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MARTINA MATLOVIČOVÁ sa narodila v roku 1975 v Bratislave a na Vianoce. 

Vyštudovala Vysokú školu múzických umení, za svoju tvorbu získala cenu Najkrajšie 

knihy Slovenska (2001),Zlaté jablko BIB 2009 (Bratislava,Tracyho tiger a Drevený 

tato),Zlatú stuhu 2010 (Praha, A pak se to stalo, Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým 

prasátkem).  Jej ilustrácie sú vystavované doma i v zahraničí.  Zúčastnila sa opakovane 

festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch, v roku 2010 bola súčasťou veľkej putovnej  

expozície slovenských ilustrátorov, ktorá bola prezentovaná na knižnom veľtrhu 

v talianskej Bologni, kde bolo Slovensko v tom roku čestným hosťom. V roku 2011 

vystavovala na reprezentatívnej prehliadke ilustrácií v Slovenskom národnom divadle (popri 

troch ďalších ilustrátoroch, ktorými boli Dušan Kállay, Dana Moravčíkova a Miloš Kopták.), 

ako aj v Divadle Malá scéna STU v roku 2015. Žije na striedačku v malebnom domčeku na 

konci dediny v Doľanoch a v Bratislave na Peknej ceste. Martina sedí za svojim pracovným 

stolom sama, ale Matlovička má plný dom – zvierat a kreslených postáv. V Doľanoch sa 

procedírujú havkáči Artur a Pančo - vášniví cestovatelia, zvlášť keď ide o Mini Cooper, 

šelmoidný kocúr Timur, ktorý má rád veveričky ergo žerie ich, na Peknej ceste majú zas 

bejvák korytnačky Žaneta a Vilo, čo zvyknú večerať vega tanier, Adolf - agama bradatá - robí 

problémy s konzumáciou svrčkov a privilegované miesto medzi dielami má škrečica Zlatica, 

ktorá sa nerada fotí. Skrátka u Matlovičovcov je „narváno.“  

Martina je niekto, koho si nesmierne vážim a zároveň niekto koho mám  ako človeka, 

úprimne rada. Cíti pravdu a emócie, má v sebe empatiu, hĺbku a v tej hĺbke krásne ironizujúci 

humor. Toto všetko , okrem iného, nájdeme v jej tvorbe. Martina Matlovičová prezentuje 

svoje pravdy, pocity, životnú iróniu a čistú zábavnosť. V jej tvorbe ju reprezentujú tri 

zásadné výtvarné bloky– ilustračná tvorba, kde má na konte slušný počet publikácií, 

veľkoplošné maľby na plátne a mimoriadne kuriózne drevené objekty. Každý z týchto 

súborov má prirodzene svoje špecifiká, svoju príznačnú poetiku a atmosféru . Názov výstavy 

„Domáce potreby“ mi odôvodnila celkom logicky. Vystavuje diela, ktoré doma všetci 

potrebujú.  

Schopnosť fantazijných kombinácií prvkov , farieb, pastóznych vrstiev a materiálov sa 

najvýraznejšie prejavuje v maľovaných drevených objektoch. Lepené , na seba vrstvené 

drevené prvky disponujú atakujúcou farebnosťou, dominantná je vždy karikovaná hlava 

zvieraťa, človeka, často neidentifikovateľného tvora, pričom v jeho veľkorysom tele sa 

odohráva celý kreslený svet zložený z drobných detailov a navodzujúci dekoratívny 

charakter. Autorkine postavičky sú dôležité, niekedy prudko naštvané, infantilne prekvapené 

a spravidla sa nesmejú . Sú tu preto , aby sme sa na nich (či lepšie na sebe, ak nám to 

poniektorým dôjde) zasmiali my. Matlovičovej figúrky sa totiž neboja byť tučné, neforemné, 

nevadia im veľké  nosy a uši, malé prsia a krivé nohy. Jednoducho neboja sa byť kontrastne  

smiešne. Mačka strúha parádu v šatách s motívom malých myší, veľká myš hrdinsky nosí gate 

so zmnoženou aplikáciou mačiek, posádka autobusu cestovnej kancelárie „Dream tour“ sa 



vezie v dopravnom prostriedku , ktorý sa iste na najbližšej zastávke pokazí, ale nikomu to 

nevadí. K dispozícii je aj travel agency „Exotbus“, ktorá sľubuje, že odvezie každú príšeru. 

Všetko to zdanlivo prvoplánové, úsmevné a priamočiaro naivné má v sebe ironickú hĺbku  

tragikomickej pravdy, ktorá rezonuje v krátkych vtipných autorkiných dovetkoch, frázach, 

útržkov myšlienok a správ organicky zakomponovaných do obrazov.  

Martina je výsostne aktuálna a zároveň čerpá z našej československej minulosti, vyťahuje 

bonmoty z detstva, z filmov , ktoré sme v puberte sledovali v telke, pozoruje bežný 

každodenný život a svoje postrehy na drzovku implantuje do svojich farebných objektov. 

A tak sa autorka „zážitkami jenom tak hemží“ a v jej dielach sa ocitá „Béla“, aj „Béďa“, 

„Jarouš“, aj „Vlasta Burešová“, či „Jiřina“, prípadne „Helena, ktorá je zatím s Jiřím“, tak 

trochu filmová „Rybana“, alebo aj celkom indiferenný „Model“, alebo „Recitátor“ s hlavou 

osla. Často slovné spojenia vtipne veršuje (čo je zrejme aj vplyv textov, ktoré ilustruje), ale 

posúva ich do súčasnej roviny s provokatívnym humorom – „Daj si Džusa moja Pusa“, 

pričom je samozrejme uvedené, že Džus je z Kauflandu, alebo inej potravinovej siete. Texty 

sú spravidla písané foneticky a občas používa anglické názvy na pritvrdenie aktuálnosti. 

Drevené maľované objekty v ostatnom období posúva do roviny úžitkovosti. Autorka  

namaľuje aj skriňu, dvere, alebo komín, ale „domáce potreby“ sú veselé vešiaky na rôzne 

typy použitia,  poličky, ktoré ako polička nevyzerajú, artové stoličky, na ktoré si budeme 

sadať s rešpektom a séria čarovných zrkadiel, ktoré pri troche fantázie prezradia, kto je 

najkrajší na svete. Zrkadlá situuje do brušnej dutiny zábavných figúrok, zvierat, 

rozprávkových bytostí, čo vo finále vyvoláva komický efekt – pri pozretí sa do zrkadla nás 

majú jej postavičky doslova v žalúdku. Jej dôvtipnými zrkadlami orámovanými farebne 

vtipnou fantáziou si interaktívnym každodenným vstupom vytvoríme svoj vlastný obraz. 

Umelkynine diela sa naozaj dajú použiť , ale bonusom  jej tvorby je , že urobila kulantným 

a zároveň prirodzeným spôsobom z umenia domácu potrebu.    

Autorkiny  malí akryloví hrdinovia sú sympatickí a smiešni , pretože sa podozrivo podobajú 

na nás. Martina robí to, čo intuitívne cíti a preto je jej tvorba úprimná, nie je prešpekulovaná , 

ale spontánna . Každá postavička má svoju povahu, aj svoje emócie, svoju módu, aj vrtochy, 

svoju vlastnú (zvyčajne polotrápnu) situáciu, jednoducho svoj príbeh. A všetky (aspoň 

zatiaľ, kým ich nepozveme k sebe domov my) bývajú u Martiny. Martina Matlovičová sedí za 

svojím pracovným stolom sama, ale v konečnom dôsledku má vždy Full House. Skrátka je 

u nej furt „tlačenica“.  

-- 

ANDREJ FRIČ sa narodil v Pezinku v roku 1981 v znamení panny. Magisterské štúdium 

na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK ukončil v roku 2009, 

doktorandské na rovnomennej fakulte začal v roku 2013. V rokoch 2013 -2016 pôsobil ako 

pedagóg na ZUŠ v Pezinku, od  roku 2016 vedie ako výtvarný lektor Kurzy Miró 

v Bratislave, v rokoch 2010 -2012 bol činný aj ako kameraman v Huste TV v Bratislave 

a v roku 2018 v Artfore Pezinok. Od roku 2011 funguje ako freelancer, venuje sa maľbe , 

grafike, kresbe, príležitostne nástennej maľbe, ale predovšetkým sa koncentruje jeho 

tvorba na keramiku – glazované keramické sochy, objekty, reliéfy, masky, úžitkovú 

keramiku. Okrem výtvarnej činnosti organizuje Pezinský alternatívny filmový festival – 

Paff, ktorý vznikol v roku 2003 a ku ktorému zhotovuje aj ceny, zároveň je frontmanom 

kapely Acorhoek vzniknutej v roku 2000, s ktorou hral na území Slovenska, Česka, ako aj 

v Nemecku. Autor vystavoval na siedmych samostatných výstavách a zúčastnil sa viac ako 



päťdesiatich kolektívnych výstav a podujatí prevažne na Slovensku a v Českej Republike. 

Andrej ma sympaťáka havkáča Benyho, ktorý sa rád bozkáva a miniatúrnu Noname cicu, 

ktorá má zatiaľ všetkých na háku a ako poznám mačky, aj vždy mať bude. 

Hoci sa umelec koncentruje na keramiku, nie je klasický keramikár. Baví ho práca s hlinou, 

ktorú považuje za terapiu.  Hneď po vysokej škole si kúpil grafický lis a keramickú pec. Jeho 

základným kritériom je autentickosť a originalita. Pre tvorbu Andreja Friča (Frikou) je 

charakteristická fantázia, surrealistické tendencie prekračujúce hranice bizarnosti, 

pričom často siaha k prvkom mytológie, ktoré ústia zo záujmu o históriu, etnológiu, či 

psychológiu. Opakujúcim sa motívom v jeho dielach je grafický symbol, znak , za ktorým 

treba hľadať súvislosti. Frič vo svojom výtvarnom prejave zašifrováva hádanky, tajomstvá, 

chce provokovať, možno trochu šokovať, profilovať otázky. Nerád prezrádza a nerád 

odpovedá. Akoby sám chcel byť záhadou. Táto malá hra na skryté tajomstvá mu spôsobuje až 

detsky naivnú kreatívnu rozkoš.  

V obrazoch s technikou akrylu, prípadne kombinovanou perokresbou, do farebnej plochy 

osádza akési organické neidentifikovateľné objekty - prvky evokujúce raz florálny, inokedy 

zoomorfný výraz vymyslených kreatúr levitujúcich na matnom podklade jemne pastóznej 

farebnej plochy v kresebnom výraze a zámernej neurčitosti. Ťažko zadefinovať , či sú to 

zväčšeniny mikroorganizmov, červy, črevá, alebo mimozemské bytosti derúce sa z vesmíru, 

či hororu. Občasné tváre sú zachmúrené, temné a komunikujú rečou symbolov, prevažne však 

sú výjavy abstraktné a majú provokovať údiv. Na druhej strane v grafických listoch je autor 

konkrétnejší, definuje prostredia, architektúru v perspektívach a figúry nadobúdajú 

jednoznačnejšie kontúry hoci sú chrbtom k percipientovi, alebo nemajú, (prípadne iba 

deformovanú) tvár. Niekde sa objaví bublina ako z komixu, ktorá sloganom naznačí 

sledovanie značiek („Follow The Signs“).  

Dominatná tvorba je orientovaná na keramiku (dekoratívnu aj úžitkovú). Na strane jednej sa 

autor sústredí na formu, na strane druhej na abstrakciu pričom kreuje sériu kurióznych 

vymyslených figúr , ktoré raz evokujú hravú až túlivú rozkošnosť, inokedy malou 

strašidelnosťou a nezrozumitelnosťou provokujú rezervovaný odstup, tajomnosť, 

mimozemské bytosti s návratom k primitívnemu umeniu s antropomorfným prístupom. 

Zvieratkám prisudzuje umelec ľudské vlastnosti, občas si so sebou nesú atribút ohňa a lásky 

(fakle, srdcia...), občas nemajú tvár, respektíve je „kreslená“ cez simplexné symboly. Sú tu aj 

akýsi modifikovaní kentaury, či autorom obľúbená séria tzv. šupináčov evokujúca tvar 

a povahu surikát a macíkov. Samostatnú kolekciu tvoria masky, ktoré sú v takmer pastelovom 

farebnom spektre, tváre majú vypúlené oči, prevažne otvorené ústa výrazovo smerované k 

v užasnutému údivu, občas „zarastené“ , ako aj jeho nekonkrétne figúry lineárnych tvarov 

a deformovaných postáv. Andrej Frič predstavuje akúsi novú abstrakciu, tajomnosť, 

vedomú inakosť , ergo akúsi „apokalyptickú krásu“, ktorú dosahuje občas až ľúbivou 

deštrukciou. Každý kus je ručne vyrobený originál.  

Iné znenie majú predmety úžitkovosti, ktoré vizuálom však utilitárnosť potierajú. Séria 

šporkás na mince má svoju robustnú architektúru a dekoratívnu výpravnosť. Sú to akési 

komorné hrady a zámky, či truhlice,  ktoré v sebe ukrývajú poklady. Osobitou kategóriou sú 

trochu morbídne a naturalistické objekty ľudských častí tiel a orgánov (ruka, zub, srdce),či 

hororové hlavy. Podobná (viac významová) morbidita je suverénne pertraktovaná 

v objektoch, ktoré demonštrujú kritiku bulvárnych médií (z televízoru, alebo rádia  sa až 

nechutne valia keramické chápadlá zvrátených informácií a reklám – „Stanica Frikou 1, 2“). 

Pop kultúra, film, animácia priviedli Friča nielen k organizácii filmového festivalu, ale aj 

k vyhotoveniu cien, ktoré evidentne vizuálne dokladujú ich určenie (kamery, fotoaparáty...). 



A napokon je to výsostne úžitková keramika (misky, misy, vázy), ktorú môžeme použiť na 

kvety a oriešky.    

Andrej Frič kráča vlastnou cestou a predstavuje vlastnú interpretáciu (hoci priznáva, že 

spočiatku mala na jeho tvorbu vplyv tvorba Márie Rudavskej – odtiaľ totemy). Takmer 

schizofrenicky sa v ňom strieda niekoľko duší s ojedinelou výtvarnou rečou. Frikou vníma 

okolie v súvislotiach,  výtvarné prestupujú aj iné žánre a druhy umenia – film, hudba. Jeho 

komplexné myslenie ústi do individuálnych emočných polôh.  V tej výtvarnej ostentatívne 

vytvára paralelné svety, „zaľudňuje“ ich bizarnými postavami vlastnej temnej fantázie, ktoré 

však majú v sebe zároveň mimovoľne zakódovaný svojský humor a lákavý fenomén 

prítulnosti. Vo Fričových „škaredkoch“ nachádza respondent empatickú krásu, ich cielená 

deformita profiluje sociálne cítenie. Svojim neidentifikovateľným zaradením akoby 

prichádzali zďaleka (možno až z vesmíru),  ale sú nám paradoxne blízke (možno preto,že nesú 

v sebe šifru minulosti). Odhliadnuc od filozofických úvah, je to snáď jediná „hlina“ , ktorú si 

chceme pohladkať.   

-- 

Martina Matlovičová a Andrej Frič , ( ako sa sami vyjadrili) , sa nechcú na tejto výstave 

hrať na veľké umenie. Ani nemusia. Napriek tomu, že oni sa vo svojej tvorbe hrajú, jej 

výsledkom umenie je.  Kúúúúpte si domááááce potrebyyyy....! 

 

BARBARA BRATHOVÁ 

kurátorka výstavy  

 

 


