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Alan Alda, Bridgit Bardot, Charlie Chaplin, Jenis Joplin, Merlin Monroe, "Pišta" 

Spielberg, Martin Mainer, Petr Pastrňák, Peťo Paška, Ronald Reagan, no a pre niektorých 

i Albert "Ajnštajn"... to len malý výčet osobností s krásnym to stejnorodým 

monogramom. Potom tu máme monogram ĎĎ... 

 

Ďuro Ďuriš, mladý adept na bakalára maliarstva, urputný diskutér, kung-fu panda, skvelý 

tanečník, mladší kolega... kamarát. Písať oponentúru "kamarátovi" je vždy ošemetná 

a zodpovedná záležitosť. Poplácavať po pleci, či pekne poctivo skritizovať, zoponovať? 

Predpokladám, že si je Juraj dobre vedom, že sa mu dostane hojne obojeho, podobne ako 

tomu bolo ešte za čias MalbyZwei, do ktorej spárov sme ho ešte ako teenegera spolu 

s MM zobrali za jeho precízne akvarelky, bravúrnu kresbu a street-artové intervencie. 

 

Už tesne po prijatí na školu Juraj jasne ukazuje svoje remeselné a formálne kvality 

v "reprezentácií" spoločne so svojim už legendárnym odmietaním autorít a paradigiem 

umenia ako takých. Z veľkej časti ovplyvnený pouličnou estetikou bez "obrazových" 

intencií však relatívne rýchlo preniká na územie "Les Beaux-Arts". Intuitívne, štúdijne, 

dravo a bez škrupulý kompiluje maliarsky rukopis všemožných artistov a maliarskych 

tendencií naprieč posledných dvoch storočí do svojráznej estetiky, občas machy, veľmi si 

nelámajúc hlavu "kam" a "odkiaľ". Rozširovanie si vlastného formálneho repertoáru 

a vizuálneho slovníka sa zdá byť to najpodstatnejšie... 

 

Po štyroch rokoch štúdia poznamenaných radikálnou zmenou smerovania ateliéru, 

ideologickým súbojom s vedením, zaťažovaním sa Lyotarom a inými francúzskymi 

podvodníkmi, predkladá ako bakalárku ucelený cyklus portrétov komorného formátu 

maľovaných možno ako pietná pocta Lucienovi Freudovi podĺa živého modelu. 

 

Keď som cyklus pred pár mesiacmi videl po prvý krát rozpracovaný zostal som po 

pravde trochu v rozpakoch. V cirka petnástich malých portrétikoch som nespoznával 

Ďurov obvyklý cit pre podobu, razantný kolorit, kompozíciu, prácu s pozadím, nadsázku 

a hravosť... Obrázky posobili mŕtvo akademicky, štúdijne bez valnejších obrazových 

kvalít, no ktoré som bol u neho zvyknutý. Naviac som poznal večšínu portrétovaných, nie 

však na základe zachytenej podoby, ale na základe znalosti, že mu sedia, čím som si len 

ťažko vytváral potrebný odstup. Zemitý kolorit, razantné "plastické" ťahy štetca 

posobiace dosti mechanicky, niekedy až prvoplánovo, banálne umiestňovanie do formátu, 

nudné pozadie, malý priestor, tak ako celkovo, tak v jednotlivých partijách tváre, vlasy-

nevlasy a portrétovaný klasicky s očami dole akoby sedenie zabíjali čítaním, večšinou 

"semi en face"... Dohromady sa obrázky tak isto veľmi nepodporovali, vlastne naopak, vo 



svojej machovitosti a machovosti farieb ešte viac unavovali. Nuž očakával som viac a asi 

hlavne "inak", naviac s vtieravým "Prečo". Prečo dnes malovať portrétiky - busty? Prečo 

na bakalárku? Prečo takto? 

 

Rezonoval však vo mne akýsi zvláštny pocit, povedzme pokory. Dať si na bakalárku 

"klauzúru" z jedného z najtradičnejších maliarskych "úbertémat", nekoncepčne, pekne 

poctivo a zarputilo, klasicky podľa živého modelu bez užitia plochej fotky v momente 

kedy by sa dali v pohode nasoliť veľké solídne kúsky vlastným "know-how", naviac 

v období, kedy sa rozhoduje o možnosti ďalšieho študia... Že by to chcelo gule?! 

 

Gule, negule, druhá návšteva ateliéru bola chvalabohu šťastnejšia...Súbor sa rozšíril 

a Juraj akoby prezrel. Výber modelov sa rozšíril a pribudli "chrakternejšie" predlohy. 

V rámci celku sa tiež objavujú akési mini-cykli na ktorých je ten istý model portrétovaný 

viac krát - zakaždým trochu inak, k prospechu veci, zábavnejšie - Et voila - podoba, ktorá 

mi pred tým tak iritujúco chýbala sa z ničoho nič objavuje dokonca razantnejšie než by 

človek čakal. Nie však polopatisticky v klasickom slova zmysle, ale akosi 

implicitne...psychologicky. Kolorit sa tu rozjasňuje, tu naopak zamlžuje vždy, ale tak, 

aby farby konečne dostávali priestor dýchať. Z naakumulovaných energických ťahov 

štetca konečne vystupujú žívé bytosti. Pozadie sa stáva pozadím, brada bradou, vlasy 

vlasmy...Plastické ťahy štetca dostávajú svoj charakter a zmysel. V posledných dielkach 

dokonca farbu nahrádza hmota plastelíny, čím obraz vstupuje do priestoru a nových 

konotácií. Najpodstatnejší je však návrat k "obrazovosti" - dielka už nevyžarujú len čisto 

štúdijnou aurou, je jasná snaha o kompozíciu, hru, akord, obraz... Jasnejším sa tak isto 

stáva Jurajov maliarsky prístup, ktorý je zvláštnou kombináciou expresie, impresie, ale 

zároveň akurátnosti s miernou dávkou hyperbolizácie,  kompilujúci v sebe všemožné 

modernistické maniere kladenia farby a práce so štetcom. Je zretelná Ďurova 

zamilovanosť a klasický to úžas maliara nad tým čo sa dá vytvoriť ťahaním a hnietením 

farby vo vštekých dostupných uhloch na plátne. Vskutku objavovanie Ameriky! A pokial 

sa jedná ako v tomto prípade o vyložene maliarsky prístup (Juraj skoro nepoužíva linku, 

kresbu či sfumato) začínam trochu rozumieť intenciám jeho diel a naviac zmyslu 

malovať napríklad portréty a malovať ich podľa živého modelu. Nemožnosť repetície, 

vždy jedinečná konštalácia situácie, farieb a ťahov vo svojich nekonečných variáciách, 

permanentná kontrola "okohlavy" nad "rukou", citlivosť a intuitívnosť v kombinácií 

s ráciom, kedy sa trojrozmerná predloha v priestore zmršťuje na plochosť plátna, tak aby 

sa znova pri pohlade zázračne vytvoril priestorový vjem, akoby bolo tou hlavnou ideou, 

ktorú sa snaží Juraj zakódovať a zhmotniť. Zrazu pripadá prirodzené si ako muster pre 

svoje snaženie vybrať to nabytostnejšie, najštandardnejšie a celkovo možno i to 

najbanálnejšie maliarske téma - portrét. Téma staré ako samo maliarstvo, bilión krát 

prežvýkané, videné, akoby predurčené stať sa štúdjným... 

 

Že tak chýby obsah a zostáva len forma...cvičenie? Nemyslím si! Tak ako hovorí zenový 

mních paušálne, tak stopercentne u maliarstva platí, že neexistuje forma bez obsahu. 

 

Juraj sa vedomo púšťa na tenký ľad odsúdenia z formalizmu, či nekoncepčnosti. Odvážne 

pojíma svoju bakalárku štúdijne v tom najlepšom slova zmysle hodného akademického 



prostredia, urputne kráčajúc v šlapajách maestrov ako sú Hals, Rembrandt, Gogh, 

Auerbach či Freud... 

 

Ako oponent budem veľmi zvedavý nad prezentáciou práce, selekciou diel a formou 

inštalácie...Osobne vnímam najsilnejšie skupiny portrétov rovnakého modela, ktoré by si 

možno zaslúžili výsostnejšie miesto. Celkovo nemožem povedať, že by bola Ďurova 

bakalárka stopercentná a bol plne využitý jeho maliarsky a intelektuálny potenciál. Dielo 

však vnímam pozitívne ako neuzavreté, v procese a vo svojej poctivosti v kontexte doby 

umeleckých "rýchlokvašiek", kedy už akoby ani nebol priestor na štúdium s imperatívom 

hotových umeleckých diel, za jedinečné a veľmi zdarilé. Tuzemské prostredie má len 

veľmi málo skutočných maliarov, ktorý vedia...Juraj je však jedným z nich. 

 

Prácu hodnotím A a Juraja ako jedného z mála študentov, ktorý naozaj študujú 

odporúčam k magisterskému štúdiu! 

 

 

V Brně, 8. 6. 2014                

MgA. Samuel Paučo 


