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Simona 
Janišová 

a JeJ láSka  
k porcelánu

InovácIou a moderným ponímaním sa dá aj 
z tradIčného materIálu, akým je porcelán, 

vytvorIť nIečo súčasné.

text: ZMitt, Foto: Archív S.J., DušAn Kochol

Dizajnérka Simona Janišová si vybrala 
svoj vyjadrovací prvok a z chladnej hliny 
vytvára ladné predmety. Porcelánové 
plastiky, ktoré na prvý pohľad nútia hľadať 
podstatu a hlbší zmysel, nepotlačiteľná 
túžba odkryť tajomstvá a okrem významu 
akceptovať samotný tvar a formu. Originál 
made in Slovakia.

ako ste sa rozhodlI pre 
umelecký smer? čo bolo 
InšpIrácIou ísť touto cestou 
a čo všetko ste muselI na tejto 
ceste prekonať?
Rozhodnutie venovať sa porcelánu 
bolo veľmi spontánne a plynulé. Na 
začiatku bola Ľudová škola umenia, 
kde som chodila na výtvarný odbor. 

Už s týmto základom som ďalej išla na 
Školu úžitkového výtvarníctva J. Vydru 
v Bratislave a potom na VŠVU, takže 
nebolo čo riešiť. Pravdu povediac, ani som 
sa nad iným smerom nezamýšľala a prišlo 
mi prirodzené, že sa venujem tomu, čo ma 
v živote baví.

kde berIete InšpIrácIu? čo je 
hlavnou témou a aké sú postupy, 
myšlIenky a úvahy od návrhu až 
po realIzácIu? 
Zaujímajú ma parafrázy tradičných tém 
porcelánovej figurálnej plastiky (napr. 
lovecká téma v bakalárskej kolekcii 
Voodoo). Tie väčšinou spracujem do 
osobných príbehov a prostredníctvom 
aktuálneho jazyka sa snažím osloviť 

„smeller“ závesný objekt – váza 
je jedným z prvkov tvorby simony 
janišovej, ktorý má v interiéri estetickú, 
ale aj praktickú funkciu
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súčasného diváka. Nie som však tematicky 
vyhranená, keď ma niečo zaujme, tak sa 
tomu naplno venujem. Proces výroby 
porcelánu je často zdĺhavý, od počiatočnej 
fázy až po návrh a realizáciu je to niekedy 
aj pol roka alebo viac, takže ani zďaleka 
nie som schopná spracovať všetky svoje 
nápady.

Poslednou väčšou inšpiráciou bola téma 
výbavy pre nevestu (svadobná výbava 
Glory Box), na ktorej som pracovala celý 
diplomový ročník. Je to téma, ktorá nie 
je uzavretá – je to taký môj „inšpiračný 
projekt“, ktorý rozvíjam. 
Popri týchto rozsiahlejších a „uletenejších“ 
kolekciách vznikajú drobné, úžitkové 

predmety. Napríklad soľničky a koreničky 
v tvare domčekov s názvom „Home“ 
vznikli tak, že som chcela vytvoriť funkčnú 
vec, zároveň si ale istým spôsobom 
uľahčiť výrobu. Použila som stavebnicu 
Lego a poskladala som domček, ktorý mi 
poslúžil ako model na vytvorenie formy. 
Motív tehličiek v základných farbách 
som potom použila aj pri dekorovaní 
koreničiek a soľničiek, cielene som 
tak priznala inšpiračný zdroj. Postupy 
mojej práce sú pestré – od precízneho 
ručného modelovania až po modelovanie 
v počítačovom programe a realizáciu 
modelov prostredníctvom 3D frézy.
Kreatívnou a zábavnou časťou je určite aj 
dekorovanie, pri ktorom využívam širokú 

škálu postupov (listre, drahé kovy, ručná 
kresba alebo autorská tlač).

ako ste sa FormovalI? ako 
ste prIšlI na to, že sa budete 
venovať porcelánu?
Necítim sa ešte vyformovaná, stále hľadám 
smer a témy, no s určitosťou môžem 
povedať, že sa porcelánu budem venovať 
aj naďalej. Momentálne je to pre mňa 
výrazový prostriedok, ktorý najlepšie 
dokáže zhmotniť to, čo chcem povedať, 
a predstavuje pre mňa veľké „herné pole“ 
uplatnenia. Teraz sa chystám na prax do 
Londýna, kde, ako dúfam, dostanem nový 
rozhľad a možnosti realizácie, plánujem aj 
ďalšie projekty a stáže. 

Moje diela sú často tak trocha „na 
rozhraní“ voľného umenia a dizajnu, aj 
preto je pre mňa do budúcna výzvou 
vytvoriť plne funkčnú úžitkovú kolekciu 
stolovania. Zatiaľ som sa stolovaniu a čisto 
funkčnej keramike venovala len čiastočne 
(spomínaná sada dochucovadiel Home, 
alebo cukornička Astronaut, hrnček so 
sitkom a odšťavovačom BBBig Mug). 
Pri väčšine mojich prác je úžitková funkcia 
druhotná, dá sa povedať, že sa s ňou len 
zahrávam.

Ľudia ma teda môžu vnímať vo sfére 
voľného umenia aj vo sfére dizajnu, čo 
je pozitívne, teší ma najmä to, že nie 
som „zaškatuľkovaná“ a v podstate ani 
„zaškatuľkovateľná“. 

Výbava pre nevestu je motív, ktorý v sebe 
skrýva mnohé inšpirácie a inováciou 
a moderným ponímaním je možné 
vytvoriť aj z tradičného materiálu, akým je 
porcelán, niečo súčasné.

ako dIzajn vnímajú potencIálnI 
zákaznícI? je na slovensku 
vytvorené zázemIe pre umenIe?
V našich zemepisných šírkach ľudia 
postupne dokážu oceniť originálne dielo 
a ručnú prácu, je to však neporovnateľné 
so zahraničím. Nevládne tu až také 
obrovské nadšenie v podobe hľadania 
originálu a zaujímavého prvku. Pre mňa je 
dôležité, že to, čo robím, ľudí baví, že moje 
práce vyvolajú diskusiu a nútia premýšľať. 

Celkovo vnímam skôr pozitívne reakcie. 
Časť mojej práce už stihla vyvolať aj 
pohoršenie, ale aj to ma na tom veľmi baví 
a je to reakcia, ktorá je v mojom ponímaní 
pozitívna. Všeobecne ľudia veľmi dobre 
reagujú na formálnu úpravu mojich prác – 
krása porcelánu dokáže fascinovať aj laika 
a to je veľmi príjemné. 

dIzajnér po skončení školy 
asI nemá „na ružIach ustlaté“ 
a musí sa vedIeť presadIť. vám 
sa darí, máte za sebou úspechy 
a prIaznIvcov. exIstuje nejaký 
„kľúč“, ako postupovať?
Na Slovensku sú podmienky veľmi 
obmedzené a nie je vhodné spoliehať 
sa na to, že po skončení vysokej školy 
bude veľa možností, kde sa dá uplatniť. 
Práve v dizajne keramiky je veľmi málo 
príležitostí, konkrétne na Slovensku 
vlastne žiadne. Škole vďačím za to, že 
mi umožnila realizovať uletené nápady 
a experimenty, ktoré mi poskytli základ 
pre ďalšiu tvorbu. Asi najväčšou výzvou 
je pracovať profesionálne vo svojom 
odbore aj po skončení školy, vytvoriť si 
určitú klientelu alebo okruh priaznivcov, 
ktorí sú ochotní sa takýmito dielami 
zaoberať a vyhľadávať originálne práce. 
Na Slovensku to určite chce ešte čas. Istý 
záujem tu je, na druhej strane však ide 
o to, kto si to naozaj môže a chce dovoliť. 
Aj preto sme spoločne s kamarátkami 
z nášho občianskeho združenia Denamit 
na prelome februára a marca 2011 urobili 
výstavu, ktorá mala aj edukačnú časť 
a oboznámila ľudí s našou prácou a celým 
procesom tvorby a produkcie.

Veľmi ma teší, že som našla partiu kolegýň, 
s ktorými sme združenie založili a máme 
prenajaté ateliéry v jednej budove, môžeme 
sa kedykoľvek navštevovať a podporujeme 
sa, čo je pre mladých umelcov veľmi 
dôležité, keďže podmienky, aké po 
vyštudovaní máme, sú veľmi ťažké a nie 
je jednoduché presadiť sa a uplatniť sa 
v odbore. Preto som rada, že môžem robiť 
to, čo ma baví, a teším sa z toho, že moje 
veci dokážu v ľuďoch niečo zanechať. n


