TOTO! JE TLAČOVÁ SPRÁVA
5. októbra 2020, Banská Štiavnica
výstava —

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE XIII.
VLADIMÍR KRÁL
dátum —
sprístupnenie výstavy – piatok 23. 10. 2020 od 15.00 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. Čo
sa však 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...

Keď čítate knižku, ktorú Vladimír Král ilustruje, je to akoby ste prišli do divadla. Fakt. Postavy sa pohybujú medzi
kulisami, všetko – zvieratá, ľudia aj veci – sa v nich tak nejako logicky vrství, v svojskom systéme. Každý jeden
obrázok, každá figúra by sa pokojne dali rozložiť na detaily, ako skladačka. Zdá sa vám, že by ste mohli
odmontovať ruky, uši, topánky a poskladať nanovo. K príbehom aj k deťom, ktoré si ich čítajú, je hm... ako to
povedať? Jemný a úctivý. Neprekračuje ich hranice, ide po prvej signálnej fantázii, trpezlivo v rytme textu. Robí
ho zrozumiteľnejším pre všetky deti, aj pre tie, čo knižky veľmi nemusia. Dynamiku nevytvára rýchlymi ťahmi,
ale farbami. Plné plochy, hrejivé odtiene, ťahané od kraja po kraj. Všetko v tých jeho knižkách je také
pohodové. Dobre sa čítajú pod perinou, dobre sa do nich pozerá.
Originály týchto ilustrácií stojí za to vidieť.
Výstava bude sprístupnená od 15:oo hod. dňa 23. 10. 2020 a potrvá do 10. 1. 2021 v Galérii Jozefa Kollára v
Banskej Štiavnici.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partneri výstavy: FPU – Fond na podporu umenia, TOTO! – kultúrne ihrisko o.z. (TOTO! je galéria)
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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.

Vladimír Král (1974)

študoval na Katedre animovanej tvorby Vysokej škole múzických umení. Je nielen ilustrátorom – tvorí aj
grafický dizajn, divadelné scény, či animované TV spoty. Venuje sa najmä tvorbe pre deti. Vytvoril knižky ako
Analfabeta negramotná od Jána Uličianskeho, Ako šlo vajce na vandrovku od Márie Rázusovej Martákovej
a Márie Príbusovej, či Vianočné mystérium od Josteina Gaardera.
VÝBER Z ILUSTRAČNEJ TVORBY:
Astík a Obík (K. Vulganová, Kristína Rybárová - Agentúra K 2001)
Analfabeta Negramotná (J. Uličiansky, Trio Publishing 2011)
Vianočné mystérium (J. Gaarder Artforum, 2012)
Kozliatka (M. Rázusová-Martáková - J. Blažková, Buvik 2013)
Ako šlo vajce na vandrovku (M. Rázusová-Martáková, Buvik 2015)
Janko Hraško/O Janíčkovi (M. Ďuríčková, Buvik 2018)
Jako by tu tisíc dětí bylo (A. Heyduk a P. Šrámek, Albatros 2018)
Vtáčia legenda (D. Hevier, Trio publishing, 2018)
Líza, mačka z Trojice (J. Uličiansky, Trio publishing, 2019)
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