
Kresba sa môže priznať k začiatkom svojich stôp.

Maľba môže byť dúhou i dohodou o nej.

Fotografia môže nájsť, objaviť, stratiť  všetko aj nič.

Film môže byť “viac múch jednou ranou”, alebo viac pohladení jedným 
pohybom.

Humor môže zažiť krízu po tom, čo kvantoví fyzici položia na stôl 
vysvetlenie všetkého zmeraného jednou holou vetou.



Predstavenie portfólia vyplynulo z pri-
rodzeného záujmu zosumarizovať časť 
tvorby, ktorá  unikla zabudnutiu s priči-
nením  málo aktívnemu zmyslu pre ar-
chiváciu zhotovených obrázkov. Niečo sa 
predsa len podarilo zachytiť, hlavne po 
roku 2000. Množstvo prác vytvorených 
pred týmto obdobím  sa nachádza u ma-
jiteľov, súkromných zbierkach, inštitú-
ciách. Dostať sa k nim a nasnímať ich by 
vyžadovalo zatiaľ nerealizovateľne veľa 
času a energie. „Menej vážne“ poskytuje k 
nahliadnutiu iba malú časť tvorby. Stovky 
prác žiakov a študentov, obrovská odme-
na životného hľadania, ale i praxe sú na 
týchto stránkach zastúpené iba niekoľ-
kými zmienkami.

Tak je to správne. Obrázky majú svoj 
osud, možno stále vyvolávajú úsmev 
a potešenie. Práve potešenie z osudov – 
príbehov bolo prvým impulzom pre ich 
vznik. Miroslav Horníček kedysi vravie-
val, že humor nie je uhol výsmechu, ale 
jeden z uhlov pohľadu. Mnohé z týchto 
príbehov sú cítené týmto uhlom, jedným 
z mnohých.

Je mi ľúto, že Slovensko je postihnuté 
niekoľkými závažnými onemocneniami. 
Napríklad neúctou ľudí k sebe a „hrou 
na najväčšieho.“ To, čo predvádzajú naši 
tzv. predstavitelia politického života 
a tzv. orgány nestojí za zmienku dlhšiu 
ako táto veta. V tzv. kultúre to nie je inak.

Veľká časť populácie je následkom týchto 
a iných diagnóz neschopná vnímať medzi 
začínajúcimi, záujmovými, amatérsky-
mi, nekomerčnými, neprofesionálnymi 
tvoriacimi ľuďmi zanietených nadšen-
cov ako spolu rozprávačov našich dejov. 
„Nadšený“ - amatérsky môže byť ďaleko 
od aktivít niekoho, kto „je hrdý na to, že 
nevie“, tvorí v neochote, či deštrukčnom 
zámere. Od čias, keď sa inovatívne obdi-
vuhodné a majstrovské diela začali hod-
notiť adekvátne obdivuhodnými čiastkami 
peňazí došlo k zmene tým, že tento čas  
sublimoval s dobou v ktorej sa nadhodnotil 
v obrazoch revolučný, bezobsažný pseudo 
intelekt. Hodnotený mnohými „teoretik-
mi a znalcami“ tak vysoko. Dekadencia 
z obsahovej zložky prenikla veľkou časťou 
samotného umeleckého života. Nasledo-
valo: maľujme, tvorme čo najmárnivejšie, 
najnezrozumiteľnejšie. Vyzretý intelekt 
geniálneho tvora - človeka 21. storočia 
sa predsa nemôže rozplývať vo výstavnej 
sále nad niečím prvo, druho plánovým. 
Rozbime, roztrepme niečo zo sadry, be-
tónu a tehly a nasypme to na kopu a po-
prskajme farbou. Predsa súčasný umelec 
za to nemôže, že doba je tak strašná a on, 
rezonujúci žije v nezadržateľnom nutka-
ní strašiť taktiež. Áno, aj v mŕtvolných 
a chladných „artefaktoch“ sú fragmenty 
ľudských príbehov. 

Je zarážajúce, že prestávame rozlišovať 
rozdiel medzi pestovaním a plienením. 
Tvorba, maľovanie, tanec, spev z pote-
šenia opatrený úctou k slušnému životu 
a vôbec úctou k životu samotnému prináša 
pravdepodobne inak fungujúce práce, 
ovocie.  Tie, ktorých ambíciou je neplieniť 
fungujú tak, že priznávajú svoje nadšenia, 
bolesti, sklamania a túžby tak ticho, že ich 
vnímajú len tí, ktorí im venujú nezištnú 
pozornosť.

JARO ONDO 
„Slovo k 
portóliu“

5


