PORTRÉT Oľga Paštéková
Oľga Paštéková (1984, Bratislava)
Vzdelanie
2007 – 2009 Magisterské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, prof. Ivan Csudai
2008
Akademie der bildenden Künste, Viedeň, prof. Daniel Richter
2003 – 2006 Bakalárske štúdium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, prof. Daniel Fischer
a prof. Vladimír Popovič
1999 – 2003 Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava
Samostatné výstavy
2014 Es war einmal ein kleines Mädchen, das immer ein rotes Käppchen trug, AA Collections,
Viedeň (A)
Meno, mesto, zviera, vec, Kysucká galéria, Oščadnica (SK)
2013 Oľga Paštéková, Contemporary Box Daily, MuseumsQuartier, Viedeň (A)
The Owls Are Not What They Seem, UBIKspace, Viedeň (A)
2012 Ráno v noci na druhý deň večer (výstava kresieb), Max Klinger, Bratislava (SK)
Fantómy a iní priatelia, Galéria Artotéka, Bratislava (SK)
Phantoms, Kunstforum Ebendorf Raumacht, Viedeň (A)
2010 O tieňoch a iných tvoroch, Hopkirk, Bratislava (SK)
2009 Šepoty a šepoty, Galerie Watzko, České Budějovice (CZ)
2008 Insomnia, CC Centrum, Bratislava (SK)
2007 Ozvena krokov, Ex Libris, Bratislava (SK)
2006 Nočný chodec – baliačáky, T-Gallery, Bratislava (SK)

2012 Creative Unit, Galéria Médium, Bratislava (SK)
Drawing: 11 Propositions, T-Gallery, Bratislava (SK)
Krv nerastie na stromoch, T-Gallery, Bratislava (SK)
2011 Dritte Wohnzimmerbiennale, Viedeň (A)
Fresh Flesh, Zbrojovka Brno (CZ)
Lange Nacht des 4e7-artforums, 4e7 artforum, Viedeň (A)
Fresh, Young and Tasty II, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava (SK)
Fresh, Young and Tasty, Slovenský inštitút vo Viedni, Viedeň (A)
2010 Mladá slovenská maľba – výber z akvizícií GMB v rokoch 2006 – 2010, Galéria mesta
Bratislavy, Bratislava (SK)
„Mini“ (spolu s M. Sedlačíkovou), Ex café, Bratislava (SK)
2009 – 2011 Biennale d’Art Contemporain – JEUNE CREATION EUROPEENNE, Montrouge,
Paríž (F) – Klaipeda (LT) – Bratislava (SK) – Salzburg (A) – Janov (IT) – Hospita
let de Llobregat/Centre Art Tecla Sala (SP) – Amarante (POR)
2005 Neateliér – prof. Dezider Tóth a jeho žiaci, Slovenský inštitút, Praha (CZ)
2001 Land Art (s L. Csuka), At Home Gallery, Šamorín (SK)
Zastúpenie v zbierkach
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (SR)
AA Collections, Viedeň (A)
Kysucká galéria, Oščadnica (SK)
UBIKspace, Viedeň (A)
Ocenenia
Maľba 2009, 2012, 2013, Nadácia VÚB, Bratislava (SR) – finalistka
Iné aktivity
2011, 2012, 2013, 2014 Grape festival, VJ manager na Suzuki Stage (The Uniques, Billy
Barman, Dva, Longital, Modestep/uk, Vec atď.)
2011, 2012, 2013 Vizualizácie pre akcie Hochspannung
2011 PechaKucha Night, Trnava vol. 1
2008 VJ oliq – vizualizácie pre hudobné projekty FOOLK, THE ILLS a pod.
2008 Videofilm Petržalka po polnoci v divadelnom predstavení Mŕtve duše, divadlo
SkRAT, A4 – nultý priestor
Videofilm Vo vetre na filmovom festivale 8. IFF Bratislava
od 2005 Komiks Fudžiko, www.fudziko.olique.sk

Skupinové výstavy (výber)
2014 UBIK Bueller’s Day Off, WUK Project Space, Viedeň (A)
2013 WINTER SELECTION 2, Flatgallery, Bratislava (SK)
Decembrové stop/y II, Galéria Čin Čin, Bratislava (SK)
„Chibolét? Schibole... Gibolé!“, Morisson Club, Viedeň (A)
Mesto Bratislava – rytmus mesta, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (SK)
Mezi Reality (spolu s M. Langovou), Galerie K4, Praha (CZ)
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Katarína Slaninová
Some notes about the painting of Oľga Paštéková
Niekoľko poznámok k maľbe Oľgy Paštékovej

Oľga Paštéková (1984) prešla počas štúdia viacerými diametrálne odlišnými
umeleckými školami a ateliérmi. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
to bol ateliér Vladimíra Popoviča a Daniela Fischera, na Akademie der bildenden
Künste vo Viedni ateliér Daniela Richtera. Štúdium ukončila na VŠVU v 4. ateliéri
prof. Ivana Csudaia. Táto rozmanitosť impulzov od rôznych maliarskych osobností
sa prejavila aj v jej umeleckej tvorbe, kde si vypracovala osobitý autorský rukopis, vďaka ktorému je v dave svojich generačných spolupútnikov pomerne ľahko
identifikovateľná, a to tak na slovenskej, ako aj na medzinárodnej scéne.
Vo svojom umeleckom programe primárne reflektuje prostredie, ktoré
ju bezprostredne obklopuje a zároveň ovplyvňuje. Spočiatku to bola Petržalka,
bratislavské betónové sídlisko, ktoré je pre mnohých nechceným dedičstvom komunistického stavebného programu, symbolom odľudštenia, osamotenia, kriminality a úpadku. Pre Oľgu Paštékovú je to však prirodzené prostredie a dôležitý
inšpiračný zdroj. Petržalský živý organizmus s mnohovrstevnou štruktúrou, s jeho
obyvateľmi a ich životnými príbehmi skrývajúcimi sa za šeďou panelákov, s jeho
nočnými ulicami, svetlami lámp a reflektormi áut vníma autorka veľmi intenzívne. Na plátne vizualizuje predovšetkým jeho nočnú podobu. Pod rúškom tmy,
v záplave večerných svetiel je Petržalka zrazu akási poetickejšia a ľudskejšia,
ponorená v tmavých tónoch hnedej a šedej so svetelnými akcentmi modrých,

Oľga Paštéková: Vertigo, kombinovaná technika na baliacom papieri,100 x 140 cm, 2005-2006

90
profil 3´14

PORTRÉT

91

žltých a bielych farebných tónov vysvietených okien panelákov. Autorka cez
obrazy netlmočí strach či nebezpečenstvo nočného sídliska – predstavy väčšiny
Bratislavčanov, práve naopak, ukazuje nám „svoju“ Petržalku, tak ako ju vidí
počas nočných prechádzok so psom. Mestské prostredie jej malieb je miestami
doplnené ľudskými a psími figúrami, často zobrazenými v preexponovanej mierke
a perspektíve, ktoré tvoria kontrast k statickej architektúre v pozadí.
Autorka sa postupne odpútala od konkrétneho mestského environmentu
a začala sa zaoberať urbánnymi štruktúrami a ich vzťahom k človeku vo všeobecnejšej rovine. V jej posledných realizáciách zastáva dôležité miesto i problematika mýtu, tajomstva, urbánnych legiend viažucich sa ku konkrétnym mestám
či mestským častiam, ako aj ich nadväznosť na tradičné rozprávky. Autorka tieto
dve oblasti záujmu kombinuje a prostredníctvom inotaju a metafor sa pokúša
reflektovať súčasný status quo spoločnosti. Nie je to však agresívne odhaľovanie spoločenských neduhov, ale skôr jej osobné, vysoko subjektívne komentovanie mimoumeleckej reality. Tá je v jej obrazoch na prvý pohľad často temná
a drastická – vyvolávajúca negatívne emócie, čo podporuje i použitá farebná škála tmavých odtieňov redukovaných primárne na čiernu a šedú. Spôsob maľby, jej
vrstvenie a prekrývanie zároveň korešponduje s viacznačnosťou odkazov, ktoré
autorka vyjadruje, čím ponúka množstvo interpretačných rovín.
Oľga Paštéková je typ maliarky, ktorá často experimentuje s možnosťami
maliarskeho média. Využívaním nájdených materiálov (vyhodené panelákové
dvere, drevené dosky, odpadový materiál) narúša zaužívanú materiálovú podstatu maľby a zároveň ju posúva z jej plošného ukotvenia na maliarskom plátne
do komplexnejších priestorových inštalácií.
Katarína Slaninová je nezávislá kurátorka a kritička

Oľga Paštéková: Indigo, kombinovaná technika na baliacom papieri,100 x 140 cm, 2005-2006
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Someone once said that myths can only be narrated by those who have a
myth of their own. I hope that within me,
I have something like that as well...

Oľga Paštéková interviewed by Katarína Slaninová
Katarína Slaninová: What is your view of painting, what does it mean to you and
how do you define it for yourself? Do you consider yourself strictly a painter only or are
you open to working with different media as well?
Oľga Paštéková: As a child, I preferred drawing pictures to talking as a means
of expression. Besides that, our flat was full of paintings, sculptures and art books.
The flavour of painting is a substantial experience for me. Although I did many
things, such as graphics, installation, video (I even attended a film direction course taught by Martin Šulík), I was always happy to return to painting. Painting is
a kind of addiction, you’re looking, drawing and painting on and on, sometimes
you’re too tired to stay on your feet (painting can’t be done sitting). Doing that,
you incidentally find your signature – which is there to stay, basically. Of course,
you are evolving, still trying and finding new things, but a certain feature that
could by described as a visual opinion remains. When I started painting, I was
Oľga Paštéková: z cyklu Rotkäppchen, kombinovaná technika na dreve, 100x120 cm, 2014
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Ktosi povedal, že mýty môže rozprávať len ten,
kto má vlastný mýtus. Dúfam, že čosi také v sebe mám...

Oľga Paštéková v rozhovore s Katarínou Slaninovou
Katarína Slaninová: Počas vysokoškolského štúdia si prešla mnohými ateliérmi
s diametrálne odlišnými osobnosťami pedagógov a umelcov. Začala si u Daniela
Fischera, chvíľu si študovala u Vladimíra Popoviča a bratislavskú VŠVU si ukončila
u Ivana Csudaia v 4. ateliéri na Katedre maľby a iných médií. Rok si strávila vo Viedni
u Daniela Richtera. Vedela by si povedať, ako a do akej miery títo umelci a pedagógovia ovplyvnili tvoj umelecký prejav?
Oľga Paštéková: Je to tak. Stretla som sa už aj s názorom, že ma nevedia zaradiť
(„fischerovec – csudaiovec“), ale o to vôbec nejde. Som veľmi rada, že som študovala v rôznych ateliéroch a spoznala som podľa mňa najväčšie osobnosti nášho
výtvarného umenia. Preberala som s nimi veci, diskutovala a niekedy aj trvala na
svojom. Od každého profesora som si zobrala niečo iné a som im za to vďačná.
U Fischera som začala hľadať vyjadrenie umeleckého diela a myšlienky.
U Popoviča bola veľká voľnosť, experimentovala som s grafickými technikami,
Oľga Paštéková: Nočný chodec 2, kombinovaná technika na baliacom papieri,100 x 140 cm, 2005-2006
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using less traditional surfaces – brown paper, damaged doors from dumps, later
on it was hardboard and canvas. The media I used included asphalt, oil, acrylic
paint, ink, scratching, pencil (destruction). My painting signature developed into
a layered transparency, often featuring graphic and drawing elements as well –
ink, masking fluid, drawing, scratching, scraping. My most recent collection consists of paintings on wood.
Katarína Slaninová: Your answer suggests a kind of personal dissatisfaction with
the “limitations” of the medium of painting. Do you intend to open painting to new
impulses, to combine it with other artistic kinds or means of expression, borrowed
from other media?
Oľga Paštéková: Going beyond certain boundaries and stepping outside your
comfort zone seems to be part and parcel of creativity, but it’s rather an impulsive than an irrational move. I’m open to anything that speaks to me. Together
with Vilo Slaminka we did a project called Heroes (exhibition Creative Unit), where
I “played” in the night, on a bicycle, in a black costume, adorned with red lights. In
the installation Petržalka 19:05 I used revolving door – its destruction reflected the
topic of domestic violence. I also did several videos, developed stage design for
a theatre etc. However, it’s predominantly painting where I feel at home. My work
has seen several phases – from the “nocturnal” cycles Nočný chodec/Nightwalker
and Insomnia through ethereal graphics Ozvena krokov/Echo of steps, expressive
pastose painting of the cycle Petržalka 19:05, Viennese colourful preludes and an
extensive black and white period of cycles Medzi/Between, O tieňoch a iných tvoroch/About shadows and other creatures and Dog-GoD-Good to the most recent
works of the Rotkäppchen series.
Katarína Slaninová: What key do you use to select topics that you reflect in your
works? Knowing that this is not an easy question that could be answered in few sentences, given the fact that your work encompasses a wide range of topics, but still,
could you briefly characterise what especially are you interested in, what topics and
problems?
Oľga Paštéková: The topics of my paintings are actually variations on the
internal feeling of a human being, an individual, a creature in the dehumanised
urban environment. They’re sketches of situations, scenes, thoughts, yet they’re not
expressed in a straightforward manner, but on a sort of second level. Essentially,
I’m a figuralist painter. My works always include certain beings, creatures, animals
or their shadows. More or less concrete, sometimes only suspected. The world of
phantoms and myths is more real than reality. This is how I’ve felt it also in the
series O tieňoch a iných tvoroch/About shadows and other creatures and in the
cycle Medzi/Between. I grew up and still live in the “concrete jungle” of Petržalka
housing estate. I perceive the creatures that live with us there; I listen to their
voices, especially in the night. Urban architecture amazes me. At a certain point,
amidst the nocturnal housing estate, there is suddenly a moment of silence – as
though everything has died. It’s a metaphysical feeling.

Andrej Dúbravský: The Tower, 2012, akryl na plátne, 180 x 130cm

Oľga Paštéková: Nočný chodec 1, kombinovaná technika na baliacom papieri,100 x 140 cm, 2005-2006
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inštaláciou, začala som robiť videá. A u Csudaia som objavila čosi podstatné – čistotu a priezračnosť maľby. U Daniela Richtera to bolo zase celé o inom. Moje zážitky sa preplietali s dojmami z viedenskej akadémie, multikultúrnymi spolužiakmi
a samotnou osobnosťou Richtera. Konzultácie s ním to bol úplný „punk style“.
Katarína Slaninová: Ako si vnímala štúdium vo Viedni? Bolo pre mladú slovenskú
umelkyňu jednoduché na tejto scéne preraziť a získať si rešpekt miestnej odbornej
verejnosti?
Oľga Paštéková: Nie je to jednoduché. Na začiatku si úplná nula, „zase ďalší,
čo prišiel“. U spolužiakov cítiš viac pózu ako niečo skutočné. Keď vidia, že to čo
robíš je celkom iné, ako je u nich zvykom, niektorí prejavia záujem. Richter bol
vždy verný svojej irónii, ale nakoniec vždy výborne poradil. Výtvarná scéna tam
nie je taká osobná ako u nás. Musíš sa prezentovať, získavať kontakty, veľa robiť,
posielať projekty – až sa to pretrhne. Najprv prišli skupinové výstavy, neskôr samostatné. Začnú ťa zaraďovať do okruhu mladých výtvarníkov. V októbri ma čaká
putovný projekt, ktorý sa realizuje na lodi medzi Viedňou a Bratislavou.
Katarína Slaninová: Môžeš popísať, o aký projekt ide, kto je jeho kurátorom/kurátorkou?
Oľga Paštéková: Projekt Art UnAnchored je veľký festival, ktorý prepojí slovenskú
a rakúsku výtvarnú scénu. Bude sa konať od 3. do 5. októbra. Má viac kurátorov,
ktorí prezentujú najmä mladých tvorcov žijúcich vo Viedni. Organizačne som
v tom trochu namočená aj ja.
Katarína Slaninová: Študovala si v ateliéri prof. Csudaia, kde dominovala plošná
akrylová maľba. Tvorivý proces väčšiny týchto autorov – samozrejme, nedá sa to obmedziť len na spomínaný ateliér, ale tu bol tento prístup najmarkantnejší – pozostával z prípravy predlohy vo photoshope, následnom presvietení na plátno a premaľovaní. Aký je tvoj vzťah k tomuto maliarskemu postupu a aký postup využívaš vo svojej
tvorbe ty – od samotnej idey cez prípravu až po maliarsku realizáciu?
Oľga Paštéková: Moji kolegovia, spolužiaci, sú originálni a ja sa necítim povolaná
posudzovať ich tvorivé metódy. Je to viac-menej jedno, aké postupy používaš,
dôležitý je výsledok. Ja čerpám inšpiráciu z rôznych zdrojov, z akýchkoľvek vizuálnych vnemov, ktoré ma oslovia. Vychádzam zo skice, z maliarskeho denníka,
fotografie, niekedy dokonca aj z filmu. Mám istý nápad, zámer a obraz si dobre
pripravím. Často ho úplne vidím. Skicu si niekedy presvietim, najmä ak ide o veľké
plátno. Potom začnem maľovať a nechám sa unášať. Obraz sa mi pri práci mení
a vyvíja pod rukami, objavujú sa v ňom prvky, ktoré ma potešia.
Katarína Slaninová: Znamená to, že u teba nie je pôvodná skica či nápad striktne
záväzný a obraz vzniká intuitívne počas maliarskeho procesu?
Oľga Paštéková: Áno. Východisko alebo základný nápad ostáva, ale – ako hovoríš
– najviac ma baví práve proces. A potom sa vynorí aj otázka, kedy je obraz hotový.
Možno je to trocha ako s pesničkou – skladateľ asi jasne počuje, kedy to už funguje a ďalšie tóny by boli navyše.
Oľga Paštéková: z cyklu Rotkäppchen, kombinovaná technika na dreve, 70x50 cm, 2014
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Katarína Slaninová: Ako vnímaš maľbu, čo pre teba znamená a ako si ju sama pre
seba definuješ? Považuješ sa za rýdzu maliarku, alebo si otvorená aj práci v iných médiách?
Oľga Paštéková: V detstve som nerada rozprávala, radšej som sa vyjadrovala
kresbou. Okrem toho, náš byt bol plný obrazov, sôch, kníh o umení. Chuť maľovania je pre mňa nenahraditeľný zážitok. Robila som všeličo, grafiku, inštaláciu,
video (chodila som dokonca na réžiu k Martinovi Šulíkovi), ale vždy som sa rada
vrátila k maľbe. Maliarstvo je tak trochu závislosť, stále kukáš, kreslíš, maľuješ, niekedy už ani nevládzeš stáť na nohách (posediačky to nejde). Pritom mimovoľne
nájdeš svoj rukopis – a ten ti už v základe ostáva. Samozrejme, že sa vyvíjaš, stále
skúšaš a nachádzaš nové veci, ale čosi ako vizuálny názor pretrváva. Maľovať som
začala na menej tradičné podklady – baliaci papier, poškodené dvere zo smetísk,
neskôr sololit, plátno. Z výtvarných materiálov som používala asfalt, olej, akryl,
tuš, škriabanie, ceruzu (deštrukciu). Môj maliarsky rukopis sa vyvinul do vrstvenej
lazúrnosti a často sa v ňom objavuje aj grafická a kresbová zložka – tuš, maskovadlo, kresba, driapanie, rýpanie. Poslednou kolekciou sú maľby na dreve.
Katarína Slaninová: Tvoja odpoveď vo mne vyvoláva dojem akejsi osobnej nespokojnosti s „limitmi“ maliarskeho média. Je tvojím zámerom otvoriť maľbu novým impulzom, skĺbiť ju napríklad s inými umeleckými druhmi či výrazovými prostriedkami
zapožičanými z iných médií?
Oľga Paštéková: Asi to patrí k tvorivosti prekračovať nejaké hranice, vystupovať
zo svojho kruhu, ale nie je to racionálne, skôr impulzívne. Som otvorená každej
veci, ktorá ma osloví. S Vilom Slaminkom sme robili projekt Heroes (výstava Creative Unit), kde som „hrala“ v noci, na bicykli, v čiernom kostýme, ovešaná červenými
svetlami. V inštalácii Petržalka 19:05 som použila otáčacie dvere – ich deštrukcia
vypovedala o domácom násilí. Nakrútila som aj zopár videí, robila som scénu pre
divadlo atď. Doma som však predovšetkým v maľbe. Moja tvorba prešla niekoľkými etapami – od „nočných“ cyklov Nočný chodec a Insomnia cez éterické grafiky Ozvena krokov, expresívnu pastóznu maľbu cyklu Petržalka 19:05, viedenské
farebné prelúdiá a rozsiahle čiernobiele obdobie cyklov Medzi, O tieňoch a iných
tvoroch a Dog-GoD-Good až po posledné práce zo série Rotkäppchen.
Katarína Slaninová: Podľa čoho si vyberáš témy, ktoré spracúvaš vo svojej tvorbe?
Viem, že je ťažké odpovedať na túto otázku niekoľkými vetami, keďže tvoja tvorba
zahŕňa široký diapazón tém. Predsa len však skús stručne charakterizovať, čo ťa zaujíma, aké témy, problémy.
Oľga Paštéková: Témou mojich obrazov sú vlastne variácie na vnútorný pocit
človeka, indivídua, tvora v neľudskom prostredí mesta. Sú to útržky situácií, výjavy, myšlienky, ale nie sú vyjadrené priamočiaro, skôr v akomsi druhom pláne.
Som v podstate figurálna maliarka. Vždy sú v tom nejaké bytosti, stvorenia, zvieratá alebo ich tiene. Viac-menej konkrétne, niekedy iba tušené. Svet fantómov
a mýtov je skutočnejší ako skutočnosť. Tak som to cítila aj v sérii O tieňoch a iných
tvoroch a aj v cykle Medzi. Vyrástla som a dodnes žijem v „betónovej džungli“
Oľga Paštéková: z cyklu Rotkäppchen, kombinovaná technika na dreve, 70x50 cm, 2014
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menom Petržalka. Špeciálne vnímam tie tvory, čo tu žijú s nami, počúvam ich hlasy, najmä v noci. Fascinuje ma mestská architektúra. V niektorej chvíli, uprostred
nočného sídliska, zrazu nastane okamih ticha – akoby všetko zomrelo. Je to metafyzický pocit.
Katarína Slaninová: V tvojej tvorbe dominujú tematicky viazané maliarske cykly.
Prečo?
Oľga Paštéková: Nosím v sebe istú tému, problém a mám potrebu rozvíjať ho
a povedať o ňom viac – všetko. Možno je za tým príbeh, ktorý tie obrazy spája (cyklus Medzi, Štvrtý rozmer, Rotkäppchen, Dog – God – Good). Samozrejme,
popri tom vznikajú aj solitéry, ktoré majú v sebe samostatný význam alebo náladu,
napríklad iróniu a humor v obrazoch – Sloboda vedie ľud (odkaz na Delacroixa)
alebo Čajočky.
Katarína Slaninová: Spomenula si tvoj nedávny maliarsky cyklus Rotkäppchen
alebo obraz Sloboda vedie ľud. V týchto dielach cítiť tvoj aktívnejší postoj a snahu
reflektovať spoločensko-politický status quo spoločnosti, a to nielen tej slovenskej.
Je pre teba maľba dostatočným médiom na vyjadrovanie kritických postojov k spoločensko-politickej klíme? Je pravdepodobné, že v pripravovaných prácach sa presunieš od subjektívneho videnia svojho okolia k reflektovaniu spoločensko-politickej
situácie a vzťahu spoločnosti a jednotlivca?
Oľga Paštéková: Patrím k výtvarníkom, ktorí nemajú v programe priamu spoločenskú kritiku, čo však neznamená, že ignorujem politické pomery, naopak, často
ma roztrpčujú. Moja tvorba je veľmi intímna a osobná a názor na súčasný život sa
v nej premieta nepriamo, i keď sporadicky sa objaví aj v diele Sloboda vedie ľud...
V praktickom živote sa angažujem vo veciach, ktoré ma pália, ako je napríklad
naša nepochopiteľná legislatíva a prax v zaobchádzaní so zvieratami alebo barbarské drancovanie stromov v meste aj v lesoch.
Katarína Slaninová: Niekedy, keď sa pozerám na tvoje diela, pôsobia na mňa veľmi
depresívnym dojmom. Ako to vnímaš ty? Je to zapríčinené len zvolenou monochromatickou farebnosťou, alebo tvojím pesimistickým pohľadom?
Oľga Paštéková: Ktosi povedal, že som maliarka temných tém. Možno k nim
inklinujem... Napríklad v cykloch Medzi, Dog – God – Good a Štvrtý rozmer.
Čas je aj štvrtý rozmer a môžeme ho chápať aj ako priestor, kam unáša bytosti,
ktoré nám odchádzajú. Možno je v tých obrazoch hraničná chvíľa toho prechodu.
Prišlo to spontánne, začala som opúšťať farebnosť a zostala len čierna, biela a sivá.
Je neuveriteľné, koľko odtieňov má sivá. Tiene začali byť pre mňa zaujímavejšie
ako ich nositelia. Sú deformované, prchavé, neuchopiteľné, viacnásobné... Chcela
som ich vo svojich obrazoch uloviť a zafixovať, zastaviť čas. Ide o prekračovanie
hranice – previazanie nehmotného tieňa a hmotného tela. Istú naturálnu farebnosť znova objavujem v prácach môjho posledného cyklu Rotkäppchen, ktorý bol
v júni vystavený vo Viedni pod názvom Es war einmal ein kleines Mädchen, das immer ein rotes Käppchen trug. Tá výstava je možno viac o vlkoch ako o tom dievčati.
Rozprávka o Červenej čiapočke má freudovský výklad – téma panenstva. A vlk má
Andrej Dúbravský: The Very Exciting Mysterious Aquarium (tetras), 2013, akryl na plátne, 150 x 270 cm
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Oľga Paštéková: z cyklu Rotkäppchen, kombinovaná technika na dreve, 70x50 cm, 2014
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vždy záujem o peknú čiapočku... Z inej strany zasa možno v mojich zveroch vidieť
symboly ohrozenia jednotlivca v dnešnej spoločnosti – byrokraciu, tlak politiky,
teror moci. V týchto obrazoch na dreve nadväzujem na cyklus Dog – God – Good.
Od psa je len krok k jeho predchodcovi s krásnym menom – canis lupus. Vlk dravý
putuje v temnote, divý a slobodný. Prebúdza v človeku túžbu odviazať sa a nájsť
svoju prirodzenú podstatu. Má to silnú atmosféru – o polnoci, pri splne mesiaca,
sa niektorí z nás premieňajú.
Katarína Slaninová: Spomenula si symbol vlka či Červenej čiapočky a jej freudovskú interpretáciu. Vo všeobecnosti sa tvoje diela dajú vnímať ako mnohovrstvové
významové štruktúry. Pracuješ s inotajom, prekrývaním či už maliarskych, alebo významových vrstiev a s ich následným, minimálne čiastočným odkrývaním. Je tvojím
zámerom zavádzať diváka a nedať mu presný a jednoduchý návod na dekódovanie
tvojho obrazu?

Obrázok vľavo: Oľga Paštéková: „že či ťa to baví“, akryl a tuš na plátne, 120x140 cm, 2010
Oľga Paštéková: Štvrtý rozmer 1, 120x120x4 cm, akryl a tuš na plátne, 2011

Oľga Paštéková: Mám v hlave predstavu a pri jej stvárňovaní vzniká obraz
so svojím tajomstvom a chvením, možno mozaika. Základom je situácia, presnejšie útržok situácie. Na druhej strane je partner, divák, a ten odpovedá. Prečíta
si svoju víziu. Koľko divákov, toľko verzií toho istého diela. Na obraz by sa nemalo
pozerať ani krátko, ani rýchlo – preto musí zaujať.
Katarína Slaninová: Aký je tvoj vzťah k mýtom, či už folklórnym, alebo mestským
„urban legends“?
Oľga Paštéková: Milujem mýty, legendy, rozprávky a sledujem, ako sa vyvíjajú
od čias, keď som bola malá. Od Janka Hraška k Frodovi z Pána prsteňov. Aj ľudové „drasťáky“ Pavla Dobšinského majú stále grády. Ktosi povedal, že mýty môže
rozprávať len ten, kto má vlastný mýtus. Dúfam, že čosi také v sebe mám...
Katarína Slaninová: Ako autorka sa prezentuješ v maliarskom médiu. Aký je tvoj
vzťah ku konceptu a ako vnímaš možnosť prepojenia konceptuálneho umenia a maľby?
Oľga Paštéková: Mám rada viacerých autorov konceptuálneho umenia, napríklad Dezidera Tótha, ktorý je originálnym príkladom organického prepojenia
konceptu s maliarskym médiom. Myslím si, že istá miera konceptu je aj v mojich
obrazoch. Ibaže vyjadrenie významu je rôzne – v koncepte dominuje názor, ideový postoj, u mňa metafora, náznak, maliarske gesto.
Katarína Slaninová: Väčšina tvojich starších cyklov zaoberajúcich sa životom
na petržalskom sídlisku prízvukovala osamelosť jedinca v prostredí sídliskovej architektúry. Dovolím si konštatovať, že súbor Petržalka 19:05, hoci nadväzoval na tento existenčný smútok osamelého jedinca v samote betónového sídliska, je možno
trochu odlišný, i keď s ostatnými ho spája jeho umiestnenie v identickom prostredí.
V tomto prípade si prekročila limity maliarskeho média a expandovala do oblasti
objektu, pričom si použila dvere z petržalských domov, na ktoré si zachytila domáce výjavy s groteskne deformovanými postavami, izolovanými a uväznenými medzi
štyrmi stenami svojho malého petržalského bytu. Je tu výrazná figúra muža a ženy.
Snažila si sa prostredníctvom tejto série riešiť aj isté vzťahové, možno až rodové témy?
Oľga Paštéková: Áno, to je dobrý postreh. Téma sídliskového sveta bola u mňa
dvojaká – jedna poloha súvisela s mojím intímnym vnímaním života, druhá reflektovala surovosť, sebectvo a neporozumenie, ktoré vedú až k násiliu – v Petržalke
je najväčší počet samovrážd. Tento cyklus je z mojich prác maliarsky najexpresívnejší.
Katarína Slaninová: Zaujímalo by ma, akí umelci ťa ovplyvnili, respektíve tvorba
ktorých autorov je pre teba inšpiratívna a dôležitá?
Oľga Paštéková: Samozrejme, časom a poznaním sa moji obľúbenci trochu
menia. Teraz sú to Adriena Šimotová, Peter Doig, Josef Bolf, českí dekadenti,

Oľga Paštéková: Šepoty III., kombinovaná technika na plátne, 70x50 cm, 2009
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najmä František Kobliha, zo starých Japoncov Hiroshige, potom Baselitz, Yoshimoto Nara, streetartový umelec Klaus Dauven, Katharina Grosse atď. Ale aj filmy
nemeckého expresionizmu ako Kabinet doktora Caligariho, Nosferatu, Lynchove
filmy vrátane Twin Peaks a literatúra (Poe, Kafka, Boris Vian, starý japonský básnik
Saigjó a pod.).
Katarína Slaninová: Takže v zásade sú to autori inklinujúci k tajomnu, inotaju,
expresii, či priam až temnosti...
Oľga Paštéková: Uvedomila som si to, až keď si to povedala. Nejde však
o program, pramení to asi z môjho biorytmu, ožívam v noci – som tak trochu
nočný motýľ a taká je prevažná väčšina mojich vecí. Možno sa to časom zmení...
Katarína Slaninová: Okrem umenia sa venuješ aj VJingu. Existuje nejaká spojitosť
medzi tvojou umeleckou tvorbou a touto oblasťou? Ovplyvňujú sa vzájomne?
Oľga Paštéková: Zaujímala ma možnosť spojiť obrazy a hudbu. Preniesť do toho
moje dojmy a pocity. Pri maľovaní si vždy púšťam hudbu a výtvarný prejav má istý
rytmus, podobne ako muzika. Jedna vec je však absolútne odlišná – pri maľovaní
je človek vždy sám a VJing to sú ľudia, atmosféra, odviazanie sa... Pri VJingu sa na
stenu alebo na plátno premietajú veci z počítača. Dôležité je teda mať počítač,
ktorý ako tak funguje, a projektor. Potom môžeš rozohrať hru video slučiek, obrázkov, abstraktných grafických vecí, videí. Program, ktorý používam, umožňuje
vytvoriť sekvenciu rôznych záberov a čerpať aj materiály z vlastnej kamery alebo
mobilu. Tento rok som už štvrtýkrát pracovala na Grape festivale, kde som bola
VJ manažérka na jednom zo „stageov“. Tam je to sila.

Oľga Paštéková: Vero, akryl a tuš na plátne, 100x100 cm, 2008

Obrazok vpravo: Oľga Paštéková: Sloboda vedie ľud, akryl a tuš na plátne, 120x160x4 cm, 2011
Obrazok na strane 110:
Oľga Paštéková: „Ja nešportujem, ja nežerem.“, kombinovaná technika na plátne, 18x24 cm, 2008
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Andrej Dúbravský: Pohľad z jaskyne, 2014, akryl na plátne, 200 x 150 cm
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Juliana Mrvová: Blue Rocks, 180 x 220 cm, akryl na plátne, 2012
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