
Miloš Kopták
Od zajtra neilustrujem

Celok tvorby Miloša Koptáka tvoria dva na prvý pohľad odlišné a uzavreté okruhy: 
voľná tvorba, ktorá má vnútorne rôznorodú, štruktúru a tvorba ilustrátorská. Z vý-
tvarného hľadiska má každá oblasť nielen svoje špecifické vyjadrovacie prostriedky, 
ale aj zámery. Napriek týmto dvom rozdielnym svetom sú obidve oblasti vnútorne 
prepojené, nie však prvoplánovou vizuálnou stránkou, ale svojou umeleckou podsta-
tou. Miloš Kopták je umelcom, ktorý sa snaží o vyjadrenie novej definície umeleckej 
formy, pričom s nadhľadom reflektuje myšlienky a odkazy, ktoré prijímame zo širo-
kého spektra kultúrnej histórie. Ich tradičné významy a hodnoty vníma cez meniace 
sa spektrum časových vrstiev. V ilustrátorskej tvorbe si vytvoril vlastnú znakovú reč, 
v ktorej absorboval podnety moderného výtvarného jazyka v osobitom tvarosloví. 
Zlaté obdobie modernej slovenskej ilustrácie šesťdesiatych rokov, kedy dominovali 
knižky V. Bombovej, M. Cipára, V. Gergeľovej A. Brunovského, môže tvoriť nielen do- 
bré zázemie, ale môže byť podnetom pre hľadanie vlastnej cesty. Už na prvý po- 
hľad sa Koptákova tvorba koncepčne od tejto tradície odlišuje. Asociácie rovnakých, 
či podobných tém, textov, motívov viedli k rozdielnej výtvarnej štruktúre. Ilustrovanie 
rozprávok, či povestí bez ohľadu na ich pôvod (africké, grécke, spišské či kysucké), sa 
nestalo pre Koptáka zámienkou pre zložité rozprávanie a hutné dejové zápletky. Volil 
cestu obrazového minimalizmu a monochrómnej farebnosti, pričom prejavil zmysel 
pre dekoratívnu monumetalizáciu námetu a vnútornú koncentráciu. Prostredie nazna-
čil drobnými detailami flóry, fauny, prostredia, architektúry. Spôsobom použitia farby 
a komponovaním celku dosiahol zámerne naivizujúce poetické a magické pôsobenie. 
V konečnom dôsledku však zaznejú aj tóny reflektujúce pricípy voľnej tvorby – prvky 
humoru až grotesky a monstruóznej metaforickosti (deformujúce tváre, masky...).
 Rôznorodosť výtvarných prístupov v  ilustrátorskej práci prejavil Miloš Kopták 
v ďalších typoch ilustrátorských opusov. Podľa druhu textu zvolil inú technológiu i vý-
tvarnú koncepciu. Využíva viac vecných detailov, bohatšie dejové zápletky, dôraznej-
šie uplatňuje kresbu, príp. využíva fotografiu. Kompozície vrství dekoratívne po celej 
obrazovej ploche a nevyhýba sa ani ornamentálnym prvkom. Pri autorskej knihe Vče-
lár možno dať spôsob výtvarného jazyka do súvislosti s kresleným filmom, pretože 
jednotlivé ilustrácie sú akoby výzvou k animácii. Ak sledujeme obrazové detaily, figú-
rky, postavičky, zvieratká a predmety, Kopták si zachováva identitu výtvarného jazy-
ka a zmysel pre svojský humor a nadhľad. Objavný potenciál ilustrácií Miloša Koptáka 
tkvie možno v tom, že ako vyškolený ilustrátor sa neuzatvoril do zjavných schopností 
kresliara, ale uvoľnil obrazové pole tvorivej aktivite.
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