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Barbora Komarová 

THE UNINVOLVED LANDSCAPES OF ŽOFIA DUBOVÁ

Annotation
For the Profil Profilu feature, Barbora Komarová prepared an interview with Žofia Dubová  
(b. 1991), a significant personality among young Slovak Painters. In her introduction she under-
lines that while nature is a primal inspiration for the artist, she is not one to agitate for its protec-
tion forthrightly. What is key in her work is personal experience from the great outdoors; she uti-
lizes natural scenery and fragments of it in order to convey such feelings as freeness and freedom,  
as well as humility, and a return to oneself. These she probes from various perspectives, by way  
of phenomena including the mountain, the ocean, and the island, seeking their nexus with 
human internal life experience

Barbora Komarová (1990) is a curator and critic, concentrating on contemporary visual art. She 
received her bachelor’s degree in art history from Comenius University in Bratislava, and her 
master’s at Université Rennes 2 in France, where she specialized in curating and contemporary art 
theory. In 2016 she was awarded the Štipendium Radislava Matuštíka, the Bratislava City Gallery’s 
annual prize to young curators. She has also worked in the Gandy gallery, ABC gallery, tranzite.sk, 
and the Bratislava City Gallery. She publishes regularly at artalk.cz. At present she works as a PR 
manager for the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

Barbora Komarová 

NEANGAŽOVANÉ KRAJINÁRSTVO ŽOFIE DUBOVEJ 

Anotácia
Barbora Komarová pripravila pre rubriku Profil Profilu rozhovor s výraznou osobnosťou súčasnej 
mladej slovenskej maľby  Žofiou Dubovou (1991). V úvode zdôrazňuje, že  príroda je pre autorku  
prvotnou inšpiráciou, ale neagituje za jej ochranu priamočiaro. Pre jej tvorbu je kľúčový osobný 
zážitok z pobytu v prírode, pričom prírodné scenérie a ich fragmenty využíva na sprostredko-
vanie pocitov, ako sú voľnosť, sloboda, ale aj pokora a navrátenie sa k sebe samému. Skúma 
ich z rôznych hľadísk prostredníctvom fenoménov ako hora, oceán, ostrov a hľadá ich spojitosť  
s vnútorným prežívaním človeka

Žofia Dubová: Padajúce bytie, 2016, kombinovaná technika na plátne, akryl, ceruza, farebné ceruzky, výšivka, 170 x 190 cm, detail
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Pojem príroda sa  dnes vo výtvarnom umení často skloňuje s ohľadom na environmentálnu krízu, 
ekológiu a šírenie povedomia o nej. Vzniká mnoho projektov (v rôznorodých technikách a preja- 
voch), ktoré by sa dali viac či menej označiť za angažované a ktorých tvorcovia sa často pohybujú 
na pomedzí medzi výtvarníkmi a aktivistami. V inštitúciách po celom svete sa organizujú výstavy, 
prostredníctvom ktorých sa nielen poukazuje na vplyv ľudskej činnosti a zhoršujúci sa stav život-
ného prostredia, ale hľadajú sa aj kreatívne riešenia na zlepšenie alarmujúceho  stavu. 
     V súčasnom umení však naďalej pretrváva záujem o prírodu ako takú, a to s rozličnými 
umeleckými zámermi – bádateľským a filozofujúcim, ale aj obdivným a romantizujúcim. Umelci  
a umelkyne ju opisujú, pracujú s jej rozmanitými podobami naprieč geografickými pásmami, 
využívajú ju na vyjadrenie subjektívnych nálad i ako symbolické zobrazenie všeobecnejších právd. 

Dnes sa mnohí a mnohé prinavracajú k vnímaniu prírody ako k „romantickému“ protipólu rýchlo 
sa rozvíjajúcej spoločnosti, je pre nich miestom, kde sa dá  uniknúť zo súčasnej pretechnizovanej 
a preinformovanej doby. Ak neberieme do úvahy ničenie prírody a zmeny vplyvom ľudskej  
aktivity a ekologickej krízy, ideálna vizuálna forma krajiny sa pre nich stáva konštantou, ktorá sa 
nemení a nereflektuje technologické výdobytky. Strom, kopec, more, obloha v ich tradičnom 
prevedení môžu byť nositeľmi istých kultúrnych symbolov. 
     Medzi mladými maliarmi a maliarkami na Slovensku, ku ktorým patrí aj Žofia Dubová, nie je 
„neangažované krajinárstvo“ (hoci aj v jeho najsúčasnejšej podobe) veľmi rozšírenou témou. 
No nájdu sa takí, ktorí prostredníctvom prírody hovoria svoje osobné príbehy, sprostredkúvajú 
zážitky z ďalekých ciest, tvoria imaginárne neexistujúce krajiny, alebo krajinu stavajú do pro-
tikladu k urbánnemu prostrediu.1 Pre Žofiu Dubovú je príroda prvotnou inšpiráciou, ale prostred-
níctvom svojich diel neagituje za jej ochranu. Pre jej tvorbu je kľúčový osobný zážitok z pobytu 
v prírode, kde zohrala svoju úlohu i jej skúsenosť bývalej profesionálnej lyžiarky a aktuálne 
aktívnej obdivovateľky exteriérových, „extrémnejších“ športov. Prírodné scenérie a ich fragmenty 
využíva na sprostredkovanie pocitov, ako sú voľnosť, sloboda, ale aj pokora a navrátenie sa  
k sebe samému. Skúma ich z rôznych hľadísk prostredníctvom fenoménov ako hora, oceán,  
ostrov a hľadá ich spojitosť s vnútorným prežívaním človeka, čo vyjadrila aj vo svojom autorskom 
kréde.
    „Ty si cestovateľ,“ povedal mi raz. Vskutku, som. V doslovnom aj prenesenom zmysle tohto slova.
Odchádzam preč od známych vecí, ľudí, miest, niekedy možno preč od samej seba. Čo hľadám?  Zatiaľ 
netuším. Stopy v snehu, obrazy v piesku, zabudnuté cesty, miznúce vlny, skryté znamenia, neznáme 
vône, nekonečnú oblohu, bežiace oblaky – všetko ma fascinuje. Chcem to vidieť, preskúmať, pochopiť
a zapamätať si. A potom jednoducho pokračovať. Lovím nové miesta, zbieram ich a ako osobné  
trofeje ich ukladám hlboko do svojej pamäti, vytvárajúc tak rastúcu databázu inšpirácie.
Som tam, ukrytá medzi farbami, zastavená v čase.2

     Prostredníctvom malieb, kresieb, akvarelov a diel zo skla sa autorka zameriava nielen na 
skúmanie vizuálnych a symbolických elementov prírody, ale tiež na viaceré formálne aspekty 
tvorby. Už v diplomovej práci narúšala tradičnú hierarchiu obrazovej plochy, presúvala okraje 
maľby z ich marginálnej pozície do centra pozornosti. Po namaľovaní istého výseku plátno 
prepínala na rámy odlišných rozmerov a následne ho dotvorila, alebo nechala v „surovej“ podobe 
s jednotlivými nánosmi dokumentujúcimi proces maľby. Svoje obrazy často dotvára výšivkou, 
kresbou alebo dopisovaním vlastných textov priamo na plátno.
     Okrem štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v maliarskom Ateliéri +-XXI  
u prof. Daniela Fischera absolvovala Žofia Dubová tiež zahraničné pobyty v USA a Portugalsku. 
Stala sa laureátkou súťaže Maľba roka 2017 s obrazom Over the Mountain, ktorý bol súčasťou jej 
diplomovej práce Hra:na, za ktorú získala Cenu rektora VŠVU. V roku 2018 sa umiestnila na prvom 
mieste v súťaži Cena Nadácie Novum. Jej diela sa stali súčasťou mnohých skupinových výstav  
v domácich, ale aj zahraničných inštitúciách. Samostatne vystavovala, okrem iných, aj v Galérii 
Jána Koniarka v Trnave, Galérii Čin Čin a DOT. Contemporary Art Gallery v Bratislave. Momentálne 
je na doktorandskom štúdiu na VŠVU, jej školiteľkou je doc. Emöke Vargová. 

Barbora Komarová (1990) je kurátorka a kritička, venuje sa súčasnému vizuálnemu umeniu. 
Bakalársky titul z dejín umenia získala na Univerzite Komenského v Bratislave, magisterský na Université 
Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na kurátorstvo a teóriu súčasného umenia. V roku 2016 
vyhrala Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré mladým kurátorom každoročne udeľuje Galéria mesta 
Bratislavy. Pôsobila v Gandy gallery, ABC gallery, tranzite.sk a v GMB. Pravidelne publikuje na artalk.cz. 
Momentálne pracuje ako PR manažérka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

1  Spomeňme aspoň niektorých, u ktorých sa príroda a/alebo jej fragmenty stávajú hlavným námetom ich malieb: Jana Bed-
nárová, Petra Mešša, Soňa Patúcová, Helena Tóthová, Ján Valík, prípadne z mladšej strednej generácie Juliana Mrvová, Rasti-
slav Podoba atď. Iní autori a autorky sa jej napríklad venovali len čiastkovo, v jednej sérii a pod.
2 Časť z autorského kréda Žofie Dubovej, ktoré je uverejnené na jej stránke:
https://www.zofiadubova.sk/single-post/2016/05/03/Modern-minimalism-one-artists-journey [12. 3. 2020].
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