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TOTO!	JE	TLAČOVÁ	SPRÁVA	
9.	november	2017,	Bratislava	
	

	
výstava	—		
TOTO! SÚ VIANOCE — FENOMÉN EDÍCIE STOPY 

Peter Augustovič, Zdeněk Brázdil, Jozef Cesnak, Peter Cpin, Juraj Deák, Ján Dressler,  Ľubomír Kellenberger,  
Martin Kellenberger, Peter Kľúčik, František Kudláč, Ján Lebiš, Ján Lengyel, Vladimír Machaj,  Marián Mudroch,  
Marián Oravec, Dušan Pacúch, Dušan Polakovič, Teodor Schnitzer, František Šesták, Ján Trojan, Alexej Vojtášek 
	
dátum	—	
otvorenie	výstavy	–	štvrtok	7.	12.	2017	o	18.00	hod.		

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

 
 Tak jednoduchý dizajn – hore čierno biela ilustrácia, dole štyri krát nápis STOPY, v strede farebný 
pruh s názvom knižky a autorom. A predsa! Nedali sa prehliadnuť ani v knižniciach, ani v kníhkupectvách. Za 
27 rokov ich vyšlo 130, prvá v r. 1964, posledná v r. 1990, v tisícových nákladoch. Kovbojky, indiánky, 
historické príbehy, detektívky, sci-fi... low brow, žiadne veľké umenie. 
 Ale čítali sa.   
 Možno tie ilustrácie samotné neboli až taká špica, rovnako ani tie príbehy – navyše ich ničila lacná 
tlač a slabý papier. Ale mali v sebe niečo. Akýsi náboj, silu, energiu. Ťahali pozornosť. „Na každej dvadsiatej 
strane bola ilustrácia. Nevedel som sa dočkať, až sa k nej dočítam...“ A nielen vtedy, ostávali v pamäti dlho, 
niektoré sa preniesli cez generácie. Odrážali sa v dobe, v ktorej vznikli, ako v zrkadle. 
 Skúsili sme tie ilustrácie nájsť. Nie vždy sa podarilo. Papier je krehké médium, pokrčí sa, obleje sa, 
zatuchne. Veľa z originálov sa zničilo, stratilo. Nie sú v zbierkach, nebolo od koho ich požičať na výstavu, 
mnohí autori už nie sú. Niektoré STOPY tak doslova zmizli. Pátrali sme skoro tri roky, než sa na stenách TOTO! 
je galérie zišla viac než stovka diel. Každé z nich má svoj príbeh – ten vydavateľský, ten technický, ten 
výtvarný.   
 Tak príďte a spomeňte si na ten pocit, keď ste boli malí a čítali belavé knižky s nápisom STOPY. Na 
ten pocit dobrodružstva, na to keď ste príbehom verili, že sa naozaj stali. A príďte aj so svojimi deťmi. Alebo s 
vnúčatami.  Tešíme sa na vás. Veľmi. 
 
 Výstavu TOTO! sú Vianoce — Fenomén edície STOPY si môžete pozrieť v TOTO! je galéria na 
Moskovskej ul. 29 v Bratislave od 7. 12. 2017 do 2. 2. 2018.   
 
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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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.	
	


