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SÚZRENIE - táto slovná hračka spájajúca dve podoby významu (zrenie a súznenie) 
vyjadruje súnáležitosť priateľov, maliarov, výtvarníka a výtvarníčok, ktorým sa v ich 
profesionálnej a osobnej dráhe podarilo spoločne dozrievať. Sami sa vidia ako konáre 
rozrasteného stromu vyrastajúceho z jedného miesta, a tým je láska k tvorbe, k výtvarnému 
umeniu a k maľovaniu. Autorov dnes už tvoriacich „na voľnej nohe“ prepojila zároveň láska 
k učiteľskému povolaniu – učiteľstvo výtvarnej výchovy, ktoré donedávna s láskou 
vykonávali. 

SÚZRENIE - tento príznačný titul výstavy nesie aj obraz  s rovnomenným 
názvom, ktorý je dielom vzájomnej spolupráce, porozumenia a empatie a ktorý vznikol ako, 
takpovediac, procesuálna maľba postupne „kolovaním“ od autora k autorovi, ktorý ponechal 
ohľaduplné miesto pre následnú, pripájajúcu sa intervenciu svojho kolegu.  Obraz je tiež 
výrazom toho, ako zrejmé sú u autorov spoločné korene, vychádzajúce z poetiky ich učiteľa – 
guru playartistov – akad. maliara Fera Kráľa a ako tieto postupne prerástli do vlastného, dnes 
už dobre rozpoznateľného štýlu predstavovaných výtvarníkov.   

Oľga PLAČKOVÁ sa primárne venuje obrazom krajiny, blízke sú jej miesta Košarísk  
a Modry, ale bližšie ako k realistickému portrétu tohto námetu má k jeho surreálnej, snivej 
transpozícii, artikulovanej na jednej strane imaginatívno-symbolickou a na druhej strane 
expresívnou farebnosťou a blokovitými, akoby kryštalickými solitérmi stromov, skál, 
vysokého horizontu, alebo tiež obydlí a ulíc, či fragmentov vidieckej či mestskej krajiny (série 
Krajiny, Sny, Miesta). Motívy z reality sú v zásade koncentrované do znaku a tento princíp 
a skúsenosť sú neraz posunuté aj do abstraktných kompozícií (Cestou necestou, 2006, 
Osmiista, 2005, Tanec na rozkvitnutej lúke, 2019). 

Pod štýl maľby Eleny NITTNAUSOVEJ sa okrem „Kráľovských“ inšpirácií podpísalo 
nielen štúdium dekoratívnej maľby (Slavomír Vít), ale predovšetkým autorkin naturel: 
inklinácia k poriadku, čistote, symetrii, harmónii - príznačných pre geometrickú abstrakciu. 
Do tejto racionálnej a môžbyť aj neosobnej polohy, ktorú v sebe táto metóda nesie, však 
autorka vnáša vo viacerých príkladoch naratívny moment, epiku a príbehovosť, zastúpenú 
figurálnymi prvkami, pochádzajúcimi dokonca z prostredia divadla. Obrazy pritom vždy 
súvisia s konkrétnou autorkinou situáciou a naladením. Po dlhej dobe pandemických 
obmedzení vyjadrenými jednotvárnou líniou „nalinkovanej“ cesty (Cesty, 2020 -2021) sa ako 
protipól objavuje síce opäť dekoratívne poňatý, ale  pestrosťou, radosťou a oslavou divadla 
dýchajúci motív (Vivat teatro, 2022). 

Abstraktné polohy výrazu u Maroša POLIAKA vychádzajú z osobnej, v súčasnosti aj 
existenciálne vypätej situácie. Odľahčený výraz im sprostredkúva menej tradičná technika 
dekupáže a kombinovanou technikou maľby a dekupáže vytvorené štruktúry – priesvity, 
nechávajúce vyznieť ľahšie, svetlejšie tóny (Dar svetla, 2022). Autor zároveň experimentuje 
s kompozíciou (podkladom/plochou) kruhu. Na obraze Takto to vidím ja (2022) perforácia 
s motívom očí naznačuje problémové miesto zakladajúce paradox:  vidieť duchovným zrakom 
- tvoriť spamäti.   

 Milka SALANCIOVÁ dlhodobo pracuje v oblasti geometrickej abstrakcie. 
Racionálna pozícia, geometrické štruktúry, farebné rozvrhy jednotlivých polí, vrstvenie 
prekrývajúcich sa pozadí a štruktúr však nesú, podobne ako u jej kolegov, odkaz na konkrétne 



prežívania, na osobné príbehy a nálady (Lúčenie,2020), na atmosféru doby     (Disharmónia 

dnešných dní, 2022), ale predovšetkým na spojenie s hudbou. Matematika, geometria a hudba 
(„hudba sfér“ i konkrétne, profánne, duchovné, ale i detské skladby) sa tu stretajú 
v jednotiacom výraze (Keď sklo spieva, 2020, Lúčenie, 2020, Dlho a ďaleko, 2022). Moment 
príbehu je zastúpený znakom figúry, intimita výpovede sprostredkovaná  mäkkou technikou 
pastelu. 

Činorodosť skupiny PLAY-art, ktorá na výtvarnej scéne profesionálneho 
a amatérskeho umenia pôsobí už tretie decénium (od roku 1994) je obdivuhodná a môže byť 
príkladom možnosti ako napriek rôznym nástrahám pretrvať,  hľadať a nachádzať zdroje 
inšpirácií a energie pre ďalšiu tvorbu. Bude to tak dovtedy, pokiaľ jej princípom ostane 
princíp HRAŤ sa (Hravé umenie – PLAY-art), v hre nachádzať slobodu a v slobode aj 
samého seba.   
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