
Vážené dámy, vážení páni, 

dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítala na dnešnej vernisáži. Výstava, ktorú otvárame, 
už vo svojom názve 3+3 alebo 3 mamy + 3 deti, alebo 3 tvorivé mamy + 3 tvorivé deti indikuje 
konkrétne a pragmatické aritmetické informácie, no zároveň aj skryté významy. Svet čísiel je veľmi 
blízky aj tvorcom nami otváranej expozície, a časti tvorcom dokonca z profesionálneho hľadiska. 
Spoločným menovateľom pre vystavujúce tri mamy je to, že, všetky absolvovali Katedru výtvarnej 
výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre v roku 1975, dnes je to Katedra výtvarnej tvorby a výchovy 
PF UKF v Nitre, odbor učiteľstvo matematiky a výtvarnej výchovy.  Pôsobili ako učiteľky 
výtvarnej výchovy, na základnej škole alebo na základnej umeleckej škole. Popri tom sa venovali aj 
voľnej tvorbe, čo sčasti zrejme vyplýva z ich vysokoškolskej prípravy, počas ktorej tvorili pod 
vedením viacerých umeleckých osobností vtedajšej výtvarnej scény. Majú teda viac či menej 
skúseností aj s prezentáciou svojich diel, či už vo forme samostatných výstav alebo výstav v rámci 
umeleckých skupín. V zostave, ako ich môžeme vidieť na tejto výstave, sa predstavujú po prvý krát.  
Ich spoločnú výstavu ozvláštňuje skutočnosť, že ich počet tri aritmeticky vyvažujú, resp. dopĺňajú 
aj ich tvorivé deti. Pritom je dôležité povedať, že zámerom vytvorenia tohto zoskupenia nie je 
hľadanie, resp. umelé spájanie tvorivých stratégií, techník alebo tematických zámerov 
vystavujúcich. Každý v tomto zoskupení predstavuje samostatnú jednotku, resp. matematickou 
terminológiou má svoje číslo. Ale napokon, ako to už v umení býva, univerzálnosť mnohých tém 
pretlmočených cez široké spektrum techník, rukopisov a individuálnych prístupov čitateľne 
rezonuje a  spája sa aj v tejto expozícii. Ide o vnímavých ľudí, ktorí tvorivo reagujú na vonkajšie 
podnety a všeobecné pravidlá a javy estetična aj bez vopred deklarovaného profesionálneho 
umeleckého zámeru.  
Myslím si, že našich vystavujúcich, aj keď nie je priestor na detailné biografické informácie o nich 
vzhľadom na ich počet, môžeme a žiada sa aspoň stručne predstaviť.  Poradie, v akom ich budem 
postupne charakterizovať určil aspekt abecedného poriadku ich aktuálnych priezvisk.  
Pani Erika Látečková, jedna z našich troch absolventiek z roku 1975, sa venuje  maľbe a kresbe 
(rada uplatňuje techniky ako akryl  a olej).  Výtvarné umenie sprevádzalo jej profesijný život nielen 
v podobe vyučovania predmetu a vlastnej tvorivej činnosti, počas pôsobenia ako riaditeľka ZŠ vo 
Vrábloch sa venovala aj organizovaniu krajských výtvarných súťaží zameraných na ochranu 
prírody. Aj svoju tvorbu zameriava na prírodu, tvorí dlhšiu dobu, ale doposiaľ nevystavovala. 
Jej dcéra Janka Látečková, ktorá ukončila  štúdium tiež  na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre 
v študijnom programe učiteľstvo pre  1. - 4. a anglický jazyk v roku 2003, sa venuje najmä kresbe 
ilustrácií kombinovanou technikou pre knižné publikácie a návrhy obalov na DVD, ako aj kresbe 
komiksov. Jej práce môžeme zaradiť do v súčasnosti veľmi obľúbenej tematickej oblasti 
a umeleckého žánru fantasy, ktoré jej priniesli aj vstupenku do sveta filmu, a to v podobe 
spolupráce so známou spoločnosťou Warner Bros. Ako je známe, patrí k najväčším svetovým 
producentom filmových a televíznych diel. Janka Látečková s nimi spolupracovala na tvorbe filmu 
Hobit. Diela, ktoré vystavujeme, prezentujú túto tematickú oblasť jej tvorby, no venuje sa aj 
krajinomaľbe. Evidujú ju aj publikácie v odborných amerických časopisoch zameraných na umenie. 
Eva Pokorná - absolventka štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1975, od uvedeného roku 
až do roku 1990 pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Nových Zámkoch, potom od roku 1990 
až do roku 2010 pôsobila na ZUŠ Nové Zámky. Výtvarnej tvorbe sa venovala už počas pôsobenia 
ako pedagóg. Neskôr už ako dôchodkyňa sa presťahovala na Malú Lehotu, do obce v krásnom 
prírodnom prostredí. Tu sa jej naskytlo dosť času, miesta a inšpirácie na vlastnú realizáciu. Keď so 
svojim manželom začali chovať ovce, bolo o všetkom rozhodnuté. Vlna ktorú jej dávajú vlastné 



ovečky, nie je síce veľmi používaná na plstenie, no ona našla spôsob, akým je možné spracovať aj 
túto vlnu. Je drsnejšia, takže nie je vhodná na odevy, ale pre jej pevnosť a zaujímavú štruktúru ju 
používa ako základ. Naň potom kladie farbenú vlnu z oviec merino, ktorú kupuje v zahraničí. Tento 
postup je síce veľmi náročný, ale vo veľkej miere je takto využitý ich vlastný domáci produkt. Jej 
hlavnou inšpiráciou je okolitá krajina a pozorovanie prírody vo všetkých premenách počas celého 
roka. V dielach, ktoré vystavuje, sa spája obraz prírody s jej permanentnými premenami s 
pravosťou hodnotného materiálu, akým je práve prírodná vlna. Plsteniu sa intenzívnejšie venuje od 
roku 2014. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 2017 v priestoroch Pohronského múzea v Novej 
Bani. Nasledovali ďalšie výstavy, v MSKC Žiar nad Hronom a v Galérii univerzum na PF UKF 
v Nitre v roku 2018. 
Martin Pokorný, Mgr. art. , syn pani Pokornej, je profesionálny výtvarník. Štúdium absolvoval v 
rokoch 1993 –2000 na Vysokej škole výtvarných umení  v ateliéri prof. Juraj Meliša. Je členom 
Spoločnosti voľných výtvarných umelcov SVÚ. Má za sebou kolektívne aj individuálne výstavy. 
V jeho umeleckom portfóliu sú zaujímavými úspechmi ocenenia  súvisiace s olympijskými hrami. 
V roku 2000 tretie miesto za skulptúru Herkules na výstave Sport and Art (Šport a umenie), v roku 
2008 strieborná medaila na Olympijských hrách v Pekingu v rámci celosvetovej súťaže One world, 
one dream (Jeden svet, jeden sen).  
Na tejto výstave prezentuje svoje komorné diela venované témam ako Hruška, Elektrické jablko, 
Dom slimáka, Vajce – dom, je zjavné, že v širokom spektre techník sa prejavuje fascinácia 
štruktúrou organických a neorganických látok, a potenciálnou tvárnosťou použitého materiálu, 
umeleckej hmoty. 
Miloslava Salanciová – študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre učiteľstvo matematiky 
a výtvarnej výchovy, ktoré úspešne absolvovala v roku 1975, svoje vzdelanie si neskôr, už na 
Vysokej škole pedagogickej v Nitre doplnila vzdelaním v odbore Estetika. Spomedzi našich 
vystavujúcich má najviac skúseností v oblasti prezentácie svojej tvorby. Veľakrát vystavovala svoje 
diela na autorských i skupinových výstavách doma i v zahraničí. Je členkou skupiny nitrianskych 
výtvarníkov PLAY-art a tiež Umeleckej besedy slovenskej so sídlom v Bratislave. Pani Milka 
Salanciová sa na tejto výstave predstaví obrazmi vytvorenými v technike pastelu. Táto, na čas 
pomerne náročná technika jej najviac učarovala a venuje sa jej prioritne. Ďalšou zaujímavosťou 
v jej tvorbe je skutočnosť, že tvorí prioritne na štvorcový formát. Je všeobecne známe, že tento 
symetrický geometrický tvar  uprednostňovalo aj renesančné umenie, ktoré kládlo dôraz na 
harmóniu, symetriu, jasnosť a „čitateľnosť“ prvkov. Pani Salanciová sa inšpiruje rôznymi 
podnetmi, no najmä hudbou. Zvukové podnety potom pretvára do abstraktných kompozícií. Aj 
v tejto súvislosti môžeme nájsť analógie medzi hudbou a matematikou, už starovekí filozofi sa 
zaoberali otázkou matematického poriadku v kozme a atribútmi hudby v tejto súvislosti. Pani 
Salanciová je známa tiež ako spoluorganizátorka 10 ročníkov prezentácií detskej projektovej 
výtvarnej tvorby, je spoluautorkou vysokoškolských metodických publikácií. Lektorovala niekoľko 
učebníc Výtvarnej výchovy pre žiakov ZŠ a je spoluzakladateľkou celoslovenskej výtvarnej súťaže 
pre deti a mládež Svet ticha. 
Ľubomír Salanci, syn pani Salanciovej sa na tejto výstave predstavuje  kolekciou fotografií 
tematicky zameraných na prírodu, architektúru, detaily i celok. Vysokoškolské štúdium absolvoval 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore 
učiteľstvo matematiky a informatiky v roku 1997. Aktuálne pôsobí na tejto fakulte ako docent 
a odborník v odbore informatika. Ľubomír Salanci je príkladom, ako môže človek, profesionálne sa 
venujúci technickej, matematickej, resp. informatickej oblasti vyvažovať svoj osobný a tvorivý 
potenciál záľubou, ktorá je zmysluplná a reflektuje vizuálne podnety a skúsenosti pomocou 



fotoaparátu. Fotografie umožňujú uchovať aspoň zlomok fenoménov, s ktorými sa stretávame deň 
čo deň, a tiež vďaka citlivému a pozornému „fotooku“ dokážu zachytiť a priblížiť detaily, štruktúry 
vecí, ktoré si na prvý pohľad možno nevšimneme, alebo uniknú našej pozornosti, ale 
v zaznamenanej – fixovanej podobe vypovedajú nielen o celku, ale odkrývajú aj mnohé skryté 
významy a kominukujú hlbšie posolstvá v spoločenskom, kultúrnom, ale aj environmentálnom 
kontexte.  
Na záver prajem vystavujúcim tvorcom do ďalšej práce veľa invencie a tvorivého elánu.   
Ďakujem za pozornosť. 
 
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., kurátor výstavy 3+3 
Odznelo na vernisáži v KOS v Nitre, dňa 30.5.2019  
 


