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Kým kedysi bola kniha miestom, v kto-
rom dieťa najčastejšie prichádzalo 
do styku s kultúrou obrazu, v dnešnom 
svete preplnenom lákavými vizuálnymi 
efektmi nových médií sa dosah knižnej 
kultúry na formovanie dieťaťa zmenšu-
je. Detská ilustrácia a knižný dizajn sto-
ja na rázcestí moderného výrazu a tra-
dičných foriem a hodnôt, vychodených 
chodníčkov a nových technologických 
možností. Čelia dileme, ako uchovať po-
zitíva zaužívaných ilustračných postu-
pov a osvedčených typografi ckých rie-
šení, nepodľahnúť komerčnému tlaku 
a prchavému vkusu popkultúry, no zá-
roveň byť „súčasnými“, príťažlivými pre 
postliterárnu generáciu najmladších ad-
resátov. Riešia otázku, do akej miery ex-
perimentovať, absorbovať fenomenalitu 
rýchlo sa meniacej vizuality.

PO STOPÁCH TRADÍCIE
Vďaka nadväznosti na staršie generá-

cie slovenských ilustrátorov si tradičná 
ilustrácia v detských knihách trvalo udr-
žiava svoju pevnú pozíciu. Aj keď to znie 

paradoxne, práve v súčasnosti sa zvý-
razňuje jej potenciál osloviť diváka pro-
stredníctvom originality svojho tvorcu. 
Umelecké ozvláštnenie obrazu vystupu-
je v kontraste k masmediálne šíreným vi-
zuálnym stereotypom. Stáva sa zdrojom 
nezvyčajných obrazových zážitkov, pod-
necuje dieťa prirodzenou blízkosťou ma-
nuálnej výtvarnej činnosti i ľudským roz-
merom svojej výpovede.

Nežné ilustrácie Jany Kiselovej-Site-
kovej, ktoré (ne)tradične vznikajú ako 
maľby na plátne, predstavujú náročné 
výtvarné spracovanie básnickej adaptá-
cie známej rozprávky O stratenej ruka-
vičke Juraja Kuniaka (Skalná ruža). Prí-
beh hľadajúceho chlapčeka a zvieratiek, 
ktoré v rukavičke nájdu úkryt pred zi-
mou, zachytila autorka minucióznym 
maliarskym spôsobom. Odmietnutie 
rozprávačskej opisnosti obrazu vytvára 
priestor presvedčivému navodeniu at-
mosféry zimnej prírody. Zmyslové bo-
hatstvo obrázkov rozvíja poetiku textu, 
vťahuje do príbehu. Obrazové spracova-
nie knihy disponuje kvalitami, ktoré pre-
sahujú požiadavky kladené na ilustráciu, 
čím dieťaťu umožňujú prehliadku „váž-
nejšej“ polohy výtvarnej tvorby. Charak-
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ter samotných ilustrácií i akcent na gra-
fi ckú úpravu svedčia o vydavateľskom zá-
mere výpravnej knihy pre prvočitateľov.

Ľudovú tematiku Turčianskych poves-
tí Jozefa Tatára (Vydavateľstvo Matice 
slovenskej) ilustračne spracovala Katarí-
na Macurová. Výjavy vidieckeho života 
i ľudovou slovesnosťou motivované ob-
razy fantazijnej magiky sú komponova-
né s dôslednosťou monumentálnej maľ-
by. Svojou baladickosťou pripomínajú 
tvorbu zakladateľov slovenskej výtvar-
nej moderny. Tradicionalistická tematika 
však prekvapivo kontrastuje s expresivi-
tou sošnej fi guratívnosti, prvkami komi-
ky a formálnymi znakmi, ktoré majú pô-
vod v moderných vizuálnych médiách 
(fi lmový záber, fotografi cká perspektíva 
a pod.). Pri kladnom dojme z knihy zo-
hráva nemalú rolu kultivovaná a vzduš-
ná typografi cká úprava Igora Štrbíka.

Katarína Ilkovičová vo Vinohradníc-
kych povestiach Dobroslavy Luknáro-
vej a Zuzany Kuglerovej (Vydavateľstvo 
Matice slovenskej) nápadito pracuje 
skôr s výtvarnými princípmi (opakova-
nie, variácia, rytmus ako indikátory ľu-
dovej ornamentiky) než s priamočiarou 
imitáciou reality. Silnejšia tvarová a kom-
pozičná štylizácia redukuje objektívnu 
realitu takmer až na úroveň piktografi c-
kého znaku. Po maliarskej stránke nesú 
tie isté zobrazenia plnšiu farebnú infor-
máciu, lyrizujú tvarovú úspornosť kres-
by. Výsledkom využitia naivistického ma-
liarskeho rukopisu a umného striedania 
farebných plôch, štruktúr a ornamentov 
je dekoratívny obrazový sprievod textu, 
ktorý sprítomňuje pocitovú esenciu po-
vestí. V riešení dvojjazyčnej knihy Bar-
bory Škovierovej Pyžamový týždeň/Py-
žamový týden (Kontakt) sa autorka viac 

K. ILKOVIČOVÁ/ D. Luknárová – Z. Kuglerová: Vinohradnícke povesti
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zamerala na priestorovú predstavu prí-
behu. Výjavy sú zrakovo väčšmi prepo-
jené s opismi konkrétnych scén a de-
jov, no pôsobia fádnejšie než ilustrácie 
k skôr spomenutým povestiam.

Príznačné magicko-realistické tvori-
vé východisko si pre ilustrácie nového 
vydania Slovenských rozprávok Pavla 
Dobšinského (IKAR) zvolil renomovaný 
ilustrátor Dušan Kállay. Životom pulzu-
júce motívy národného bájoslovia vyni-
kajú precíznym výtvarným remeslom, 
snovou poetikou a úsmevnými detailmi, 
ktoré nadľahčujú i pochmúrnejšie mo-
menty rozprávok. Vzhľadom k staršiemu 
úzu prepojenia ilustrácií podobných lite-
rárnych predlôh k etnografi cky explicit-
nejším obrazom pôsobí Kállayovo spra-
covanie sviežo a inovatívne. Narušenie 
stereotypov výtvarného spracovania tra-
dičnej tematiky a atraktívne zvýraznenie 
magického rozmeru ľudovej slovesnosti 
napomáhajú popularizáciu folklóru i ob-
novenie záujmu o tradičné hodnoty ná-
rodnej kultúry.

Tradičná ilustrácia sa uplatňuje aj vo 
výtvarnom spracovaní domácich autor-
ských rozprávok. Citlivé ilustrácie Rená-
ty Milčákovej k Rozprávke o oslíkovi Já-
na Milčáka (TRIO Publishing) zaujmú 
nekomplikovaným stvárnením motívu 
kamarátstva. Uvoľnená, miestami milo 
neobratná kresba a rozprávačská kom-
pozícia pokračujú v rozvíjaní literárneho 
príbehu a spolu s výraznou farebnosťou 
vytvárajú malebný obraz koloritu mes-
tečka i udalostí vo svetoch jeho zviera-
cích a ľudských obyvateľov. Typicky ilus-
trátorská technika akvarelu a farebných 
ceruziek pôsobí vľúdnym dojmom, pod-
poruje autorkinu schopnosť nahliadať 
kúzelnou optikou i na všedné veci.

Podobne prívetivým obrazovým stvár-
nením príbehu kamarátstva oslovia naj-
mä najmladších adresátov ilustrácie Ju-
raja Martišku v knihe Márie Lazarovej D. KÁLLAY: P. Dobšinský: Slovenské rozprávky
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O medvedíkovi bez mena (Slovart). Har-
monická farebnosť a až feminínne vy-
znievajúca technika akvarelu a perokres-
by síce vytvárajú kvalitný základ ilustrá-
cie, avšak hodnotu výtvarného remesla 
trochu marí zaliečavá tvarová štylizácia 
a kompozičné riešenia na hrane vizuál-
nej prívetivosti a populárnej triviality.

Starším čitateľom je určený príbeh 
Hany Koškovej Uľa-Fuľa krotí farby (Vy-
davateľstvo Matice slovenskej). Ilustrá-
torke Kataríne Slaninkovej sa prostred-
níctvom výraznej pestrofarebnosti a zau-
jímavého štruktúrovania plôch podarilo 
zachytiť nielen skúsenosti a neskrotné 
fantázie dievčaťa, ktoré objavuje svoj ma-
liarsky talent, ale predovšetkým odtiene 
a kontrasty v myslení a cítení dospievajú-
ceho človeka. Ilustrácie sú miestami roz-
jímavé, miestami expresívne, kombinujú 
v sebe realizmus a komickú piktografi ku.

Protichodná obrazová úspornosť cha-
rakterizuje výtvarné poňatie dobrodruž-
ného románu Jána Uličianskeho Tajom-
stvo Čierneho Dvora (TRIO Publishing). 
Ilustrátor Ľubo Paľo a autor grafi ckej 
koncepcie Juraj Martiška zvolili dizaj-
novo minimalistické riešenie vnútra kni-
hy formou obrazového náznaku, kto-
ré napomáha uchovanie enigmatickosti 
dobrodružného príbehu. Kniha obsa-
huje iba zopár monochromatických ce-
lostránkových ilustrácií s fosforeskujúco 
zeleným nádychom, ktoré pripomínajú 
pohľad pátrača v svetelnom kuželi ba-
terky. Predsádku, ktorá je zvyčajne málo 
dôležitou zložkou knižného diela, v tom-
to prípade naopak tvorí funkčná pomôc-
ka – topografi cká mapa miesta, na kto-
rom sa príbeh odohráva.

Okrem krásnej literatúry sa tradičná 
ilustrácia uplatňuje aj v didaktickej lite-
ratúre. Nanešťastie, ilustrácie didaktic-
kej literatúry sa zvyčajne prispôsobujú 
strednoprúdovej kultúre a vkusu. V tom-
to smere však bolo potešujúce minulo-

ročné vydanie pracovných zošitov k čí-
tankám pre 3. a 4. ročník základných škôl 
(autorky Zuzana Hirschnerová a Marké-
ta Filagová, AITEC) a osobitného zošitu 
Spievanky – Vybranky (autori Albín Ško-
viera a Zuzana Hirschnerová, AITEC). 
Vďaka ilustráciám Martiny Matlovičo-
vej dostáva školská literatúra nielen ľud-
skejšiu, ale aj tvorivejšiu a podnetnejšiu 
podobu. Na stránkach, ktoré sú určené 
na hravé precvičovanie učiva, sa strieda-
jú texty, ilustrácie, fotografi e či hudobné 
notácie s priestorom pre úlohy priamo 
v pútavých obrázkových príbehoch, ko-
miksových okienkach a diagramoch. Ná-
padité sú najmä celostránkové maľova-
né podklady pracovných listov. Projekty 
tohto typu sú, žiaľ, v didaktickej litera-
túre skôr výnimkou, ako tomu nasved-
čuje i diskutovaný koncept alternatívnej 
učebnice výtvarnej výchovy pre 1. ročník 
základnej školy od grafi ckej dizajnérky 
Martiny Rozinajovej.

KRIŽOVATKY DRUHOV 
A ŽÁNROV

Spomínané beletristické tituly využíva-
jú vo výtvarnom stvárnení knihy osvedče-
né výtvarné postupy a techniky. V archi-
tektonike knižného artefaktu vychádza-
jú z predpokladu primátu a významovej 
prevahy textu, doplnkovej a estetizačnej 
funkcie ilustrácie, priestorovej vyhrane-
nosti textu a obrazu. Čoraz výraznejším 
trendom je však inovácia tradičnej ilus-
tračnej formy typicky postmodernou ab-
sorpciou formálnych znakov iných mé-
dií (kinematografi e, fotografi e, digitál-
nych technológií), miešaním výtvarných 
druhov a žánrov, prelínaním umelec-
kej a vecnej ilustrácie, zaraďovaním ne-
umeleckých obrazov (máp, schém, plá-
nov, komerčnej a propagačnej grafi ky), 
prerastaním obrazu abecednými a pik-
tografi ckými znakmi, výtvarným privlast-
nením, citáciou či parafrázou. Tento fe-
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nomén nesúrodého miešania foriem vo 
vnútri obrazu možno hodnotiť ako reak-
ciu na mnohorakosť názorových výcho-
dísk postmodernej spoločnosti.

V charakteristickom štýle už niekoľ-
ko desiatok rokov tvorí Svetozár Mydlo. 
Text preňho predstavuje skôr len prvot-
nú inšpiráciu. Prelínaním expresívnej 
dynamickej kresby, výraznej farebnos-
ti, tvarovej deformácie a „cudzorodých“ 
prvkov (fotografi ckých fragmentov či 
podkladov, výstrižkov patetických ko-
merčných tlačí, etikiet a pod.) vznikajú 
nielen veselé výtvarné interpretácie tex-
tu, ale zároveň aj ironizujúce komentáre 
banálnych fenoménov súčasnej vizuál-
nej kultúry. S. Mydlo postupuje podobne 
i pri ilustrovaní minuloročného vydania 
knihy Kvety Daškovej Peťka, ja a osem 
medvedíkov (Q111). Apelujúc na priro-
dzené huncútstvo a stereotypmi nezaťa-
ženú kreativitu detí, jeho humor a pre-
myslená estetika sympatickej škaredosti 
si stále získavajú priazeň mladého publi-
ka. Inú polohu jeho tvorby predstavujú 
typografi cké kreácie k výberu básní Ľu-
bomíra Feldeka Uspávanka pre Martin-
ka (BUVIK). Zobrazenia zvieratiek a ty-
povo vyhranených postavičiek sú po-
skladané z tvarovo rôznorodých typov 
písiem a s príznačným dôvtipom vytvá-
rajú na vnímanie náročnejšie obrazové 
šifry predmetnej reality.

Experimentálny prístup vychádzajúci 
z tvorivej interpretácie náhody si pre vý-
tvarné riešenie vlastnej knihy Ester a Tu-
ráci (Iron Libri) zvolil autor píšuci pod 
pseudonymom Hana Naglik. Výhoda 
dvojitého autorstva mu umožňuje pruž-
né prepletanie slova a obrazu, v ktorom 
predstava budúcej ilustrácie vzniká sú-
časne s tvorbou textu. Náhodné formá-
cie farebných škvŕn autor spontánne do-
tvára obratnou kresbou, dopĺňa ich vtip-
nými slovnými komentármi či hravými 
rýmovačkami. Miestami ťažšie uchopi-

teľná fi guratívnosť, odkrývanie obrazo-
vých aspektov jazyka a hra so slovno-ob-
razovým protirečením vytvárajú svojskú 
a v domácom kontexte ojedinelú poeti-
ku nonsensu a neurčitosti.

Prístup založený na vzájomných pre-
sahoch žánrov a štýlov si v knihe Braňa 
Jobusa Komisár Mrodge (Slovart) zvo-
lil Igor Derevenec. Výrazne plastické vý-
javy detektívneho príbehu sú stvárnené 
s takmer akademickou maliarskou ma-
nierou, ktorá vytvára zaujímavý kontrast 
voči formálnym črtám plagátu, fotogra-
fi e či fi lmového záberu v kresbovej, sve-
telnej i farebnej kompozícii obrazu. Au-
tor tak nastavuje satirizujúce zrkadlo ko-
merčnej a propagačnej grafi ke, ale aj 
populárnym schémam štylizovaného hr-
dinstva pochádzajúcim z komiksu a kine-
matografi e.

Organické prepojenie textu a ob-
razu predstavuje pozoruhodné kniž-
né dielo spisovateľky Slavky Liptáko-
vej a výtvarníka Fera Liptáka Dierožrút 
(Slovart). Príbeh putovania dierožrúta 
vytvára priam fi lozofi ckú metaforu hľa-
dania zmyslu existencie a knihu predur-
čuje skôr pre dospievajúcich čitateľov. 
Samotná literárna predloha disponuje 
hojnou obraznosťou a idiomatickým po-
hrávaním sa s ústredným motívom dier 
a prázdnoty, čo sa prenáša i do motivic-
kej roviny ilustrácií. Text tvorí neoddeli-
teľnú súčasť obrazov, ktoré ako podma-
nivé panoramatické pohľady na epizódy 
príbehu vypĺňajú plochy dvojstránok na-
prieč celou knihou. Čitateľ prežíva puto-
vanie po boku dierožrúta ako jeho tichý 
spoločník. Komická fi guratívnosť, expre-
sívny kresliarsky rukopis a pochmúrna 
farebnosť podporujú zvláštne existenci-
álne ladenie príbehu. Symbolickú rolu 
zohráva i striedanie svetla a tmy, prilie-
havé použitie estetizovaných, pôvodne 
neumeleckých foriem grafi ky (časopisec-
ký labyrint, topografi cká schéma) či na-
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rážky na iné vizuálne diela, ktoré prehl-
bujú myšlienkové posolstvo knihy a akti-
vizujú vnímavé, premýšľavé čítanie.

Výtvarné riešenia súčasnej literatúry 
pre deti stierajú hranice druhovej čisto-
ty knižnej ilustrácie a upúšťajú i zo svo-
jej služobnosti textu. Blížia sa komorné-
mu umeniu či balansujú na hrane vý-
tvarných prejavov s kratšou „dobou 
spotreby“ – časopiseckej ilustrácie, ko-
merčnej grafi ky a technických obrazov. 
Do kníh už dlhšie preniká obľúbený ko-
miks. Typický príklad nahradenia tradič-
nej ilustrácie „ľahším“ vizuálnym žánrom 
predstavujú stripy Juraja Balogha v kni-
hách Tone Revajovej Johanka v Zapa-
dáčiku a Zlom väz, Johanka (Slovart). 
J. Balogh si spravidla vyberá krátku tex-
tovú pasáž (najčastejšie dialóg), ktorú 
takmer vždy doslovne duplikuje a vizua-
lizuje v slede troch komiksových okienok. 
Čierno-biele kresby sa vyznačujú milou 
nedbalosťou a prirodzenosťou stvárne-
nia príbehov malých hrdinov napomáha 
i to, že v komiksových bublinách k čita-
teľovi „prehovárajú“ školáckym rukopis-
ným písmom.

Miroslav Regitko vytvoril v minu-
lom roku ilustrácie pre mládežnícky ro-
mán Romana Brata Druhé podanie (For-
za Music). Text je napísaný formou zá-
pisníka dospievajúceho Michala, ktorý 
sa potýka s viacerými problémami do-
spievania. Adresnosti literárneho príbe-
hu je prispôsobené realistické poňatie 
celostránkových čiernobielych ilustrácií, 
ktoré však prehnanou snahou o auten-
tické vyznenie a líškaním sa tínedžerské-
mu vkusu pripomínajú všednosť vizuál-
nych stratégií komerčných fi lmov.

Ilustrácie Petry Hilbert v deťom urče-
nej prvotine Tamary Heribanovej Misia 
Eva, prísne tajné (IKAR) oko kritického 
diváka na prvý pohľad zarazia amatérsky 
pôsobiacou stopou modrej a okrovej fi -
xy. V knihe sa striedajú nasladlé či ne-

S. MYDLO/ K. Dašková: Peťka, ja a osem 
medvedíkov
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obratné, detskú kresbu imitujúce vyob-
razenia hrdinov, triviálne ozdobné prvky 
v štýle školských pamätníčkov a kompo-
zične premyslenejšie celostránkové ilus-
trácie. Na pozadí ďalšej ilustračnej tvor-
by autorky s prepracovanejším výrazom 
a faktu, že titul je z literárnej i dizajno-
vej stránky koncipovaný ako zápisník, sa 
však zviditeľňuje uvážený zámer vytvoriť 
dojem autentických obrázkových skečov 
v notese malej slečny.

ILUSTRÁCIA A DIGITÁLNE 
SPRACOVANIE OBRAZU

Počítačovo spracovaná ilustrácia kaž-
dým rokom dobieha ilustráciu vytvore-
nú tradičnými postupmi. Oba druhy ma-
jú svoje špecifi ká a je len na výtvarníkovi, 
ako kreatívne zužitkuje ich technologic-
ké zvláštnosti. Zreteľne je to vidieť napr. 
v tvorbe Kataríny Gasko (rod. Kardeli-
sovej), ktorá v minulom roku ilustrovala 
knihy Klára a mátohy Petry Nagyovej-
-Džerengovej (Slovart) a Najmenšia ro-
dina na svete Michala Jedináka (IKAR). 
V porovnaní s jej predošlou digitálnou 
tvorbou, ktorá napriek svojskej štylizá-
cii a detsky naivnej komike postavičiek 
v obrazových scénach nesie znaky ko-
merčných vizualizácií, v spomínaných ti-
tuloch dospela k dekoratívnejšiemu vý-
razu založenému na plošnosti a citlivej 
práci so štruktúrami, čím jej ilustrácie pri-
pomínajú techniku koláže vystrihnutých 
farebných papierov dotvorenej kresbou 
pastelkami. Pri pozornejšom porovnáva-
ní jednotlivých ilustrácií je možné odha-
liť premyslenú výtvarnú „recykláciu“ po-
stáv a predmetov, ktorú umožňuje vek-
torizácia kresby a jednoduché zmeny 
atribútov obrazu v prostredí grafi ckého 
programu. Autorka využíva technické 
prostriedky citlivo a s mierou, bez toho, 
aby prekričali originalitu výtvarného ná-
padu a jej vlastný výtvarný rukopis.

To isté sa, žiaľ, nedá povedať o ilustrá-

ciách Jána Vrabca, ktoré ustrnuli v po-
lohe blízkej lacnej grafi ckej popkultúre. 
Ľudské a zvieracie postavičky, predme-
ty a prostredia v knihe Alice Náhliko-
vej Básničky do detskej izbičky (Príro-
da) kopírujú zaliečavé pseudorealistické 
schémy komerčných animovaných roz-
právok. Snaha o výpravnosť kníh Štefa-
na Fedora Angorský vyslanec a Kájov 
výlet (vyd. Fedor Štefan), ktoré autor 
ilustroval i grafi cky upravil, zasa v kom-
bináciách fotomontáže a digitálne dopĺ-
ňanej kresby vyústila do nemierneho vy-
užívania softvérových efektov a neprofe-
sionálnej typografi ckej ornamentálnosti.

Ján Slovák a Ján Slovák jr. v knihe Sa-
ry Nui (vl. menom Dagmar Slováková) 
Mestečko Fajnorovo (Perfekt) striedajú 
tradičnú a digitálnu ilustráciu. Kým prvá, 
nenápadnejšia, zostáva v menšom for-
máte verná monochromatizmu a dob-
re zvládnutému remeslu kresby, druhá, 
„krikľavejšia“, využíva v našom prostredí 
menej obvyklý ilustračný postup iluzív-
nej digitálnej fotomontáže. I keď je jej 
zámerom zachovanie snovej atmosféry 
literárnej predlohy, technicky vyumel-
kované „koláže“, v ktorých sa preplieta-
jú spomienky z rodinného fotoarchívu 
s „trendovou“ nostalgiou zažltnutých fo-
tografi í, vytvárajú bizarné až dekadent-
ne pôsobiace ambienty. Hromadenie 
ťažko stráviteľných obrazových symbo-
lov nadmerne zaťažuje už i tak ťažko či-
tateľnú ornamentálnu prózu. Fotomon-
táže často iba otrocky zrkadlia a násobia 
nadmieru literárneho symbolizmu a ob-
raznosti textu. Napriek podtitulu, ktorý 
tvrdí, že ide o „románik pre deti“, mož-
no oprávnene pochybovať aj o reálnej 
adresnosti knihy. Autorom však nemož-
no uprieť úprimnú a citovo zaangažova-
nú snahu o jej kvalitné ilustračné i typo-
grafi cké spracovanie.

Odlišné možnosti digitálneho spra-
covania obrazu využila v ilustráciách ku 
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knihe Jany Bodnárovej Trinásť (Perfekt) 
Daniela Olejníková. Predmety a posta-
vy sú silne štylizované až na úroveň si-
luety a takmer abstraktne pôsobiace ce-
lostránkové kompozície, ktoré pripomí-
najú ručnú grafi ckú techniku farebného 
linorezu, vznikajú opakovaním, sklada-
ním a vrstvením transparentných tva-
rov v počítačovom programe. Kvôli svo-
jej hmlistej symbolike a radeniu objektov 
„vedľa seba“, bez náznaku príbehu, síce 
môžu byť ťažšie pochopiteľné, na druhej 
strane však predstavujú citlivý obrazový 
sprievod k literárnym príbehom s váž-
nejšími témami, ktoré trápia dospievajú-
cich. Aj vzhľadom na to, že samotná li-
terárna predloha je melancholická, evo-
katívna až magická, rešpektujú priestor 
mladého čitateľa na premýšľanie a vlast-
né imaginatívne rozvíjanie textu.

Ilustrácie mladej autorky Márie Nerá-
dovej v knihe Smelá Apolienka Jána Tu-
rana (SPN – Mladé letá) predstavujú pri-
blíženie ilustrácie k znakovejšiemu gra-
fi ckému dizajnu založenému na výraznej 
obrysovosti a sýtej farebnosti. Kresbičky 
s vtipnou štylizáciou obsahujú množstvo 
detailov a epických uzlov, vďaka ktorým 
môže malý čitateľ udalosti z väčších ob-
razových výjavov postupne „odčítavať“, 
prípadne ich porovnávať s básňami.

Možno teda konštatovať, že hodno-
ta digitálnej ilustrácie nerastie v pria-
mej úmere k množstvu krokov v techno-
logickom postupe jej prípravy. Zdá sa, 
že práve neskromné predvádzanie mož-
ností grafi ckých programov a technickej 
zručnosti ilustrátora vedie k zanedbáva-
niu nápadu a vyprázdnenej formálnej 
dokonalosti.

PRIENIKY DETSKÉHO 
A AMATÉRSKEHO 
VÝTVARNÉHO PREJAVU

V minulom roku sme zaznamenali nie-
koľko knižných titulov, ktorých obrazo-

vá stránka bola vytvorená kompletne či 
čiastočne amatérskymi alebo detskými 
tvorcami. Tento fenomén súvisí predo-
všetkým s vydávaním kníh s podporou 
rôznych občianskych združení a organi-
zácií, resp. privátnou fi nančnou podpo-
rou. Kvalita ich vizuálnej stránky je spra-
vidla limitovaná tvorivými možnosťami 
jej neprofesionálnych autorov.

Ilustrácie Sylvie Záhorovej k Roz-
právkam z Ôsmeho svetadielu (Slovart), 
v ktorých (popri ďalších mediálne zná-
mych osobnostiach) vystupuje i ako lite-
rárna autorka, sú síce osobným a úprim-
ne mysleným obrazovým príspevkom 
k príbehom s tematikou autizmu, po vý-
tvarnej stránke však neprekračujú hrani-
cu neškoleného dekorativizmu. Čitate-
ľovi iba málo približujú zložitosť ústred-
nej témy. V podobnom duchu sa nesie 
aj obrazová stránka ďalších dvoch kníh – 
Rozprávok do tmy Jána Pochaniča (Pro 
Solutions) s taktilnými kolážami a počí-
tačovými grafi kami slabozrakých a nevi-
diacich detí a knihy KR.V alebo krajina 
V, čiže kráľovná Viktória Daniela Hevie-
ra (TRIO Publishing), na ktorej sa kres-
bami spolupodieľali malí pacienti s diag-

ĽUBO PAĽO/ Ján Uličiansky: Tajomstvo Čierneho 
Dvora
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Ideme sa zblázniť z rómskeho problému. Riešime ho na vládnej i mimovládnej 
úrovni, jeden splnomocnenec strieda druhého, rómske osady raz búrame, druhý-
krát staviame. Výsledok – plamienok vzájomnej nenávisti sa rozrastá stále viac 
a viac. A pritom riešenie sme mali na dosah ruky. Stačilo siahnuť po knihách Ľu-
dovíta Didiho Príbehy svätené vetrom, Cigánkina veštba a Čierny Róm a biela láska, 
aby sme poznali dušu tých, ktorí sú a navždy budú iní, než sme my, a tomuto po-
znaniu sa prispôsobili. Lenže my sme to nedokázali. Dokonca to výnimočné gesto 
výnimočného autora sme nedokázali ani oceniť. Prepáčte, pán Didi... predsa sme 
len gadžovia! Ondrej Sliacky

Prepáčte namiesto zbohom
Za Ľudovítom Didim (16. I. 1931 – 15. 9. 2013)

nózou hemofílie. Nápadité obálky oboch 
kníh sľubujú nevšedný zrakový zážitok, 
no čitateľ zostáva sklamaný jednotvár-
nou realitou vnútornej grafi ckej úpravy. 
Ak by sme mali knižné tituly posúdiť ako 
reprezentatívne obrazové dokumentácie 
tvorivých projektov, pôsobia skôr chvat-
ne a účelovo.

NAMIESTO ZÁVERU: 
KONCEPTUALIZÁCIA OBRAZU 
V DETSKEJ ILUSTRÁCII

Ak o ilustrácii uvažujeme v kontexte 
konceptuálno-perceptuálnej, resp. poj-
movo-zážitkovej bipolarity recepcie ob-
razov, v slovenskej ilustračnej tvorbe zre-
teľne badať dve línie autorských prístu-
pov. Prvá, „zážitková“ línia vychádza zo 
silnej výtvarno-remeselnej tradície skor-
ších generácií slovenských ilustrátorov 
a ilustrácie ako legitímnej súčasti tzv. vy-
sokého umenia, druhá línia naopak sme-
ruje ku konceptualizácii, optickej i funkč-
nej schematizácii ilustrácie či jej priblí-
ženiu k neumeleckým, univerzálnejším 
obrazom. Tento trend refl ektuje zme-
nené formy vizuality a odlišnú senzitivi-
tu mladých, sčasti je dôsledkom digitál-
nych technológií v spracovaní obrazu. 
Zároveň cielene využíva vonkajšiu feno-
menalitu detského výtvarného prejavu. 
Po formálnej stránke sa tendencia k „poj-

movosti“ obrazu prejavuje nielen znižo-
vaním jeho nasýtenosti zmyslovými kva-
litami, ale i kognitívne podloženou ob-
razovou schematizáciou. Pre detského 
diváka pritom nie je rozhodujúce, či bo-
li ilustrácie vytvorené digitálne alebo tra-
dičnými technikami. V súčasnej ilustrácii 
sa tieto dva technologické spôsoby do-
konca vzájomne imitujú: digitálna ilus-
trácia sa snaží pôsobiť „ľudskejšie“, tra-
dičná ilustrácia vstrebáva formy všadep-
rítomných technických obrazov. Prvky 
konceptualizácie možno v rôznych podo-
bách badať predovšetkým u mladšej ge-
nerácie ilustrátorov, ktorí vo svojej tvor-
be cielene zužitkovávajú intermedialitu. 
I keď kontrastujú so zmyslovými kvalita-
mi staršej slovenskej ilustračnej tradície, 
nemožno ich chápať jednostranne ako 
ochudobňovanie diváckeho zážitku; ne-
pochybne majú svoj význam pri formo-
vaní myslenia a cítenia mladého čitateľa.

Napriek tomu, že v minulom roku 
vzniklo viacero nepochybne hodnotných 
domácich knižných diel, opätovne sa ne-
preukázalo, že by slovenská detská ilus-
trácia prechádzala svojím zlatým obdo-
bím. Nezapríčiňuje to však nedostatok 
fundovaných ilustrátorov, ale skôr eko-
nomické faktory, udomácňovanie globál-
nych schém vizuálnej komercie a nepre-
dajnosť svojráznejších titulov. 


