obraz Sleeping water IV. / feeding zobrazuje pravdu. To korešponduje s názorom Scrutona. 

Zhodoval by sa aj názor na tvorenie ako hru. Ale nekorešpondoval by Scrutonov názor na poriadok 

premietnutý v tvorbe, pretože Šille zámerne používa istú dávku „neporiadku“ – rušivosti, chýb 

a šumu. Šille hovorí: „... som fanúšikom elektronickej hudby a nových vecí ako noise music, kde sa 

s chybami pracuje programovo...“ (Geržová, 2009, s. 356). Robí to aj kvôli autenticite, keď hovorí: 

„Jednak som si povedal, že tam musím dať chybný kód, aby som zabránil aj sebe samému robiť maľbu 

opakovateľnou. Preto som maľbu čistých plôch zámerne špinil.“ (Geržová, 2009, s. 357). Skrátka 

Šille posolstvo svojho obrazu šifruje troma spôsobmi. Do obrazu pridáva „špinenie“ – chybné kódy, 

viac ikonografických elementov a šum, ktorý chápe ako jeho prehodenie skúsenosti z hudby (Geržo-

vá, 2009, s. 357). 

Podľa môjho názoru Scruton by tvorbu Erika Šilleho odmietol, pretože podľa neho umenie má byť 

iba krásne a bez „špinenia“, istého neporiadku, čiže „jemne nervózneho“ obrazu, ako by povedal Šille 

(Geržová, 2009, s. 357).  

 

Záver 

Spoločným bodom chápania všetkých troch koncepcií je pravdivý obsah diela, v ktorom je zároveň 

obsiahnutá aj krása. Krásu spájajú s pravdou.  

Pre Schifftera je krása obsiahnutá v umení, lebo by si ju bez niektorých umelcov ani nevšimol, ako 

sám hovorí. Dáva však dôraz na obsah, ktorým je krutá realita príjemne stvárnená vo forme. Jeho 

poňatie krásnej ženy mi pomohlo rozlíšiť dve dimenzie krásy v danom obraze – krásu formy a krásu 

obsahu. Krása obsahu spočíva v príjemnom zobrazení krutosti reality alebo minulosti, aby sme si tak 

realitu lepšie uvedomili. Takže na základe uvedeného sa Šilleho maľba z pohľadu Schiffterovej kon-

cepcie sčasti javí ako krásna.  

Danto spája krásu s dobrom a šťastím. Rozlišuje krásu vonkajšiu a vnútornú. Vonkajšia je krásou 

formy, ktorá je zároveň aj umeleckou krásou poznávanou prostredníctvom intelektu. Vnútorná je zasa 

estetickou krásou obsahu, ktorú si navodzujeme samy skrze spojenia pocitu s myšlienkou. Dielo ne-

musí byť obsahovo krásne, hoci po formálnej stránke môže byť krásne – tu radí napríklad diela Du-

champa, ktorý sa, podľa neho, snažil vytvárať diela bez estetiky z dôrazom na intelektuálny rozmer 

a nie na zmyslový. Tiež podľa neho nemusí byť umelecké dielo krásne po formálnej stránke. Takže na 

základe uvedeného by všetky Šilleho diela korešpondovali s Dantovou koncepciou, aj keď obsahovo 

krásne nie sú, ale intelektuálne áno, pretože forma obsahuje intelektuálnu krásu – spomínané atribúty 

krásy ako správne kompozičné rozloženie znakov a farebná zladenosť. 

Scruton je zástancom názoru neoddeliteľnej symbiózy formy a obsahu diela. Krásu vidí v spojení 

s morálkou, poriadkom a vo význame diela, ktorý spočíva v expresii, nositeľke estetickej hodnoty. Za 

najlepšie umelecké diela považuje tie, ktoré sú sprievodcami k pravde. Lenže odhalenie tejto pravdy 

                                                      
6
 „Art moves us because it is beautiful, and i tis beautiful in part because it means something. It can be meaningful 

without being beautiful; but to be beautiful it must be meaningful.“  
7
 „Beauty reaches to the underlying truth of a human experience, by showing it under the aspect of necessity.“ 
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môže byť nepríjemné, to súvisí s „nevyhnutnou stratou“, t. j., že po takejto skúsenosti odhalenia ne-

príjemnej pravdy v živote niečo stratíme, stratíme istú predispozíciu pohľadu na veci, začneme ich 

vnímať inak, aspoň v istej oblasti života.  

Na záver môžeme povedať, že Scruton spája krásu, pravdu a dobro, k čomu sa prikláňam aj ja. 

A na otázku, či sa môže Šilleho maľba javiť z pohľadu Scrutonovej koncepcie ako krásna, ja odpove-

dám áno, ale iba v tom, že zobrazuje pravdu, v iných tvrdeniach nie. 

Krása, podľa mňa, sa skrýva v účele, obsahu, pravde a dobre. V umeleckom diele je dôležité zob-

razovanie pravdy, ktorá smeruje k absolútnej pravde – pre mňa – k Bohu, ktorý zahrňuje zároveň aj 

absolútnu krásu a dobro.  

Šilleho vnímam ako umelca, ktorý sa svojimi dielami snaží zobrazovať pravdu a kritizovať spo-

ločnosť. Podľa mňa, jeho tvorba je ukážkovým príkladom odrazu súčasného sveta plného ruchu, ne-

pokoja, elektrickej techniky a virtuálneho sveta, ktorý nás pomaly pohlcuje, čoho dôsledkom je vše-

dné schematické vnímanie života bez ružovej vízie sveta.  

Je chvályhodné, že Šille sa pokúša zobrazovať pravdu, hoci, podľa môjho názoru, sa môže aj nie-

kedy pomýliť, keďže používa internet, na ktorom sa často krát nachádza aj bulvár a prekrútená prav-

da. Ale po kritizovaní a zobrazovaní nepríjemnej pravdy očakávam od umenia aj ponúknutie dobrého 

riešenia, k čomu, dúfam, dospeje Šille aj iní umelci.  

Možno tu by som od umenia veľa vyžadoval, no jedno je isté, keď pravdivo nespoznáme 

a nepochopíme problém, nemôžeme hľadať jeho riešenie. Chvályhodné je zobrazovanie pravdy aj 

u nami interpretovaného obrazu, hoci na prvý pohľad nás môže upútať iba svojimi výrazovými vlast-

nosťami a zaujímavosťou diametrálne odlišných znakov. Pravdu spoznáme, až keď ho začneme ana-

lyzovať. A tá pravda môže byť aj nepríjemná. Toto jasne korešponduje s citáciou v úvode od pani 

Kubíčkovej: „Drsný humor, z něhož nejen mrazí v zádech, ale který do těch zad zasekává dřevoru-

beckou sekyru a v odkapávající krvi nechává tonout  domy i ulice. Přesto je v tom harmonie 

a zvrácená krása. Šille se nechová jako bláznivý postmodernista míchající jeduplný elixír. Maluje, co 

vidí.“ (Kubíčková, 2010).  

A na otázku, či môžeme hľadať u Šilleho tradičnú podobu krásy, ja odpovedám nie. Pretože apli-

kácia „chýb“ a „špinenie“ obrazu narúša, ba vylučuje pôsobenie tradičnej krásy v zmysle harmónie, 

proporcionality, idealizácie, symetrie atď. Ale tu poukazujem iba na časti obrazu, nie na obraz ako 

celok. Podľa môjho názoru sa v tradičnej konvencii za krásne diela považujú také, ktoré čo najviac 

vynikajú mimetickým zobrazovaním objektov so všetkými fyzikálno-opticko-perspektívnymi vlast-

nosťami (tiene, jemné prechody svetla a tieňa atď.). Aj preto by mnohí ľudia nepovažovali Šilleho 

obrazy za krásne, pretože farebné plochy na jeho obrazoch sú plošné, neobsahujú takmer žiadnu ilú-

ziu, dojem perspektívnej hĺbky priestoru (resp. diaľky). Sú zobrazené schematicky plošne – „komixo-

vo“. Perspektívne žiadna časť obrazu nedominuje ani nevystupuje dopredu. Je tu slabé perspektívne 

rozlíšenie – iba na základe odtieňov, medzi ktorými nie výrazná variabilita ako napríklad svetlé nebo 

a sýtozelená tráva. Jedná sa tu skôr o kompaktnú jednoliatosť farieb. Preto dané dielo nie je objektív-

ne krásne ani po formálnej stránke ani po obsahovej, pretože my ľudia máme skúsenosť 

s príjemnejšími podnetmi vplývajúcimi na naše zmysly – myslím tu napríklad vnímanie skutočnej 

perspektívy vlastnými očami v prírode ako recipovanie panorámy, západu slnka a pod. Nemôžeme 

však povedať, že sa v nami interpretovanej maľbe nenachádza žiadna stopa krásy. Nachádzajú sa isté 

prvky alebo atribúty, bez ktorých by nás nezaujala – napr. dobré kompozičné rozloženie znakov 

a obrazov, kompaktnosť a zladenosť sýtych farieb a pod. Malým deťom (do piatich rokov) by sa však 

tento obraz páčil vďaka pestrým, aj keď plošným farbám, pretože malé deti nemajú také skúsenosti 

ako dospelí – deti nevnímajú jemné prechody valérov farieb a reagujú na základné pestré farby a ich 

kontrasty.  

Význam danej maľby Sleeping water IV. / feeding vidím v tom, že ak niekto dospeje k podobnej 

interpretácii ako ja, môže sa zamyslieť a odniesť si ponaučenie z minulosti. Záleží to však od zaujatia 

postoja a následnej reflexie.  

Štúdia prostredníctvom analýzy a interpretácie daného diela ukázala prítomnosť existencie krásy aj 

keď v iných podobách a kontextoch ako v minulosti. Krása sa zo súčasného umenia nevytratila, ale sa 

iba modifikovala alebo „prezliekla“ spolu s vývojom doby a umeleckým prejavom.  
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Prílohy: 

Obrázok č. 1. 

 
Sleeping water IV. / feeding   

2015 /140 x 170 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/sleeping-water-feeding [17. marca 2015]. 
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Obrázok č. 2.  

 
Štátny znak Bulharskej ľudovej republiky z rokov 1971 – 1990 

Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Coat_of_arms_of_Bulgaria_ 

%281971-1990%29.svg [cit. 17. marca 2015]. 

 

Obrázok č. 3.  

 

 
 

Passion 

2014 /21 x 28 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/passion [17. marca 2015]. 
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Obrázok č. 4.  

 
Booom 

2013 /170 x 190 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/booom [17. marca 2015]. 

 

Obrázok č. 5.  

 
California  

2014 /21 x 24 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/california [17. marca 2015]. 
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Obrázok č. 6.  

 
Sleeping water III. ( acherontia atropos)  

2014 /140x170/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/sleeping-water-iii [17. marca 2015]. 

 

Obrázok č. 7.  

 
Potopa 

2013 /80 x 80 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/potopa [17. marca 2015]. 
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Obrázok č. 8.  

 
Hľadáme signál 

2014 /140 x 160 cm/ 

Dostupné z: http://eriksille.com/works/hladame-signal [17. marca 2015]. 

 




