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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Subjektívne interpretácie dvoch výtvarných diel súčasnej slovenskej autorky a histo-
ričky umenia Jany Bodnárovej, Jan Vermeer: Čítajúce dievča (1657) a Wolf Vostell: 
Miss America/Miss Vietnam (1968) sú spracované ako emotívne lyrické impresie s vý-
razným zámerom zachytiť vizuálne kódy obrazu. Experimentálna poloha Bodnárovej 
hry s motívmi, ktoré priamo súvisia s povahou výtvarných diel, si vyžiadala určitú mie-
ru opisnosti a explicitnosti v celkovej výstavbe prózy. Prepis vizuálneho kódu do lite-
rárneho spracovania látky miestami umocňuje poetiku autorky, ktorá sa pohybuje 
v oboch oblastiach rovnocenne, pričom zvýrazňuje axiologický rozmer súčasnej žen-
skej prózy od obdobia 90. rokov 20. storočia. Významotvorné vrstvenie prózy napove-
dá o zásadnom vzťahu Bodnárovej práce s detailom. V konečnom dôsledku ide o vy-
jadrenie uznania a obdivu výtvarným umelcom a uvedomenie si miesta výtvarného 
umenia vo vlastnej literárnej tvorbe ako zdroja inšpirácie a jeho funkciu média, ktoré 
aktívne formuje Bodnárovej literárny potenciál. 
  
KľúčoKľúčoKľúčoKľúčové slovávé slovávé slovávé slová    

J. Bodnárová – J. Vermeer – W. Vostell – výtvarné umenie – literatúra – interpretácia – 
impresia 

 

SSSSubjektívne interpretácie – impresie – Jany Bodnárovej považujem za od-
vážne ponorenie sa do diela výtvarného umelca i odhaľovanie poetiky samotnej 
autorky pred čitateľom. J. Bodnárová pracuje s detailom, ktorý možno považo-
vať za základný spoločný prvok výtvarného umenia aj literatúry, podobne ako 
vzťah medzi autorom, dielom a príjemcom, fikciou a skutočnosťou, nízkym 
a vysokým a podobne. S čím menšou jednotkou J. Bodnárová pracuje, konštruk-
tívnym princípom na malom priestore literárnej impresie – črty, tým viac reali-
zuje viacnásobnú interpretáciu výtvarného diela, ktorá sa stáva základom na 
vznik literárneho diela. Literatúra a výtvarné umenie sú v tvorbe J. Bodnárovej 
úzko prepojené, navzájom sa prelína videnie autorky ako obdivovateľky maj-
strov výtvarného umenia a jej potenciál využiť obraznosť a farebnosť v rozvíjaní 
opisu, rozprávania a pri modelovaní charakterov postáv. 

J. Bodnárová do detailov rozpisuje nepatrné pohyby postáv, každodenné 
úkony, drobné podnety (napríklad náhodný zvuk). Vzniká tak priestor na vi-
zualizáciu textu prostredníctvom podrobného opisu, obrazných prirovnaní, 
uvedením farebných odtieňov. Detailmi autorka evokuje škálu meniacich sa 
nálad. J. Bodnárová svojím spôsobom vyjadruje uznanie výtvarnému umeniu 
ako zdroju inšpirácie pre vlastnú literárnu tvorbu, čo je azda motivované fak-
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tom, že autorka samotná vyštudovala dejiny umenia. Lyrické impresie vyšli 
v zbierke krátkych próz Bleskosvetlo/bleskotma v roku 1996. 

 
Obrázok č. 1: Jan Vermeer: Obrázok č. 1: Jan Vermeer: Obrázok č. 1: Jan Vermeer: Obrázok č. 1: Jan Vermeer: Čítajúce dievčaČítajúce dievčaČítajúce dievčaČítajúce dievča (1657) (1657) (1657) (1657)    
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Názov poviedky Mihotanie vyzdvihuje celkový lyrický dojem z obrazu Číta-
júce dievča od holandského barokového maliara Jana Vermeera, korešpondujú-
ceho s atmosférou výrazného kontrastu svetla a tieňa obrazu. Autorka reaguje 
na obraz kontrastným rozvíjaním motívov opisu a rozprávania. Príznačná bez-
časovosť Vermeerových obrazov je doplnená časopriestorovými faktami z ma-
liarovej biografie i poznatkami z histórie i dejín umenia, konkrétne z obdobia 
baroka 17. storočia (Schiedamská brána, vody kanála, uličky Delftu). J. Bodná-
rová využíva dané informácie a zároveň poviedku lyrizuje: 

 
„Hodiny na Schiedamskej bráne ukazovali o desať minút šesť. Na mihotavých odrazoch 
budov vo vodách kanála sa zľahka, ako v nežnom milostnom spojení, hojdali člny. Svetlo 
z oblohy vyšľahovalo čoraz nižšie nad strechami domov a vežami kostolov. Malátni chodci 
vstupovali do tieňov a svetiel miešajúcich sa uličkami Delftu v letnom podvečere.“ (Bod-
nárová, 1996, s. 92) 

 
Bodnárová nazve dievčenskú protagonistku menom skutočnej maliarovej 

sestry Geertruyd, názov obrazu hovorí o Čítajúcom dievčati. Sestra maliara na-
ozaj vypomáhala v rodinnej Mechelenskej krčme, dedičstve po otcovi. Poetický 
opis prvkov na obraze rozvíja autorka prostredníctvom vlastnej fantázie a pred-
stavivosti, pričom využíva svoj pozorovateľský talent a opätovne, tak ako vo 
svojich iných textoch, tematizuje konfliktné vzťahy medzi postavami. Autorka 
v poviedke predstavuje žánrový obrázok zo života maliara a jeho rodiny, akoby 
odkrývajúc bočný záves nazerala na realitu za ním. Jednoduché námety z bež-
ného života, ktoré maliar takisto uprednostňoval, nadobúdajú v Bodnárovej tex-
te vznešenosť náboženských výjavov: 

 
„Geertruyd roztvorila okno a chvíľu si obzerala zrkadlenie vlastnej tváre v tabuľkách skla 
zaliatych do olova. Červený záves prehodila cez okraj okenného rámu a jej svieža, dychti-
vá tvár, lemovaná po bokoch líc kučierkami a vlnkami zlatoryšavých vlasov vyzerala ako 
tvár hriešnej svätice pod baldachýnom“. (tamže, s. 92) 

 
Autorka umocňuje farebný opis (červený záves vidíme aj na Vermeerovom 

obraze, dievčina na ňom má takisto zlatoryšavé vlasy) fantáziou rozprávania 
(napríklad tvár Geertruyd sa rozprávačke vidí „dychtivá“, evokuje „hriešnu svä-
ticu“), interpretáciou obrazu vytvára nový umelecký artefakt. J. Bodnárová tak-
povediac maľuje slovami, domýšľavo a trpezlivo overuje dobové motívy a usilu-
je sa momenty zo života maliara vsunúť nerušene do tkaniny celkového útvaru 
a nenásilne podať svoj osobný historicko-umelecký pohľad na jeho tvorbu. Robí 
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tak dôkladne, až miestami explicitne, podobne ako kedysi maliar pracoval na 
svojich dielach: 

 
„Z Mechelenskej krčmy na Trhovom námestí sa začali rozliehať mužské hlasy a smiech. 
To sa asi rozchádzali predavači sleďov, kupci s hodvábom, obrazmi či iným tovarom. Ge-
ertruyd práve odhŕňala bočný záves, ktorý v lúčoch zapadajúceho slnka, vystreľujúcich do 
izby ako dráhy šípov zázračného lukostrelca, dostal citrónovozlatú farbu. Takmer rovna-
kú, ako mali rukávce a časť živôtika dievčaťa. Protestantsky prázdna stena v úzadí sa tiež 
namáčala v nánose toho žltozlatého svetla, ako keby bol mystický sviatok, ktorý sa svojou 
silou dotýka všetkého. Izba naraz pôsobila dojmom kulís krehkého divadla.“ (tamže, s. 92) 

 
Modelovanie svetla a tieňa na obraze je stimulom na plastické vykreslenie li-

terárneho priestoru v čase, východiskom na doplnenie otvoreného priestoru za 
oknom na obraze a rozhýbanie statického výjavu. Farebné konotácie poviedky 
sa takisto odvíjajú od svetlom prežiarenej predlohy (žltozlatá, citrónovozlatá 
farba). Podobnosť farebnosti oblečenia dievčaťa, závesu i steny odráža dobové 
presvedčenie maliarov o vzájomnom ovplyvňovaní farieb pri sebe stojacich ob-
jektov. Kritický odstup od emotívnej interpretácie obrazu dosahuje autorka 
označením priestoru obrazu kulisami divadla. 

Autorka podáva vlastný umelecký výklad hlavného motívu obrazu cez prí-
beh listu. Tradične sa list interpretuje ako ľúbostná aféra vydatej ženy, na čo má 
poukazovať symbol rozkrojenej broskyne na stole medzi ovocím. Aktualizovaný 
príbeh listu je akýmsi mostom medzi autorkou, maliarom, dielom a príjemcom. 
Bol napísaný pre maliara Vermeera neznámym mníchom, cez ktorého sa presa-
dzuje postoj autorky. Próza prezentuje akúsi tichú poctu maliarovi, ktorému sa 
dostalo uznania až dlho po smrti. Maliar akoby zvečnil vlastnú sestru, ako číta 
list určený preňho. Geertruyd tento list ukrýva a chráni, pre Vermeera zostáva 
jeho posolstvo neprístupné. List ukrýva výpoveď o nesmiernej hodnote jeho 
maliarskeho umenia. Téma tvorivej práce, autorstva, je pre Bodnárovú priesto-
rom na vášnivú diskusiu s maliarom i jeho dielom a kritickým hodnotením 
vlastného literárneho zápasu, zvýrazneného v protikladných výrokoch: 

 
„Je mi odopretý svet tvojich tichých postáv, ktoré sa vôbec nedotýkajú a sotva medzi se-
bou prehodia slovo. Tvoja miernosť sústredená sama v sebe, v pokojnom a bezpečnom pô-
vabe života. Ja meditujem o večnosti, ty o prúde času ako o prúde vody... Ty maľuješ obra-
zy, ja konštruujem myšlienky. Teba môžu pohltiť zmysly, mňa abstrakcia. Tvoj svet je ce-
lostný, môj rozložený... Ja milujem mužov, ty ženy...“ (tamže, s. 93) 
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Citácia na jednej strane potvrdzuje kunsthistorické vzdelanie autorky, na 
strane druhej naznačuje poetiku jej tvorby, akoby komparáciou výtvarného ar-
tefaktu a vlastného písania narátorka hľadala významy v rozdieloch jedného 
i druhého umenia. Pri vyjadrení pocty maliarovmu dielu autorka cituje aj de-
taily z iných obrazov, doplnením mozaiky poznatkami z osobného života Ver-
meera: 

 
„Všetko si pochopil. Tvar violy da gamba, bochník chleba, svetlo perly v uchu dievčaťa, 
v prúžku mlieka, telo sedliačky.“ (tamže, s. 93) 
„Jan mal rád, keď sa ženy v dome pozerali z okna, keď si pred zrkadlom zakladali na krk 
perly, keď ponárali prsty do kláves virginalu a do strún gitary.“ (tamže, s. 93) 
„Práve tak ako stoličky, záclony a bronzový luster sú veľkolepé, keď ich hladká Vermee-
rovo svetlo, aj človek akoby nebol terajší, ale večný: deva ešte vždy číta alebo sa aspoň do-
týka klapiek nástroja, maliar ešte vždy robí prvé ťahy štetcom na plátne na stojane.“ (Le-
vey, 1974, s. 200) 

 
Autorka upozorňuje na významné miesto ženských postáv v živote maliara: 

V texte sa spomína jeho sestra Geertruyd, manželka Catherine, matka umelca. 
Hravosť sujetovania cez množstvo výrazných prvkov podnecuje Bodnárovej 
rozprávačský potenciál. Záhadnosť je významný prvok, s ktorým autorka v tejto 
impresii pracuje, o čom svedčia viaceré motívy: Neurčitý zvuk, ktorý vyruší 
dievča z čítania listu, tajomstvo tohto neodovzdaného listu, motív jeho opako-
vaného čítania, otázka, či by sa maliar venoval aj náboženským témam, ak by sa 
mu dostalo viac uznania za jeho života (napríklad po prečítaní tohto listu). Bod-
nárová naznačuje, že sa Vermeerovi prisudzuje jeden výjav z Kristovho života 
(Kristus v dome Marty a Márie, 1655). 

Literárny priestor tvorí v širšom zmysle mestečko Delft, v užšom zmysle Me-
chelenská rodinná krčma a v najužšom ponímaní miestnosť, v ktorej sa začína 
i končí Bodnárovej putovanie do duše maliara: 

 
„Svetlo spájalo Janov svet v izbách bytu, ktorý neopúšťal, s uličkami Delftu pupočnou šnú-
rou.“ (Bodnárová, 1996, s. 93) 

 
Predloha výtvarného umenia je vďačným objektom na vizualizáciu textu, 

jedným zo základných princípov poetiky J. Bodnárovej. Autorka sa mohla 
oprieť o konkrétnu kompozíciu a farebnosť barokového artefaktu a preniesť ich 
do tvarov poviedky jednak priamo vykreslením známych prvkov obrazu, jednak 
vlastnou imagináciou domaľovať to, čo by sa mohlo diať za jeho rámom. Autor-
ka odvážne vstúpila dovnútra obrazu, aby sa prihovorila nielen čitateľovi a prí-
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jemcovi výtvarného umenia holandského baroka 17. storočia, ale aby viedla 
prostredníctvom fiktívneho listu rozhovor aj so samotným majstrom Vermee-
rom, pohybujúc sa na pomedzí nezávislého literárneho spracovania a odovzda-
ného vnímania krásy maliarskeho artefaktu. 

 
Obrázok č. 2: Wolf Vostell: Obrázok č. 2: Wolf Vostell: Obrázok č. 2: Wolf Vostell: Obrázok č. 2: Wolf Vostell: Miss America/Miss VietnamMiss America/Miss VietnamMiss America/Miss VietnamMiss America/Miss Vietnam (1968) (1968) (1968) (1968)    

 
Interpretácia tohto obrazu v próze J. Bodnárovej má názov Záhadný koniec 

miss Body Building. Bodnárová vychádza z filozofie umeleckej tendencie 20. 
storočia, známej ako hnutie fluxus, ktoré ruší tenkú líniu medzi životom a smr-
ťou, hľadá v umení spôsob života, prenáša umeleckú tvorbu do bežného života 



K transformácii výtvarného umenia do literatúry... 
    

    

262262262262    

(performance, happening). Bodnárová necháva obraz pôsobiť nielen na seba ako 
príjemcu moderného umenia, ale aj na postavy príbehu Aju a Ota, o čom svedčí 
prelínanie výtvarného a literárneho priestoru a vyúsťuje do grotesknej smrti 
krásnej Aji. 

Protagonistka Aja s priateľkou Mimou („teamerka“ jej posiela pohľadnicu 
z dovolenky na Floride) stelesňujú bezstarostný život a ideál krásy, aby Bodná-
rová zdôraznila kontrast povrchného/nízkeho oproti hlbokému/vysokému skry-
tého za vojnovými výjavmi v dolnej časti koláže: 

 
„Aja s Mimou predvádzajú každý štvrtok v obrovskom obchodnom dome novú konfekciu, 
dovezenú najčastejšie zo zámoria. (...) Aja okrem predvádzania novej, zväčša nevkusnej a sta-
romódnej konfekcie, pózuje občas ako fotomodelka na reklamné zábery...“ (tamže, s. 98) 

 
Hoci by Aja mala stelesňovať miss na plátne v hornej časti obrazu, ktorá za-

berá najväčší priestor pozadia, ona sa stotožňuje s mužom v centre, s ktorým ju 
spája aj fyzická podobnosť (krátke čierne vlasy). Bodnárová modelovaniu jej 
charakteru venuje najviac pozornosti: 

 
„Manekýnka hore je vraj Ajin portrét. Ale Aja sa odmieta stotožňovať s tou mondénnou 
blondínou. Aja má oveľa štíhlejšie telo, dlhé, pevné svaly, dobre vypracované body buil-
dingom. Minulý rok sa stala miss fitness v tomto kraji. A napokon Aja má vlasy čierne 
a chlapčensky ostrihané.“ (tamže, s. 99) 

 
Aja vystupuje z roly, ktorá jej bola určená a zaplatí za toto prekročenie vlast-

ných možností postupným rozložením a nakoniec zánikom. Krehká ilúzia do-
konalého života sa rozsype, tak ako jej vzťah s Otom, a skrytá realita, ktorej sa-
ma nerozumie, ale cíti jej emotívnu/evokatívnu silu a pravdivosť, ju pripraví 
o rozum: 

 
„Vietnamec v centre obrazu, ktorému ktosi zboku mieri do hlavy pištoľou, Aju úplne od-
pudzuje. Viac. Má z neho hrôzu a zmätený pocit. Vidí sa jej, že zúbožené oči popravova-
ného ju sledujú, kdekoľvek sa v izbe pohne.“ (tamže, s. 99) 

 
Je pozoruhodné, ako Bodnárová sieťou detailov odkazuje na pôvodný proto-

text a rozvíja ho do absurdného hyperbolického záveru. Cez rovinu vzťahov Aja 
– Oto, Aja – Mima, Aja – odsúdený muž na obraze, opäť odhaľuje svoju poetiku 
konštruovania textu so zámerom čo najdôkladnejšie zachytiť atmosféru vybra-
ného výtvarného diela, jeho viacvrstevnú kompozíciu, ironický efekt a nadča-
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sovú platnosť. Autorka zahrnie do prózy i svoj odborný kritický názor na pova-
hu umeleckého diela: 

 
„Údajne pôsobí inšpirujúco, vzrušujúco, chladne racionálne, burcuje fantáziu a desí.“ 
(tamže, s. 99) 

 
Autorka motívy z obrazu, ktorý umiestnila do spoločného bytu protagonis-

tov poviedky, rozvíja do príbehu. Vyumelkovaný svet hrdinov príbehu je mode-
lovaný v exponovanej polohe na klasickom protiklade ženského/emotívneho 
a mužského/chladného. Postavy stratili schopnosť čeliť životnej realite, keďže sa 
pohybujú vo falošnom sprostredkovanom priestore. Aja sa ocitla vo svete mode-
liek a bezduchých krások, kde je dôležité hlavne jej telo, duša akoby sa z nej 
vytratila. Oto prichádza o svoju osobnosť vo svete počítačových hier. Ich vzťah 
je nefunkčný a opätovné stretnutie s realitou, ktorú zastupuje Vostellov obraz 
na stene, má pre oboch fatálne následky – prázdna Aja prijme dušu/osud popra-
vovaného muža z obrazu a zabije sa, chladného Ota stretnutie so skutočnou 
smrťou šokuje a natrvalo poznačí. 

Aju obraz skutočne prenasleduje, popísala ho z druhej strany mileneckými 
vyznaniami, počuje z obrazu kvílenie, smiech a šepot, hlava muža sa mení hrou 
svetiel na ohlodanú lebku. Aja – aj ja – vstúpi do obrazu, stane sa súčasťou jeho 
príbehu, jeho kompozície. Hnutie fluxus sa opieralo aj o absurditu a expresív-
nosť dada umenia. Obraz Aju pohltí, výtvarný priestor prenikne literárnym 
a ovládne jeho postavy. Aja spácha samovraždu. Mŕtva Aja má rozhodené ruky 
a nohy presne ako výjav miss na obraze a „červenú škrabošku z krvi“ tak, ako 
miss na obraze má tvár sčasti zakrytú červenou škvrnou: 

 
„Vietnamec pozeral zúfalo na Aju. A manekýna hore zízala na ňu cez červenú škvrnu ako 
cez super okuliare šťastia. Jednou rukou mávala na večnú rozlúčku. Modrá a žltá farba vy-
volali v Aji vlnu melanchólie.“ (...) „Teraz si Aja trúfala prísť na dotyk k obrazu. Vojaci 
v dolnej časti ju nezaujímali. Boli príliš začiernení, príliš kolektívni. Teraz chcela iba jed-
no: Pozerať hlboko do Vietnamcových očí  a v triaške, ktorá sa jej zmocnila, pobozkať ho 
na tie pery v úškľabe úzkosti a prázdnoty. Keď odtrhla svoje ústa od jeho zaslzených úst, 
od mužovho dychu a od skla, hlaveň mierila na jej spánkovú kosť.“ (tamže, s. 100) 

 
Stretnutie virtuálnej reality (priestoru počítačových hier) s vojnovou temati-

kou je v ostrom protiklade s individuálnou smrťou človeka. Oto pracuje ako po-
čítačový grafik, elektronická realita je mu bližšia a prijateľnejšia, uprednostňuje 
elektronických priateľov a nepriateľov: 
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„Ešte radšej hrá počítačové hry, najradšej letecké simulátory. (...) Z vojen, ktoré má v hre k 
dispozícii, si okrem operácie Púštna búrka – Irak 91, najradšej vyberá vojny budúcnosti...“ 
(tamže, s. 99) 

 
Mužský protipól ženskej postavy je modelovaný pasívne. 
 
„Väčšinou leží, bledý, nehybný, vo vankúšoch, pije gin a počúva popovú hudbu.“ (tamže, 
s. 99) 

 
Aktivitu vykazuje vo virtuálnom priestore počítačových hier. Táto postava si 

dobrovoľne zvolila virtuálnu realitu za svoj životný priestor, v ktorom sa kom-
plexne realizuje (roky vymýšľa počítačovú grafiku, večne pije gin). Oto sa vyží-
va v hre na vojnu, prestáva si však uvedomovať rozdiel medzi hrou a realitou, čo 
sa prejaví na jeho osobnosti stratou charakteru, hrubým správaním – „udrel ju 
po líci,“ ignoráciou – „označí ju za hysterku,“ (tamže, s. 99). Nectitlivosť na utr-
penie je podobné so znecitlivením na násilie u vojakov, ku ktorým Ota autorka 
pripodobňuje. 

Bodnárová pracuje na malom priestore s aktualizáciou motívov prototextu, 
udržiava v neustálom napätí fikciu/nízke (hra na smrť pri hraní počítačovej hry) 
a realitu/vysoké (slávna fotografia človeka pred popravou, Vietnamca s pištoľou 
namierenou na spánok). Pôvodný výklad diela upozorňuje na sporný konflikt 
vo Vietname a dve odvrátené strany sveta tej istej spoločnosti. Tento vypätý 
okamih uprostred obrazu je ústredným problémom pri modelovaní vzťahov po-
stáv. 

Aja zastupuje na začiatku miss na obraze, dostáva sa do pozície muža na hra-
nici života a smrti zvrchu (partnerský vzťah Aji a Ota sa rozpadáva): 

 
„Aja mu vtedy povie všetko, všetko, aké to medzi nimi je: zmätené, studené, prázdne.“ 
(tamže, s. 100) 

 
Oto svojou vášňou k počítačovým hrám zastupuje pás vojakov v spodnej čas-

ti, do kože úbožiaka sa dostáva zdola, z neosobného priestoru hry na smrť. Oto 
(niečo, niekto) akoby patril k vojakom, ktorí stlačili spúšť, Bodnárová expresív-
ne vyjadruje rozpad vzťahu tak, ako zrak pozorovateľa smeruje do centra obra-
zu, aj narácia sa posúva z periférie/povrchného do hĺbky/centra záujmu autorky. 

V Bodnárovej próze ma zaujal motív priestoru mozgu ako galérie obrazov, 
ktoré si pamätáme. Izba, do ktorej autorka umiestnila obraz, nemá deliace 
priečky, tieto boli odstránené do jedného veľkého spojitého priestoru. Otov 
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mozog sa stáva jednou stenou tohto priestoru, na ktorom sa zveční obraz mŕtvej 
Aji. 

Bodnárová sa pohybuje po tenkej línii, kde umenie a realita sa stáva jedným 
svetom vďaka literárnemu spracovaniu do osobitého sveta literárnych postáv. 
Súčasne sa nevzdáva ironickej dištancie umenia od reality, preniká do obrazu 
ako autorka, nechá ho medzi postavami vybuchnúť. Ako historička umenia 
skúma ako výtvarné umenie vplýva na jej literárne úsilie. Pýta sa, či bola foto-
grafia naaranžovaná pre vojnového fotografa, či je utrpenie len hrané: 

 
„Uvažovala, či ten ktosi, skrytý za rámom, predsa len kedysi stlačil spúšť, alebo či to bolo 
všetko iba naaranžované pre vojnového fotoreportéra a čudný efekt.“ (tamže, s. 100) 

 
Bodnárová sa vo svojej tvorbe pohybuje na rozmedzí literárneho tvorivého 

procesu a kritického hodnotenia umenia. V centre jej záujmu ľudská duša putu-
je časom a priestorom a hoci získava nové formy, jej esencia zostáva rovnaká: 
Túži, miluje, márnivo hýri a sníva. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The paper by Vilhanová focuses on the individual style of contemporary Slovak writer 
Jana Bodnárová. J. Bodnárová interprets two famous paintings in narrative way: J. 
Vermeer: A Girl Reading a Letter By an Open Window (1657) and W. Vostell: Miss 
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America (1968). Experimental attitude is significant for Bodnárová texts at the edge 
of history of art and fiction. Although sometimes it demanded literal transcription of 
visual code of the painting into short story, focus on detail confirms the power of the 
imaginative text. Bodnárová tends to express admiration to the artists of the past. 
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