
TOTO! SÚ POKLADY  
SLOVENSKEJ ILUSTRÁCIE  

zo zbierky TOTO! je galéria

My si to pamätáme takto: 

„… Toto nikdy nedáte. Vy dve totiž nemáte predstavu, čo prevádzka takej galérie obnáša. Z čoho to všetko 
chcete platiť? Kde to budete robiť?  A vôbec – chcete vystavovať iba ilustráciu. Na koľko výstav si myslíte, že 
to stačí? Máte nejaký plán?“ povedal nám – Márii Rojko a Ide Želinskej – Miloš Kopták v máji 2014. V júli sme 
si prenajali priestor bývalej roletárne na rohu Moskovskej a Poľnej v Bratislave. A v septembri 2014 sme otvorili 
prvú výstavu. A do nej sme si spoločne kúpili prvé ilustrácie od Jany Kiselovej-Sitekovej. 

Veľmi sme túžili mať galériu.
 Niekedy sa v živote také náhody stanú. Niečo si vezmete do hlavy a nech to stojí, čo to stojí, hľadáte spôso-
by, ako sa k tomu dostať. 

My sme však nechceli ilustrácie len vystavovať a „vlastniť“. 

Dráždil nás kontrast medzi vysokým medzinárodným kreditom slovenskej ilustrácie a realitou, v ktorej sa na-
chádzali diela  aj autori či autorky (a nemaľujme si to naružovo – ešte stále nachádzajú).  
 Tak sme rojčili, že keď urobíme veľa výstav, podarí sa nám vrátiť ilustráciu na pozície, ktoré jej historicky a 
kultúrne prináležia. A chceli sme to urobiť ako „topografiu“ – len nie v prírode, ale v knižnici – nájsť dielo, pove-
dať: „Ale toto je aké dobré!“, potom ďalšie od toho istého človeka, preskúmať, kde všade a čo všetko vydal a to 
najlepšie vystaviť.
 Keď sme začali ilustrácie vkladať do rámov a pozerali na ne, došlo nám, že si v ničom nezadajú s inými 
typmi vizuálneho umenia – s obrazmi, grafikami či objektmi. Sú rovnako krásne, intenzívne, dá sa na ne dívať 
donekonečna. 
 Lebo povedzme si otvorene: pred tými ôsmymi rokmi (TOTO! je galéria vznikla v roku 2014) to nebolo úpl-
ne bežné. Ilustrácia bola považovaná za „menšie“, skôr úžitkové umenie. Len málokomu napadlo mať ju doma. 
Dokonca veľa ľudí z fachu (starožitníci, zberatelia aj kunsthistorici a kunsthistoričky) nad tým nápadom krčilo 
plecami. „Papier? Anilinky, fixky, voskovky, ceruzky?“ 

Veď hej. 
 Ilustrácia, to je taký tanec v úzkom priestore. 

Tí, čo ju tvoria, sú obmedzovaní ešte skôr, než vôbec začnú premýšľať, ako sa postavia k príbehu. Obmedzuje 
ich textový podklad. A predstava vydavateľa. Majú vopred daný rozmer, farebnosť, typ papiera. 

To veľmi zvádza pozerať sa na ilustráciu cez prsty. 

Pritom ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa ako deti stretneme. Cez ne spo-
znávame svet (vymyslených aj skutočných) príbehov. Učíme sa, aké je úžasné dychtiť po ďalších a ďalších 
objavoch, pátrame po súvislostiach, zisťujeme, že veci a deje majú vzájomnú logiku. Dokonca cez hrdinov 
v knihách premýšľame o hodnotách: prečo máme byť (my ľudia) dobrí, statoční, čestní. Nenadarmo sú knihy 
označované za „národné bohatstvo“. 
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 A tak je čudné, že mená tých, ktorí tie knihy spoluvytvárali, naďalej ostávajú zabudnuté: nie sú súčasťou 
školských osnov na základných či stredných školách. Neučia sa ako súčasť kultúrnej histórie. Pritom: viete si 
predstaviť, aké by bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako (a nielen akými technikami, ale aj v akých podmienkach) 
tie ilustrácie vznikali? Keby napríklad na dejepise a literatúre, na náuke o spoločnosti a výtvarnej výchove deti 
a mladí ľudia pátrali po tom, v ktorých knihách a v ktorých vydavateľstvách nájdeme „prvé“ slovenské ilustrá-
cie? Ako a prečo sa začalo experimentovať s formou (aj v detských knižkách) v 60-tych rokoch? Ktorí výtvarní 
umelci a prečo nesmeli v 70-tych rokoch vystavovať svoje diela, ale (ako kedysi povedal Robert Brun) našli 
„azyl“ v ilustrácii? Prečo sa knižný trh v 90-tych rokoch takmer rozpadol a mnoho viac-menej hotových kníh s 
ilustráciami ostalo nevydaných? 
 Ilustrácie sú doslova krehké. Keď ich hľadáme, často vidíme, ako zle sú skladované. Môžu sa pokrčiť, obliať, 
kolážové prvky sa z nich môžu odlepiť. Keď sa nechajú dlho na svetle, vyblednú. Keď navlhnú, farby zmiznú. 
 A najmä: nedostávajú sa do štátnych zbierkových fondov. Galérie ich de facto prestali kupovať už v 90.-tych 
rokoch, tak ostávajú „doma“, u dedičov alebo sa rozdajú, či rozpredajú. Alebo sa len tak, kade – tade, stratia.

Často sa nás pýtate, ako ich získavame. 

Hm. Niektoré ľahko – jednoducho poznáme tých, čo ich vytvorili. Alebo ich deti. Ale iné hľadáme dlho. Sedíme 
hodiny za počítačom a prehľadávame burzy či aukcie. Hodiny prechodíme po antikvariátoch a starinárstvach. 
A niektoré nám priniesli ľudia priamo do galérie. K ďalším sme sa dostali efektom „snehovej gule“. Nabaľova-
ním informácii, prepájaním kontaktov. 

Keby sme tie drobné obrazy nepozbierali, asi by sa mnohé z nich stratili v čase. 

To, ako naša zbierka viac než štyroch stoviek ilustrá-
cii od slovenských (a československých) vizuálnych 
umelcov a umelkýň vznikala – z vášne, z lásky k číta-
niu a radosti z bádania a učenia sa nových vecí – je 
z nej cítiť. Je esenciálna, má hlbokú vnútornú hod-
notu. Ešte stále nie je uzavretá (a asi ani nikdy ne-
bude), neustále do nej pribúdajú nové a nové diela.
    Tá zbierka nás (a teraz už aj vás) vedie históriou. 
Dáva nám možnosť nazrieť do spleti typov a tech-
ník, umožňuje vidieť, akým spôsobom vizuálni 
umelci a umelkyne formovali tvár kníh, ukazuje, 
ako premýšľali. Keď sa budete dobre pozerať, to, 
čo čítate a to, na čo sa pozeráte, vám v pamäti vy-
tvorí akýsi most – zrazu si presne spomeniete, kde 
ste sa spolu stretli. Medzi písmenkami. Ako raz po-
vedala Mária Rojko: „Na príbeh zabudnete, obráz-
ky zostanú.“

— Miloš Kopták, Mária Rojko a Ida Želinská — 
TOTO! je galéria 

www.totojegaleria.skhlavný partner partner

Výstavu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia


