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TOTO!	JE	TLAČOVÁ	SPRÁVA	
2.	apríla	2018,	Bratislava	
	

	
výstava	—		
ALOJZ KLIMO — KIKIRIKI 
dátum	—	
otvorenie	výstavy	–	štvrtok	12.	4.	2018	o	18.00	hod.		

miesto	—		
TOTO!	je	galéria,	Moskovská	ul.	29	v	Bratislave	
	

 
Nedajú sa opísať: musíte ich vidieť. Tie ilustrácie nemajú analógiu: nepodobajú sa na žiadne, 
 čo boli vytvorené pred nimi. Sú vystrihnuté, vyrezané, vytrhané z papiera... tvary ľudí, zvierat a vecí sú 
zredukované a zjednodušené na minimum a najmä: sú farebné, ale neskutočne intenzívne farebné,  
ostré červené, modré, žlté... A predsa všetko drží tak, že si ich zapamätáte.   
 
A zapamätáte si ich práve preto, že boli „iné“: Čačky hračky Kristy Bendovej, Rozprávky a bájky L. N. Tolstého, 
hudobná knižka ľudových uspávaniek Jána Cikkera Beliže mi, beli, prvé vydanie Ohňostroja pre deduška 
Jaroslavy Blažkovej alebo výber rozprávok Pavla Dobšinského O dvanástich mesiačikoch či Generál Guľôčka 
Jozefa Pavloviča alebo aj Zlomjazýček Štefana Moravčíka.  
 
Tie ilustrácie neboli tak úplne „detské“ – či skôr neboli sladkasté a opisné. Alojz Klimo inklinoval ku 
geometrii a neopustil ju ani vtedy, keď ilustroval pre deti – ale v hravej, intuitívnej forme. Autor deti 
nepodceňoval, vedel, že dokážu čítať aj ilustrácie na hranici identifikovateľnosti, hral sa s nimi. Text delil 
výbuchom farieb – čitateľ sa chtiac-nechtiac vždy musel odtrhnúť od riadkov a vydýchnuť, urobiť si pauzu, 
počas ktorej nezmazateľne spojí v pamäti prečítané s ilustráciou.  
 
Výstava potrvá od 12. 4. do 15. 6. 2018. 
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Alojz Klimo (1922 – 2000) študoval najskôr v r. 1941 – 1945 na Slovenskej vysokej škole technickej, na oddelení 
kreslenia a maľovania u profesorov Maximiliána Schurmanna a Gustáva Mallého, a potom, v r. 1945 – 1948 na 
UMPRUM u profesorov Jana Baucha a Antonína Pelca. Tvoril maľby, kresby, grafiky, ale aj knižné ilustrácie, 
priestorové objekty a hračky. Bol priekopníkom geometrickej abstrakcie. Od r. 1945 bol súčasťou Skupiny 
výtvarných umelcov 29. augusta a od r. 1967 Klubu konkretistov. Získal viacero domácich aj medzinárodných 
ocenení, aj keď počas života nemal veľa samostatných výstav (ilustrácie nevystavoval samostatne ešte nikdy) – bol 
to dôsledok zákazov v jeho najproduktívnejšom období. 
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	TOTO!	je	taká	galéria,	v	ktorej	sú	vystavené	ilustrácie	–	obrázky,	ktoré	si	pamätáme		
z	knižiek,	čo	sme	čítali	ako	deti,	aj	z	tých,	čo	si	teraz	čítame	so	svojimi	deťmi.		
Ilustrátorov,	čo	ich	namaľovali,	však	často	ani	nepoznáme:	veď	koho	by	napadlo	
hľadať	niekde	na	konci	knihy	meno	napísané	drobnými	písmenkami.	A	tak	nám	často	
uniká,	aká	je	slovenská	ilustrátorská	tradícia	úžasná.	A	aj	to,	že	ilustrácia	je	také	isté	
umelecké	dielo	ako	obraz	či	grafika.	Zaslúži	si	visieť	v	galérii.	Alebo		
u	vás	doma.	Nech	sa	páči,	vstúpte.	
	


