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Simona Janišová 
– keramika so značkou jablka
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Prečo keramika, resp. porcelán? Čím ťa zaujíma 
toto médium, predpokladám, že si ku hline „pri-
čuchla“ už ako dieťa na nejakom keramickom 
krúžku. Aké možnosti ti tento materiál dáva?
Vždy ma to ťahalo skôr k vyjadreniu v 3D, než 
v 2D, ale ku zameraniu na keramiku som prišla 
skôr ako „slepé kura k zrnu“. S odstupom času 
vnímam keramické médiá z úplne iného pohľa-
du a v iných súvislostiach, než keď som začala 
študovať. Docenila som ich až spätne. Teraz 
vidím porcelán ako výrazovo silné médium, za 
veľkú výhodu tiež považujem, že som schopná 
s týmito materiálmi pracovať od návrhu až po 
dotiahnutý výstup. Aj zberateľská vášeň pre 
zaujímavé kúsky sa vo mne prebudila v podstate 
len prednedávnom.

Okrem keramiky a 3D objektov tvoje portfólio ob-
sahuje aj grafi cké práce. Veľká časť tvojich kera-
mických objektov využíva glazovanie, prevažne 
ide o minimalistické zásahy, veľmi jednoduchý 
geometrický dekor, prípadne písmo. Ako vnímaš 
ty sama potrebu „dekorovať“ tvoje 3D objekty, čo 
je pre teba vo vzťahu k objemu dôležité?
Môj kolega Petr Huza s obľubou hovorí, že ten 
biely porcelán je vlastne strašná nuda a treba ho 
niečím oživiť. Že to chce dostať doň farbu, aspoň 
v detaile. V tom sa úplne zhodneme. Zároveň je 
pre mňa zábavné, že zdanlivo malým zásahom 
môžem zmeniť významové asociácie jedného
diela, ktoré takýmto spôsobom môžem zaujíma-
vo variovať.

I keď v tvojich prácach vidieť vždy istú prak-
tickú funkciu, sú zároveň artefaktmi, ktoré sa 
dokážu vymaniť z tohto spojenia s užívateľom 
a stanú sa čisto estetickými objektmi – socha-
mi. Ak by sme tieto dve polohy rozdelili, čo by 
si v prípade ponuky uprednostnila: realizáciu 
voľnej sochy do interiéru, alebo spoluprácu na 
sade stolového riadu v priemyselnej výrobe?
Úžitkový predmet príde do veľmi úzkeho kon-
taktu s človekom a musí byť vlastne dokonalý, 
aby ničím neprekážal. V tejto oblasti mám ešte 
rezervy, preto keď vidím perfektne zrealizované 
stolovanie, poviem si „respect“. Čo je to socha 
proti krásnemu a funkčnému čajníku? Keď sa 
ma však opýtaš túto otázku v čase, keď reali-
zujem niečo úžitkové, zaručene odpoviem, že 
uprednostním radšej realizáciu voľnej sochy 
do interiéru. A platí to aj naopak. Moju dilemu 
dobre vystihuje čajník od Vladimíra Havrillu, 
ktorý dekoroval typografi ckým nápisom 
„Sculpture?“.

mladý talentSimona Janišová – keramika so značkou jablka

←   Simona Janišová. 

Foto: Dušan Kochol.

↑↗→  Autorská značka, redizajn loga, 2009. 

Foto: Simona Janišová.

¶
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čo sa stane so sochou muža, keď ju nazvem 
držiakom na šperky, alebo keď z reliéfu spravím 
„zrkadlo“. Skrinka (ktorá v kolekcii mimocho-
dom fyzicky prítomná nebola) ponúka každému 
niečo iné. Pre mňa hlavne zábavu, ale aj pona-
učenie. Je trochu zavádzajúca a mysteriózna, 
lebo niektorým návštevníkom výstavy sa zdalo, 
že si z inštitúcie manželstva, či dokonca z chla-
pov robím srandu, ale ono to bolo úplne naopak! 
Prakticky ide o série viacerých setov/výbav pre 
nevestu, ktoré pozostávajú z fi gúry muža/držiak 
na šperky, reliéfu/rámu na zrkadlo a objektov
/erotických pomôcok.

Ešte v nedávnej minulosti mala keramika na 
Slovensku v oblasti úžitkových umení celkom 
výrazné postavenie, dnes počuť o autorskej 
tvorbe v súvislosti s keramikou či porcelánom 
podstatne zriedkavejšie. Čím to je a čo by 
mohlo pomôcť, aby sa situácia zlepšila?
Ťažko konkurovať lacnej výrobe z dovozu. 
Pokúsiť sa vyrábať lacnejší pohár hádam 
ani nie je možné a je to aj zbytočné. 

V tvojich objektoch je humor a irónia, z por-
celánových artefaktov sa stáva priam osobný 
fetiš. Voodoo trofeje, astronautská misia s cuk-
rom či svadobná výbava pre nevesty. Dnes je 
aktuálne ponúknuť so svojimi dizajnérskymi 
objektmi aj určitý príbeh. 
Aké príbehy, resp. témy ťa teda zaujímajú?
Paradoxne ma zaujímajú aj vážnejšie témy, než 
spracovávam. Mám rada angažované umenie, 
ktoré je schopné nakopnúť človeka k rozmýš-
ľaniu, prípadne odhaliť iné uhly pohľadu 
na pro blém. Ja som v podstate úplná klasička. 
Refl ektujem typické témy, čo nás dievčatá vedia 
osloviť. Taktiež má baví parafrázovať tradí-
ciu v porcelánovej plastike – je zaujímavé, že 
malým posunom môžem aktualizovať zdanlivo 
prežité témy. Nápady mám naozaj rôzneho 
druhu na akúkoľvek tému, časovo náročné spra-
covanie keramiky mi však našťastie neumožní 
realizovať hocičo, čo mi práve príde na rozum.

Na nedávnej výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV si 
predstavila svoj posledný projekt, diplomovú 
prácu Glory Box. Nevesta a rituály, ktoré sa 
k nej viažu, sú zaujímavé pre rôzne kultúrne, 
psychologické či sociologické analýzy. 
Čo ponúkla tvoja zázračná skrinka?
Rada skúmam úlohu praktickej funkcie v dizaj-
ne. Princíp jej odobratia alebo naopak prirade-
nia predmetom, ktoré ju (funkciu, funkčnosť) 
vlastne nemajú, som v širokej miere uplatnila 
práve v tejto kolekcii. Zaujímavé je pozorovať, 

mladý talent

↑  Home, sada soľnička a korenička, porcelán 2008, autorský 

dekor, 2010. Foto: Jakub Gulyás.

↗  Astronaut, sada dochucovadiel, porcelán dekorovaný 

listrami, 2009.

→  Peter Pan, porcelán dekorovaný platinou, kolekcia Glory 

Box, 2010. Foto: Jakub Gulyás.
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Zadovážiť si autorskú súpravu porcelánu je 
záležitosť skôr prestíže, než nutnosti, preto je 
dôležité osloviť správnu klientelu. Problém vi-
dím najmä v tom, že ľudia nevidia dôvod, prečo 
by sa o tie „možno pekné ale drahé“ veci mali 
zaujímať. Rezervy sú určite vo vzdelaní, chýba 
nám inštitúcia, ktorá má z podstatnej časti túto 
rolu zastávať – múzeum umeleckého priemyslu. 
Skrátka nie sme vychovaní.

Aké projekty, workshopy, výstavy aktuálne 
plánuješ?
Aktuálne fi nišujem realizáciu prototypov 
nástenných hodín, ktoré budú po prvýkrát 
prezentované na spoločnej výstave Jet Lagged 
s fotografom Dušanom Kocholom. Výstava 
otvorí prvý ročník alternatívneho festivalu fo-
tografi e Off . Súčasťou festivalu je odovzdávanie 
ceny „On“, na výrobe ktorej tiež momentálne 
pracujem. S babami z Denamitu rozbiehame 
výstavno-edukatívne podujatie venované 
dizajnu a úžitkovým umeniam, naplánované 
na začiatok budúceho roka. Prioritou pre mňa 
stále zostáva nabrať skúsenosti na zahranič-
nej rezidencii v renomovanom štúdiu, alebo 
u skúsenejšieho keramika či dizajnéra. Či sa mi 
to podarí, ukáže čas.

#
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↑  Princesky, vázy. Porcelán dekorovaný ručnou maľbou 

soľami a listrom, 2010. Foto: Jakub Gulyás. 

↓  Ach! Och! Au!, dildá. Porcelán, typodekor, platina. 

Rôzne veľkosti, kolekcia Glory Box, 2010. 

Foto: Peter Simoník.
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