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Súčasné vizuálne umenie ponúka veľmi 
široké spektrum najrozličnejších ume-
leckých štýlov, smerov, a kategórií. Je tu 
na scéne veľká, prevažná časť umelcov, 
tvoriacich v trendových štýloch, spôso-
boch, a oveľa menšia skupina autorov, 
tvoriacich mimo týchto kategórií, zdalo 
by sa až programovo nereagujúcich na 
módne trendy, na najnovšie výkriky ume-
leckých vizuálnych počinov.

Jedným z takto tvoriacich umelcov je aj 
Jaroslav Ondo. Záber jeho tvorby je žán-
rovo dosť široký.

Najviac sa venuje kresbe, maľbe, fotogra-
fii, krátky hraný filmu, logotypu a grafic-
kému designu.

V kresbách sa prejavuje ako veľmi citlivý, 
talentovaný kresliar. Filozoficko psycho-
logické aspekty námetov pretavuje do 
eroticko abstrahujúcich foriem, často po-
pretletaných kompozícií, s jasnou štruk-
túrou a kompozíciou.

Maľba zaberá najobsažnejšiu časť jeho 
tvorby. Vychádza z figurálnej kresby dopl-
nenej raz ilustratívnym, naratívno humo-
ristickým obsahom tém, ktoré spracúva 
s humanistickým láskavým pohľadom 
na súčasníka, raz až hlboko filozofickým 
mementom, s dôrazom na základné ľud-
ské mravné hodnoty. Irónia, sarkazmus, 
je vždy podfarbená humorom, ktorý je 
umelcovým podstatným krédom. V ab-

straktnejších obrazoch, olejoch na plátne, 
skúma priestorové, formálne možnosti 
vyjadrenia sveta. Zaujímavou sériou ob-
razov na tému Maliar a jeho dielo autor 
humorne a originálne komentuje intím-
ny svet umenia, divákovi zvyčajne ne-
známeho, no o to príťažlivejšieho. V sérii 
Pinocchio autor podáva známy obraz 
rozprávkovej postavy v nečakaných, na 
prvý pohľad absurdných súvislostiach. 
Nov skutočnosti mu ide o sebareflexiu  
so širším etickým pôsobením. Sebairónia 
a humorný nadhľad, iná prekvapivá per-
spektíva, uhol pohľadu, toto sú základné 
východiská jeho tvorby.

Fotografia Jara Onda má rovnaké eticko 
morálne, humanistické posolstvo. Naj-
viac na mňa pôsobia čiernobiele portréty 
umelcov, pedagógov výtvarného umenia. 
Empatické vycítenie psychológie portré-
tovanej osoby, jednoduchosť a vyváženosť 
svetelnej kompozície, hĺbka pohľadu do 
duše človeka umelca. V aranžovanej fo-
tografii využíva svoje výdobytky z maľby 
a kresby, ako vždy s príznačným humo-
rom, priamosťou a čistotou výrazu.

Grafický design Jaroslava Onda vychádza 
z jeho prirodzenej kaligrafickej dispozí-
cie, rukopisu, a následnej  morfologickej 
transformácie. Hravý moment, pointa, 
kontrastné i harmonické tvaroslovie, to 
sú typické atribúty autorovej grafiky.

Dielo a súčasná tvorba Jaroslava Onda sa 
vymedzuje v slovenskom vizuálnom umení 
svojím silným etickým apelom, charizma-
tickým humorom, klasickou remeselnou 
kvalitou podania, nápaditosťou, a najmä 
solídnym, poctivým východiskom v tvorbe 
i pedagogickej umeleckej činnosti.

Prešov 7.XII.2018     
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Jaro Ondo v Portfóliu „Menej vážne“ pred-
stavuje výber zo svojej tvorby. Z oblasti 
kresby, maľby, fotografie a v dosiahnu-
tiach v krátkom neprofesionálnom filme. 
Názov predstavovaného portfólia si poži-
čiava z jednej zo svojich posledných vý-
stav. „Menej vážne“ sa mu zdá ako vhodná 
definícia pre svoj postoj k snahe tvoriť viac 
veselé príbehy aké sú vhodné k videniu na 
bežných výstavách v súčasnom výstav-
nom dianí. Sám v úvodnom texte priznáva, 
že komickosť sa nedá riadiť a naplánovať, 
určitými princípmi sa predsa len riadi.

Dojem z jeho obrazov je pravdepodob-
ne nutné nechať na každého recipienta 
zvlášť, nemožno mu uprieť snahu, aby 
práce niesli určitý náboj príbehu, satiry a 
irónie. Týka sa to hlavne fotografických 
a maliarskych prác, nevynímajúc filmové 
pokusy. Nekomerčnosť v audiovizuálnej 
tvorbe dovoľuje určitú slobodu vo voľbe 
a spracovaní námetov. Z techník je pre 
neho najzaujímavejšia maľba olejom, 
podmaľovaným akrylovými farbami. 
V predstavovaných prácach sú aj akva-
rely. V kresebných technikách preferuje 
prácu s ceruzami, tu je aj podiel humoru 
najmenej zastúpený. Linka má pre neho 
skôr abstrahujúci význam. Vo fotogra-
fických vyobrazeniach sa cyklicky vracia 
k biblickým témam ironizujúc ich mora-
lizujúci odkaz. Ako sám uvádza, verí, že 
v znesiteľných etických hraniciach. Por-
tfólio predstavuje pomerne kompaktný 

pohľad na výtvarnú činnosť Jara Onda, 
napriek tomu, že v sebe zahŕňa práce 
z rozmedzia niekoľkých desiatok rokov.

Jednou z jeho posledných výstav pod ná-
zvom „V starých rámoch“ chcel možno 
potvrdiť, že príbehy s možným nádychom, 
či podtextom vtipnej pointy sú klasickou 
disciplínou a patria k dlhodobejším for-
mám na výtvarnej scéne. Podobne ako 
ilustrácie humorných textov, komiksov, 
kreslených vtipov, pamfletov a pod.

Výnimkou v jeho tvorbe nie sú ani „vážne“, 
či filozofickejšie námety. Autor akoby si 
uvedomoval, že komédia je súčasťou žán-
ru drámy, a nie vždy všetko v živote, ako 
aj v tvorbe vvusťuje do záveru v ktorom 
sa môžeme nad všetkým zasmiať. Vďa-
ka spoločnému, či príbuznému rukopisu, 
technikám tvoria tieto viac vážne témy 
celok s menej vážnymi. Mnohé nie je pone-
chané na vnímateľa týchto obrazov – Jaro 
Ondo rád približuje zaumienené názvami 
svojich obrazov: Jedného z hercov to vza-
lo. Hriešna Mária Magdaléna a kameň, 
ktorý nakoniec nebol do nej hodený. Ježko 
podnikateľ. Reakcia Junga na Freudovo 
vysvetľovanie sna a ďalšie.

Ako už bolo povedané, všetko ďalšie 
ostáva na pozorovateľovi, vnímateľovi 
obrazov, či menších obrázkov, alebo tých 
pohyblivých. Súčasné umenie poskytuje 
širokú škálu výtvarných prejavov. Dalo 
by sa povedať, že tvorba Jara Onda je 
protichodná konceptuálnemu, akčnému 
umeniu, či hľadaniu výrazu a myšlienky 
v performance. V tejto chvíli to však nie je 
podstatné. Každý pokus o kreativitu patrí 
do spoločného hľadania určitej vrstvy ľud-
ských hodnôt.        
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