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MARIÁN VESEL›

KaûdoroËne sa zvykneme vûdy zno-
va p˝taù na vöeobecne známe veci: aké
miesto zaujÌma ilustrácia v detskej kni-
he, Ëi kniûka bez ilustráciÌ by nepôso-
bila svojÌm autentick˝m literárnym v˝-
razom presvedËivejöie, Ëi by Ëitateæ
neprijÌmal posolstvo literárneho diela
spontánnej öie, ak by nebol ovplyvnen˝
v˝tvarnou stránkou knihy. Kedze také-
to otázky sú Ëisto akademické, odpove-
de dávno ujasnené, môûeme tieto otáz-
ky aktualizovaù priamo v súËasnej
ilustraËnej tvorbe. Z roka na rok vidÌ-
me, ûe v˝vin kniûnej tvorby neprebieha
od jednej krásnej kniûky k Ôalöej, eöte
krajöej. Tok ediËného ûivota prináöa
skôr ak˝si kostrbat˝ v˝vin striedav˝ch
v˝konov. Ved'to azda inak ani nejde. Iba
ak by sme predpokladali, ûe predvlani
sa Ëosi dosiahlo, vlani prekonalo ËÌmsi
lepöÌm a tento rok si minimálne udrûÌ-
me dosiahnuté niveau. Z v˝sledkov
2004 je zrejmé, ûe ilustrátorské skvos-
ty tohto kvalitatÌvneho radu sú obklo-
pené húfom skôr obligátnych v˝tvar-
n˝ch prejavov. Roztriediù v˝sledky,
vyzdvihnúù öpiËky a povzbudiù ötan-
dard, do toho by malo vyústiù naöe sle-
dovanie vlaÚajöej ilustraËnej tvorby
v kniûkách pre deti. Chceme to urobiù
bez zbytoËného tymianu na jednej stra-
ne, ako aj bez subjektÌvneho praniero-
vania na strane druhej. Z naöej anal˝zy
nevyplynú dve veæké kolekcie - jedna
plná len sam˝ch dobr˝ch v˝tvarn˝ch
v˝konov, druhá kopa nedokonalosti.
Takto Ëierno-bielo vec nestojÌ a bolo by
trúfalé chcieù si osobovaù právo arbitra.

Pokúsme sa vöak komentovaù plody
vlaÚajöieho ilustrátorského diania tak,
ako prichádzali na svet, pred oËi knÌh-
kupcov, kupujúcich a zvedavcov. Hod-
no si pritom vûdy znova a znova pripo-
menúù v˝chodiskovú pravdu klasika:
nie vûdy vo veækom tele b˝va srdce
veæké, smelé. Naozaj, neraz vidÌme far-
bami h˝riaci bachant bez invencie a na-
opak, miniatúru plnú v˝tvarnej básni-
vosti. Nehovoriac, pravda, o prÌpadoch,
keÔ funkËné hæadisko - kontext s lite-
ratúrou, adresnoù podæa vekovej kate-
górie, polygrafické moûnosti a obme-
dzenia - ovplyvnÌ voæbu konkrétneho
ilustraËného prÌstupu. V tejto súvislosti
nezaökodÌ si pripomenúù názor AntonÌ-
na MatéjËeka, suverénneho znalca ilus-
trácie ako öpecifickej v˝tvarnej disci-
plÌny: „Pojem ilustrácie patrÌ k t˝m
pojmom vedy o umenÌ, ktoré pre prÌliönú
zloûitosù javu nevystihujú dokonale ani
obsah, ani rozsah pojmu. V öiröom v˝-
zname slova je ilustráciou kaûd˝ v˝tvar-
n˝ prejav, ktor˝ sprevádza literárnu myö-
lienku a posilÚuje názor a predstavu
Ëitateæa prostriedkami, ktor˝mi pÌsané
slovo nedisponuje. V uûöom zmysle slo-
va j e ilustrácia umeleck˝m prejavom sÌ-
ce inöpirovan˝m literárnym dielom,
avöak vo vzùahu k nemu prejavom ume-
lecky svojbytn˝m a rovnocenn˝m."

Podobné konötatovanie mohlo byù nie-
kedy problémom vo vöeobecnosti, vo
vzùahu k detskej kniûke sú postoje dáv-
no vyhranené a jednoznaËné. VeÔ koæ-
kokrát práve v˝tvarn˝ prejav v knihe bol
inöpiraËn˝m podnetom pre jej vznik. PrÌ-
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padne kniûné dielo vzniklo vÔaka spo-
loËnej invencii spisovateæa a v˝tvarnÌka.
V prÌpade nepochopenia princÌpov toh-
to vzùahu dochádzalo - najmä v minu-
losti - k nedorozumeniam, keÔ sa neraz
vysoko oceÚovali také „prednosti" ilus-
trátora, ako je snaha odolaù literatúre
v prospech jej ilustratÌvnosti. Nepo-
chybne je aj zásluhou BIB-u ajeho sprie-
vodn˝ch aktivÌt, ûe naöa ilustrátorská
prax sa postupne vyhranila ako öpeciali-
zácia kniûného umenia vysok˝ch v˝-
tvarn˝ch kvalÌt s v˝sledkami, ktoré rov-
nako obstoja v paspartách aj v knihe.
PrÌtomná anal˝za ilustraËnej úrovne det-
skej knihy v roku 2004 toto konötatova-
nie azda potvrdÌ.

OzdobnÌcka úprava stránok v kniûke
Svetlá hus (ilustrácie Peter Cpin) je
produktom urËitého nedorozumenia.
Kaûd˝ list, textov˝ i obrazov˝, je orá-
movan˝ bordúrou, ktorá má evokovaù
dojem starobylej listiny. NiË proti to-

mu, keby tak˝to dojem mal opodstat-
nenie v historizujúcej literárnej látke.
éiaæ, kontext tohto druhu ch˝ba. Preto
lepöie koreöpondujú vzùahy textu a ilus-
tráciÌ v prÌpade celostranov˝ch ûánro-
v˝ch v˝javov uplatÚujúcich bohatú,
priam portrétne reálnu typológiu hrdi-
nov prÌbehu. Takou je broûúra propa-
gujúca Európsku úniu Cestujeme po
Európe (ilustrácie Viktor Csiba), kde
sa o Slovensku dozvedáme, ûe ide
o rozvÌjajúcu sa krajinu s poænohospo-
dárstvom na juhu a prichádzajúcim
zahraniËn˝m kapitálom, s lesmi, hora-
mi, jaskyÚami, zrúcaninami hradov. No
v informácii o »eskú sa oceÚuje tradiË-
n˝ priemysel strojársky, potravinársky,
chemick˝, ûeleziarsky, oceliarsky, ob-
lasù sluûieb, turistika... Nuû, Ôakujeme
pekne za takúto propagáciu Slovenska
ako Ëlena EU - aj keÔ vystrojenú mnoû-
stvom maæovan˝ch obrázkov na krie-
dovom papieri.

MARTIN KELLENBERGER / Július Balco: VrabËÌ krá!
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Ukáûkou súËasnej pôvodnej tvorby,
ktorá chce byù aj nová, aj sa prid‡ûaù
osvedËen˝ch princÌpov, kombinujúc
personifikáciu miniatúrnych bytostÌ ve-
getujúcich okolo kvetov s reáliami po-
stáv a vecÌ, je dielko KvietkovnÌËkovia
(ilustrácie Aneta Miöovie).

„NetuöÌte, kde sa konËÌ skutoËnosù
a kde sa zaËÌna rozprávka," konötatuje
autorka kniûky Rozprávky z Horského
parku (ilustrácie KatarÌna Slaninko-
vá). Má pravdu. Jedno s druh˝m sa pre-
lÌna. Reálny strom vystupuje chvÌæu ako
kulisa deja a uû o chvÌæu oûÌva, reagujúc
na konanie chlapcov, komunikuje so
zvieratkami a ony medzi sebou. Takûe
prÌbehy sú rozprávkou len ËiastoËne, do-
minuje v nich ûivot lesa, len mierne za-
halen˝ rúökom fantázie. Ilustrácie Da-
nice PauliËkovej v kniûke Riekanky,
hádanky, vyËÌlanky znásobujú Ëitateæ-
sk˝ efekt o v˝raz nehy, veselosti a poe-
tickosti. äkoda, ûe toto prÌùaûlivé dielko,
v˝tvarnou úrovÚou z kategórie krásnych
knÌh, obsahujúce materiál trvácneho, nie
jednorazového zamerania, nedostalo
pevnejöiu kniûnú väzbu. Ilustrácie roz-
právok Zlat˝ klobúk (v˝tvarnÌËka Petra
Hilbertová) narábajú filmárskym detai-
lom hrdinov, ktor˝ evokuje v˝tvarn˝
prejav detÌ, ich zmysel pre skratku, ná-
znak, farebnú plochu. Odvek˝ spor o to,
Ëi je správne imitovaù insitnosù alebo nai-
vitu detskej v˝tvarnosti, Ëi je to dokon-
ca prednosù, obyËajne vûdy znova vyústi
do nového ilustraËného poËinu. çaûis-
kom v˝tvarnej v˝pravy kniûky gréckych
bájÌ Uranos (ilustrácie Jaroslav NiÚaj)
sú dekoratÌvne ötylizované imaginatÌvne
podobizne hrdinov prÌbehu v meandro-
vom ráme. Tento zobrazovacÌ princÌp má
v rozprávkovom kontexte navodiù ná-
dych starobylosti. Kniûka VrabËÌ kráæ
(ilustrácie Martin Kellenberger) priná-
öa uû dobre známy prejav v˝tvarnÌka,
ktor˝ svoju prÌznaËnú dekoratÌvne ötyli-

zovanú poetiku aplikuje s dôslednou vy-
trvalosùou v kaûdom ûánri a kniûnom
druhu. ZjasÚovanie koloritu v prospech
Ëitateænosti obrázkov eöte znásobil
v kniûke ätefana MoravËÌka VyhoÔme si
z kop˝tka! Autor textu, spisovateæ a v˝-
myselnÌk, vyprovokoval v˝tvarnÌka
k nápaditosti v súlade s textom. Slovné
hraËky vo veröÌkoch mu dali na to v˝-
bornú zámienku. Pohral sa s textami aj
grafick˝ úpravca, no aû tak, ûe niektoré
stránky poriadne zneprehæadnil. Ilustrá-
tor Tomáö »epek v knihe NámornÌk
Kapko Dierka kombinuje viaceré tech-
niky od kresbovej ötylizácie aû po foto-
graficky vecn˝ popis, aby reagoval na
nuansy textu.

EdiËn˝ projekt vydávania klasického
fondu v novej ediËnej koncepcii a v no-
vej v˝tvarnej podobe pokraËoval kniû-
n˝m vydanÌm Osmijankov˝ch rozprá-
vok Kristy Bendovej. Peter Cpin ho
oûivil vtipn˝mi kresbami na pomedzÌ
grotesky a karikatúry.

Kniha Spiöské povesti (ilustrácie Mi-
loö Kopták) obsahuje historiografické
úvodné state i legendy, povesti, ako aj
prÌbehy vzùahujúce sa k jednotliv˝m lo-
kalitám Spiöa. Podobn˝ kæúË v˝tvarného
spracovania kniûky si zvolil aj ilustrátor.
V knihe Povesti o slovensk˝ch hradoch
(ilustrácie Dana MoravËÌková) je v˝-
raznejöÌ rozdiel medzi faktografickou
a rozprávkovo-fantazijnou polohou ilus-
tráciÌ. Kniûka Krásna hra (ilustrácie An-
drej AugustÌn) je prÌkladom, aké je pro-
speöné pre celkov˝ v˝zor kniûky, ak jej
v˝tvarné rieöenie (ilustrácia i grafická
úprava) vychádza z harmonického vzùa-
hu v˝tvarnej koncepcie oboch zloûiek.
Vtipné r˝movaËky zÌskali ilustráciami
eöte o stupeÚ silnejöÌ v˝raz prÌùaûlivej ve-
selosti, dizajn zasa zv˝raznil synchroni-
zovan˝ v˝raz kniûného diela ako celku.

Najnovöie vydanie Ezopov˝ch bájok
(ilustrátor Ivan PopoviË) kombinuje
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DANA MORAVCÍKOVÁ / ätefan MoravËÌk: Povesti o slovensk˝ch hradoch

dokumentárne obrázky zvierat s pôvab-
n˝mi kresbiËkami ilustrátora v jeho prÌ-
znaËnom, zámerne insitnom prejave,
ktor˝ sa obmedzuje na nevyhnutné
„identifikaËné" ùahy perom na rozhrani
detskej kresby a karikatúry.

Kniûka Vesel˝ telefón uû na prv˝ po-
hæad prezrádza, ûe bola ilustrovaná s ne-
obyËajn˝m zaujatÌm (Alena Wagnero-
vá). Ilustrátorka rozohrala celú ökálu
nápadov, ktor˝mi znásobila humoresk-
n˝ efekt dielka. Aj Ôalöia kniûka patrÌ
do skupiny, ktorú by sme mohli nazvaù:
malé deti - malé kniûky. Je to kniûoËka
RôzniËky (ilustrácie Daöa BacmaÚá-
ková-Dicová), ktorá by si zaslúûila väË-
öÌ formát. Autori do nej vtesnali toæko

materiálu, ûe ho bolo treba neraz zalo-
miù takmer na vöetky svetové strany.
Treba vöak objektÌvne priznaù, ûe nie
vûdy je to núdza o priestor, ale niekedy
aj funkËn˝ zámer. Hravé ilustrácie kniû-
ky Lotosová rozprávka a iné rozpráv-
ky (ilustrácie Daniela OndreiËková)
raz na spôsob mozaiky obrázkov, ino-
kedy akoby fáza animovaného filmu,
ale aj v klasickom zmysle sprevádzajú-
ce text vedú k presvedËeniu, ûe autorke
ilustráciÌ iölo prednostne o ich dekora-
tÌvne poslanie v knihe. Trojkniha Bra-
tislavské povesti (ilustrácie Jozef Ces-
nak) spája staröie separátne vydania
(Dunajská kráæovná, Preöporsk˝ zvon,
Dunajské povesti) do jedného zväzku.
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TOMÁä CEPEK / Ján Navrátil: NámornÌk Kapko Dierka

Na rozdiel od staröÌch vydanÌ teraz sa
öetrilo na farebnosti a zrejme na zákla-
de zámeru vydaù dielo jednofarebne bol
zvolen˝ aj ilustrátor známy svojimi
Ëiernobielymi kresbami. Z tohto hæa-
diska to bol v˝ber vhodn˝. PamätnÌci si
vöak sotva odpustia spomienku na star-
öie vydania povestÌ Márie œurÌËkovej,
ktoré h˝rili pestrou ökálou farieb.

TretÌ zväzok Slovensk˝ch æudov˝ch
rozprávok (ilustrácie Marek Orman-
dÌk) zahrnuje zápisy z oblasti v˝chod-
ného Slovenska. Ilustrácie - perovkové
kresby - obsahujú viac druhov: tzv. po-
hybové ötúdie, expresÌvnejöie ûánrové
v˝javy groteskného v˝razu, resp. zaráû-
kové miniatúry. Kniha »uvi v pralese
(ilustrácie Miroslav Regitko) h˝ri far-
bami, zvnútra i zvonku. V˝tvarnÌk vyuûil
kaûdú plôöku, zaplnil eöte aj predsádky
mnoûstvom postaviËiek. DekoratÌvna
ötylizácia redukuje podruûné detaily
a zv˝razÚuje charakteristické Ërty posta-
viËiek, najmä v˝raz figliarstva, vöeobec-

nej veselosti. V kniûke Pes, ktor˝ beûal
za hviezdou, a Ëerven˝ bicykel (ilustrá-
cie Martin Snopek) v˝tvarnÌk zahalil
svoje Ëiernobiele ilustrácie do elegické-
ho prÌtmia. éánrové obrázky literárny
obsah obohacujú o náleûitú atmosféru.
Ilustrácie Kysuck˝ch rozprávok (ilustrá-
cie Stanislav Lajda) evokujú lyrickú ná-
ladu, jednotlivé postavy sú mierne kari-
kované.

œalöou „farebnou" rozprávkovou
kniûkou ºubomÌra Feldeka je tentoraz
Modrozelená kniha rozprávok (ilustrá-
cie AlbÌn Brunovsk˝). Zostavená je
z dvoch predoöl˝ch - Modrej a Zelenej.
PripomÌna nám kongeniálnu spoluprá-
cu spisovateæa a v˝tvarnÌka. éiaæ, iba
pripomÌna, lebo dvojkniûka nedosahu-
je v˝tvarnú úroveÚ pôvodn˝ch opusov
a vyvoláva zamyslenie nad zmyslom ta-
kéhoto ediËného zámeru.

V kniûke Pod belasou oblohou (ilus-
trácie Barbora Oravová) sa na rozhra-
nÌ lyrizujúceho aû sentimentálneho v˝-
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rázu stretli veci, postaviËky a artefakty
plné neûného citu, ba aû jemnocitu. No-
vé v˝tvarné spracovanie kniûky Do
Tramtárie (ilustrátor Svetozár Mydlo)
sa stalo nekonvenËn˝m pendantom tex-
tu, lebo aj veröÌky sú nekonvenËné. Tro-
chu inak dopadla kniûka Ohromná vec
(ilustrácie Svetozár Mydlo), ktorá kva-
litnou obálkou sæubuje viac, ako v nej
potom nájdeme. Pritom prÌbeh ponúkal
viaceré perovkové moûnosti. Futbal
s papuËou je jedno z koncertn˝ch ËÌsiel
Daniela Heviera, ktorému ako sólistovi
sekunduje v˝tvarnÌk Martin Kellen-
berger. Auditóriom sú prváËikovia a re-
pertoárom veci, veciËky, problémy
a problémiky, jednoduché, ale v ûivot-
nej fáze zaËÌnajúceho ökoláka a Ëitate-
æa nezanedbateæné. Sú aj ûivnou pôdou
ilustrátora, ktor˝ obohatil kniûné dielko
nevyhnutn˝mi rekvizitami umocÚujú-
cimi invenciu spisovateæa.

Vzorka ilustraËn˝ch prejavov za rok
2004 pomerne hodnovern˝m spôsobom
vystihuje situáciu v kniûnej ilustrácii
pre deti. ZastúpenÌ sú takmer vöetci au-
tori, vöetky v˝tvarné ûánre a názorové
koncepcie. Ujasnili sme si uû v úvode,
ûe pod dobrou ilustráciou rozumieme
v˝tvarn˝ prejav, ktor˝ koreöponduje
s literárnym dielom a jeho adresátom.
Preto sme sledovali, Ëi nedoölo k ústu-

pu od t˝chto kritériÌ. OceÚovali sme
ötandardn˝ v˝kon a osobitne sme pri-
vÌtali kaûd˝ pokus o nadpriemer, ne-
konvenËnosù a originálny prÌnos. ZaujÌ-
mav˝m zistenÌm je skutoËnosù, ûe popri
niekoæk˝ch osvedËen˝ch ilustrátoroch
sa uplatnili novöie mená, ba zdá sa ako-
by uû boli dokonca v poËetnej prevahe.
Na niektoré z nich by mali upriamiù po-
zornosù vydavatelia. Popri obligátnych
ilustráciách sme zaznamenali pokusy
o voænejöie kompozÌcie, ktoré sÌce
ozdobili knihu, no neraz pôsobia priveæ-
mi odùaûito.

NaÔalej sa uplatÚovala znaËná öÌrka
rozpätia v˝tvarn˝ch prÌstupov - od vec-
nej popisnosti po dekoratÌvnu ötylizá-
ciu. Niektoré problémy sa ukázali viac
v ediËnej praxi ako v samotnej ilustraË-
nej tvorbe. Sporné sú najmä návraty
k staröÌm vydaniam, priËom neölo o ty-
pické reedÌcie, ale akési úsporne úpra-
vy. Naproti tomu treba pozitÌvne hod-
notiù spracovania klasickej látky
novöÌm spôsobom. Vzùahuje sa to aj na
hæadanie originálnejöÌch v˝tvarn˝ch
koncepciÌ. Treba skutoËne hovoriù
0 hæadanÌ, a to v priestore v˝tvarnom
1 literárnom, lebo v˝sledok nemá vûdy
umeleckú hodnotu. Toto hæadanie je
vöak naöou jedinou záchranou pred
stagnáciou, je to öanca na úspech.

V˝stavná udalosù
Samostatná v˝stava drûiteæky GRAND PRIX BIB 2003 z Japonska Iku Dekune je

prezentáciou originálov ilustrácii ocenen˝ch na BIB-e, ale aj ostatnej autorkinej tvor-
by. Narodila sa v Tokiu v roku 1969, v roku 1992 promovala na Musashiho Art Uni-
versity so öpecializáciou na grafiku. Jej lepty Grimmov˝ch rozprávok vybrali v roku
1998 na kniûn˝ veætrh v Bologni. V roku 1999 ich vystavovali v Kasseli a v Múzeu bra-
tov Grimmovcov v Steinau v Nemecku. V roku 2003 zÌskala za knihu The Sea Hare ce-
nu Grand Prix BIB. Na slovenskej v˝stave prezentuje 35 diel (maæba na dreve). Jej
ilustrácia nereprezentuje typické znaky japonskej kultúry, svojÌm v˝tvarn˝m chápanÌm
nesie skôr znaky európskej ilustrácie, priËom nezaprie skutoËnosù, ûe bola i ötudent-
kou profesora Duöana Kállaya. V roku 2002 sa presùahovala z Tokia do Prahy, kde ûi-
je a tvorÌ. (dv)
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