
Sila línie
Vôbec to nie sú jednoduché ilustrácie. Nedá sa len tak na ne pozrieť a ísť v knihe 
ďalej. Doslova sa vpíjajú do textu, stávajú sa jeho súčasťou, nie sú len dekoráciou. Sú 
tak intenzívne, tak prenikavé, že sa nedajú prehliadnuť, ani sa na ne nedá zabudnúť, 
nevyšumia po zatvorení knihy. 

Ostávajú v hlave. 
Hej, v zbierkach básní, v knihách o hrdinstve, v „tej“ literatúre pre dospelých, „to“ 

– tú rovnocennosť, partnerstvo, či ešte viac pakt medzi čitateľom, spisovateľom a ilu-
strátorom – očakávame. V knihách pre deti nás dráždi. Chceli by sme niečo úplne iné, 
zjemnenie, zjednodušenie. 

A predsa: tento ilustrátor a deti si rozumejú.  
Nie je to náhoda – stačilo, aby Vincent Hložník začal tlmočiť jednoduchý fakt, že 

deti žijú medzi dospelými, že poznajú dôverne ich svet, pohybujú sa v ňom a rovnako 
sú súčasťou veľkých príbehov. 

A tak tie (do jeho príchodu umelo oddeľované) svety „veľkej“ a „malej“ ilustrácie 
spojil. 

Nepotreboval k tomu žiadne zložité konštrukcie.
Len čiary.
S akou samozrejmosťou ich ťahá! 
Ohýba ich, deštruuje, dáva im rozličnú hrúbku (a aj pevnosť – niektoré sú akoby 

vytvorené pravítkom, iné len tak visia stránkou) – pohybuje nimi s takou intenzitou, 
že čitateľ doslova cíti, kedy sa hrdinom napínajú svaly pred behom, kedy im ochabnú 
od smútku, aj kedy sa trasú od strachu alebo od smiechu. 

Čo sa hýbe, je živé. 
Pohyb, dokonalá znalosť anatómie, hybnosti,  tlmí hranatosť postáv, ich prísnosť, 

zjemňuje opar akéhosi vnútorného smútku, ktorý je prítomný v jeho celej ilustrátoro-
vej tvorbe, krotí pevné až ostré línie.

Len čiary. 
Často nimi v ilustráciách vytváral zvláštnu perspektívu, na príbeh nazeral zhora, 

točil ho vo víre, nakláňal ho do rôznych uhlov, ako hlavolam.  
Má to zvláštnu moc. 
Čiara, vytvárajúca a jednotiaca líniu stránky v knihe sa stáva magnetom. 
Každý (naozaj, doslova „každý“) z nás má niekde v knižnici knihu s ilustráciami 

Vincenta Hložníka. Monumentálne dielo viac než tristo kníh (toľko niektorí ľudia ne-
prečítajú ani za celý život) siaha od šlabikára, cez Dobšinského Prostonárodné sloven-
ské povesti, Andersenove rozprávky, Bambi F. Saltena, Nevedkove dobrodružstvá N. 
Nosova, Robinsona Crusoe D. Defoea, až po Čarodejníkovho učeňa J. W. Goetheho aj 
Homérovu Odysseu.  

Rozprávky, príbehy, básne... ilustroval všetko. 
Silnou líniou. 
Stojí za to prísť sa pozrieť.  
Zblízka. 
 

Ida Želinská



Vincent Hložník  
* 1919 — † 1997

bol nielen ilustrátorom. Rovnako intenzívne sa zaoberal maľbou, grafikou, 
či objektami vo verejných priestoroch. Ak ho vôbec máme zaradiť, potom ku 
generácii silnej, povojnovej avantgardy. Kresliť začal na reálnom gymnáziu  
v Žiline u prof. Zděnka Balaša. V roku 1937 nastúpil na Uměleckoprůmys-
lovú školu v Prahe do ateliérov profesorov Františka Kyselu a Josefa Kyselu.  
V roku 1945 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Skupiny výtvarných 
umelcov 29. augusta. Bol vynikajúcim kresliarom, ilustroval vyše tristo kníh, 
od tých „detských“ – šlabikára, Gulliverových ciest Jonathana Swifta, Dob-
šinského Prostonárodných povesti, Jasietku Márie Ďuríčkovej či Olivera 
Twista od Charlesa Dickensa, až po tie „dospelé“: básne Laca Novomeského  
Vila Tereza, Ave Eva Jána Kostru, či Národu Janka Jesenského, alebo aj Ho-
mérovu Odysseu. V roku 1952 sa stal pedagógom Vysokej školy výtvarných 
umení, v rokoch 1960 – 64 dokonca jej rektorom. 
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