TOTO! JE TLAČOVÁ SPRÁVA
22. júna 2018, Banská Štiavnica
výstava —

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE VI.
Peter Kľúčik
dátum —
otvorenie výstavy – piatok 20. 7. 2018 o 17.00 hod.
miesto —
SBM – Galéria Jozefa Kollára, Nám. Svätej Trojice 8 v Banskej Štiavnici
V kabinete chémie sa miešajú vône a pachy, v prírodovednom kabinete zasa čosi rastie a niečo, zaliate v skle, tróni vo
vitríne. V kabinete jazykov sa povaľujú kopy kníh a v kabinete hudobnej výchovy, tam zasa znie množstvo zvukov. Ale
čo sa deje v kabinete ilustrácie? Hm... tam sú uložené príbehy s obrázkami. Čakajú na to, kedy sa na ne pozriete a
poviete: „TOTO!“ Toto som už videl. Toto si pamätám z knižky... Preto od r. 2016 predstavujeme – TOTO! je galéria
spoločne s Galériou Jozefa Kollára – na sérii výstav to najzaujímavejšie, čo sa udialo a stále deje v slovenskej ilustrácii.
Mohli ste tú knihu s 37 farebnými ilustráciami mať doma.
Ale... niekedy v „tých deväťdesiatych“, okolo rokov 1990 - 92 sa vo vydavateľstve rozhodli, že už nailustrovaného
Hobita od Petra Kľúčika nevydajú, lebo (ako hovoria pamätníci) „asi by sa to nepredalo“, keď v tom čase už bola na
trhu česká verzia.
Jednoducho zlý odhad.
Za štvrťstoročie sa tie ilustrácie pokúsilo vydať ešte niekoľko vydavateľstiev – vždy neúspešne – ako hovorí
samotný Peter Kľúčik: „Jeden chcel len obálku, druhý obálku a len tie malé „bodky“, ďalší zasa, že aj ,áno, celé’, ale
ukázalo sa, že nemajú peniaze ani na kúpenie práv... stále sa to komplikuje.“
A tak ostali ilustrácie knihy J. R. R. Tolkiena len na papieri – v jedinom exemplári. Stojí za to ich vidieť.
Pozerať sa zblízka, ako autor pracuje s vlastnou fantáziou (veľmi podobnou filmom, ktoré vznikli o desaťročie neskôr),
bez toho aby videl akúkoľvek inú „predlohu“, ako ide po texte, ako do obrázkov vpletá fóry, ako postavičky drobných
hobitov naberajú jeho tenkým perom na dynamike.
Príďte sa pozrieť na 37 ilustrácii nikdy nevydanej verzie knihy J. R. R. Tolkiena Hobit v ilustráciách Petra
Kľúčika. Od 20. 7. 2018 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.
PETER KĽÚČIK (*1953) absolvoval po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu aj Vysokú školu výtvarných
umení v ateliéri Albína Brunovského. Ilustroval viac než 20, najmä detských a dobrodružných, kníh a je držiteľom
mnohých ocenení – opakovane získal cenu za Najkrajšiu knihu roka, ale aj Cenu Ľudovíta Fullu, je zapísaný na čestnej
listine IBBY. Po r. 1991 prestal ilustrovať, v súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe – maľbe a grafike.
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TOTO! je Kabinet ilustrácie, kde 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. Nech sa páči, vstúpte.
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