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Peter Megyeši

Frameworks, Contexts, Vision, Gradation: 
Notes on the Art of Juraj Gábor

Abstract: The text presents the artwork of the Slovak visual artist Juraj Gábor 
through the selected concepts of frameworks, contexts, vision and gradation. 
The starting point for these reflections is his monumental Visual Pyramid (2015) 
implemented in the Súľov Mountains, which represents the materialised result of 
his long-term creative endeavours. In this work we can see the penetration of the 
artist´s approach to images and to their perceptions, and we can also name the 
key points of his previous artwork. The study offers a retrospective review of the 
key aspects of Gábor´s work such as the relationships between the visual media, 
their specifics, performativity and the contextualisation of vision.
Key words: Juraj Gábor – Visual Pyramid – contexts – vision – gradation
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Juraj Gábor: Zraková pyramída / Práve teraz, 2015; dočasná miesto-špecifická inštalácia, drevo, oceľ, 
spojovací materiál, pvc fólia; 715 x 435 x 1800cm; Súľov-Hradná. Foto: Richard Köhler

Peter Megyeši

Rámce, kontexty, videnie, gradácia: 
Poznámky k tvorbe Juraja Gábora 

Abstrakt: Text približuje tvorbu slovenského vizuálneho umelca Juraja Gábora 
cez vybrané pojmy – rámce, kontexty, videnie, gradácia. Východiskom úvah je 
monumentálna realizácia Zraková pyramída (2015) v Súľovských vrchoch, ktorá je 
zhmotneným výsledkom autorovho dlhodobejšieho tvorivého procesu. Pri tomto 
diele je možné sledovať prienik spôsobov autorovho uvažovania o obrazoch a ich 
vnímaní a pomenovať ťažiskové body, na ktoré sa vzťahuje jeho doterajšia tvorba. 
Text v retrospektívnom pohľade sleduje  kľúčové aspekty jeho diela, ako sú vzťahy 
medzi obrazovými médiami a ich špecifiká, performatívnosť a kontextualizácia 
videnia.  
Kľúčové slová: Juraj Gábor – Zraková pyramída – kontexty – videnie – gradácia



profil 3´16

44 45
PORTRÉT

V novembri minulého roka vyrástol v Súľovských vrchoch monumentálny objekt: 
osemnásť metrov dlhý ležiaci ihlan nazvaný Zraková pyramída.1 Autorom realizácie, 
ktorej sa venovala denná tlač, webové portály,  televízia, odborné periodiká 
i bulvárne médiá,2 je slovenský vizuálny umelec Juraj Gábor (1985). Zraková 
pyramída nie je len monumentálnym sochárskym gestom v krajine, ako môže na 
prvý pohľad pôsobiť, ale aj zhmotneným výsledkom autorovho dlhodobejšieho 
tvorivého procesu.3 Pri tomto diele je možné sledovať prienik spôsobov 

1   Objekt tvorí oceľová konštrukcia nosníkov zabetónovaných v zemi, opláštená drevenými doskami.  
Pre bližšie informácie o logisticky náročnej realizácii projektu pozri http://www.stanica.sk/2015/10/
zrakova-pyramida-juraj-gabor/. https://www.startlab.sk/projekty/34-zrakova-pyramida-juraja-gabora/. 
2   NÉMETH, Jana: Nad Súľovom bude nevšedná prehliadka. In Denník N, 12. 11. 2015, https://dennikn.
sk/293050/nad-sulovom-bude-nevsedna-vyhliadka/; NÉMETH, Jana – BENEDIKOVIČ, Tomáš: Tu sa 
zastavte a dívajte sa. V kopcoch nad Súľovom stojí zraková pyramída. In Denník N, 8. 12. 2015, https://
dennikn.sk/315658/sa-zastavte-divajte-sa-foto/; KOSCELNÍK, Branislav: Nad Súľovom vyrastá čudesná 
18-metrová pyramída. Komu bude slúžiť? In našenovinky.sk, 5. 11. 2015, http://nasenovinky.sk/
article/55203/nad-sulovom-vyrasta-cudesna-18-metrova-pyramida-komu-bude-sluzit;
Reportáž televízie TA3: V súľovských skalách je zraková pyramída, má ponúknuť iný pohľad na krajinu. In TA3,  
3.1.2016,http://www.ta3.com/clanok/1075630/v-sulovskych-skalach-je-zrakova-pyramida-ma-
ponuknut-iny-pohlad-na-krajinu.html; BURAN, Dušan: Na východ od ráje: Zraková pyramída, Díl  
42. In Art+Antiques: umění žít s uměním, 3/2016, s. 94, http://www.artcasopis.cz/clanky/dil-42-zrakova-
pyramida; TS: Juraj Gábor. In Artalk.cz, 19. 11. 2015, http://artalk.cz/2015/11/19/ts-juraj-gabor/; Turisti 
v horách objavili veľkú podivnú stavbu: Prvá zraková pyramída na Slovensku. In Topky.sk, 26. 11. 2015, 
http://www.topky.sk/cl/10/1512003/Turisti-v-horach-objavili-velku-podivnu-stavbu--Prva-zrakova-
pyramida-na-Slovensku. 
3   Čiastkovej charakteristike tvorby Juraja Gábora sú venované nasledujúce texty: MEGYEŠI, Peter: 

uvažovania Juraja Gábora o obrazoch a ich vnímaní a pomenovať ťažiskové body, 
na ktoré sa vzťahuje jeho doterajšia tvorba. Prv než sa o to pokúsim je potrebné 
vrátiť sa k autorovmu rezidenčnému pobytu v priestoroch Banskej St a nice, kde 
ako čerstvý absolvent bratislavskej VŠVU v decembri 2011 začal vytvárať Otvorenú 
obrazovú galériu.4 Počas mesačnej rezidencie v Banskej Štiavnici sa zameral 
na získavanie obrazov, s dvoma koncepčne odlišnými stratégiami. V prvom 
prípade vytváral pomocou kamery video záznamy svojich súkromných eventov 
v prírodnom prostredí okolia Banskej Štiavnice. Ich fyzická podstata spočívala 
v dlhotrvajúcom nehybnom pozorovaní a zároveň sústredenom obrazovom 
zaznamenávaní vybraného výseku krajiny. Pre okoloidúcich náhodných svedkov 
vytváralo autorovo telo v scenérii statickú figurálnu štafáž v podobe nehybného 
pozorovateľa či živej sochy. Video snímanie ako priama súčasť neopakovateľnej 
akcie sa zároveň stalo i jej dokumentačným prostriedkom. Privátna akcia je 
formou časozberu sprostredkovaná doslova z prvej ruky (držiacej kameru), ale 
jej jediného účastníka na záznamoch nevidieť. O jeho zotrvávaní a pôsobení 

Juraj Gábor. In Flash Art (Czech & Slovak Edition), Vol. VI, No. 31, June – September 2014, s. 51; KRALOVIČ,  
Ján: Od videnia k zviditeľňovaniu (K tvorbe Juraja Gábora). In Ostium, 2016, roč. 12, č. 1, http://www.
ostium.sk/sk/od-videnia-k-zviditelnovaniu-k-tvorbe-juraja-gabora/. 
4   K rezidenčnému pobytu Juraja Gábora pod záštitou Banskej St a nice v rámci programu 
„Aklimatizácia“ (kurátor Peter Megyeši) pozri http://www.banskastanica.sk/d/home/juraj_gabor_
rezidencia_aklimatizacia_december_2011. 

Juraj Gábor: Zraková pyramída / Práve 
teraz, 2015, dočasná miesto-špeci-
fická inštalácia, Súľov-Hradná. Foto: 

Tomáš Turek (Travelissimo.sk)
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v krajine svedčí iba sériová videodokumentácia zachytená na mini DV kazetách 
s kapacitou 60 minút, čo bol zároveň technický limit určujúci dĺžku jednotlivého 
záberu. Záznam (ne)činnosti je sprostredkovaný z priameho pohľadu aktéra  
a divák tak vníma dianie z perspektívy autora. Dokumentácia poskytuje nepriamo 
informáciu aj o tom, čo sa deje na druhom konci kamery, nielen pred objektívom 
– kamerový záznam je v tomto prípade aj záznamom diania na strane recipienta. 
Videá nám ponúkajú dva prepojené mikropríbehy: pred hľadáčikom kamery 
sú to meniace sa svetelné podmienky, pohyb náhodne zachyteného chodca 
či prelet vtáka v obrazovom výreze krajiny. Druhý príbeh je o pozorovateľovi. 
Naratívna zložka videí je potlačená na minimum a my sa môžeme o to viac 
sústrediť na vnímanie toho, čo mohol prežívať tvorca záznamu pri sledovaní 
identických obrazov. Na čas sledovania videa je nám dopriate ocitnúť sa na 
mieste autora, sprostredkovaný je nám nielen obraz, ale i čas, ktorý pozorovaniu 
a zaznamenávaniu obetoval. S plynúcimi minútami môžeme vnímať autorovu 
fyzickú únavu a vyčerpanosť (nepriaznivé zimné poveternostné podmienky) – 
skúsenosť, ktorú nám audiovizuálny záznam môže poskytnúť iba sekundárne, 
čo sa prejavuje postupnou gradáciou jemného chvenia pozorovaného obrazu. 
Dlhotrvajúcemu zaznamenávaniu vnímaného rámca reality, spojenému 
s fyzicky náročným výkonom v extrémnom počasí, napríklad v snehovej búrke, 

sa autor venoval už počas študijného pobytu v estónskom Tallinne v roku 2008. 
Juraj Gábor pri týchto zberoch nahrádzal statív vlastným telom, teda techniku 
telesnosťou a objektívne subjektívnym. Druhým spôsobom pozorovania krajiny 
a „poľovania na obrazy“ bolo vytvorenie a exteriérové osadenie „M.L.O.“ – Malého 
levitujúceho  objektu. Gábor tento svoj autorský termín definoval slovami:  
„Je vlastne prostriedkom, časťou môjho tela, ktoré napriek tomu, že sa chce usadiť, 
ukotviť, zastaviť, aby pozorovalo, vopred vie, že sa z tohto nasmerovania, ustálenia 
pohľadu pohne ďalej a otočí sa na inú stranu, osídli iné miesto, ktoré podrobí štúdiu  
a poznávaniu.“ Koncept „M.L.O.“ má viacvrstvovú ideovú štruktúru, ktorá 
ho definuje a vychádza z jeho funkčných metamorfóz – je to objekt, 
obytná exteriérová socha, drobná architektúra, posed, núdzový prístrešok, 
pozorovateľňa, schránka, privátna galéria, ateliér atď. Pôvodný zámer, aby „M.L.O.“ 
autorovi sprostredkoval systematické a koncentrované získavanie obrazov 
a telu poskytol elementárnu ochranu pred nepriazňou počasia, sa nenaplnil. 
Objekt, ktorý mal umožniť opakovane sa vracať a snímať ten istý motív v rôznych 
podmienkach a pri objektívnych (počasie, svetelné podmienky) i subjektívnych 
(zmeny osobného rozpoloženia recipienta) zmenách, sa stal zárodkom Zrakovej 
pyramídy. Výsledkom oboch spomínaných prístupov k získavaniu obrazového 
materiálu bolo vytvorenie vizuálnej databázy. Kondenzáciou prchavých 

Juraj Gábor: Zraková pyramída / Práve teraz, 2015, dočasná miesto-špecifická inštalácia, Súľov-Hradná. 
Foto: Tomáš Turek (Travelissimo.sk), Richard Köhler
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Peter Cvik: Vešanie #Kulicha, 2016, akryl na plátne, 60 x 50 cm

okamihov autorského vnímania obrazu krajiny do časových schránok (mini DV 
kazety) vznikol depozit Otvorenej obrazovej galérie, s ktorým autor ďalej pracoval 
a rozširoval ho, medziiným i počas rezidencie v Južnej Kórei v roku 2013.
     V roku 2012 sa stal Juraj Gábor laureátom Ceny Igora Kalného, ktorú mu udelila 
slovenská porota v rámci VI. zlínskeho salónu mladých. Súčasťou ocenenia bola 
príležitosť samostatne vystavovať v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne, 
pre ktorú Gábor o dva roky neskôr pripravil výstavný projekt Dívka před domem.5 
Tu pôvodne vznikol objekt Zrakovej pyramídy, ktorý zhmotňoval Albertiho 
koncept úbežníkovej perspektívy a konštruovania obrazu z 15. storočia.6 Objekt 
vymedzujúci priestor pohľadu je zároveň projekčnou miestnosťou, kde je 
v základni ihlanu premietané video z cyklu Otvorenej obrazovej galérie. Zhmotnený 
objem pomyselného konštruovaného zorného poľa dominoval výstavnému 
priestoru a diváka vstupujúceho do drevenej konštrukcie situoval do pozície 
nového pozorovateľa, ktorý sa ocitol vo výhľade prvotného diváka a zároveň 
tvorcu obrazu. Siluety divákov v pyramíde zároveň ovplyvňovali obrazovú 
projekciu a vytvárali nové obrazy, ktoré spochybňovali videné ako jednoduchú 
reprezentáciu minulej skutočnosti. Uzatvorený priestor s premenlivými obrazmi 

5   24. 11. – 31. 12. 2014, kurátorka Lucie Šmardová. Tlačová správa je dostupná na http://artalk.
cz/2014/12/19/tz-juraj-gabor-2/. 
6     Traktát Leona Battistu Albertiho Della pittura (O maľbe) bol publikovaný v roku 1453.  

deformujúcimi ich pôvodné predobrazy a nemožnosť vidieť stvorený obraz 
absolútne, teda z pozície tvorcu, pripomína Platónovo podobenstvo o jaskyni 
a jeho pojem simulakra7. Privilegované miesto prvotného diváka a tvorcu obrazu 
v mieste stretu úbežníkov vo vrchole pyramídy je nedostupné, zaslepené. 
Každý divák si musí nájsť vlastný bod pozorovania a vidieť iný obraz. V tomto 
zložitom diele je tematizovaných niekoľko fundamentálnych problémov 
spájaných s obrazmi, ich vytváraním a vnímaním. Gábor predvádza vzťah medzi 
situovanosťou diváka a recepciou obrazu: zhmotňuje fakt, že všetci môžeme mať 
pred očami ten istý obraz, a predsa každý vidíme niečo iné. Ideálny, objektívny, 
nevinný a absolútny pohľad neexistuje. Je historickou konštrukciou, ktorá je 
v tomto zmysle i predvedená a demaskovaná ako kulisa. Koncept Otvorenej 
obrazovej galérie môžeme vnímať i v tom zmysle, že videnie a rozpoznávanie 
nie sú izolované, automatické a samozrejme fyziologické javy, ale zložité 

7    Simulakrum, z latinského simulacrum: obraz, napodobenie, výtvor; môže sa tiež prekladať ako modla, 
prelud, tieň, strašidlo a chápať sa produkt či predmet simulácie. V aktuálnych mediálnoteoretických 
kontextoch je simulakrum „kópiou bez originálu“. Podrobne GRIEM, Julika: Simulakrum. In NÜNNING, 
Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. Koncepce / osobnosti / pojmy. Brno: Host, 2006, s. 713 – 714; 
CAMILLE, Michael: Simulakrum. In NELSON, Robert S. – SCHIFF, Richard (eds.): Kritické pojmy dejín umenia. 
Bratislava: Nadácia Centrum súčasného umenia a Slovart, 2004, s. 62 – 76; GERŽOVÁ, Jana: Simulakrum. 
In GERŽOVÁ, Jana (ed.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Od 
abstraktného umenia k virtuálnej realite. Idey – pojmy – hnutia. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 
1999, s. 251 – 252.  

Juraj Gábor: Otvorená obrazová galéria, 2013; mini DV kazeta, 6 x 4 x 1,2cm; Detail 
inštalácie na výstave Posts from Iksan,  Južná Kórea.  Foto: Juraj Gábor

Juraj Gábor: objekty zo série Otvorená obrazová galéria, 2013; mini DV kazety, maľby čínskym tušom  
na papieri, cca 6 x 4 cm; Detail inštalácie na výstave Posts from Iksan, Južná Kórea. Foto Juraj Gábor
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 Juraj Gábor: zábery z videa zo série Otvorená obrazová galéria, 2012; 
mini DV kazeta; Banská Štiavnica. Foto: Juraj Gábor
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procesy podmienené sociokultúrnymi aspektmi vnímateľa.8 Otvorená obrazová 
galéria Juraja Gábora upozorňuje na zdanlivo triviálne skutočnosti súvisiace  
s videním, ktoré našej pozornosti často unikajú,9 napríklad že prítomnosť človeka 
za kamerou vždy ovplyvňuje výsledok, ktorý síce môže pôsobiť pri zbežnom 
pohľade ako objektívny záznam reality odohrávajúcej sa pred objektívom, ale 
vždy tu nachádzame stopu subjektu. Gáborova tvorba sa venuje najmä vzťahu 
medzi obrazmi a skutočnosťou a hľadá vytýčenie hranice, ktorá ich oddeľuje: 
„Obraz, zjednodušeně řečeno, je způsob, jímž si před-stavujeme svět, to, čemu říkáme 
skutečnost, a tedy to, co vidíme, když otevřeme oči. Zdá se dokonce, že jen stěží by 
bylo možné chápat obraz jinak. Ovšem tak jednoduché to není, uvědomíme-li si, že 
stejným právem by mohl platit i opak: jakmile otevřeme oči, vidíme obrazy, a nikoli 
skutečnost. A vzniká obtížná otázka, jak rozlišit obrazy a skutečnost, kde leží hranice, 

8     K úvodu do problematiky „videnia“ pozri MIKŠ, František: Vidět a „vidět“ aneb Pacient Olivera Sackse 
(role znalostí při četbě vizuálního zobrazení). In MIKŠ, František: Gombrich. Tajemství obrazu a jazyk 
umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 45 – 53.  
9     V tejto súvislosti je signifikantný výrok Ladislava Kesnera: „Bylo by velmi zajímavé, kdyby jednou někdo 
uspokojivě objasnil zřejmý paradox, proč právě lidé odvozující svoji profesní identitu od schopnosti hodnotit 
a interpretovat obrazy věnují obecně tak málo pozornosti vlastnímu procesu vidění a ve své většině jej 
považují za čistě automatickou, fyziologickou funkci, sloužící pouze přenosu vizuální informace. Pro jakékoli 
hlubší úvahy o prožitku umění a formách jeho prezentace a interpretace je však nezbytné začít právě zde.“ 
KESNER, Ladislav: Muzeum umění v digitální době. Vnímaní obrazu a prožitek umění v soudobé společnosti. 
Praha: Argo a Národní galerie v Praze, 2002, s. 128. 

která je odděluje.“10 S problémom otázky objektívnosti médií a najmä ich limitov 
pri komunikácii priamo súvisí i transfer pohľadov z exteriéru do interiéru, z krajiny 
do galérie, od autora pred divákov. Je možné preniesť skúsenosť fyzického 
výkonu v zimnej krajine iba prostredníctvom videozáznamu? Zdanlivo verný, 
neskreslený a objektívny obraz – získaný pomocou záznamovej videotechniky 
a zviditeľnený pomocou reprodukčnej techniky – je plynutím času a gradáciou 
chvenia odkrývaný ako výsledok subjektívneho sledovania deja cez objektív 
kamery, ktorá je chápaná ako extenzia tela a jeho zmyslových orgánov. 
     Práve gradácia je jedným z podstatných pojmov pre reflexiu Gáborovej tvorby. 
Výstava Gradácia v lučeneckom Priestore – platforme pre súčasné umenie na jar 
201411 predstavila priestorovo veľkorysú videoinštaláciu s diagonálne členenou 

10 PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem: Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně 
nepokročilé. Praha: Herrmann & synové, 2009, s. 36.
11   Kurátorom výstavy bol Dávid Koronczi. Úvod kurátorského textu: „Západ slnka je gradáciou. Východ 
slnka tiež. Zaťahovanie oblohy, žltnutie lístia, aj ďaleko menej poetické dosoľovanie polievky, alebo vstávanie 
či zaspávanie sú stupňovania, teda gradácie... Všetko môže byť gradáciou. Ide totiž o proces. Začiatok, jadro, 
pointa aj koniec, a dokonca aj to jemné „niečo“ po ňom. Ak niečo graduje, môžeme povedať, že hustne, alebo 
naopak slabne, zjemnieva. Jednoducho povedané, je to jav v pohybe, premene. Teraz sa za oknom stmieva, 
konečná stanica vlaku sa blíži, hárok papiera pomaly zapisujem, všetko je v prirodzenom nepokoji. Aj to je 
pointou gradovania. To príjemné napätie, hra, očakávanie, možno neistota. Toto napätie je kľúčom k čítaniu 
práce Juraja Gábora s názvom Gradácia, ktorú prezentuje v Priestore na jar roku 2014.“ Tlačová správa je 
dostupná na http://artalk.cz/2014/04/08/tz-juraj-gabor/. 

Juraj Gábor: video zo série Otvorená obrazová galéria, 2011; Detail inštalácie na výstave Chlapec pred 
domom v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Foto: Lukáš Rohárik

Juraj Gábor: Chlapec pred domom, 2015, miesto-špecifická inštalácia; 3 LCD obrazovky, 3 DVD prehrá-
vače, 18 mini DV kaziet zo série Otvorená obrazová galéria, skicár A4, 3 zrakové pyramídy z polystyrénu; 
Pohľad do reinštalovanej stálej expozície Edmunda Gwerka v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.  
Foto: Lukáš Rohárik
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miestnosťou, kde vstavaná šikmá plocha slúžila ako hľadisko. Jej pravidelné 
členenie vytváralo z perspektívneho podhľadu ilúziu stupňovania. Návštevníci 
z tohto atypického hľadiska sledovali gradáciu – stmievanie digitálneho 
obrazu premietaného na protiľahlú stenu. Divák, vnímajúci v nepohodlnej 
polohe vyhasínanie obrazu a takmer nebadané plynutie svetelných zmien 
v priestore, preciťoval až fyzicky neznesiteľnú gradáciu svalového napätia na 
vlastnom tele. Pojem gradácia bol kľúčový i pri výstavnom projekte Osvetľovanie 
v Žiline,12 v ktorom sa gradácia objavuje pri zmenách svetelného režimu nad 
schodiskom. V rozhovore s Jánom Kralovičom, uverejnenom v katalógu výstavy 
Dívka před domem, približuje Juraj Gábor tento aspekt tvorby: „Gradácia je 
pre mňa reprezentáciou premenlivosti. Je niečím, čo nemá začiatok a koniec.  
Je stále v procese, je druhom vývoja. Rozumiem jej ako zobrazeniu performatívnosti.  
A tá je dôležitá vo všetkých prácach, ktoré robím. Gradácia je o jemných odchýlkach, 
ktoré v kontinuite celku vytvárajú zmenu. Je o procese. Ak ho preruším, vznikne 
odchýlka, preruším kontinuitu. A to sa dá aplikovať aj obecne, do vzťahov, životných 
zmien, vychýlení. Zaujíma ma vznik tejto zmeny.“13 Táto autorská sebareflexia 
korešponduje s úvahami filozofa Miroslava Petříčka o myslení obrazom:   
„...pokud vůbec něco vidíme, jsou to jen a jen obrazy, dokonce jen a jen obrazy pohybu, 

12   Výstavný priestor Ciachovňa, Považská galéria umenia v Žiline, 20. 11. – 11. 12. 2015, kurátorka Eliška 
Mazalánová. V súvislosti s Gáborovým projektom intervencií kurátorka výstavy uvádza: „V inštaláciách 
vytvára nové priestorové vzťahy, ktoré tvoria nenápadnú scénografiu, ale aj organizáciu pohybu a vnímania 
diváka. Toto uvažovanie ho doviedlo k motívu gradácie, predovšetkým gradácie svetla v priestore. Gradáciu 
vníma ako nekonečný a zdanlivo nemenný proces neustálej zmeny.“ Pozri Juraj Gábor: Osvetľovanie. Katalóg 
výstavy. Text Eliška Mazalanová. Žilina: Považská galéria umenia, 2015, nestránkované. 
13    Rozhovor s názvom Trpezlivosť ma učí umeniu je súčasťou katalógu výstavy. 

vjedno s tím pohyblivé obrazy. Skutečnost má kinematografickou povahu, herci se 
stali diváky. (...) Tomu ale odpovídá i obrazovost některých obrazů, s nimiž se dnes 
setkáváme a které se leckdy zdráháme za obrazy vůbec považovat. Někdy to může 
být proto, že to, co ukazují, nejsou žádné věci, ačkoliv nám stále jako věci připadají, 
nýbrž jen a jen události. To jsou pak obrazy, které chtějí říci: v tom, čemu ještě můžeme 
říkat skutečnost, neexistují nějaké hotové entity anebo substance identické samy se 
sebou, protože vymezené svou podstatou, substance či entity, kterým se tu a tam 
cosi přihází, ve skutečnosti neexistují podstatná jména čili substantiva oddělena od 
sloves, nýbrž jen a jen «věci» jakožto události, které si uvědomujeme tehdy a teprve 
tehdy, pokud něco konají, pokud působí jiné události. A řeknu-li, že vidím ten či onen 
obraz právě jako obraz, je to událost: obraz mne donutil změnit postoj, skutečnost 
se ukazuje jinak.“14 Čo konkrétne vo vzťahu k dielam Juraja Gábora znamená, 
že obraz donúti človeka zmeniť postoj? Akým spôsobom ukazuje skutočnosť 
inak a ako vytvára iné udalosti? V inštalácii Vertikální gradace v galérii Kostka 
v pražskej MeetFactory15 osadil Gábor do miestnosti s vysokým stropom drevenú 
konštrukciu, do ktorej mohli návštevníci vstúpiť a stať sa aktérmi. Recenzentka 
výstavy prežitok osobnej udalosti opísala slovami: „Znáte v životě chvíle, kdy si 
dovolíte vydechnout a procítit přítomnou chvíli? Kdy se propojíte s momentálním 
bytím, kdy vnímáte světlo a stíny, teplo či mrazení? Kdy si uvědomíte, že kolem vás 

14 PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem: Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně 
nepokročilé. Praha: Herrmann & synové, 2009, s. 23 – 24.
15  14. 4. – 31. 5. 2016, kurátorka Zuzana Jakalová. Fotoreportáž z výstavy nájdete na http://artalk.
cz/2016/05/23/juraj-gabor-v-galerii-kostka/.

Juraj Gábor: video zo série Otvorená obrazová galéria, 2011; Detail inštalácie na výstave Chlapec pred 
domom v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Foto: Lukáš Rohárik

Juraj Gábor: Chlapec pred domom, 2015, miesto-špecifická inštalácia, detail (18 mini DV kaziet zo série 
Otvorená obrazová galéria, skicár A4) . Foto: Lukáš Rohárik
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Juraj Gábor: Gradácia, 2014, miesto-špecifická inštalácia; drevo, poťahovina, videokamera, projektor,  
hodinové video z cyklu Otvorená obrazová galéria; Pohľad do časti výstavy.  Priestor - platforma súčas-

ného umenia, Lučenec. Foto: Dominika Jackuliaková 
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svět sice proudí neuvěřitelnou rychlostí, vidíte stromy, které vítr ohýbá, vnímáte zvuky 
a okolí, ale najednou všechno necháváte za sebou a cítíte, že prostě jste? Přesně 
k tomu dochází, když člověk vstoupí do dřevěné konstrukce, která prostor vyplňuje. 
Důležitý je však ten akt rozhodnutí. Je to jako v životě. Člověk tuší, co by měl udělat, 
ale sám sebe často brzdí, než se skutečně odhodlá k prvnímu kroku. Je potřeba nebát 
se a popojít.“16 Aktivizácia diváka obrazom – pôsobenie obrazu na motoriku diváka 
a podnietenie jeho psychosomatickej reakcie – zodpovedá percepčnému módu, 
ktorý Ladislav Kesner nazýva „videním pre akciu“.17 Jedna z vrstiev performatívnosti 
diel Juraja Gábora spočíva v tom, že v sebe implicitne obsahujú „akčný skript“,18  

16   ZÁCHOVÁ, Tereza: Víc než meditace. In Artalk.cz, http://artalk.cz/2016/05/20/vic-nez-meditace/. 
17   Autor v štúdii prezentuje dva percepčné módy – videnie pre formu a videnie pre akciu: „...kdykoliv 
se stavby, artefakty a zobrazení, jež nazýváme uměleckými díly, stávají součástí určité sociálně významné 
aktivity a prostředkem zapojení lidských aktérů do ní, vyvolávají motorické akce a další psychosomatické 
reakce svých uživatelů. Základní význam kulturních objektů a zobrazení, jejichž prostřednictvím lidé 
vykonávají komplexní sociální aktivity, je tak prvořadě inkarnován v motorických a somatických akcích 
a korespondujícím vidění pro akci.“ KESNER, Ladislav: Intence, afordance a význam kulturních objektů. 
In KROUPA, Jiří – ŠEFERISOVÁ-LOUDOVÁ, Michaela – KONEČNÝ, Lubomír (eds.): Orbis artium: K jubileu 
Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 70.
18   „Mnoho obrazů má v sobě zabudováno cosi, co bychom mohli nazvat „akčním skriptem“ – jsou podnětem 
k aktivaci mentálních somatosenzorických a motorických reprezentací, které umožňují znovuprožívat 
naznačené typy manipulací nebo jednání, jakkoliv si nemůžeme být jisti, že taková reakce byla součástí 
autorova záměru. Takový záměr – aktivovat tyto zdroje u diváků – je naopak doložitelný u řady uměleckých 
objektů, které sloužili v rámci rituálních performancí a náboženských obřadů a s nimi spojených úkonů, 
a jejich porozumění původními diváky zahrnovalo nějakou formu manipulace či jiné somatické a afektivní 
reakce.“ KESNER, Ladislav: Podíl diváka: Pokus o oživení Gombrichova pojmu. In KESNER, Ladislav – MIKŠ, 
František (eds.): Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. 

a to v zmysle pozvania, nie manipulatívnosti. Takto môže byť chápaná i autorova 
intencia vzťahujúca sa na Zrakovú pyramídu: „Páčilo by sa mi, keby pyramída 
fungovala ako symbol motivácie vyjsť za niečím. A nemyslím tým len motiváciu vyjsť 
na kopec a vyskúšať si pyramídu, myslím to aj prenesene – vyjsť za niečím a zotrvať 
tam, dať si čas a príležitosť premýšľať.“19

     S princípom poskytnutia priestoru divákovi na vnímanie prehliadaného, zmeny 
uhla pohľadu (doslovne i metaforicky) na „bežné“ veci a banálne javy pracovali 
i výstavy Pôdorys premenlivosti20 a Stupeň spochybnenia21. V inštalácii Chlapec 
s kamerou22 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici Juraj Gábor predstavil 
svoje snímky z Otvorenej obrazovej galérie nielen v nových fyzických rámoch, 
Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Seminář dějin umění, 2009/2010, 
s. 48. 
19   NÉMETH, Jana – BENEDIKOVIČ, Tomáš: Tu sa zastavte a dívajte sa. V kopcoch nad Súľovom stojí 
zraková pyramída. In Denník N, 8. 12. 2015, https://dennikn.sk/315658/sa-zastavte-divajte-sa-foto/.
20   24. 5. – 14. 7. 2013, Turčianska galéria,  Martin, kurátor Ján Kralovič. Juraj Gábor vystavoval 
s Magdalénou Kuchtovou a Danom Didom. Reportáž z výstavy dostupná na http://artycok.tv/lang/
cs-cz/24821/podorys-premenlivostiground-plan-variability. Recenzia výstavy JANEČKOVÁ, Zuzana: 
Pôdorys premenlivosti v m(i)este medzi pamäťou a nepamäťou. In Artalk.cz.  http://artalk.cz/2014/06/04/
stupen-spochybnenia-v-nitre/. 
21   30. 4. – 15. 6. 2014, Galéria mladých v Nitrianskej galérii, kurátor Ján Kralovič. Juraj Gábor vystavoval 
s Luciou Mičíkovou. Fotoreportáž z výstavy dostupná na http://artalk.cz/2014/06/04/stupen-
spochybnenia-v-nitre/; recenzia výstavy ŠTRBÁKOVÁ, Lucia: Spochybnenie stúpania. In Artalk.cz. http://
artalk.cz/2014/06/10/spochybnenie-stupania/; videoreportáž, http://artycok.tv/lang/cs-cz/25975/
stupen-spochybneniathe-level-doubt. 
22   19. 6. – 9. 8. 2015, kurátor Peter Megyeši. Recenzia výstavy KRALOVIČ, Ján: Juraj Gábor. Galéria Jozefa 
Kollára/Banská Štiavnica. In Flash Art (Czech & Slovak Edition), Vol. VII, No. 37, October – November 2015, s. 60.

Juraj Gábor: Vetikální gradace, 2016, miesto-špecifická inštalácia; drevo, červená a modrá akrylová  
farba, spojovací materiál, schablonit; 810 x 915 x 1150 cm; Pohľad do výstavy v galérii Kostka v pražskej  

MeetFactory. Foto: Tomáš Princ

Juraj Gábor: Vetikální gradace, 2016, inštalácia; vstup do výstavy v galérii Kostka v pražskej MeetFactory. 
Foto: Tomáš Princ
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obrazy menia človeka. Počas pobytov v Južnej Kórei si Juraj Gábor v konfrontácii 
s odlišným prostredím a filozofickou tradíciou uvedomil, ako sme v myslení 
orientovaní na minulosť a budúcnosť na úkor prežívania prítomnosti, čo sa 
prejavuje aj v prebiehajúcich diskurzoch antropocénu, post-contemporary, post-
apokalypsy, post-human, modernológie, archívneho impulzu, historiografického 
obratu, archeologickej imaginácie a nostalgie. Pôvodný pracovný názov Zrakovej 
pyramídy bol Práve teraz, pretože autor objekt definoval ako pozvanie intenzívne 
prežívať prítomný okamih. 

Mgr. Peter Megyeši, PhD. (1985), vyštudoval dejiny a teóriu umenia na 
Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2011). Absolvoval študijné 
pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské 
štúdium ukončil na katedre dejín a teórie umenia TU v Trnave dizertačnou prácou 
venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). 
Pracuje ako odborný asistent na katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení 
Technickej univerzity v Košiciach a vedecký pracovník v Ústave dejín umenia SAV 
v Bratislave.
peter.megy@gmail.com

ale i mentálnych rámcoch. Stálu expozíciu reinštaláciou posunul do podoby 
dočasného depozitu a vo výstavných priestoroch vytvoril na pomedzí galerijného 
sveta a interpretácie vybraných archívnych záznamov krajiny autorskú topografiu 
nového priestoru – fyzického i mentálneho, pričom si položil otázku: Akým 
spôsobom galerijný priestor konštituuje nové obrazy? Divákovi v tejto zmenenej 
situácii umožňuje upriamiť pozornosť na aspekty, ktoré sú pre autora kľúčové: 
vzťahy medzi obrazovými médiami a ich špecifiká, obrazové záznamy ako 
pamäťové nosiče, vzťah súkromného archívu a inštitucionálneho archívu a 
premenlivé kontexty vzniku a vnímania obrazov. 
     Na kontextualizácii videnia ako ústrednom motíve Gáborovho tvorivého 
premýšľania je založená i Zraková pyramída v Súľovských vrchoch.23 Objekt 
v krajinnej scenérii ukazuje videnie ako aktivitu a konštrukciu. Obraz je tu 
predstavovaný ako ustavične sa vyjavujúca udalosť a nová skutočnosť a dívanie 
ako rámcovanie reality, pri ktorom si vytvárame obrazy o svete. Autor v diele 
odkazuje na vizuálny a estetický topos figúry v krajine sledujúcej horizont – spojený 
s romantizmom, oceňovaním estetiky prírody a pojmom „vznešeného“, čím opäť 
tematizuje samotné videnie ako historicky podmienený fenomén a pripomína, že 

23   Genéza projektu Zrakovej pyramídy bola predstavená na výstave Práve teraz v galérii Plusmínusnula 
v Žiline na prelome rokov 2015 a 2016. Podrobnejšie informácie na http://www.plusminusnula.
sk/2015/11/6332/. Fotoreportáž z výstavy je dostupná na http://artalk.cz/2016/01/05/gabor/. 

Juraj Gábor: Vetikální gradace, 2016, miesto-špecifická inštalácia; drevo, červená a modrá akrylová 
farba, spojovací materiál, schablonit; 810 x 915 x 1150 cm; Pohľad do výstavy v galérii Kostka v pražskej 

MeetFactory. Foto: Tomáš Princ
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Juraj Gábor, Magdaléna Kuchtová, Daniel Dida: Pôdorys premenlivosti, 2013, inštalácia. Pohľad do časti 
výstavy v  Turčianskej galérii v Martine. Foto: Gabriel Kuchta


