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Bianka na našej škole študuje umelecký odbor dizajn interiéru. Maľovala už od detstva. 

Absolvovala výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. Tento 

článok však nebude iba o nej, ako o talentovanej a nádejnej výtvarníčke a budúcej dizajnérke, ale aj 

o tom, ako svojich nadaných zverencov vnímajú ich odborní pedagógovia.  

 

Biankinej pani učiteľky Lindy Pločicovej, ktorá ju učí dizajnérsku prax a figurálnu kresbu, sme sa 

opýtali na jej vnútorné dojmy nielen z Biankinej tvorby, ale i z práce so svojimi ďalšími 

talentovanými žiakmi.  

U Bianky cítiť jej úzke zameranie na Indiu, ktoré pretavuje do svojej tvorby. A to je u nej 

špecifické, je to jej osobitý rukopis. Jej podvedomé používanie a ladenie farieb, výber ornamentov, 

ženských postáv odzrkadľuje jej vnútorné pozitívne nastavenie voči indickej kultúre. Je veľmi 

dobrá kresliarka, má výrazne vyvinutý cit pre vyjadrenie emócie v postavách, ktoré zachytáva. 

Dokáže zachytiť zamyslenie sa postavy, pozitívne pocity šťastia vie vnoriť do mimiky kresieb.  

 

 

Toto je jedna z vydarených prác Bianky. Zadaním bola Muchova žena, bola to jar. Mali zachovať 

lineárnu formu, ako to urobil Mucha, ale vytvoriť vlastnú farebnosť.  Zvolila si svoje špecifické 



indické farby, netypickú kombináciu fialovej a oranžovej, do toho zelenú, ktorú som tu u študentov 

nevidela. Z tváre jari je možné odčítať  premýšľavú hĺbajúcu mimiku, čo je u Bianky špecifické. 

 

Toto bola voľná  téma. Mali vytvoriť figurálnu kompozíciu na akýkoľvek námet a akoukoľvek 

výtvarnou formou. Bianka si zvolila  zdobiace sa indické ženy, ženy pri svojom tradičnom rituáli. 

Z tvárí sú krásne čitateľné emócie a celkovo výtvarný prejav, ktorý používa, je špecifický, taký 

egyptsko-indický, tváre z profilu, výrazné oči... 

  Maketa modelu stoličky 

 

Je zaujímavé, že formy indickej kultúry sú čitateľné aj v jej interiérových produktoch. V pamäti mi 

utkvela maketa stoličky, ktorej bočné steny tvorili vitráže a približovali sa k sebe pod nejakým 45-



stupňovým uhlom. Kolmo na nich bola umiestnená sedacia časť a to tak, že človek by sedel akoby 

v uzavretom priestore na stoličke, ale bočné hrany by vytvárali akýsi uzavretý meditačný priestor 

plný svetla a farebných odleskov.   

 

Naša „Indka“ Bianka 

 

O vyslovenie svojej umeleckej interakcie s Biankou sme poprosili aj jej pani učiteľku Martinu 

Lelákovú. 

Bianka  je  študentkou,  akú  si   učiteľ  môže  priať  pracovitá, spoľahlivá, dôsledná, trpezlivá  

a disciplinovaná.    Pracovala  v mojej  študijnej  skupine v 1. a 2. ročníku na  hodinách  výtvarnej  

prípravy,  na hodinách   predmetu,  ktorý  buduje  základy  praktickej  i teoretickej  umeleckej  

výtvarnej  odbornosti  študentov dizajnu  odevov  aj  interiéru.  Tu  od začiatku  preukazovala,  na  

svoj  vek,  veľmi  vyzretý výtvarný  názor, ktorý  aktuálne  a s citom  jej vlastným  pretavovala do  

kompozícií na zadané témy. Všetky  kompozičné  cvičenia   realizovala   dôsledne,  hravo  a do 

najmenšieho  detailu  pracovala  s ktorýmkoľvek  výstavbovým  výrazovým  elementom  alebo  

kombináciou  viacerých prvkov.  Výsledné  kompozície,  či  už  to  boli  jednoduché  lineárne  

štúdie  a skice  alebo  išlo  o kompozične  zložitejšie  kreácie,  boli  výstavbou,  koloritom  

i emočným  účinkom  vždy   osobité.  Farebnosť  i tvaroslovie  v Biankiných  prácach  majú  

nádych  orientu  a exotiky,  ktoré  sú  blízke  jej  záujmom  a naturelu.  V tomto  školskom  roku  

sme  sa  stretávali  na hodinách dejín  výtvarného  umenia  a aj  tu    na poli  teoretickej  výučby,  

Bianka  preukázala  svoju  študijnú  zrelosť  a potenciál.  Som  presvedčená,  že  charizmatická  

„pracantka“  Bianka  po úspešnom  ukončení  štúdia  na našej  škole  zdarne  dosiahne  všetky  

svoje  méty,  čo  jej  aj  zo  srdca  prajem. 

 



Pani učiteľka Linda Pločicová má i svoje ďalšie postrehy vyplývajúce z úzkej spolupráce s našimi 

talentovanými vnímavými študentmi a má pre nich svoj odkaz. 

Vo všeobecnosti by som v  prvom rada povzbudila všetkých našich krehkých mladých ľudí, ktorí už 

nie sú deťmi, ale ešte ani plne vyvinutými dospelými, aby si vážili svoj talent a originalitu. Niekedy 

je na škodu, keď sa talentovaní jednotlivci snažia príliš, za každú cenu, zapadnúť do kolektívu 

svojich spolužiakov, snažia sa prejavovať tak, aby boli akceptovaní väčšinou, ale je očividné, že 

majú naviac, a táto póza im nesedí. Hoci je veľmi dôležité budovať okolo seba harmonické 

medziľudské vzťahy, nemalo by to však byť na úkor vlastnej osobnosti a jedinečného potenciálu. 

Parafrázovala by som myšlienku Karla Marxa, ktorú vyjadril, keď bol vo veku našich študentov: „V 

dnešnom svete si nemôžeme vybrať povolanie, na ktoré sa cítime byť povolaní, lebo naše možnosti 

sú dané skôr, než sme schopní ich ovplyvniť.“ Narážal na vtedajšie pomery spoločnosti, upadajúci 

feudalizmus, že ak sa niekto narodí do vyššej spoločenskej vrstvy, celý život má možnosti 

prislúchajúce tej vrstve a naopak. Roľník nikdy nebude môcť byť lekárom a podobne. Samozrejme 

česť veľmi vzácnym výnimkám. Hoci dnes už nemáme dané okovy spoločensky, teda podobné 

obmedzenia až v takej miere, vytvárame si ich sami svojimi postojmi alebo svojou potrebou 

zapadnúť. Talentovaní a usilovní jednotlivci by mali rozvíjať svoju vieru v seba a v svoje 

schopnosti. Tieto slová by som rada adresovala nielen našej talentovanej Bianke, ale aj mnohým jej 

podobným nadaným študentom. 

Máme medzi nami napríklad veľmi svojskú osobnosť Norberta Engeľa, ktorý má na svoj vek veľmi 

výrazne vyvinutý jemmocit, zmysel pre dizajn a ladenie priestorových foriem, hoci ešte nedisponuje 

technickou remeselnou zručnosťou ako to vyjadriť na papier. On je zas typom individuality, ktorý si 

bez ohľadu na všetky okolnosti ide svojím smerom.  

Vo všeobecnosti je to na jednej strane nevyhnutná dispozícia nadaného jedinca, na druhej strane 

však môže dráždiť iných, čo môže spätne zraňovať citlivú dušu umelca.  

Nie je ľahké byť jedinečným umelcom a vôbec originálnym jedincom, ale čím by bola dúha, keby 

mala rovnaké farby? Naši talentovaní žiaci si nájdu svoju vlastnú cestu a my im len môžeme 

naznačiť nástrahy v podobe extrémov, ktoré by sa im do tej cesty mohli pripliesť.  

 

Teraz sa obrátime na samotnú Bianku. Čo ťa najviac ako osobnosť vystihuje? 

Mám cítenie pre farby, som detailistka a perfekcionistka. 

 

Tvoja záľuba vo výtvarnom umení ťa zrejme priviedla aj k nám na strednú školu. 

Dala som si prihlášku na viacero škôl, ale táto ma zaujala. Môžeme si tu presadiť svoje, v každom 

projekte zanechávame niečo svoje vlastné. 

 

Aké techniky najviac obľubuješ? 

Určite rada pracujem s anilínovými vodovými farbami, ale aj s ceruzou, s počítačovou grafikou.  

Celkovo ma baví všetko, čo sa týka výtvarného umenia.  

 

Keď skončíš túto školu, kde by si chcela pokračovať? 

Buď by som sa zaoberala interiérovým dizajnom alebo by som išla študovať architektúru. 

Zaujímalo by ma napríklad navrhovanie vonkajšieho vzhľadu budov.  

 



 
 

 

Mohla by si nám, Bianka, priblížiť niektoré z tvojich výtvarných kreácií?  

Dostali sme zadanie vytvoriť portrét. Objekt portrétu sme si mali vybrať sami. Zvolila som si 

portrét ženy, pretože sú mi blízke feministické témy. Podobizeň sme však mali vyjadriť abstraktne. 

Slzy znázorňujú, že, aj napriek častému plaču z bolesti alebo sklamania, sme silné. Sú to temperové 

farby, ktoré prechádzajú do zlatej. Reliéf je vytvorený zo sadry, na ktorej sú následne nanesené 

farby.  

(viď obr. nižšie) 



 



 
 

Čo si znázornila na tomto obrázku? 

Pred sebou sme mali predlohu budovy. Našou úlohou bolo vyjadriť ju líniami, „rozkúskovane“ ju 

lepiť na podklad a farebne doplniť. Tieto dva obrázky vznikli pred rokom, v rámci vyučovacieho 

predmetu výtvarná príprava. 

 

Ovplyvnila alebo ovplyvňuje ťa v tvojej tvorbe nejaká osobnosť a jej štýl? 

Nie, umelci majú svoj svet a môžu svojim dielom prejaviť emócie alebo dokonca v diele zanechať 

skrytý význam. Vždy, keď maľujem, je to pre mňa únik z reality, odreagovanie sa. Nikto ma 

neovplyvnil. No mám svojich obľúbených maliarov, ako napríklad Rembrandt a Rubens. 

 

Čo sa ti páči na odbore, ktorý študuješ? 

Máme veľmi dobrých učiteľov, ktorí sa aj v praxi venujú tomu, čo učia. V rámci vyučovacieho 

predmetu navrhovanie sa nám napríklad venuje pani Ing. arch. Silvia Šillová, ktorá sa naozaj aj 

v praxi venuje tomu, čo učí, a vie nám poradiť vo všetkom. V umeleckom smere napríklad pani 

učiteľka Mgr. Linda Pločicová, ktorá nás učí v rámci predmetu dizajnérska prax a figurálne 

kreslenie a je tiež z praxe.  

Máme priestor pracovať na svojich prácach, ale vyvíjame sa a niekedy by sme chceli spraviť pre 

školu niečo viac, a boli by sme radi, ak by nám to dovolili vo väčšej miere. Ja by som napríklad 

veľmi túžila upraviť grafickú podobu webovej stránky našej školy, a tiež viac ozdobiť priestory 

našej školy a využiť pritom mnoho krásnych výtvarných prác, ktoré vznikli na pôde našej školy. 

 

 



Ktorá je tvoja najobľúbenejšia kresba, ktorá doteraz vznikla, podarila sa ti a mala si z nej radosť? 

Bolo to ešte na umeleckej škole, v období karnevalov. Pod vplyvom karnevalovej inšpirácie som 

využila svoj blízky vzťah k Indii a namaľovala som Budhu. Použila som zlaté farby a detailnú 

kresbu, bodky...Veľmi ma zaujíma India, nielen architektúra, ale hlavne ich tradície. 

 

 



Zaujala ťa nejaká školská akcia, na ktorej si sa mohla realizovať? 

Bol to asi plenér, maľovanie v prírode. Boli sme v Spišskej Kapitule. Je to niečo úplne iné. Tam 

vznikli nasledovné štyri obrázky: 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



Pani učiteľku Lindu Pločicovú sme poprosili o okomentovanie niektorých Biankiných výtvorov. 

Pri obrázkoch, ktoré vznikli v plenéri, sa mi páči ako využívala lazúrnosť farieb a ako mieša 

farebné prelivy na maľbách. Pekne pracuje s tieňom a s vyjadrením hĺbky v priestore. Má ešte pred 

sebou veľa výtvarného času a práce s tým, aby vykreslila ruku k dokonalým rovným ťahom. 

Odporučila by som jej nepoužívať žiadne farby rovno vytlačené z tuby bez toho, aby si vymiešala 

vlastnú farebnosť. 
 

 
 

Čo nám Bianka povieš k tomuto obrázku? 

Táto  práca vznikla, keď som mala 11 rokov, na umeleckej škole. Mali sme znázorniť mier na zemi. 

Je to vlastne žena s mužom, ktorí sú rozliční, ale aj napriek tomu sa spájajú a podporujú. Sú 

skrútení do klbka, čo vlastne predstavuje zem. Práca je vyrytá do gumy a otlačená farbou na papier.  



 
 

Táto práca je štúdia ryby v rôznych technikách. 

 

 



 
 

Portrét Mikuláša Moyzesa v rôznych technikách ako moja záverečná práca na umeleckej škole. 

 

Pani učiteľku Silviu Šillovú, ktorá sa Bianke venovala minulý školský rok v rámci predmetu 

navrhovanie, sme tiež poprosili o jej názor na Biankin potenciál a profesionálnu perspektívu. 

S Biankou som mala možnosť pracovať jeden rok a teším sa na ten nasledujúci. Správne chápe 

pojmy, ktoré pretavuje do konkrétnych návrhov, nechytá sa prvého plánu, hľadá, čo je "za", vie 

pracovať s abstrahovaním v zmysle pretransformovania zadania do iného kontextu, každé "prečo" 

má svoje "preto", nič sa v jej projektoch neobjavuje náhodou. Sama sa neuspokojí s prvým 

riešením, ak prejavím čo len náznak nespokojnosti, nie je demotivovaná, ale naopak, vytvorí 

niekoľko ďalších konceptov, ktoré ju posúvajú ešte ďalej. Pracuje na sebe a to je jej veľké plus. Má 

pekný, čistý kresebný prejav, perfekcionizmus a snaha dotiahnuť veci do konca sú pre ňu príznačné. 

Navyše je veľmi milá a obľúbená a prispieva k dobrej nálade. V 3. ročníku sme sa venovali témam, 

ktoré podnecovali fantáziu študentov, kde bolo možné uvoľniť sa, v 4. ročníku nás čakajú zadania 

zamerané na architektonické pojmy, tak sa už teraz teším, ako sa s tým popasuje. 

 

Bianka nám na záver ukáže aj svoje návrhy interiérov. 

Nasledovné práce som vytvorila už na našej škole, v rámci predmetu navrhovanie. Po zadaní 

priestoru a témy vypracujeme celok, ktorý následne prezentujeme a obhájime. 

 

 

   

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

Bianke i jej pedagógom ďakujeme, že nám priblížili niektoré z Biankiných prác, jej i všetkým našim umeleckým dušiam prajeme veľa inšpirácie 

pri tvorbe svojich originálnych návrhov a diel, a úspešné rozvíjanie svojho potenciálu v ich umeleckej či podnikateľskej budúcnosti. 

 

 

Článok spracovala: Mgr. Natália Prostredná 


