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juraj 
žembera

„Hodnotenie v súťaži Najkrajšie det-
ské knihy jari, leta, jesene a zimy 
za rok 2010 nebolo jednoduché. Opäť 
bolo prihlásené veľké množstvo kníh, 
 avšak ich kvalita nie vždy spĺňala krité-
ria, ktoré sú pre túto súťaž určujúce.“ 
Takto začala svoj hodnotiaci príhovor 
pred dvoma rokmi Viera Anoškinová. 
„Dnes hodnotíme rok 2011 a viacero 
myšlienok z jej príhovoru, ak by mi 
dala na ne autorské práva, dalo by 
sa použiť znovu. Opakujú sa dokon-
ca mená ilustrátorov ocenených kníh. 
Skutočne, kvalita nebola vždy vyvá-
žená a slovenská ilustrátorská špič-
ka, aj v detskej ilustrácii, je z dobre 
známych dôvodov pomerne úzka. Má 
však ostrý hrot, ktorý už za desaťro-
čia vygravíroval na rodinnom strieb-
re slovenskej aj svetovej ilustrátorskej 
tvorby svoj šľachtický erb.“ Takto som 
sa pridal minulý rok k jej hodnoteniu, 
a keďže mi neprichádza na um lepšia 
charakteristika, zostanem na takto ro-
zostavanej stavbe.

Porota (v zložení Mgr. Viera Anoš-
kinová, akad. mal. Juraj Martiška a Ju-

raj Žembera, PhD.) za rok 2012 oceni-
la 10 kníh.

Z jarnej kolekcie to bolo Druhé po-
danie Romana Brata v ilustrátorskom 
prevedení Miroslava Regitka (Forza 
Music). Celostranové čiernobiele ob-
rázky s dobrou naratívnou a deskrip-
tívnou kresbou sú príkladom klasic-
kej ilustrácie pre mládež. Učíme sa 
po anglicky ilustroval Peter Stanko-
vič (Príroda). Je to set dvoch učeb-
níc a dvoch pracovných zošitov pre 
deti vo veku 7 – 8 a 8 – 9 rokov, čo-
mu je prispôsobený aj výber zrozumi-
teľných výrazových prostriedkov v po-
dobe množstva popisných ilustrácií aj 
sprievodných obrázkov. V kompen-
diu učebníc ide o jednu z tých kvalit-
ných a aj výtvarne zaujímavých a hlav-
ne zrozumiteľných.

V lete porota vybrala tri tituly. Tri-
násť Jany Bodnárovej (Perfekt) ilustro-
vala Daniela Olejníková, čerstvá drži-
teľka Plakety BIB 2013 za knihu V me-
lónovom cukre R. Brautigana. V knihe 
Trinásť je farebné prekrývanie tvarov – 
zástupných symbolov a takmer ilustrá-
torských piktogramov s veľkým zmys-
lom pre grafi cký dizajn. Daniela Olej-

Štyri ročné obdobia
podľa slovenských 
ilustrátorov
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Prof. Dušan Kállay pri preberaní diplomu Najkrajšia detská kniha jesene 2012 za knihu Slovenské rozprávky 
Pavla Dobšinského

Viceprezidentka Slovenskej sekcie IBBY Viera Anoškinová odovzdáva Vladimírovi Michalovi z vydavateľstva 
Artforum diplom Najkrajšia detská kniha jesene 2012 za knihu J. Gaardera Vianočné mystérium
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níková je v súčasnosti jednou z mála, 
ktorá obohatila slovenskú ilustráciu 
o originálny výtvarný pohľad na slovo.

Rozprávku o oslíkovi Jána Milčáka 
(Trio Publishing) obohatila celostra-
novými ilustráciami, aj zakompono-
vanými do textu či prechádzajúcimi 
cez dve strany, Renáta Milčáková. Jej 
farebný hravý spôsob videnia sveta 
je blízky tomu detskému. Kniha Me-
dzi nami zvieratami Viery Brunovskej 
s podtitulom Rozprávky k obrázkom 
Petra Kľúčika (Virvar) nemôže obsa-
hovať obrázky nikoho iného než Pet-
ra Kľúčika, ktorý ich podpisuje vlast-
nou fantáziou. Nielen jeho živočícho-
pis, ale aj jeho nezameniteľný rukopis 
fascinuje už minimálne druhú generá-
ciu, pričom môžem z vlastnej skúse-
nosti povedať, že dospelých rovnako 
ako deti.

Aj tento rok na jeseň, tradične naj-
úrodnejšiu časť roka, dozrelo najviac 
ocenených titulov a všetky štyri z diel-
ní renomovaných ilustrátorov. Vianoč-
né mystérium Josteina Gaardera (Art-
forum) opäť kráľovsky ilustroval Vla-
dimír Král. Nomen omen, stačí len 
povedať, že autor v súťaži Najkrajšia 
kniha Slovenska 2012 získal cenu v ka-
tegórii ilustrácie a aj on už kreslí dejiny 
slovenskej ilustrácie. Spôsob jeho šty-
lizácie je v príťažlivosti blízkej Jiřímu 
Trnkovi a aj mimoriadny cit pre farbu 
ide až na hranicu únosnosti, podob-
ne však ako Trnka balansuje na tenuč-
kej linke expresívneho napätia. Dosia-
hol tak mystérium nielen vianočné, ale 
univerzálne.

Kráľa Slovenských rozprávok Pav-
la Dobšinského (Ikar) ilustroval ďalší 

kráľ Dušan Kállay. Detailne premysle-
ná kompozícia aj kultivovane prepra-
covaná kresba sú prostriedkom na vy-
jadrenie imaginácie s tradične vysokou 
umeleckou úrovňou, ktorou si drží dl-
hodobo a stále vysoký štandard kva-
lity.

Príbeh Juraja Kuniaka O stratenej 
rukavičke (Skalná ruža) nakreslila Ja-
na Kiselová-Siteková tiež s tradičnou 
známkou kvality a zárukou vysokej 
úrovne. Pastelové farby a rozostretá 
krehká kresba vytvárajú mäkký, jem-
ný pôvab, totožný s farebným valé-
rom detskej duše, a presne vystihujú 
pokojnú zimnú náladu knihy. Čierne 
zlato, Povesti z Hornonitria I Jozefa 
Lenharta (Trio Publishing), ilustroval 
Rudolf Cigánik tradičnou deskriptív-
nou ilustráciou. Jednofarebná fi gurál-
na kresba s hustou lineárnosťou pre-
zrádza výrazné kresliarske zručnosti 
grafi ka a ilustrátora.

Zimný spánok poroty narušil len 
Svetozár Mydlo, ktorý ilustroval knihu 
Kvety Daškovej Peťka, ja a osem med-
vedíkov (Vydavateľstvo Q111) svoj-
ským humorným spôsobom s vtipnou 
a nápaditou štylizáciou.

K slovám z úvodu môžem na záver 
s čiastočným uspokojením dodať, že 
malý priemer kruhu niekoľkých výni-
močných výtvarníkov tvoriacich to naj-
lepšie v slovenskej ilustrácii pre deti sa 
trochu zväčšil, a zaželať im, aby jeho 
hranice stále rozširovali, aby sme mali 
čo najviac takýchto kráľov a kráľovien, 
príp. korunných princov a princezien. 
Čím ich bude viac, tým budeme my 
poddaní, ktorí sme sa poddali čítaniu, 
a nielen detskej knihy, spokojnejší.
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N A J K R A J Š I E  D E T S K É  K N I H Y  2012
JAR

Roman Brat: Druhé podanie/
Il. Miroslav Regitko, Forza Music

Učíme sa po anglicky/
Il. Peter Stankovič, Príroda

LETO

Jana Bodnárová: Trinásť/
Il. Daniela Olejníková, Perfekt

Ján Milčák: Rozprávka o oslíkovi/
Il. Renáta Milčáková, Trio Publishing

Viera Brunovská: Medzi nami zvieratami/
Il. Peter Kľúčik, Virvar

JESEŇ

Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Il. Vladimír Král, Artforum

Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky
Il. Dušan Kállay, Ikar

Juraj Kuniak: O stratenej rukavičke
Il. Jana Kiselová-Siteková, Skalná ruža

Jozef Lenhart: Čierne zlato
Il. Rudolf Cigánik, Trio Publishing

ZIMA

Kveta Dašková: Peťka, ja a osem medvedíkov
Il. Svetozár Mydlo, Vydavateľstvo Q111

N A J L E P Š I E  D E T S K É  K N I H Y  2012
JAR

Ako si vychovať brata, Perfekt
LETO

Jana Bodnárová: Trinásť, Perfekt
Ján Milčák: Rozprávka o oslíkovi, Trio Publishing

JESEŇ

Sara Nui: Mestečko Fajnorovo, Perfekt
Jozef Lenhart: Čierne zlato, Trio Publishing

Dobroslava Luknárová – Zuzana Kuglerová: Vinohradnícke povesti,
Vydavateľstvo Matice slovenskej

ZIMA

Daniel Hevier: KR.V. alebo KRAJINA V. čiže KRÁĽOVNÁ VIKTÓRIA,
Trio Publishing

Toňa Revajová: Zlom väz, Johanka, Vydavateľstvo Slovart


