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TEXTOVÁ ČÁST  

Generickosť produktu (a našej konzumnej identity) vo vzťahu ku generickej 
estetike portrétu.


Spôsob práce, pre ktorú som sa rozhodla, predurčovala dlhá cesta 
skúšania a hľadania správneho média, ktoré by najviac odzrkadľovalo moju 
myšlienku a koncept. Hlavným východiskom bol pre mňa bod odvrátenia 
pozornosti od seba a mojich vnútorných rozpoložení na pozornosť svojho 
okolia. Obecne na ľudí, naše stereotypy a sociálne formovanie, ktorému sme 
každý deň vystavovaní. V tomto kontexte sledujem technologický a kultúrny 
vývoj, pričom zachytávam rôzne podnety z komunikačných zdrojov vrátane 
médií, sociálnych sietí a reklamného marketingu.


Zbieranie dát, prezeranie, lustrovanie, ukladanie, čítanie, písanie, zdieľanie, 
vyhľadávanie, práca, predávanie, nakupovanie, prezentácia a manipulácia, 
ktorá prebieha na tomto ihrisku je pre mňa fascinujúci príklad živej funkčnej 
platformy, ktorá stále napreduje, vyvýja sa a neprestajne aktualizuje seba 
samotnú bez toho, aby sa človek ktorý s ňou pracuje musel pohnúť z miesta.


Prvou zložkou, ktorá zahrala rolu pri mojom rozhodovaní, bol výber 
správnych výrazových prostriedkov, technické prevedenie, zasadenie do 
kontextu a odbremenenie sa od komplikovaných myšlienkových máp, ktoré 
mojej kreativite viac škodia ako prilepšujú. 


Tablet, fotografia, aplikácia, ceruzka, kresba, maľba, nabíjanie, guma, 
úprava, e-mail sa stali súčasťou môjho každodenného života. Vždy o čosi 
dlhšie strávený čas. Intuične a pocitovo vyťahujem a preberám portrétne 
fotografie stigmatických, zvláštne zaujímavých a poznačených ľudí z 
internetových článkov, instagramu, či populárnych módnych e-magazínov. 
Sledujem obecné sklony vizuálnych smerov, ich dopad a formu. Ako príklad 
podobnej formy práce uvádzam New Aliens Agency čo je netradičná 
modelingová agentúra, ktorá k sebe naberá atypicky krásne modely a 
outsiderom sa snaží pridávať sebavedomie. Taktiež sa inšpirujem časopisom 
Dazed and confused v ktorom sa popová kultúra stretáva s undergroundovou. 
Podporuje radikálnu módu a mládežnícku kultúru, pričom definuje časy novej 
generácie, stylistov a tvorcov. Prípadne Elizabeth Peyton ktorá taktieš 
zámerne pracuje s fotografiami či Cindy Sherman sú ďalší z množstva 
príkladov, ktoré malými kúskami dopĺňajú môj vzorec umeleckého 
premýšľania.


 Vyberám si vlastný vizuálny jazyk. V štylizovanej kresbe sa predovšetkým 
snažím sústreďovať na tvarovanie kože, tela a tváre, čím upriamujem 
pozornosť na osobnostné črty portrétovaného, a reverzne zanedbávam 
oblečenie. Tvrdú a ostrú čiernu linku na ružovom podklade kladiem do 
opozície pozadia, ktoré vyjadruje harmonickú čistotu, jemnosť, 
sentimentálnosť, tlmí emócie, no súčasne pôsobí živo a voľne.
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Vo výslednej fáze tlačím kresby na transparentnú fóliu backlit z angl. slova 
podsvietený. Používa sa vo svetelných boxoch, vitrínach a nasvietených 
reklamných totemoch. Ide o spojenie syntetického materiálu, ktorý na dotyk 
pripomína ľudskú kožu, a na pohľad vyzerá krehko, ale na manipuláciu je 
dostatočne pevný.


Marketingový materiál využívam aj v ďalších krokoch, kedy fóliu naťahujem 
do rámu a následne vešiam na pomerne známy stojan vyrobený švédskou 
značkou. Tomuto stojanu zachovávam funkčnosť a využívam jeho dizajn, ktorý 
obkresľuje smartfónové zariadenie. Týmto ponechávam divákovi voľnosť na 
orientáciu v priestore a prezeranie vybraných zavesených kúskov. Môže to 
tieš pripomínať sterilné laboratórium v ktorom skúmam ľudí cez fotografiu, 
ktoré buď sú reprezentatívne sami za seba alebo reprezentujú nejakú značku 
ktorá reprezentuje seba nimi. Tu uvažujem aj o umení písať o umení ktoré 
častokrát postráda riešenie, ktoré je možné vyriešiť jedine v nevyriešitelnom. 
Preto je veľmi dôležité pokúsiť sa o nájdenie riešenia otázky, ktorú sme si pri 
tvorbe umenia položili. Môžem len dúfať, že aj napriek jednoduchosti ktorú sa 
pokúšam do tohto vložiť práve kôli obsahu a kôli vymedzeniu sa voči 
zbytočným dlhým textom sa mi to podarí vtesnať do tej správnej, jedinej a 
najreprezentatívnejšej formy. 


Kresby v sebe nesú metaforu identít a rolí, ktoré si na seba obliekame 
nielen vo virtuálnom svete. Svetlo, príp. reflektor by ich mal zvýrazniť a ukázať 
v najlepšom svetle, presne tak isto ako sociálne siete na ktorých sa 
prezentujeme.


Jednoduchou zdelnosťou vizuálne vyčistenej inštalácie pokladám otázku 
hraníc medzi komerčným, alternatívnym a funkčným úžitkovým umením. 
Smerujem tým k úvahe o zrovnocenení umenia so životom. Cez príjemnú 
čitateľnosť zapájam aj laickú spoločnosť a elitnej ponechávam coolový a 
trendy zážitok na unavené oči. 


Poslednou, a pre mňa najzásadnejšou otázkou, ktorú som si počas celej 
práce pokladala, je nakoľko určujú korporácie či inštitúcie trendy a sú to 
originálne veci a nakoľko je to len generický produkt, ktorý relevantne 
odzrkadľuje naše smerovanie. Je to otázka, ktorá nabáda na diskusiu aj v 
rámci umeleckej scény. Myslím si, že dnes všetko či už naučené alebo videné 
sme nadobudli odkial kde sme to už videli. Takže pokial sme neprežili naozaj 
niečo velmi zvláštne a strastiplné je ťažké vytvoriť niečo úplne iné, pretože aj 
to iné v konečnom dôsledku buď už vytvorené bolo alebo je to aspon ako tak 
podobné, aby sa to za nové tak či onak nepokladalo. Hlavný bod je aby nás 
to bavilo. To čo nás baví tak ozrkadluje to čím sme a čo robíme.


Na odľahčenie by som k záveru ešte podotkla, že táto práca mi poskytla 
veľa nových skúseností v rámci praktických riešení problémov v elektronickej 
podobe a dovolila mi nahliadnuť na nový rámec možností a príležitostí do  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budúcna. Určite by som chcela v tejto práci pokračovať, nakoľko mi je 
kresba v tablete veľmi blízka a poskytuje mi uvoľnenosť po formálnej aj 
mentálnej stránke. Človek si v ňom po určitom čase vykreslí ruku a neskôr pri 
zmene média, napríklad figurálnej kresbe uhlíkom zistí, že sa jeho vlastný 
rukopis neustále zlepšuje a napreduje.


Čo sa týka tematickej časti, určite by som chcela tento repertoár obohatiť 
ešte aj o iné objekty a spôsob inštalácie. Napríklad vytvoriť celú sterilnú 
miestnosť z obytného prostredia, prípadne časť z nej s rozkladacím sušiakom 
a košom na prádlo, kde by tieto moje kresby fungovali ešte viac v rozvitejšom 
a rozptýlenejšom kontexte.
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