
Pred niekoľkými rokmi som oslovila slo-
venských filmových amatérov, aby mi 
napísali niečo o sebe do zamýšľaného ka-
talógu tvorcov, ktorý som pôvodne chcela 
vydať pri príležitosti storočnice kinema-
tografie. Jaroslav Ondo mi vtedy o sebe 
napísal: Jaro Ondo, narodený 18. 11. 1964 
v mestečku Snina vo východo karpatskom 
regióne. Od malička prejavuje záujem 
o prírodu, spoločenské nezrovnalostí 
a otázky intímneho nenažívania a snaží sa 
nájsť podstatu týchto i ostatných úkazov. 
V roku 1985 končí dráhu traktoristu - me-
chanizátora, v roku 1992 začína dráhu uči-
teľa po absolvovaní štúdia na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Prešove v odbore výtvarná výchova - pe-
dagogika. V tom istom roku sa mu narodí 
dcéra Eva-Mária a presne o dva roky ne-
skôr, v ten istý deň, syn Viliam. Jaroslav 
Ondo pracuje a hľadá podstatu naďalej.“ 
Našťastie sa Jaroslav Ondo rozhodol, 
že nás o postupoch a výsledkoch svoj-

ho bádania, hľadania a skúmania bude 
informovať prostredníctvom filmu. 
Robí to podobne ako napísal o sebe - 
s trochou sebairónie, s trochou nadsázky, 
s trochou humoru a trochou filozofie. Ako 
píše, pôvodným povolaním je výtvarník, 
nepíše však o tom, že je mnohostranný 
umelec, takmer renesančný človek.
 
Okrem vedenia traktoru ovláda aj hu-
dobné nástroje, hlavne gitaru, je aj lite-
rárne činný, hrá, spieva, maľuje. Prav-
depodobne túžba využiť všetky tieto 
danosti v jednom umeleckom druhu ho 
priviedla k filmu, o ktorom sa hovorí 
v učebniciach, že je syntetickým umením, 
spájajúcim všetky ostatné druhy umenia. 
 
Nezačínal ako nejaký trochár, skrom-
ne, malými filmovými útvarmi, ale vo 
veľkom štýle, hneď celovečerným hra-
ným filmom... a Boh stvoril muža. Na ce-
loštátnej súťaži v Prešove v roku 1993 
boli problémy už v predvýbere, pretože 
propozície odporúčali  dĺžku filmu 20, 
prípadne 30 minút a jeho film mal 65 mi-
nút. Problémy pokračovali aj na podujatí. 
Propozície dovoľovali, aby sa na náklady 
usporiadateľa zúčastnil jeden, maximálne 
dvaja autori na jeden film. Ich prišlo päť 
alebo sedem. Mala som dojem, že prišiel 
celý filmový štáb aj so svojím Fun klubom. 
Samozrejme, všetko dopadlo veľmi dobre 
- film Jaroslava Onda a Jozefa Božu získal 
Hlavnú cenu. Už názov napovedá, že išlo 
o odkaz na film popredného francúzskeho 
režiséra Rogera Vadima s B. Bardotovou 
v hlavnej úlohe ...a Boh stvoril ženu. Film 
chcel byť, podľa slov autora, „paródiou“.

O rok vo filmovej tvorbe pokračuje 
osobnou výpoveďou telesne postihnu-

PhDr. 
ZUZANA 

ŠKOLUDOVÁ 
„Jaroslav 

Ondo - pokus 
o portrét 
autora“
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Čas videa. Časopis pro neprofesionální filmovou a televizní tvorbu.
Roč. VI., č.2.  Květen 1999



skupenia DE PROFUNDIS (Jozef Boža, 
Pavol Tarasovič, Jaroslav Ondo spolu 
s Jurajom Mandelom), ktorú som pri-
pravila v Národnom osvetovom centre 
v Bratislave a na ktorej boli okrem vý-
tvarných prác a fotografii aj filmy 
a na vernisáži znela ich hudba, ukážka 
z literárnej a divadelnej tvorby.
 
Určite toho Jaroslav Ondo vytvoril viac, 
píšem však len o tom, čo som videla, po-
čula, čítala a zažila. Ak by som ho mala 
charakterizovať jedným slovom, asi by 
som povedala: živel.
 
Ale hneď dodávam, že radšej živel 
a problémy, ale dobré filmy, než bez-
problémovosť a slabšie filmy. Kiež by sa 
Jaroslav Ondo aj s Jurajom Mandelom 
a s ostatnými jeho priateľmi a blízkymi 
naďalej vzájomne inšpirovali a vytvárali 
zaujímavé filmy a umelecká diela, aby sme 
sa my, diváci, mali na čo tešiť.

tého chlapca z Integračného zariade-
nia KOR-GYM v Hertníku, kde Jaroslav 
Ondo určitý čas pôsobil ako pedagóg. 
Film získal na súťaži v Žiari nad Hronom 
v roku 1995 Hlavnú cenu a Cenu diváka. 
Úspechy u odbornej poroty aj u divákov 
možno pripísať jeho schopnosti tú podsta-
tu, o ktorej vo svojom príhovore hovorí, 
že po nej pátra, že ju vie presne postihnúť 
a aj presne pretlmočiť vo filmovej reči. 
Jeho vývoj pokračoval ďalšími filmami 
Ľahneš a ideš, Jednoducho Malária spolu 
s Jurajom Mandelom, ktorému Jaroslav 
Ondo podľa jeho slov, za veľa vdačí. Ďal-
ším hraným filmom Posteľ a minútovým 
filmom Cyclesútra (autor: J. Mandel, 
J. Ondo ako herec), ktoré nás reprezen-
tovali na UNICE ’98,.

Ak by mal byť obraz o Jaroslavovi On-
dovi komplexnejší, mala by som spome-
núť aj jeho koncert spolu s jeho priateľ-
mi hudobníkmi na CINEAME v Bardejove 
v roku 1996 a výstavu umeleckého zo-
skupenia DE PROFUNDIS -  Jozef Boža, 
Pavol Tarasovič, Jaroslav Ondo spolu 
s Jurajom Mandelom, ktorú som pri-
pravila v Národnom osvetovom centre 
v Bratislave a na ktorej boli okrem výtvar-
ných prác a fotografií aj filmy a na verni-
sáži znela ich hudba, ukážka z literárnej 
a divadelnej tvorby. Vývoj vidno aj v tom, 
že začínal so šesťdesiatpäťminútovým 
filmom a jeho zatiaľ posledný film nemá 
ani päť minút.
 
Ak by mal byť obraz o Jaroslavovi On-
dovi komplexnejší, mala by som spome-
núť aj jeho koncert spolu s jeho priateľ-
mi hudobníkmi na CINEAME v Bardejove 
v roku 1996 a výstavu umeleckého zo-
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JARO ONDO
„ I LOVE THIS WORLD“

Born on November 18, 1964 in a town 
called Bardejov in Eastern Slovakia. Jaro 
Ondo‘s love for art began at an early age, 
where he was nurtured by the rich historic 
culture of this medieval town.

Jaro Ondo‘s artistic expression came to 
full bloom at the University of P.J Safarik 
in Prešov, where he studied teaching and 
the fine arts. In 1992, Ondo‘s graduate 
work „The Artistic Poster of 20th Century“ 
brought him great success.

He entered his professional career as 
an artist focusing on poster creation, 
graphics and drawings. Later he dedica-
ted himself to teaching mentally handicap 
children using art-therapy. At that time he 
began to incorporate other media into his 
work, including production of non-com-
mercial films and his own folk- blues mu-
sic. In 1997, Ondo received an award from 
the Slovakian government for his outstan-
ding creative work and was awarded for“ 
The Best Artist of the Year“.

In 1998, he was offered a post as Assistant 
Lecturer of Fine Arts at Prešov University, 
where he is now well established.

Jaro Ondo insists that the diversity of his 
artistic work cannot be specified or di-
vided into time periods as we often see 
it among other artists. He rather look at 
his work as a whole. In all his pieces he 
aims to depict a humorous or ironic view 
of human desires and drives. His Oil pa-
intings represent his understanding of 
other peoples‘ experiences, feelings and 
opinions. Similar values are expressed in 
his drawings, graphics and watercolors. 
The main motive in his work is a given 
person, the hero coming out of everyday 
fight with himself and his environment. 
He respects every aspect of humanity.

Jaro Ondo is a philosopher, „laugh upon 
the seriousness of nonsense at the same 
time be able to ponder upon apparent 
foolishness“.

His work has been exhibited in the Czech 
Republic, the Slovak Republic, Poland, 
Hungary and Austria.

Art. 
Furniture. 

Gallery.  
Miami, USA 

2002
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Jaro Ondo privítal ukončenie tyranie (na 
základnej vojenskej službe) a tešiac sa 
z pokoja vrhol sa do štúdia na vysokej 
škole. Bol vďačný životu, že mu dal mož-
nosť študovať to, čo chcel a čo ho naozaj 
bavilo. Svoju vďačnosť premieňal v chuť 
pracovať, pracovať na sebe, na svojom 
talente, na obrazoch. Jeho diela a jeho 
talent boli oceňované uznaním. Vďaka 
tomu a zároveň vďaka pocitu naplnenia 
vedel, že to čo robí, robí správne.

Oslovila ho maľba. Jeho momentálnym 
snom je namaľovať sériu obrazov. Svoj štýl 
obmieňa podľa toho, či robí maľbu alebo 
kresbu alebo niečo iné a tiež podľa nálady 
a momentálnej potreby. Rozmanitosť jeho 
tvorby je tak značná, že na výstave kde vy-
stavoval len on, sa ľudia pýtali koľko auto-
rov tam momentálne vystavuje. Jaro Ondo 
je človek optimistický s veľkým zmyslom 
pre humor. Radosť z maľovania, ihravosť 
a humor je vidieť v jeho práci. Vo svo-
jich výtvarných dielach sa snaží 
s vtipom úsmevne podať svoje postrehy 
z dnešného sveta. Dá sa povedať, že jeho 
obrazy sú fejtónovou kritikou, či „kari-
katúrou“ spoločenských problémov (Na 
kráľovskom dvore, Naše deti sú krásne. 
Ľúbim naše divadlo. Ľúbim tento svet, Po-
sledný sud,...).

Napríklad obraz Na kráľovskom dvore 

zobrazuje hierarchiu vládnucej rodiny, 
kde najmocnejšia a najväčšia je žena, 
starajúca sa a zároveň určujúce smer 
bytia. Na nohách jej sedí šašo a on drží na 
rukách najmenšiu postavičku - kráľa. Kráľ 
ako dôležitá vodcovská postava v krajine 
bol v minulosti zobrazovaný väčšinou ako 
mocný vládca, stojaci so zbraňou v ruke 
alebo na koni. Ak boli na obraze prísluš-
níci rodiny, tak musel sedieť, aby jeho 
veličenstvo dominovalo na obraze. Na 
obraze Na kráľovskom dvore je to však 
naopak. Kráľ je ten najmenší a dokonca 
šašo je väčší ako on. Ďalším obsahovo 
a formálne podobným obrazom je Naše 
deti sú krásne. Zobrazuje motýliu rodi-
nu sediacu na kvete. Motýľ je stvorenie 
krásne, teda aj motýlí rodičia sú krásni. 
Medzi nimi je zložené ich dieťa - čierna 
chlpatá húsenica. Obraz poukazuje na 
mylné myslenie mnohých rodičov - ak 
my sme krásni, aj naše dieťa musí byť 
krásne. Nie vždy tomu tak je. Tiež záleží 
na subjektívnom názore na krásu.
 
Najobľúbenejším dielom Jara Onda, kto-
rému sa teší, je obraz Posledný sud. Obra-
zová anekdota vznikla zo slovnej hračky. 
V kresťanskom svete obávaný posled-
ný súd zmenil odstránením dĺžňa na al-
koholický ošiaľ z nedostatku zlatistého 
moku. Týmto ošiaľom sa nechali strh-
núť rôzne postavy z kresťanského sveta 
(anjeli, čerti, kňazi, božská ruka, Adam 
a Eva,...), zo sveta umeleckého (Hamlet, 
hudobníci, maliar,...), či dokonca spravod-
livosť s váhami a šatkou na očiach, zubatá 
s kosou, doktor s pacientom, amor a sa-
mozrejme pospolitý ľud stojaci v rade ča-
kajúc s dúfaním, že sa možno aj im ujde. 
Je to vtipná obrazová metafora hovoriaca 
o tom, že aj tí čo vodu kážu si občas dajú zo 
zakázaného vínka. O tomto obraze hovorí 
Jaro Ondo ako o diele, ktoré je „ondovské“.

JÁN ČORBA
„Jaro Ondo 

filmový 
nadšenec“
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Jaro Ondo - filmový nadšenec. Diplomová práca. Akadémia umení v Banskej Bystrici. Fakulta dramatických umení.
Katedra dokumentárnej tvorby. Banská Bystrica 2009



Slovenská Superstar Katarína Koščová 
vydala letos v lednu CD Nebotrasenie, na 
kterém ve spolupráci s dalšími umělci, 
různé druhy umění.

Jejím zatím posledním počinem bylo CD 
Nebotrasenie, na kterém spojuje tato 
rodačka z Prešova prvky swingu, jazzu 
a poetických šansónů. Melodické spo-
jení příjemného hlasu, lehkých textů 
a rytmických tónů, které vyústilo ve velmi 
příjemný zážitek z poslechu. Navození 
naprostého klidu je okamžitou reakcí, je 
dokonce možné, že vás hlas Katky Koš-
čové ukolébá tak, že dokonce usnete. To 
ovšem nebude následkem toho, že by vás 
to tak znudilo, ale toho, že neměnný tón 
hlasu a jemný rytmus mají takovou moc.
CD kataríny Koščové Nebotrasenie je so-
učástí kompletu, kde se setkávají tři směry 
umění. Krom Katčina zpěvu komplet obsa-

huje sbírku básní od Michala Baláže, které 
jsou doplněny ilustracemi výtvarníka Jara 
Onda.

Musím říst, že je to velice podařené spo-
jení. Kdo by nechtěl poslouchat příjemnou 
muziku a k tomu si číst trochu zvláštní 
básničky trochu zvláštního básníka? Je 
to opravdu úsměvné. Hudba vás uklidní, 
básničky rozesmějí a doplňující ilustrace 
buď vyděsí nebo donutí k přemýšlení typu: 
Co to má být? Co mi to připomíná?

JANA 
SLEPIČKOVÁ 

„Katarína 
Koščová s 
podivnými 

básničkami 
Michala 
Balaže“
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Nebotrasenie ponúka okrem hudby aj bás-
ne a ilustrácie k piesňam. Ako si prišla na 
nápad spojiť tieto rôzne formy umenia?

„Mala som chuť spraviť to celé inak. 
Nechcela som len nasúkať cedečká do 
umelohmotného obalu. Veľmi sa mi páči 
prepájanie rôznych druhov umenia, aj 
niektoré naše koncerty sú popretkávané 
autorským čítaním alebo výstavou obra-
zov. A čo sa albumu týka, v podstate išlo 
o nápad, ktorý vznikol za dve sekundy. 
Od začiatku som vedela, koho oslovím na 
spoluprácu. Vedela som, že to bude Jaro 
Ondo a Michal Baláž.“

Väčšinu textov ste si napísali sama, no 
zároveň ste zverejnili aj otvorenú výzvu 
textárom a nechali ich diela posudzovať 
ľuďom, ako je Jiří Suchý alebo Ľubomír 
Feldek. Ako to vzniklo?

„Vzniklo to v súvislosti s tým, že súčasťou 
bookletu je zbierka básní môjho kamaráta 
Michala Baláža. Prišlo nám, že z piesní 
sa vytráca poézia. Tak sme sa rozhodli 
pokúsiť nájsť nejaké nové talenty. S Mi-

šom sa poznáme už roky. Textoval pre 
mňa aj na predchádzajúcich albumoch 
a povedala som si, že je škoda, že o ňom 
ľudia nevedia. Vydávať samostatne básne 
debutantov je skoro vždy problém, toto sa 
mi zdalo ako jeden spôsob, ako dostať jeho 
verše k ľuďom. A keďže sa mi vždy páčili 
aj výtvarne spracované básnické zbierky, 
dohodli sme sa, že do bookletu ešte dáme 
aj diela maliara Jara Onda.“

JANA 
ŠLINSKÁ
„Tá, čo 

odmietla byť 
superstar“
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https://kultura.sme.sk/c/4336320/ta-co-odmietla-byt-superstar.html#ixzz5X4I21KEB



Vernisáž Jaroslava Onda začala minulý 
štvrtok pesničkou Ivana Mládka.

„Prečo takáto pieseň hneď na začiatku 
vernisáže? Pretože dnes otvárame výsta-
vu autora, ktorý humor a ironický podtext 
vo svojej tvorbe programovo predstavuje,“ 
uviedol autora na začiatku vernisáže ria-
diteľ Šarišského múzea František Gutek.
Jaroslav Ondo ukončil štúdium výtvarnej 
výchovy a pedagogiky na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v roku 1992. Pred niekoľ-
kými rokmi získal titul PhD. Momentálne 
pôsobí ako odborný asistent na Kated-
re výtvarnej výchovy Inštitútu hudobnej 
a výtvarnej výchovy na Filozofickej fa-
kulte Prešovskej univerzity. Žije a tvorí 
striedavo vo Veľkom Šariši a v Bardejove. 
Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, kresbe, 
fotografii a nekomerčnému filmu.

„Prečo prekoncepty? Z pohľadu človeka, 
ktorý sa venuje pedagogike je to niečo, 
s čím vychádzame do kolektívu, čo by 
sme chceli predstaviť alebo čím by sme 
sa chceli nejakým spôsobom prejaviť. 
A potom to, čo už vytvárame spolu v ko-
lektíve, sa volá koncept,“ vysvetlil Ondo 
návštevníkom tému svojej výstavy.

Súčasťou výstavy obrazov Prekoncepty, 
namaľovaných technikou akryl- olej, je 
aj samostatná séria obrázkov Pinocchio 
club a niekoľko fotografií.

„Pinocchio club je výstava obrázkov o Pi-
nocchiovi. Myšlienka darovania života 
alebo túžba mať niekoho pri sebe, presne 
ako v príbehu Pinocchia, je podľa mňa 
veľmi silná,“ prezradil autor. Podľa Jara 
Onda je pre progresívnych, moderných, 
súčasných autorov závesný obraz nie-
čo zastarané a považujú ho za prežitok. 
„Mám na závesné obrazy odlišný názor 
a myslím, že to tak nie je. Táto forma odo-
vzdávania informácií patrí k bežným sú-
častiam našich vyjadrovacích možností,“ 
dodáva Jaro Ondo.

MÁRIO 
HUDÁK

„Pinocchio a 
Prekoncepty 

Jara Onda 
zaujali 

Bardejov-
čanov“
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Pinocchio a Prekoncepty Jara Onda zaujali Bardejovčanov
Mario Hudák, Korzár, 15.5.2015



„Chýba mi v umení humor, pričom nejde 
mi až tak o to, aby som sa silil do takej po-
zície a vypĺňal medzeru. Skôr prezentujem 
svoj vnútorný bytostný pocit,“ konštato-
val pre Veľkošarišan počas vernisáže 19. 
apríla. Išlo o logické vyjadrenie na margo 
toho, čo návštevník výstavy má príležitosť 
vidieť. Teda diela s viac-menej ironickým 
podtónom.

J. Ondo si však nemyslí, žeby humor bol 
„oblasťou výsmechu“, ale je to uhol pohľa-
du tvorcu na svet. „Humor je celkom vážna 
vec. Čo sa má robiť vážnejšie ako humor?“ 
zafilozofoval si. Presne v intenciách týchto 
jeho slov je napr. obraz Posledný sud.

JOZEF 
JURČIŠIN

„Menej 
vážne 

ako uhol 
pohľadu 

Jara Onda“
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Jozef Jurčišin, Menej vážne ako uhol pohľadu Jara Onda 
Veľkošarišan, 2016



Výtvarník Jaroslav Ondo z Veľkého Šariša 
prezentuje svoju tvorbu v prešovskej Ga-
lérii Átrium. Výstavu nazvanú V starých 
rámoch s podtitulom maľba - kresba - 
fotografia.

Medzi vyše 30 vystavenými dielami domi-
nuje maľba. Autor predstavuje svoju novú 
tvorbu, ale k niektorým starším témam, 
ktoré pôvodne vznikli ako kresby, sa opäť 
vracia a nanovo ich spracoval akvarelom. 
Inšpiruje sa tak starými príbehmi, ktoré 
pokračujú v novej podobe.

Jeho diela sa dajú nazvať aj výtvarnou 
satirou.

„V maľbe mi chýba humor, ‚nadsádzka‘. 
Snažím sa do svojej tvorby vniesť tento 
prvok, ale divákovi ponúka iba jeho vľúdnu 
podobu,“ uviedol autor výstavy.

Jeho obrazy majú aj zaujímavé názvy, kto-
ré podnecujú diváka k filozofovaniu, prí-
padne mu nastavujú aj krivé zrkadlá. Me-

dzi popismi je obraz pomenovaný Hriešna 
Mária Magdaléna a kameň, ktorý nebol do 
nej hodený... V jeho výbere na túto výstavu 
prevláda figurálna tvorba. Pri maľovaní 
používa akryl aj olej, ale osvedčila sa mu 
aj kombinácia olej podmaľovaný akrylom. 
Keď kreslí, preferuje ceruzu. Časť výstavy 
tvoria tiež fotografie, ktoré cielene štylizu-
je tak, aby podnecovali divákovu fantáziu. 
Je medzi nimi aj fotografia, ktorá vznikla 
na propagáciu prvého ročníka festivalu 
Jazz Prešov v roku 1992. Jaro Ondo totiž 
patril k štvorici nadšencov, ktorí stáli pri 
zrode prešovských „džezákov“.

Prezradil na seba, že jeho cesta k výtvar-
nému umeniu nebola priamočiara, pôvod-
ne sa vyučil v praktickom remesle, až po 
povinnej základnej vojenskej službe sa 
dal na štúdium výtvarnej výchovy a stal 
sa pedagógom. V súčasnosti pôsobí v In-
štitúte hudobného a výtvarného umenia 
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove.

Výstava V starých rámoch má v Galérii 
Átrium svoju premiéru. Vznikala dlho, lebo 
istou úpravou museli prejsť aj zaujímavé 
rámy. Autor do nich citlivo umiestnil sú-
časné diela.

TASR 
„Jaroslav 

Ondo otvoril 
výstavu 

V starých 
rámoch“

https://presov.korzar.sme.sk/c/20804987/jaroslav-ondo-otvoril-vystavu-v-starych-ramoch.html#ixzz5X43e2Hee
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