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Keramická tvorba Simony Janišovej a Moniky Brzej sa 

vyznačuje viacerými rozdielmi, možno dokonca povedať, 

že každá z autoriek pristupuje k médiu keramiky z úplne 

odlišných pohnútok. Tak je tomu i v prípade diplomových 

kolekcií, ktoré prezentujú na spoločnej výstave. Hoci 

obe autorky nachádzajú inšpiráciu v tradícii, hneď od 

počiatku rozvíjania témy každá upriamuje pozornosť iným 

- sebe vlastným smerom. Zatiaľ čo pre Simonu Janišovú 

je tradícia, konkrétne tradícia zostavovania svadobnej 

výbavy pre nevestu, ideovým východiskom, Monika Brzá 

sa koncentruje na formu a príklad si berie z tradičnej 

ľudovej techniky dekorovania tzv. „zadymovanej“ keramiky. 

V intenciách typických programov autoriek tak v prvom 

prípade vzniká pestrá kolekcia keramických doplnkov, 

ktorá sa s určitou mierou nadsádzky „pohráva“ s konven-

ciami námetu, pričom kladie dôraz najmä na významovú 

a komunikačnú funkciu, a v druhom prípade zase séria 

vizuálne i hapticky pôsobivých predmetov, realizovaných 

materiálovo-technickým experimentom.

„Keramika pre mňa predstavuje širokú platformu pre 

vyjadrenie názoru. Obsahovú stránku niekedy vnímam ako 

nadradenú utilitárnej funkcii. “ hovorí Simona Janišová  

a skutočne, do Glory box-u, čiže výbavy súčasnej nevesty 

vytvorila predmety, ktoré síce môžu slúžiť prostému, 

praktickému účelu, dôležitejší však je ich komunikačný 

rozmer. Autorkin prístup je osobný, v jednotlivých prvkoch, 

formách či motívoch odkrýva „čosi“ zo svojej intimity  

a celou kolekciou chce prvotne evokovať radosť a veselosť. 

Zároveň ponecháva priestor aj na iné možnosti interpretá-

cie, a dokonca aj na ďalšie dotvorenie predmetov samot-

nou užívateľkou. Zrkadlo s reliéfnou kresbou ľúbostných 

motívov, porcelánová šperkovnica v tvare nahej mužskej 

figúry, ktorú sa dá variabilne zaodieť či ozdobiť doplnkami 

a tetovačkami zhotovenými z nálepiek, či kameninové  

a porcelánové šperky asociujúce bizarné erotické 

pomôcky tak nemusia byť vnímané len ako zábavné  

a rozmarné „drobnosti“ do domácnosti, no takisto ako 

objekty citovej náklonnosti či fetiše, a pri troche irónie aj 

ako atribúty emancipovanej nevesty 21. storočia. 

Ťažiskom tvorby Moniky Brzej je manipulácia  

s výrazovosťou keramického materiálu, v zmysle skúmania 

kontrastu rôznorodých povrchov, experimentovania  

s dekoračnými technikami, či kombinovania princípov 

dizajnérskej a voľnej, autorskej tvorby. Diplomovou sériou 

mís s názvom Folksy - koncipovaných ako štrukturálne 

keramické obrazy či reliéfy s gestickými a lyrickými 

dekormi elementárnych tvarov, oživuje jednu z kľúčových 

tendencií keramickej tvorby druhej polovice 20. storočia, 

v rámci ktorej výtvarníci hľadali východiská v tradičnej, 

ľudovej, či „primitívnej“ tvorbe, aby vyjadrili príklon  

k prirodzenosti, autentickosti a individuálnosti umeleckého 

prejavu. Monika Brzá spontánne zasahuje do porcelánovej 

hmoty a pomocou špagátu či iných jednoduchých nástro-

jov zanecháva plastickú stopu, ktorú ďalej dokresľuje. 

Expresívnosť dekoru vyvažuje čistou, kľudnou formou sa-

motných mís, čím necháva vyznieť prirodzenú pôsobivosť 

bieleho porcelánu. V prípade kolekcie Folksy teda nejde 

o priamočiare a apriorné využitie tradičnej výzdobnej 

techniky, ale práve o zvýznamnenie výrazovej inšpirácie, 

ktorou autorka poukazuje na hodnotu autentického vy-

jadrenia v súčasnej keramickej tvorbe.

Mgr. Silvia Seneši Lutherová
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keramiky, Superstudio Classic 7, Praha, Česká Republika
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Bratislava    
2009 / Recyklovať, reparovať, rešpektovať, výstava, galéria 
Satelit, Bratislava
2009 / Deer BLN project 03, putovná medzinárodná výstava
2008 / Woododoe – video loop pre internetový projekt 
www.oneart.sk
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Česká republika
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