Čo maľovať, ako maľovať, prečo maľovať?
K maliarstvu Žofie Dubovej
Esej k filozofii maliarstva
Marian ZERVAN

Úvod
Načo vôbec toľko otázok, z ktorých cítiť závan naivity alebo priveľkej či
dokonca strojenej vážnosti? Dennodenne sa spytujeme čo budeme robiť,
alebo ako naložíme s voľným časom či len tak prehodíme: a prečo nezájsť
do kina alebo do klubu či do kaviarne a neprikladáme podobným otázkam
nejaký mimoriadny význam. Mal by to robiť maliar alebo maliarka? Veď aj
oni sú súčasťou každodennosti. Ale predsa!
Stačí sa len postaviť pred Vermeerov obraz,1 ktorého viacero názvov
neustále vzbudzuje naše pochybnosti. Na obraze maliar sedí v miestnosti
podobnej mnohým interiérom, ktoré maľoval. Tie boli takmer vždy plné
drahocenných látok, ale aj iných obrazov, máp a dobového mobiliáru,
v ktorých si zobrazené postavy mohli klásť otázku: a prečo si nedať pohár
vína, alebo: čo je v tomto liste, či: ako preliať mlieko z džbánu do hlineného hrnca? Na tomto Vermeerovom obraze je zobrazený v miestnosti maliar, ktorý práve začína maľovať. Na napnutom maliarskom plátne sa objavujú prvé ťahy štetca, ktorý na plátno vtláča jeho neopakovateľnú modrú
farbu rozmanitých odtieňov a pred ním stojí modelka. Na prvý pohľad nič
neobvyklé: koľkokrát sa už ocitol maliar či ocitla maliarka v takejto úlohe?
To reflektuje aj jeden z názvov tohto obrazu: Maliar vo svojom ateliéri, ktorý
nás vedie k tomu, aby sme v ňom uvideli každodennú žánrovú scénu. Ale
predsa! Aj keď má maliar modelku pred sebou a tak je zdanlivo zbavený
otázky čo maľovať, ani vtedy nevieme celkom presne, čo maľuje. V odtieňoch modrej rozpoznávame listy venca, ktorý má modelka na hlave, ale
maliar ich nemaľuje celkom verne – tak ako ich spolu s ním vidíme. Začína
maľovať obraz zhora, od venca, ale pokračovanie nepoznáme – môžeme sa
len dohadovať, kam ho oči, obrazotvornosť a ruka zavedú. Tak, ako sa to
stáva aj nám, keď v pološere vidíme akoby prichádzať zviera, z ktorého sa

1

Ide o obraz Johannesa Vermeera van Delfta namaľovaný v rokoch 1666 – 1668, ktorý je v zbierkach Umeleckohistorického múzea vo Viedni pod inventárnym číslom
9 128. V kabinete 18 je označený názvom Maliarstvo. Je signovaný I Ver-meer.
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napokon stane chodec s palicou, alebo keď sa pozeráme do koruny stromov v ostrom slnečnom svetle a prestávame rozpoznávať línie aj obrysy
listov a pred očami sa nám vynára neurčité, mihotavé, premenlivé farebno-svetelné pole, ktoré ešte len čaká na svoje meno. Alebo keď prekvapení
zisťujeme, ako sa náhle mení svet dosky stola na jej ohyboch v súhre tieňov.
Ale na Vermeerovom obraze je prítomný ešte jeden maliar. Jeho tvár ani
chrbát nevidíme, ako je to v prípade prvého maliara. Hoci teraz už o ňom
vieme relatívne veľa, zvyčajne to nestačí na to, aby sme si ho predstavili.
A to ani nie tak v nejakej životnej situácii, ale vidíme ho len podľa toho, ako
maľoval, a tak trochu aj podľa toho, čo maľoval a možno ešte aj podľa toho,
čo ešte len chcel či túžil namaľovať. Tento maliar je prítomný na obraze
v podobe maliarskeho rukopisu: vo forme toho ako maľoval. Namaľoval
aj obraz interiéru a v interiéri aj nám už známeho maliara maľujúceho
azda modrý veniec. Toho, maliara, ktorého figúru síce vidíme, ale aj tak ho
nepoznáme, prinajmenšom preto, lebo je k nám otočený chrbtom. Ale aj
keby bol schopný otočiť hlavu, aj vtedy by sme rozoznávali namaľovaného
maliara a maliara možno žijúceho, teda maľovanú fantomatickú figúru
a mimoobrazového človeka, ktorého rysy vo figúre rozpoznávame, teda to,
čo Husserl rozlíšil ako obrazový objekt a obrazový sujet.2 V tejto chvíli ale
vieme len to, že začal maľovať, a aj to, ako začal, hoci si nemôžeme byť istí,
ako sa rozhodoval ani čo sa napokon rozhodne namaľovať... Na rozdiel od
toho maliara, ktorého nevidíme ako telo či tvár, ale vidíme ho prostredníctvom spôsobu maľovania, a napriek tomu ho poznáme okrem iného aj
podľa mena, namaľovaný maliar sedí na stoličke pred stojanom možno aj
v slávnostnom odeve, prinajmenšom v odeve, ktorý sa podobá jednému,
čo nosil aj Jan či Johannes Vermeer alebo jednoducho Vermeer van Delft
a nad ním visí zlatistý luster takmer v podobe baldachýnu ako nad gotickými sochami na priečelí katedrál v časoch, keď sa začali osamostatňovať
od kamenných stien. Pred maliarom stojí modelka s pozaunou v pravej
a s veľkou knihou v ľavej ruke a vencom na hlave, ktorú by sme len ťažko
mohli označiť ako Fámu. A v prípade, že áno, tak nepochybne čudne introvertnú, skôr by to mohla byť zamyslená Klio3 alebo ešte nejaká iná ženská
postava z Vermeerových obrazov. Vedľa nej je na stole položený odliatok
ľudskej tváre a otvorený zošiť a možno aj skicár. Za modelkou je mapa sedemnástich holandských provincií a po obvode mapy sa striedajú texty či
dokonca celé strany textov s medailónmi zobrazujúcimi scenérie na mape
2

3

HUSSERL, Edmund. Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der
anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlas (1898 – 1925). The Hague –
Boston – London: Martinus Nijhoff Publishers, 1981, s. 120.
Spomínam len niektoré sporné otázky v Badtovej kritike Sedlmayrovej interpretácie Vermeerovho obrazu. Pozri knihu BADT, Kurt. Modell und Maler von Jan Vermeer: Probleme der Interpretation. Eine Streitschrift gegen Hans Sedlmayr. Cologne:
M. DuMont Schauberg, 1961.
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vyobrazených území. Hans Sedlmayr prečítal4 tento na prvý pohľad žánrový obraz ako alegóriu maliarstva, presnejšie ako alegóriu takého maliarstva, ktoré dodáva lesk a slávu Holandsku, ba dokonca aj ako kryptoobraz
jedného – ľudskou rukou nie celkom utvoreného – obrazu evanjelistu Lukáša maľujúceho Pannu Máriu. Takýto alegorický a dokonca až teologický
výklad maliarstva vytrháva aj tento obraz zo sveta každodennosti a presúva ho do sveta sviatočného, slávnostného. Maliarstvo prestáva byť vo svete
viditeľnosti len jednou z jej každodenných, hoci aj zdvojených podôb, ale
situuje sa v nej ako umocnenie viditeľnosti alebo ako sviatok skrývania
a objavovania doposiaľ nevideného vo viditeľnom. Ale paradoxne aj táto
slávnostná cesta pomenovania osôb a vecí, ich rozpoznávanie nás akoby
vzďaľuje od videnia, obrazu, či dokonca aj od maliarstva a jeho slávy a vedie nás k písmu a textom, k histórii. Práve preto, že dobrodružstvo videnia
a jeho nazastupiteľnosť prekrýva slávnosťou rozpoznávajúceho videnia,
ktorá smeruje až k anaestézii a transcendentnu.

Maliarstvo ako polemika a dialóg s prirodzeným videním
a videním orientovaným utilitaristicky
Tak teda dva spôsoby jestvovania maliarstva? Dúfam, že je možný aj
tretí spôsob videnia a maľovania, ten mimo každodennosť a sviatočnosť,
mimo dobro a krásu, mimo zaužívaných hodnôt, mimo prirodzené videnie evidujúce akoby už vopred hotové veci a videnie utilitaristické, ktoré
vo veciach vidí len nástroje. A v ňom otázky čo, prípadne ako a prečo maľovať, nadobúdajú nové významy a zmysel. Potom to, čo videl Vermeer
a čo môžeme uvidieť vďaka nemu aj my na jeho obraze – nech už sa tento
obraz predtým nazýval Maliar vo svojom ateliéri alebo Sláva maliarstva –
či Maliarstvo, je zrazu niekoľko podôb obrazu, presnejšie obrazov v obrazoch, alebo ešte inak, rozmanitých vzťahov medzi rôznymi druhmi obrazov – dokonca rôznych žánrov obrazov a k tomu niekoľko línií súvislostí
medzi písmom a obrazom: predbežne úplne bez názvu. Keby som mohol
dať tomuto Vermeerovmu obrazu z tohto uhlu pohľadu meno, tak by to
boli tri otázky z názvu tejto štúdie: Čo maľovať, ako maľovať a prečo maľovať?, spojených do jednej, v ktorej sa už cez sponu pomocného slovesa odkazuje na bytie: na otázku čo je maliarstvo. Toto viacnásobné spytovanie,
táto trojjediná otázka so spoločným menovateľom sprítomňujú odvekú
starosť o maliarstvo, uvedomenie si toho zásadného: maliar či maliarka
sa nemôže pýtať na to, čo a ako, prípadne prečo maľovať bez toho, aby
4

Hans Sedlmayr uverejnil interpretáciu tohto obrazu ako metodický príklad jeho modelu štrukurálno-ikonologickej interpretácie v knihe Kunst und Warheit. Zur Theorie
und Metode der Kunstgeschichte. Mittenwald: Mäander Kunstverlag, 1978, s. 134 – 143.
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sa zaoberali maliarstvom a tým ako ono nielen obnovuje a umocňuje videnie, ale ako sa obnovuje ono samo prostredníctvom maliarskeho gesta.
Gesta, v ktorom prebieha a pokračuje ohmatávanie sveta maliarovými či
maliarkinými očami. Vermeer bol jedným z tých, ktorí jazykom figuratívneho maliarstva pochopili závažnosť týchto otázok a uvedomili si toľkokrát preklínanú tretiu cestu. Preto sa rozhodol tematizovať zrod maliarstva v čase, keď Poussin pociťuje úzkosť pri Caravaggiových obrazoch, ako
na to upozornil Louis Marin.5 Úzkosť z možnosti deštrukcie, zničenia či
zániku maliarstva práve tým, že bude preferovaná každodennosť, pričom
on sám smeroval k sviatočnosti a kráse maliarstva, a tým, možno nechtiac,
dvakrát avizoval epochu zrodu maliarstva. Lebo zrod smrť, vznik a zánik
nielen v sférach viditeľného prináležia k sebe.

Zrod maliarstva na príklade malieb Žofie Dubovej
Keď som sa po prvý raz stretol s maľbami Žofie Dubovej – a bolo to predovšetkým zoči voči obrazom série Hra:na a potom neskôr pri cykle Záhrady či Oceán –, cítil som, že sa rozhodla aj ona vykročiť na túto tretiu cestu
alebo cestu vedúcu uprostred. Prežíval som, že som stretol maliarku, ktorá
sa rozhodla maľovať a aj maľuje zrod či dianie maliarstva. Myslím, že teraz
je už zrejmé, prečo som začal Vermeerom. Rovnako je, dúfam, jasné, že nemám v úmysle klásť na jednu úroveň Vermeera a Žofiu Dubovú, ale ide mi
skôr o predbežné zostrojenie línie maľovania zrodu maliarstva na rozdiel
od modernistickej línie sebareflexie vlastných postupov. Ak existuje to, čo
Hans Sedlmayr nazýval názorný charakter, ono bezprostredné naladenie,
ktoré preniká z tela obrazu do tela diváka, povedal by som, že názorným
charakterom jej obrazov nie je slávnostné až posvätné ticho ako vo Vermeerovom obraze, ale je to majestátne a pritom subtílne dianie. Dianie medzi
ohraničujúcim a neohraničeným, videným a nevideným vo viditeľnom,
medzi sceľujúcimi silami a zlomovými stavmi, medzi obrazom, plátnom,
sklom či papierom alebo dokonca stenou, medzi obrazom a rámom, na
ktorom je plátno napnuté. Maliarstvo už nepotrebuje šepkárku v podobe
ikonografie alebo dokonca ikonologického výkladu. Maliarstvo sa zmocňuje zrodu tak, že tematizuje stávanie sa obrazu vo všetkých jeho vrstvách.
Stávanie sa medzi našepsovaným a napnutým plátnom čakajúcim na obraz a tým plátnom, ktoré sa rozhodlo zbavovať sa svojej pevnej drevenej
kostry a túži sa pripínať alebo odopínať, zopnúť alebo rozkladať či poskladať a utvárať vlastné ohyby, zalomenia a hrany. Dianie vnútri maľovania,
ktoré nedokáže prestať ani v jednotlivej sérii, ani v jednotlivom obraze
5

Pozri knihu MARIN, Luis. Détruit la Peinture z roku 1981. Pracoval som s nemeckým
prekladom Malerei zerstören. Berlin: Diaphanes, 2003.
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a túži sa dostať za pomyselný rám, dokonca na rub obrazu, túži otvárať série aj vkladaním obrazov do obrazov, teda rozdvojovaním a zmnožovaním
maľovania najskôr v sebe samom a potom aj mimo seba. Dianie medzi
obrazom v centre i mimo centra, medzi obrazom a jeho okrajmi, medzi
maľovaním v ploche obrazu a maľovaním v jeho bordúre či lemoch alebo
okrajoch. Stávanie sa medzi rôznymi druhmi rámov a orámovaní, maľovaných aj vecných, na zadných i predných stranách obrazu. Medzi obrazmi
v rôznych skupenstvách na rôznych podkladoch a medzi neohraničenými
plochami na nich, medzi plochami, priestorovými plánmi a nekonečnými priestormi, medzi vrstvami povrchov, medzi pestrosťou farebnej škály
a takmer monochromatickosťou, medzi deleným a splývavým, pastóznym
a lazúrnym rukopisom, medzi škvrnami a líniami, medzi hustými zalomenými líniovými škvrnami vo farbe alebo v stehoch, švoch, v ktorých sa
každú sekundu môže objaviť figúra, vydelené územia, posúvajúce sa horizonty ako piesok, ale aj písmo alebo jemne rozstrapkané okraje tvarov na
spôsob fraktálov pobreží. Mnohoaspektové dianie stelesňujúce sústavné
substitúcie troch otázok: čo a ako a prečo maľovať?, spojených do jednej:
čo je maliarstvo?
Mám na mysli práve toto dianie, keď niečo vzniká, ale ešte celkom nevieme čo a súčasne niečo zaniká a stráca sa nám pred očami. Dianie, ktoré
prepája ešte nepomenované s pomenovaním (menom), ktoré sa postupne vyprázdňuje a už nič neoznačuje, ani konkrétum a ani množiny vecí.
Myslím na dianie, ktoré však nie je abstraktným začiatkom veľkej logickej partie, ktorú kedysi rozohral Hegel,6 ale na dianie, ktoré sa vymyká
z anonymity a stáva sa udalosťou maliarstva: manifestáciami jeho zrodu.7
Toho maliarstva, v ktorom naša trojjediná otázka nadobúda netriviálne
významy. Bolo by možné namietať, že maliarstvo sa znovu rodí s každým
maliarskym objavom, s každou – aj najmenšou či detailnou – udalosťou
maliarstva, a práve preto treba zdôrazniť, že maľovanie sa rodí aj tak, či
predovšetkým tak, že vznikajú maľby, ktoré objavujú a maľujú jeho zrod
a dianie, jeho možnosti a podmienky, rozmanité línie jeho vznikania a zanikania. Žofia Dubová je – zatiaľ takto prežívam jej obrazy a rozumiem jej
maľbám –, práve jednou z mála maliarok, ktoré sa bytostne zaujímajú o
spomínané línie diania a stávania sa, a preto by stálo za to zisťovať, ako sa

6

7

Hegel začína prvú kapitolu tzv. veľkej logiky čistým bytím a čistým nič a rovnako
aj v malej logike par. 86 – 88 je dianie vôbec prvý pojem, sprostredkujúci medzi
abstraktnými kategóriami bytie a nič. Pozri HEGEL, G. W. F. Wissenschaft der Logik.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, s. 82 – 115 a HEGEL, G. W. F. Malá logika.
Praha: Nakladatelství Svoboda, 1992, s. 165 – 174.
Zrodom nemyslím len fázy vzniku niečoho, ale vznik niečoho nového, čo nemožno
len jednoducho vyvodiť z niečoho predchádzajúceho, teda vznik niečoho, čo nemalo
predchodcov a pre čo nemáme žiadne vhodné meno ani iné pomenovanie – čo zakladú úplne novú tradíciu maľovania.
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po takýchto trajektóriách pohybuje a ako v týchto pohyboch odpovedá na
otázky: čo, ako a prečo maľovať? a čo je maliarstvo?

Otázka čo maľovať a možná odpoveď Žofie Dubovej na ňu
Žofia Dubová je maliarkou maľujúcou zrod a dianie maliarstva. Preto sa v jej obrazoch zjavuje aj písmo. Nielen preto, že písmo a abeceda
v niektorých výkladoch obrazu vznikajú preto, že sa netechnický obraz
ocitol v kríze, ale aj preto, že podľa iných výkladov zasa v modernom maliarstve rozmanité symbiózy písma a obrazu ukazujú dianiu maliarstva
nové horizonty. Z tohto dôvodu môže byť – a často aj býva –, jej odpoveď
na to, čo maľovať, nielen maľovaná, ale aj písaná. Každá otázka, vrátane
tejto (Čo maľovať?), v sebe obsahuje niekoľko možností odpovedí. Jedny
smerujú k definitívnym odpovediam a iné zasa k doplňujúcim otázkam
a nikdy nekončiacim spresňujúcim odpovediam. Písmo aj obraz disponujú prostriedkami, ktorými sa dokážu zmocniť a vyrovnávať sa s oboma
základnými možnosťami odpovedí. V otázke čo maľovať možno počuť tak
rozhodnosť pýtania sa na to, čo je na obraze namaľované, prípadne, čo je
písmom potvrdzované vo forme popisky alebo intervencie priamo v obraze, ako v nej možno začuť aj nerozhodnosť voľby medzi tým, čo je nielen
vhodné a žiadúce maľovať – čo si vyžaduje svet a čo svet maliarstva –, ale aj
medzi tým, čo maliarstvo samo umožňuje maľovať, aké sú jeho prednosti
a aké sú jeho obmedzenia. Maliar a maliarka vedú v sebe neustále paragonálny dialóg s týmito možnosťami. Tradične sa ale odpoveď na otázku čo
maľovať spája s výberom motívov, námetov, tém a vnútorných obsahov
maliarskych diel a autorských programov a len málokto si položí otázku
čo je vlastne namaľovateľné, alebo ako prejsť zo sveta nenamaľovateľného
do sveta namaľovateľného. Kým prvý aspekt otázky súvisí s hodnotovými
preferenciami toho, kto maľuje, kto sa k maliarstvu primkýna alebo toho,
kto si ho chce len podriadiť, jej druhý aspekt sa dotýka nespútanej slobody samého maľovania, živlov maliarstva, medzi ktoré maliar či maliarka
vstupujú a žijú s nimi bok po boku svoje životy a zániky. Preto žijú maliari alebo maliarky, ktorých poznáme podľa ich zaužívanej ikonografie aj
podľa zaujatia maliarskeho postoja. Vermeer maľuje záhadné interiérové
scény, Hiernault svoje optické klamy aj na zadnej strane obrazov, Victor
Hugo morskú vlnu, Degas maľuje baletky, Monet katedrály a záhrady
s leknami, Balla pohyby automobilov v siločiarach, Boccioni silové polia
ulice, Kupka vertikálne plány a fúgy, Cézanne svoju horu Sainte-Victoire,
Schwitters merzobrazy, Jasper Johns terče, Lucio Fontana spacialistické
obrazy, Rodčenko monochrómne farebné plochy, Barnet Newman línie
deliace farebné plochy rôznych tvarov, Allan McCollum náhradné obrazy
(surrogate paintings). Predsa však cítime, že táto identifikácia maliara či
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maliarky s témou je iba čiastkovou odpoveďou, odpoveďou neúplnou, vyvolávajúcou mnohé otázky, hoci sa predpokladala jednoznačné odpoveď.
Neúplnosť takéhoto popisu sa nemusí preukázať ihneď, ale zasiahne nás
vo chvíli, keď vyslovujeme a uvedomujeme si, že štvorec či štvorce maľoval tak Hans Arp, ako aj Malevič, Josef Albers, ale aj Francois Morellet,
alebo jeseň či jesennú krajinu tak Kun Tsan, ale aj Larionov a mnohí ďalší,
že svoju horu nemal len Cézanne, ale aj Paul Klee a nepochybne mnoho
iných. Vtedy sa prihlasuje do diskusie médium, druhy a žánre maliarstva
a ich možnosti, zmeny postojov a rozvíjania motívov a tém, prípadne ich
zavrhovanie, maliarsky svetonázor. A stáva sa, že práve preto nadobúdame presvedčenie, že o obraze nerozhoduje to, čo maľovať, alebo čo maľujeme, ale to, ako maľovať, či ako je to namaľované. Otázka čo maľovať má
však svoju silu a dejiny a nemožno sa jej len tak poľahky vzdať.
Čo teda maľuje Žofia Dubová a ako premýšľa o možnostiach maliarstva? Zdalo by sa, že rozhodnúť o tom, čo si zvolila maľovať táto maliarka
diania a zrodu je pomerne jednoduché, ale na prvý pohľad úplne protirečí
tomu, čo som o jej obrazoch doposiaľ napísal. Skúsim sa chvíľu pohybovať
v tomto protirečení, ktoré vyrastá z protikladu rozpoznávajúceho a vidiaceho videnia, ktoré zaviedol do dejín umenia Max Imhdal a nám ho sprostredkoval Bernhard Waldenfels8. Rozpoznávajúce videnie je každodenným alebo prirodzeným videním, ktoré sa opiera o vizuálnu skúsenosť a pamäť.
Je pre človeka dôležité, lebo mu umožňuje identifikovať predmety, ktoré
už videl a ľudia im dali mená. Mená pomenúvajúce živé bytosti, prírodu
a  človekom utvorené veci. Aj Žofia Dubová maľuje vo svojich ukončených
alebo otvorených sériách živé bytosti, v prírode vzniknuté a človekom
vyrobené veci a tie dokážeme na jej obrazoch pomenovať. Pomáha nám
pritom niekedy aj sama maliarka, keďže dáva svojim sériám názvy, ale
zvyčajne pomenúva aj viaceré jednotlivé obrazy v týchto sériách, hoci to
nie je všeobecne platné pravidlo. Názvy sérií alebo aj jednotlivých obrazov
v nich by bolo možné rozdeliť do troch skupín. Do prvej skupiny by mohli
patriť Hory a mesto z roku 2011/2012 alebo Divočina či Pustatina z roku
8

Nemecký historik umenia, tvorca ikoniky, ktorá mala podľa jeho predstáv prepojiť
formálne analýzy a ikonologické interpretácie je tvorcom tejto dvojice pojmov: widererkennendes a sehendes Sehen, ktoré predstavil najobsiahlejšie vo svojej známej
knihe IMHDAL, Max. Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. München:
Wilhelm Fink Verlag, 1980. Pozri predovšetkým kapitolu VIII, ale aj vo viacerých štúdiách zhrnutých do tretieho zväzku jeho zobratých spisov, ktoré vyšli pod názvom
IMHDAL, Max. Reflexion, Theorie, Methode. Gesammelte Schriften. Band III. Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag, 1996. Do svojej koncepcie fenomenológie obrazu ich
prebral Bernhardt WALDENFELS. Pozri napríklad jeho text Záhada viditeľnosti.
V českom preklade tvorí 14. kapitolu výberu jeho štúdií, ktorý vyšiel pod názvom
Znepokojivá zkušenost cizího. Praha: Oikoymenh, 1998, s. 224 – 225 alebo Ordnungen
des Sichtbaren. In: Was ist ein Bild. Hrsg.: Gottfried Boehm. München: Wilhelm Fink
Verlag 1994, s. 233 – 253.
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2012, Portrét mladého námorníka 2012/2013, Krajiny z roku 2013, Hory (Pohoria?) z roku 2013, ale aj Oceán z roku 2018 a z jednotlivých obrazov napríklad Tetons zo série Hra:na z roku 2016. Námetmi týchto obrazov sa môžu
zdať vonkajšie svety: rôzne typy krajín, vodné hladiny, figúra či skupina figúr, konkrétne pohorie alebo mesto postihnuteľné klasickými žánrovými
schémami ako portrét či figurálna kompozícia, krajinomaľba a možno aj
veduta. Svet týchto obrazov je zdanlivo modelovateľný na binárnych opozíciách: príroda a civilizácia, ľudské a zvieracie či rastlinné, domov a cudzie, slobodné a nevyhnutné, organické a geometrické, uzavreté a otvorené, pevné a tekuté, rastúce a stabilizované. A naozaj, aj na obrazoch
– a nielen cez ich názvy – rozpoznávame tvár námorníka a skupiny starých moreplavcov; muža vrhajúceho sa strmhlav do prírody; ženské tváre;
lyžiara kráčajúceho na vrcholce; zmenšených lyžiarikov rozprsknutých
na celej ploche obrazu; koňa vynárajúceho sa z čiar; rastliny; auto idúce
po horizonte; siluetu či panorámu mesta a dokonca aj urbanistické rastre.
Druhou skupinou sú obrazy vnútorných svetov, zastúpené napríklad sériami Zážitky z roku 2012 alebo Pamäťami z roku 2014. Názvové inštrukcie
oboch sérií nás presmerúvajú k subjektívnym stavom, k vnútorným obrazom uloženým kdesi mimo aktuálneho vedomia, obrazom-spomienkam,
obrazom-stopám, ktoré vyvolávame alebo sa jednoducho objavia a prekvapia svojou naliehavosťou. Predpokladali by sme, že tieto obrazy by nemali
mať jasné kontúry, že na rozdiel od binárnych opozícií je ich výstavbovým
princípom nie priestor, ale čas a tok, ako nám to koniec koncov naznačuje
maliarka, keď k názvu série Pamäti po dvojbodke dodáva: rieka tečúca cez
nás. Ale ani v tejto fascinujúcej sérii to neplatí do bodky. Obrazy sú síce
bez názvov, vlastne sú to sklomaľby na dreve, obrazy – reliéfy, kde rozpoznávame len podoby neustále sa meniacej sklenenej kvapky na drevenej
doske s letokruhmi a prúdmi vrypov a ohorených plôch. To, čo je zdanlivo
nespojiteľné, teda sklo a drevo; dlhodobá a krátkodobá, epizodická a sémantická pamäť, utvára na obraze nielen záznamy a imaginárne krajiny,
ale aj stále nové odrážajúce sa svety na povrchoch sklenených kvapiek,
ktoré vťahujú do obrazov vždy nové aktualizované kontexty. Séria Zážitky
naproti tomu obsahuje jednotlivé obrazy, ktorých pomenovania nápadne
pripomínajú názvy obrazov a sérii prvej skupiny zobrazení vonkajšieho
sveta: kormidelník, krajina, na vode, lokálne sneženie, púpavy, skok, na
skalách... A nielen textové inštrukcie, ale aj obrazy sa náramne podobajú
na svety prvej skupiny. Zdá sa, akoby zážitky maliarky úzko súviseli s vonkajším svetom, alebo akoby sa v nich svet vonkajší a vnútorný prelínali
a upozorňovali nás, že neznesú žiadne abstraktné delenia. A tretia skupina to len potvrdzuje. Som v pokušení sem zaradiť sériu Chvíľu pozerám,
ako rastie strom z roku 2014 ako aj Lovené priestory z roku 2015, aj keď si
uvedomujem možnú unáhlenosť takéhoto priradenia. Hoci obrazy prvej
série tejto skupiny nemajú mená a bolo by ich možné vykladať ako zobra-
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zenie stavov stromu v časovom intervale, predsa len zdôrazňujú niečo, čo
je v obrazoch Žofie Dubovej implicitne vždy prítomné, ale vždy inak tematizované. Nie je to len uhol pohľadu, ale skôr zorný uhol, ktorý vymedzuje
rámce videnia a horizonty toho, kto sa díva. Je to predsa vždy maliar či maliarka, v ktorého zornom uhle sa stretáva zem a nebo, more a obloha, skala
a rieka. Je to zorný uhol, ktorý otvára možnosti zrakovým aproximáciám,
aby sa mohli stať témou série Lovených priestorov v malých formátoch.
Lovené priestory vo veľkých formátoch už ale oscilujú medzi snovými
depozitmi, inými svetmi, tajomnými krajinami, a teda medzi vonkajšími
a vnútornými svetmi a svetom maliarky, ktorá „vystiera oko“ a ide si „vyočiť ruku“ v oboch smeroch. Konštrukt troch svetov a s nimi súvisiacich
tém a motívov síce možno verifikovať a falzifikovať prevažne rozpoznávajúcim videním, ale len neúplne naznačuje súvislosti so zrodom a dianím
maliarstva. Zmäkčuje polarity a vyhranenosť binárnych opozícií a naznačuje sprostredkovania, ale ešte stále ho nemožno považovať za netriviálnu
odpoveď na otázku čo maľovať, ktorú som avizoval. Cestu by azda mohli
ukázať nielen prelínania tém a motívov, ale aj veľká frekvencia názvov obrazov označujúcich priamo dianie či zrod ako prírodné procesy: sneženie,
dážď, rast, padajúce či upadajúce bytie, trvanie, lietanie a podobne. Do určitej miery by to mohla potvrdzovať aj maliarka, keď hovorí, že sa zaoberá
prírodou, že maľuje prírodu. Čo toto jej vyjadrenie ale môže znamenať?
Venuje sa živlom a maľuje živly či základné elementy, z ktorých sa všetko
rodí a do ktorých sa všetko navracia? Oheň, zem, vodu a vzduch a možno
aj s piaty neperatický prazáklad, ktorý starovekí Gréci nazývali apeiron?
Alebo jednoducho maľuje fyzis ako neustále tvorenie a zanikanie, ktorého
sme všetci súčasťou ako surferi, lyžiari a námorníci na vlnách či záhyboch
fyzis, a preto náš život je nič iné ako sústavná aproximácia? Či je to skôr
večný svár natura naturata (stvorená príroda) a natura naturans (príroda
tvoriaca)?9 Možno sme už blízko k tomu, čo maľuje a túži maľovať Žofia
Dubová, no jej obrazy a ich majestátne a pritom subtílne dianie či stávanie
sa vzdorujú takému síce problematickému, ale predsa len definitívnemu
koncu.
Ale čo možno ešte maľovať okrem natura naturans a natura naturata, čo ešte vôbec existuje mimo takúto neustále tvoriacu a stvorenú fyzis,
čo by sa mohlo stať námetom či motívom maliarstva? A je vôbec v silách
maliarstva prírodu tvoriacu namaľovať alebo stvárniť bez toho, aby ma9

Pojmy jednej zo štyroch úrovní Fyzis: príroda nestvorená a tvoriaca (Boh stvoriteľ),
príroda stvorená a tvoriaca (božie myšlienky, pravzory), príroda stvorená a netvoriaca a napokon príroda nestvorená a netvoriaca (Boh ako univerzum), s ktorými
pracoval v svojom diele De divisione naturae Ján Scotus Eriugena. Ja som ich použil
vo význame, ktorý im dal Baruch Spinoza: natura naturans je samodeterminujúca
prírodná sila na rozdiel od natura naturata – sveta pasívnych determinovaných výsledkov. Pozri SPINOZA, Baruch. Etika. Praha: Dybbuk, 2001, s. 34, tvrdenie 29.
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liarstvu pritom nepomohla natura naturata? Tu kdesi sa otvára priestor
pre vidiace videnie, pre neustále prechody medzi rozpoznávajúcim videním a videním vidiacim. Vidiace videnie začína a vstupuje do hry vtedy,
keď sa dokáže vzdať rozpoznávajúceho videnia, aby ho nanovo objavilo
a obohatilo. Nezatracuje ho v tom zmysle, ako o tom píše Lyotard, keď
predpokladá, že maliarstvo sa muselo vzdať videnia a krásneho zdania.10
Vidiace videnie sa rodí vtedy, keď sa dokážeme pozerať, ako sa videním
konštituujú veci a vzťahy medzi nimi, keď maliar a maliarka dokážu zaujať postoj piktoriálnej epoché11 a uvedomujú si, že rozpoznávajúce videnie vidí zo zvyku, a teda v pravom zmysle slova prestalo vidieť navôkol
alebo v sebe, a práve preto a od tejto chvíle dokáže v natura naturata objavovať natura naturans. Jednou z možností maliarstva je, že sa môže stať
stelesnením a spredmetňujúcim pokračovaním vidiaceho videnia napríklad tak, že sa maliar alebo maliarka rozhodnú maľovať okamih zrodu
vidiaceho videnia, maľovať proces zrodu maliarstva a jeho dianie. Žofia
Dubová je maliarkou, ktorá sa rozhodla ísť touto cestou a maľuje tvoriacu
prírodu nielen tak, že maľuje jej živly a hranice ich teritórií, ale aj takým
spôsobom, že maľuje a stvárňuje fázy a procesy vzniku obrazu, že maľuje
a stvárňuje dianie maľovania ako súčasti natura naturans. Obrazy sa odjakživa usilovali zobraziť deje a udalosti, ale obyčajne skončili náznakom
práve nastávajúceho pohybu alebo poukazom na možné následky, prípadne pri zázname pohybu maliara, alebo pri rozpohybovaní obrazu prácou
so simultánnymi či sukcesívnymi kontrastmi a napokon aj pri rozhýbaní
prvkov obrazu.
Ale kto maľoval simultánne premeny obrazu ako fyzickej veci a obrazu
ako veci intencionálnej? Čo sa teda v takomto prípade vôbec dá maľovať?
A čo sa stáva s otázkou čo maľovať? Žofia na túto otázku netriviálne odpovedá predovšetkým tak, že maľuje v pomyselných rámoch obrazov ďalšie
obrazy, ktoré sa v sériách posúvajú na obrazovej ploche z miesta na miesto
alebo expandujú a osídľujú takmer polovicu obrazu. Ale jej maľovanie nekončí v zarámovaniach a zmnožovaniach obrazov či obrazov a textov, ale
odhaľuje pre nás (novo osídľuje obrazmi) aj iné, doposiaľ neosídlené teritóriá obrazu: môžu to byť nomádske návštevy farby a ťahov štetca „za roh“
plátna až tam, kde sa obopínajúce plátno fixuje na drevenú konštrukciu
obrazu a niekedy možno zablúdia aj na túto drevenú konštrukciu. A naopak, inokedy sa plátno odopína od drevenej kostry obrazu, rozširuje svoje
územia a ponúka sa maliarke ako niečo, čo je takisto hodné maľovania: ponúka farbe, písmu či vyšívaniu priestor na ďalšie a ďalšie výboje. Prípadne
sa v určitých situáciách drevené konštrukcie, na ktoré sa napína plátno,
10
11

LYOTARD, Jean François. Návrat a jiné eseje. Herrmann & synové: Praha, 2002, s. 45.
WALDENFELS, Bernhardt, Sinne und Kunste im Wechselspiel. Modi astetischer Erfahrung, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010, s. 51.
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menia na rámy či drevené kontúry obrazov. Niekedy sa podložky z dreva
a plátna i skla lámu, akoby sa rozpadali v krivke zlomových udalostí, alebo
v náhlych zmenách horizontov, ale dovedna ich držia neopísateľné sily
zorných uhlov maliarky. A inokedy sa zasa obrazy skladajú do seba ako
v obraze Rozlúčka z roku 2017 alebo do podoby záhybu či uzla na vreckovke. Alebo sa plátna a papiere s obrazmi vrstvia na seba, zlepujú, kolážujú,
asamblážujú, zošívajú a pripínajú na podložku. Niekedy sa plátno dokonca pára na drobné nitky a farba sa ich usiluje pritiahnuť späť – a keď sa
jej to nedarí, tak aspoň jednotlivé nitky farebne označí a rozdiferencuje.
Inokedy sa nitky do obrazov vracajú: votkávajú do nich texty alebo obrazové vzory viažuce sa k rozmanitým obrazovým tradíciám. V niektorých
sériách zasa obrazy už nesplývajú s vlastnými podkladmi, ale dokonca
so stenami, na ktorých závesné obrazy visia a naopak: povrchy a obklady
stien sa zasa stávajú súčasťou vrstvených obrazov. Zasa inokedy sa obrazy
rozvešané v priestore a sklá nainštalované v prostrediach stávajú vrstvami ich priestorových stretnutí. Niekedy sa obrazy strácajú v prevrstvovaní
podkladov a objavujú sa len v úzkych priezoroch na úrovni horizontu, aby
sa vzápätí rozšírili na celú plochu podkladu, zmnožovali sa a diferencovali a vzájomne doplňovali, alebo spolu komunikovali: prerastali jeden do
druhého alebo sa vzájomne oddeľovali ako farba prechádzajúca nespočetnými premenami a skupenstvami. Raz je tekutou, rozpitou v oblakoch po
celej ploche obrazu, hustne na reliéfne pasty alebo tvorí miniatúrne erupcie na okrajoch a na horizontoch obrazu, inokedy sa rozkladá do dynamických drobných kriviek, z ktorých sa vynárajú živly a tvary. Tieto neustále
pohyby vzniku a zániku obrazov, ich premeny a transformácie sa stávajú
nielen súčasťou maľovania, ale maľovanie v nich ožíva, vzdoruje zaužívaným postupom, žánrom, kompozíciám, témam a motívom s cieľom odpovedať na otázku čo maľovať možno práve tak, že námetom, motívom,
programom sa stávajú práve opísané pohyby, premeny a fázy maľovania
– polyfónia všetkých zložiek obrazu, konfigurácie napätí tohto diania, ktoré ešte nemôže mať meno, a keď sa už zdá, že ho ideme vysloviť, tak nás
obrazové a textové dianie pohltí a strhne do tvoriacej prírody maľovania.
Napokon aj Žofia Dubová v jednom zo svojich textov k jednému obrazu
zo série Hra:na napísala: „všade, kde oko dopadne ohyby a tiene“. Inde zasa
niečo veľmi podobné, ale spojené s časom: „všetko je zaoblené v čase“.

Otázka ako maľovať a možná odpoveď Žofie Dubovej na ňu
Otázka ako maľovať už v tomto texte zaznela. Nebolo možné sa o nej
nezmieniť, keďže otázky čo maľovať a ako maľovať spolu veľmi úzko súvisia. Nemožno sa spytovať čo maľovať – napríklad horu alebo prírodu
– bez toho, žeby sme sa spytovali, ako ju namaľovať, alebo sa nezaujímali
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o to, ako je namaľovaná. A už vonkoncom nebolo možné otázku ako maľovať obísť pri odpovedi na otázku čo maľovať, keď sa z čo stane zrod a dianie. Vtedy čo doslova prechádza do ako a naopak: ako do čo. Ale napriek
tomu má otázka ako maľovať rovnaké oprávnenie ako otázka čo maľovať.
Na textoch vedľa obrazov sa popri názvoch predsa stretávame aj s údajmi o rozmeroch, materiáloch a technikách maľovania. A dokonca, keď sú
obrazy bez názvov, potom údaje o vzniku, materiáloch a technikách prevládnu a stanú sa akoby jediným identifikátorom maľovania. Žofia Dubová v tom nie je výnimkou. Aj ona uvádza pri obrazoch (s názvami i bez názvov) parametre rozmerov, materiálov a techník v textovej podobe, ktoré
si možno overiť pri stretnutí s jej maľbami. Práve z týchto zdrojov vieme,
že maľuje predovšetkým na plátno, sklo a papier obrazy väčších i menších rozmerov. Ale množiny materiálov a techník sú u nej otvorené. Nie
však preto, že by bola nerozhodná. Ani nie preto, že stále hľadá, hoci hľadanie a údiv sú súčasťou jej odpovede na otázku ako maľovať. Otvorenosť
vyplýva skôr z toho, čo maľuje alebo čo by chcela maľovať. Jej spôsoby
maľovania si možno naozaj predstaviť ako neustále aproximácie k tomu,
čo by rada maľovala. V sérii Pamäti pribudlo napríklad ako podklad drevo
a dokážem si predstaviť, že pribudnú aj ďalšie podklady, ako napríklad
stena, ktorá už hrá v jej obrazoch zrodu a diania dôležitú úlohu. Rovnako je charakteristické, že Žofia Dubová využíva nielen jednoduché spolupráce materiálu a farby ako: plátno a olejomaľba či plátno a akryl, alebo
drevo a sklo či napokon papier a ceruza, ale aj v prípade týchto podkladov
sú jej skôr vlastné predovšetkým kombinované techniky. Toto abstraktné
názvoslovie ale nedokáže postihnúť jej maliarske kombinačné schopnosti. Nekombinuje len techniky maľovania, farebné médiá, ako akryl a olej,
ale kombinuje aj podklady, napríklad plátno s textilom, plátno s plátnami a papier s papiermi, ktoré sa navzájom vrstvia, zlepujú, oddeľujú či
ohraničujú a znovu zasa spájajú či splývajú. Doslova zmnožuje aj maliarske techniky, a tak k oleju, akrylu a ceruze často pribudne fixka, pastel,
akvarel, atrament, tuš, sprej, výšivka a dokonca a grafické techniky ako
drevoryt či linoryt. Tie podporujú prechody od splývavého k delenému
a inokedy od pastózneho k lazúrnemu rukopisu a naopak. A keby aj toto
bolo nepresvedčivo málo, potom sa zjavia na plátne iné textílie alebo malé
fragmenty dreva, ale nikdy nie vo forme koláží a asambláží bez maľby,
teda v podobách čisto spredmetňujúcich stratégií, hoci si tieto pamäťové stopy zo sebou nemôžu neniesť. Obyčajne sú aj ony pomaľované, sú
miniobrazmi, sú obrazmi v obraze alebo premenami obrazov v jednom
obraze či jednej sérii. Niektoré série dokonca spoznáme nielen podľa názvov, ale práve podľa charakteristických testov kombinačných možností
Dubovej maliarstva. Napríklad séria Hra:na sa vyznačuje intervalom od
trojčlenky: akryl, fixka, výšivka až po päťčlenku: akryl, ceruza, farebné
ceruzy, výšivka, textil a sprej. Séria Portrét mladého námorníka zasa ni-
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kdy neprekročí dvojčlenku: olej a akryl a série Hory (Pohoria?) poznáme podľa štvorčlenky: akryl, olej, pastel a drevo. Ale nech sú premenlivé
a neustále kombinácie podkladov a techník akokoľvek významné a nepochybne aj významotvorné, predsa len sa nemožno zastaviť a ostať len pri
nich. V otázke ako maľovať je oveľa viac úrovní a aspektov. Spomeňme si
len na Leonardov Traktát o maliarstve12 a jeho rady, ako namaľovať ženu,
bitky alebo morskú búrku. Žofia Dubová sa naň azda rozpamätala, keď vo
svojich textoch porovnávala horu a vodný živel alebo skalu a oceán. Tento
druh ako je však nielen v jej textoch, ale cítiť ho aj v jej maliarstve. Najmä
vtedy, keď komparuje možnosti a rozhoduje sa ako namaľovať napríklad
figúru alebo horu. V sérii Portrét mladého námorníka sú dva obrazy, ktoré sú inštruktívne práve z tohto aspektu. Prvý: Námorníci alebo mornári
(použil som ako synonymum toto zastarané slovo, lebo Dubová zvolila
anglické pomenovanie Old Salt, ktoré pravdaže s morom súvisí ešte inak)
a druhý: Spriadanie priadze. Na prvom kráčajú smerom k divákom dvaja
muži jeden starší a druhý mladší z neurčitého bielo-žltého pozadia a ich
postavy vrhajú fialové tiene, pretože ich odev a jeho záhyby sú namaľované na plátne v odtieňoch fialovej, žltej a bielej farby. Ich postavy sčasti
prerastajú a čiastočne vrastajú do neurčitého priestoru. V hornej časti sa
nachádza horizontálny pás akoby zväčšených záhybov ich odevu v identických tónoch farieb, ktorý im reže časť hláv. Nielenže je tu namaľovaná
jedna z možných verzií Leonardovej rady, ako maľovať tiene: na odevoch
alebo veciach nám radí namaľovať práve toľko svetiel a tieňov koľko ich
je v prostredí, ktoré ich obklopuje, ale je tu namaľované aj rozhodnutie,
že Old Salt možno maľovať aj nefiguratívne. Podobne je to aj s kompozíciou postáv sediacich námorníkov nad čímsi, čo by mohlo byť horizontálnym pásom mora, v ktorom sa odráža nielen skupina mužov, ale aj prostredie lode za nimi. Aj celá séria Hory (Pohoria?) sa okrem iného zaoberá
aj rozhodovaním, ako maľovať horu a rozmanité jej aproximácie a stretania jej obrysov so živlami na horách, teda aj rozhodovaním, ako možno
maľovať fyzis a súčasne dianie maliarstva. Ale ako maľovať hory, keď sa
stratili v dažďovej clone? Keď sa už možnosť porovnania spomienky či
pamäťovej stopy nemá s čím prekryť, aby sa mohla rozvinúť figurácia či
spredmetňovanie, tak ako v sérii Keď prší, sú skryté z roku 2013, a radu
neposkytuje ani Leonardo a od jeho traktátu sa odvíjajúce súčasné popularizačné príručky zaručených kurzov maľovania, ktoré nám vnucujú
postupy konvenčného rozpoznávajúceho videnia? Vtedy ceruza úporne,
a predsa len jemne – v hustých šrafúrach, ktoré nikdy nie sú rovným čiarami, ale zaoblenými krivkami –, hľadá podoby hory, ale nikdy ich nedosiahne, preto nikdy neprestáva... Nedosiahne ich a len preto je možné, že

12

Pozri da VINCI, Úvahy o malířství, s. 16 – 19 a nasl.
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sa stretnú s kvapkami dažďa. Voda a hora si znovu menia miesta alebo
presnejšie sú v stave medziskupenstiev.
V tejto chvíli, keď sa otvára priestor vidiacemu videniu, sa stáva zjavným, že identifikačné ani inštruktívne ako už nie sú tými úrovňami otázok, ktoré by mohli poskytnúť odpovede. Akým ako sa teda ešte môžeme
pýtať, aby sa rozšírilo pole možností? Ako zistiť, čo je odpoveďou Žofie Dubovej na otázku ako maľovať? Jedným z takýchto ako sa možno spytovať
aj na spôsoby maľovania, na štýlové, smerové poetiky či na prepojenie s
tendenciami, na spôsoby usporiadania malieb, na ich kompozície a na to,
ako sú premyslené a urobené. Maliar alebo maliarka sa rozhodujú o tom,
či budú maľovať maliarsky alebo lineárne či kresebne – ako predpokladal
Wölflin13 –, či ich obrazy budú iba maliarske alebo možno aj sochárske či
architektonické, či budú vizuálne alebo haptické – ako premýšľali Fiedler
alebo Hildebrandt14 –, alebo budú výsledkom abstrakcie či vcítenia – ako
uvažoval Worringer15 –, či napokon budú figuratívne, abstraktné alebo figurálne ako v súvislosti s hľadaním pozície Francisa Bacona v súčasnom
umení navrhoval Deleuze.16 Keby som chcel hľadať odpoveď práve na
toto ako, potom by som si vybral série Hra:na a Lovené priestory a nechýbali by ani obrazy z otvorenej série Zimný príbeh či z ostatnej výstavy Žofie
Dubovej s názvom Čakanie na diaľku z roku 2018. Práve v nich sa objavujú
charakteristické usporiadania, jej – použijem slová Waldenfelsa –, poriadky viditeľnosti a obraznosti,17 ktoré sa postupne formovali od roku 2011/12.
Prvé, čo nám udrie v týchto sériách do očí je to, že sme sa ocitli nie v svete
polarít, ale v teritóriách nerozhodnuteľného, a to aj napriek tomu, že obrazy majú svoje jasné usporiadanie. Čo všetko znamená toto paradoxné
tvrdenie? Napríklad to, že viaceré obrazy zo spomínaných sérií by sme
na prvý pohľad pomerne bez problémov zaradili medzi prevažne figuratívne ako Tetons alebo Nad horou a iné zasa medzi prevažne abstraktné
ako Svitanie, Vietor, Tiene či More a niektoré aj medzi figurálne ako Jeden
proti všetkým. Iné zasa medzi maliarske, napríklad väčšinu obrazov série
Lovené priestory v malých formátoch a ďalšie medzi prevažne lineárne
ako More alebo Depozit snov. Viaceré z nich by sme aj vďaka rukopisu alebo vkladaniu textílie a dreva, alebo vrstveniu plátien mohli pokojne začleniť medzi haptické a iné medzi prevažne vizuálne. Ale problém tejto
klasifikácie je príslovka prevažne, ktorú som musel použiť, lebo postupne
sa ukazuje, že prevažne sa týka toho, že takmer každý Dubovej obraz je
13

14
15
16
17

WOLFLIN, Heinrich. Kunstgeschitliche Grundbegriffe. München: Hugo Bruckmann
Verlag. Erszes ind zweitens Band, 1914 a 1917.
FIEDLER, Konrad. Schriften über Kunst. Köln: DuMont Verlag, 1977.
WORINGER, Abstrakce a vcítění. Praha: Triáda, 2001.
DELEUZE, Gilles. Logik der Sensation. München: Wilhelm Fink Verlag,1995, s. 9 – 11.
WALDENFELS, Bernhardt. Ordnungen des Sichtbaren. In: Was iste i Bild. Hrsg.
Boehm Gottfried. Wilhelm Fink Verlag: München 1994, s. 233 – 252.
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obrazom v obraze a navyše často sú tieto obrazy spôsobom maľovania odlišné: napríklad už viackrát spomínané More so série Hra:na je obraz rozdelený pomyselnou horizontálnou čiarou na dve polovice odlišné nielen
farebne, ale predovšetkým spôsobom maľovania: horná časť v prevažujúcich tónoch okrovej farby je neurčitým priestorom, z ktorého v dolných
rohoch vystreľuje viacerými smermi šedá a vpíja sa do okrovej. V ľavom
kvadrante priestoru je nakreslený kruh a v ňom je štvorec. Okolo kruhu
smerom do vnútra kruhu sa dejú malé erupcie farieb, kým smerom von
z kruhu sú erupcie masívnejšie a vo štvorci je namaľovaný fragment čiernobieleho vlnenia. Okrem geometrických útvarov je obraz nepredmetný,
nefiguratívny a abstraktný. Celú dolnú polovicu obrazu sa maliarka rozhodla vyskladať z rôznych ohýbaných a pozahýbaných útvarov vyplnených červenými a čiernymi zaoblenými paralelnými čiarami takmer na
spôsob op-artových obrazov evokujúcich možno krajinu alebo more, alebo obe skupenstvá či živly na ružovo-fialovom pozadí. Aj v tomto prípade
ide o abstraktný obraz, a tak by sa dal aj celok zrejme zaradiť medzi spôsoby abstraktného maľovania. Ale nemožno poprieť, že obraz zobrazuje
v sebe aj niekoľko ďalších obrazov: jeden v hornej a druhý v dolnej časti,
jeden vo štvorci a druhý v kruhu a okolo kruhu v podobe tonda. Takže aj
to, čo sa zdá na prvý pohľad nespochybniteľné, že vidíme abstraktný obraz, je z toho aspektu, že abstraktné obrazy vlastne v sebe „zobrazujú“ iné
abstraktné alebo aj figuratívne či figurálne obrazy, paradox vzbudzujúci
celý rad pochybností. A ani to, či je obraz maľovaný maliarsky či lineárne
obrysovo, prípadne kresebne nemá jednoduché riešenie. Tam, kde sa obraz rozdeľuje na hornú a dolnú časť, kde je hranou ona pomyselná čiara,
sa dejú podivné veci: červené a čierne kresebné línie utvárajúce neurčité
a nikdy nie definitívne pomenovateľné pohoria alebo moria zrazu pri pomyselnej hranici ustupujú neurčitému ružovo-fialovému pozadiu, takže
sa zdá, že celé kresebné pole je jedna tapeta, ktorá sa dá postupne odlupovať. A nielen to, dokonca aj sama čiara sa mení z lineárnej línie na územia maliarskeho maľovania, a naopak v hornej časti obrazu takisto tesne
pri deliacej hranici sa zasa maliarsky spôsob maľovania mení azda na
lineárny, na viacero drobných paralelných línií tečúcich zo série bodov
alebo možno aj vytryskávajúcich čiar zakončených bodmi. Je zrejmé, že
Žofia Dubová nemaľuje len maliarsky alebo len lineárne, iba figuratívne,
iba abstraktne či figurálne, len vizuálne či len hapticky, ale maľuje v pravom zmysle slova transmaliarsky a transkresebne, teda transfiguratívne,
transabstraktne, transfigurálne, transvizuálne... Zdá sa, že práve takto si
mohla nájsť spôsob, ako maľovať zrod a dianie maliarstva. Ale toto trans-,
teda: cez, za nie je trans- blízke transavantgarde, hoci by sme po pozornejšom skúmaní našli niektoré paralely v kolážovaní drevených elementov
do obrazu u Mima Paladina, alebo pásov s textami či stretnutí vodných
hladín a jaskynných útvarov prostredníctvom zaoblených škvŕn ako na-
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príklad v obraze Sandra Chiu Na podivnej vodnej hladine trblieta sa biely
bod... z roku 1979.18 Rozhodne to však nie je to trans-, v ktorom sa skôr
kladie dôraz na za a po avantgarade, na návrat k figuratívnosti a magickej naratívnosti, ale ide o trans- vo význame medzi, teda aj vo význame
medzistavov, medzistupňov, medzietáp, priestorov medzi obrazmi, blind
rámami, plátnami, papiermi, sklami a drevami... Vo význame všetkých
vzťahov v priestore a čase vyjadrených ešte komplexnejšie gréckou predložkou meta vo významoch medzi, za, nad, okolo, a po či potom. Ale určite
nie výlučne v tom zmysle, aký Mitchell prikladá jeho metaobrazom,19 teda
výlučne obrazom zobrazujúcich seba samé, obrazom iných obrazov či obrazom, ktoré vysvetľujú, čo obrazy sú. Nepochybne aj tento metarozmer
v Dubovej obrazoch nájdeme, ale ona ide ešte ďalej: jej obrazy nielen objasňujú, ale skôr stelesňujú zrod obrazov a dianie maliarstva, a to nielen
v historickom a kultúrnom aspekte, ale aj v aspekte vecnom, telesnom,
fyzickom odvolávajúcom sa na fyzis. Jej nomadizmus treba chápať práve takto. Nie je to nomadizmus len ako deteritorializácia známych krajín
a krajín podivných či tajomných, hoci aj takéto názvy obrazov nájdeme
v sérii Lovené priestory, ale popri tomto nomadizme je to predovšetkým
vykročenie za hranice rozpoznávajúceho videnia, za hranice ešte nepomenovaného, ale je to aj nomadizmus farieb, svetiel a tieňov na hraniciach tradičnej obrazovej plochy, nomadizmus podkladov, podmalieb,
výpletov, či výšiviek, párania a zošívania...
Táto fyzis maľby a maľovania, ktorú málokedy berú do úvahy teórie
obrazu, nakoľko ostávajú len v zajatí intencionálneho obrazu, ba dokonca
je aj mimo obzor Deleuzovho delenia, je Dubovej odpoveď na otázku ako
maľovať. Ale je to naozaj celá odpoveď či vyriešenie paradoxu nerozhodnuteľnosti a jasného usporiadania? Ako vôbec môže mať zrod a dianie jasný poriadok? Predpokladali by sme, že poriadok diania sa sústavne mení
a znovutvorí. Ale Dubovej maľby a spôsoby maľovania svoj jasný poriadok majú: majú svoju koordinačnú sieť horizontál a vertikál, do ktorej sa
umiestňujú vložené obrazy a útvary, alebo sa podľa nej delí obraz na dve
vertikálne, prípadne horizontálne polovice, alebo z nej vychádzajú horizontálne či vertikálne pásy. V nej majú svoj pôvod margá, hrany a horizonty a tie dodávajú je maľbám vnútorný pokoj, hoci sú o dianí a zrode. Tento
poriadok sa opakuje, ale predsa je vždy iný: maliarska verzia večného návratu. Menia sa línie koordinačnej siete. Tá sa nikdy neskladá z prostých
tenkých čiar alebo línií, ale sú to skôr rozpíjajúce sa a rozpínajúce čiary
či skôr rozstrapkané pásma. Horizonty sa niekedy otvárajú alebo naopak
sa možno obraz celý zráža do úzkeho horizontálneho pásu, ako keď sa
18
19

OLIVA, Benito. Transavantguardia. Firenze: Giunti Gruppo Editoriale, 2002, s. 6 – 13.
MITCHELL, William John Thomas. Teorie obrazu. Praha: Karolinum, 2016, s. 48
a nasl.
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na starých televíznych obrazovkách schyľovalo k ich vypáleniu. Dobre to
možno sledovať na viacerých obrazoch otvorenej série Zimný príbeh. Alebo sa naopak obraz rozťahuje za pomyselne natiahnutú koordinačnú sieť,
za hrany zvyčajného obrazu. Alebo sa jedna z horizontálnych línií náhle
zalomí a stáva sa diagonálou či len zalomenou horizontálou. Napokon sa
v hraničnom pásme horizontu zrážajú nebo a oceán, aby horizont obnovili, alebo zničili. Práve tento kolobeh večného návratu toho istého, a predsa
vždy iného je odpoveď Žofie Dubovej na otázku ako maľovať.

Otázka Prečo maľovať a hľadanie možných odpovedí na ňu
v sprievode Žofie Dubovej
Čo znamená veta maliarky, v ktorej sa vyznáva, že je „bytostnou maliarkou“? Je to pocit, že musí maľovať aj keby nechcela? To sotva. Žofia Dubová
nepochybne maľuje rada. Alebo je to konštatovanie, že maľovanie je jej
život, jej životná cesta či nebodaj jej osud? To skôr – až na ten fatalistický
podtón. Ale ako ešte inak rozumieť jej vyznaniu, keď už vieme, že sa rozhodla maľovať zrod a diania maliarstva, prepojiť alebo priblížiť, parafrázujúc jej slová, či aproximovať mimoobrazovú či pred-obrazovú fyzis a fyzis malieb a maľovania, keď sa teda vydáva na cestu, kde maliarstvo len
vzniká a nemožno uchopiť jeho kontúry zmysel. Aký je napokon zmysel
jej vyznania, keď sme sa presvedčili, že sa rozhodla maľovať aj nemaliarsky alebo transmaliarsky či metamaliarsky? Očakávali by sme, že maliarka
nám slovom alebo maľovaním poskytne aj dôvod, príčinu alebo motiváciu
či aspoň poukáže na nejaké spektrum dôvodov. Podobné determinácie
by mohli byť potvrdzované niektorými jej krokmi i postupmi, napríklad
faktom, že Žofia Dubová maľuje série a niekedy dokonca aj otvorené série.
Zvyčajne za tým stojí výskumný alebo experimentujúci dôvod, nejaká –
ak už nie vedecká či konceptuálna – motivácia. Tá v jej tvorbe nesporne
prítomná je tak ako aj jej poetické dôvody: noezis a poiezis. Ale bytostnou
maliarkou je možno Žofia Dubová preto, lebo jednoducho nevie v sebe
utlmiť vášeň maľovania. Nevie sa uspokojiť s jedným obrazom, ale maliarsky problém musí takmer vždy vyjadriť v niekoľkých podobách, verziách či riešeniach. Dokonca aj v sériách obrazov si uvedomuje, že jej série
nemôžu mať nejaký jednoduchý začiatok a jednoduchý koniec, ale musia
ostať otvorené. Táto charakteristická uzavretosť a otvorenosť trvania jej
maľovania sa ale netýka iba jej sérií. Týka sa skutočne každého jedného jej
obrazu. Zdá sa, že ani jeden z nich preto nemôže existovať osve, sám osebe, odvoláva sa na svojich predchodcov a nasledovníkov, na vlastné medzi.
Ale odvoláva sa aj na nad a pod, za a potom, ale predovšetkým sa svojským
spôsobom otvára, delí, rozkladá a na druhej strana skladá, zošíva, spája.
Bytostná maliarka je možno naozaj maliarkou, ktorá nedokáže prestať ma-
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ľovať ani sériu a ani jednotlivý obraz, ktorá prežíva vznik a zánik obrazu,
dianie maľovania. Hoci si celkom vedome a s naliehavou rozhodnosťou
vybrala, čo chce maľovať a ako chce maľovať, chápe, že maliarstvo je možno dokonca viac ako jej život. A táto prevrátená či obrátená perspektíva
tentoraz už nie jednotlivého obrazu, ale maliarstva vôbec – ktorá maliara
ani maliarku nevylučuje z obrazu, ale naopak ju maľbou a maľovaním obkolesuje, vťahuje a uchvacuje –, jej napovedá, že maliarstvo nepozná žiadny jednoduchý determinizmus. Keď sa maliarka rozhodla maľovať zrod
maliarstva a dianie maľovania, dalo by sa skôr predpokladať, že tu nepôjde o vplyvy ani okolnosti či záväzky a sľuby, o každodennú či slávnostnú
zodpovednosť, ale skôr o životnú zodpovednosť voči maliarstvu. Skutočne
bytostná maliarka pozná jedine túto zodpovednosť a každá udalosť zrodu
a diania maliarstva je znovuoživením, znovuzrodením bytostnej maliarky. Bytostná maliarka je takto aj zrodom maliarstva a dianím maľovania
maliarky – je skutočne tým, kto-čo maľuje. Je udalosťou maľovania, ktorá
nepozná žiadne ostré hranice, neočakáva rozdelenie na maliarku a svet,
pretože maľovanie sa v nej deje ako ona spolu s ním.

A napokon otázka Čo je maliarstvo a náznaky odpovedí nielen
v maliarstve Žofie Dubovej
Je vôbec možné odpovedať na takúto otázku netriviálne, teda inak ako
pár vetami a pseudodefiníciami, ako to robia slovníky a encyklopédie? Je
možné sa vôbec k tejto téme vysloviť bez toho, aby sme zohľadnili široko
rozvetvené dejiny maliarstva, jeho premeny, ruptúry, paradigmy? Je maliarstvo údiv vo svete viditeľného a mimézis, teda aj čosi, čo je naučiteľné,
v čom sa dá vzdelávať a cibriť, alebo je – ako písal Alberti20 –, dar bohov či
Boha, ako o tom čítame v Genezis a ako dokladajú podivuhodné ľudskou
rukou neutvorené obrazy? Je naozaj prednosťou maliarstva to, že v sebe
obsahuje a uzaviera všetky viditeľné veci, je vedou a súčasne niečím, čo sa
celkom dobre naučiť nedá, ako sa vyjadril Leonardo?21 Alebo maliarstvo
maľuje podmienky viditeľného, ako v skvelom hesle o maliarstve tvrdí
Eliane Escoubas?22 Či je maliarstvo napokon nárekom nad stratou viditeľ-
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ALBERTI, Leon Battista. O malbě a O soše. Praha: Nakladatelství Vladimíra Žikeše,
1947, s. 49. Alberti ale o pár strán ďalej píše, že maliari sa začali považovať v jeho
dobe za blízkych Bohom, a tak na s. 51 vypointuje, že vynálezcom maliarstva bol
Narcis. V tomto kontexte si znovu položí otázku čo je maliarstvo a jeho odpoveď je
prostá a fascinujúca súčasne: je to schopnosť objať a zachytiť hladinu onoho prameňa, v ktorom sa uvidel Narcis.
da VINCI, Leonardo, Uvahy o maliřstvi, s. 116 – 119.
ESCOUBAS, Eliane Painting. In: Handbook of phenomenological Aesthetics. Dodrecht –
Heidelberg – London – New York: Springer, s. 249 – 256.
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ného, ako sa nás usiluje presvedčiť Lyotard23? Snažil som sa preukázať,
že Žofia Dubová kultivuje vo svojej maliarskej tvorbe vidiace videnie stelesnené vo veciach a dielach. Maliarstvo z aspektu vidiaceho videnia je,
ako hovorí Waldenfels,24 umocnením viditeľnosti. Umocnenie znamená
jednak rozpúšťanie schematiky sveta už hotových vecí a ich jednoduchých
zobrazení a súčasne objavovanie latentnej viditeľnosti a obraznosti v procese vznikania veci. Maliarstvo sprítomňuje nielen padajúce bytie (to je, ak
si dobre pamätám, názov jedeného obrazu Žofie Dubovej) ale aj gadamerovský nárast bytia či jeho zrod.25 Lyotardovým vetám možno porozumieť
vtedy, keď si uvedomíme túto podvojnosť: musíme opustiť konvenčné videnie sveta zbaveného obraznosti, pretože práve to je podmienkou jeho
znovu-uvidenia, jeho videnia v stave zrodu, na ktorom sa podieľa zmyslovosť aj rozmanité podoby obraznosti. Maliarstvo Žofie Dubovej tryská
z tohto ohniska, a to, čo som sa usiloval popísať ako aproximáciu fyzis
maliarstva a pred-obrazovej fyzis, možno povedať aj tak, že maliarka maľuje zrod vecí prostredníctvom zrodu malieb a diania maliarstva. Waldenfels
v tomto kontexte výstižne píše o chiazme vecí – obrazov a obrazov – vecí
a cituje pozoruhodnú Braqueovu vetu: „nesmieme myslieť v obrazoch, ako
to dnes robia mnohí mladí. Musíme sa nechať prenikať vecami, nesmieme nikdy pripustiť, aby sa spojenie s nimi pretrhlo a musíme umožniť, aby sa, keď
budú chcieť, veci stali obrazmi“.26 Preformuloval by som iba začiatok vety
a v mojej parafráze by znela: nesmieme myslieť len v obrazoch, pretože
maliarstvo sa dokáže nechať oslovovať vecami vtedy, keď samo utvára
veci – diela alebo veci – objekty, v ktorých sa deje umocňovanie videnia.
Maliarstvo je vec a udalosť. Vec – dianie: od natiahnutia plátna na slepý
rám a jeho našepsovanie cez budovanie po vrstvách a v prípravnej kresbe
alebo alla prima až po zasúvanie podmalieb, kolážovanie a asamblážovanie, fixovanie povrchov a zarámovanie, ale aj praskanie v krakelúrach, oddeľovanie farieb od plátna. A udalosť precitnutia vidiaceho videnia a obrazov zrodených medzi vecami. Maliarstvo Žofie Dubovej je predzvesťou, že
maľovať zrod maľby a dianie maliarstva nie je nárekom alebo radosťou,
každodennosťou alebo sviatočnosťou maliarstva, ale je nádejou umocňujúceho videnia.
Kľúčové slová: maliarstvo, obraz, rozpoznávajúce a vidiace videnie, umocnené videnie,
zrod a dianie maliarstva
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What to Paint, How to Paint, and Why to Paint.
Towards Žofia Dubová’s Painting.
An Essay On the Philosophy of Painting
First, this essay addresses four elementary questions (what, how, why to
paint and finally: what is painting?) formulated by a painter and a historian
or a theoretician of art. Than it deals with answering these questions related
to the both art history and actual painted works by Žofia Dubová. This text
introduces Dubová’s painting as a painterly answers to all questions formulated in its introductory parts and it situates her work in the area of thinking
which does not reflect upon the strategies and methods of painting processes
but rather it reflects the origin of painting and painterly events.
(Engl.: Author)
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Príbehy pamiatok a obrazov

Obr. 1 Pohľad na výstavu Žofie Dubovej v Galérii DOT v Bratislave v roku 2018 s názvom
Čakanie na diaľku. Foto: Peter Ančic.

Obr. 2 One against all (Mountains
stand here). Mixed media, 2016, zo
série Hra:na. Foto: Dušan Havran.
V maľbe je text: Jedna – proti všetkým tu stojí hora, náhle sa zjavujúc.
Vábi a láka slobodných, čo s ľahkosťou prianí padajú jej k nohám. Viac
ich nepustí. Zajatí naveky v tichom
objatí hviezd, strážcovia brán, sami
sa menia v skalu vo večnosti našich
snov. (Foto: Dušan Havran).

398

Marian Zervan: Čo maľovať, ako maľovať, prečo maľovať?

Obr. 3 Over the Mountains.
Mixed media, 2016, zo série Hra:na. V maľbe je
text: Hora je ako loď. Oči
pútnika sa k nej s nádejou
obracajú, zas a znova klincujú ten vzdialený symbol
sily a slobody, horizont,
ktorý je nedosiahnuteľnou
pravdou, istotou a zmenou,
vždy tam, ten istý a predsa
stále iný. A nezáleží na tom,
či je to more a či obloha.
Jedno i druhé je rozľahlá
modrá hlbina, čo niekedy
dáva a niekedy berie. Jedno i druhé, diaľka, rovnako
vysoká, široká a hlboká. Človek sa do nej norí hľadajúc
odpovede na nikdy nevyslovené otázky.
(Foto: Dušan Havran).

Obr. 4 If wishes were Horses, I would run. Mixed media on canvas, 2015, zo série Hounted
Space. (Foto: Dušan Havran).
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