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Annotation
In the permanent feature of the Profil magazine we introduce various forms of feminist and 
gender-oriented artworks of domestic artists with the ambition to create a collection of artworks, 
which we would also like to release in the form of a book, thus offering readers reliable navigation 
in the territory of gender-specific art. Staring out from the already existing rich archive of the 
magazine, we have decided that it will consist of at least a hundred feminist works and, if we 
exceed this limit, that will only be further proof that, even though feminism is not a mainstream 
art in Slovakia, the feminist discourse, which is received by the majority of the population with 
embarrassment, has significantly changed the mindset of many artists and, via their artworks, also 
that of a large part of exhibition visitors. In this paper Alexanda Tamásová, through the painting 
Orange Hands, puts the artwork of Andrej Dúbravský, who proudly presents his gay identity,  
in a broader artistic and social context. She emphasizes that with his open approach  
he is helping to open the door in our conservative environment to other female and male artists with  
a non-heteronormative identity, which is why I perceive and appreciate it not only as an artistic, 
but also as a social phenomenon.

Andrej Dúbravský (1987) is one of the most successful Slovak painters. When he appeared on 
the scene around 2010 (while still studying in Ivan Csudai´s studio at the Academy of Fine Arts 
and Design), he represented, in several respects, a fresh wind and a foreshadowing of a kind of 
“sexual revolution” that we are currently experiencing in Slovak art. With his work and personality, 
Dúbravský has shifted the previously established discourse towards greater openness in matters 
of sexuality and LGBTI+ identity. At the same time, he was also one of the first ones to fully use the 
potential of social networks as a tool for self-presentation.

Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. (1985), historian, critic and curator. She studied history and 
theory of art at the Faculty of Philosophy of the University of Trnava in Trnava (2009), where she 
also completed her doctoral studies (dissertation entitled The Existential Boundaries of the Body, 
2012). She works in the Slovak National Gallery as a curator of the Collections of Modern and 
Contemporary Art. She deals with contemporary art with an emphasis on themes of nature, body 
and physicality, marginalized groups, and extended consciousness.
alexandra.tamasova@gmail.com
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Anotácia
V stálej rubrike časopisu Profil predstavujeme rôzne polohy feministickej a rodovo orientovanej 
tvorby domácich autoriek a autorov s ambíciou vytvoriť kolekciu feministických diel, ktorú by 
sme radi vydali aj v knižnej podobe a ponúkli tak čitateľkám a čitateľom spoľahlivú navigáciu 
v teritóriu rodovo špecifickej tvorby. Vychádzajúc z už existujúceho bohatého archívu časopisu 
sme sa rozhodli, že ju bude tvoriť minimálne sto diel, a ak túto hranicu prekročíme, bude to len 
ďalší dôkaz toho, že hoci feminizmus nie je na Slovensku hlavným prúdom umenia, feministický 
diskurz, väčšinovou populáciou zvyčajne prijímaný rozpačito, významným spôsobom zmenil 
myslenie mnohých umelkýň a umelcov a prostredníctvom ich tvorby i veľkej časti návštevníčok 
a návštevníkov výstav. V aktuálnom príspevku Alexandra Tamásová cez maľbu Orange hands 
zasadzuje tvorbu Andreja Dúbravského, ktorý hrdo prezentuje svoju gejskú identitu do širšieho 
umeleckého a sociálneho kontextu. Zdôrazňuje, že vďaka otvorenému prístupu pomáha v našom 
konzervatívnom prostredí otvárať dvere ďalším autorkám a autorom s ne-heteronormatívnou 
identitou, a preto ho vníma a oceňuje nielen ako umelecký, ale aj sociálny fenomén.

Alexandra Tamásová – Andrej Dúbravský: Orange Hands 

acrylic on canvas, 200 x 100 cm
In the Slovak National Gallery collection, 2013

Alexandra Tamásová – Andrej Dúbravský: Orange hands

akryl na plátne, 200 x 100 cm
V zbierke SNG, 2013

Andrej Dúbravský: Orange hands, 2013, akryl na plátne, 100 x 200 cm. V zbierke SNG. Detail diela.
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Umelecký a sociálny fenomén
Andrej Dúbravský (1987) dnes patrí k najúspešnejším slovenským maliarom. Keď sa okolo roku 2010 
(ešte v čase svojho štúdia u Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení) objavil na scéne, 
predstavoval vo viacerých ohľadoch svieži vietor a predzvesť akejsi „sexuálnej revolúcie“1, ktorú  
v slovenskom umení aktuálne zažívame. Dúbravský svojou tvorbou a osobnosťou posunul dovtedy 
zaužívaný diskurz smerom k väčšej otvorenosti v otázkach sexuality a LGBTI+ identity. Zároveň bol 
jedným z prvých, kto naplno využil potenciál sociálnych sietí ako nástroja sebaprezentácie.

Gejské dospievanie a intímne vzťahy boli v začiatkoch jeho kariéry hlavnými témami, ktoré 
sa na maľbách objavovali. Námety mladých chlapcov, „zajačikov“ v spoločnosti starších mužov 
zaujali svojou otvorenosťou umeleckú a, nepochybne, aj gejskú komunitu. Ikonickou sa stala 
postava chlapca so zajačími ušami, z ktorých sa neskôr vyvinuli čertovské rožky. Takáto postava je 
aj ústredným motívom maľby Orange hands z roku 2013, ktorá sa nachádza v zbierkach Slovenskej 
národnej galérie. 

Maľba vytvorená technikou akrylu na plátne má rozmer 200 x 100 centimetrov  
a znázorňuje chlapčenskú postavu s nejasnou, resp. deformovanou tvárou, ktorá môže byť 
aj maskou so zajačími ušami. Samotná maľba je ľahká, vzdušná, miestami až transparentná; 
pôsobí takmer akvarelovo. Prevládajú sivé a modrozelené tóny s niekoľkými kontrastnými 
oranžovými akcentami, ktoré prepožičali maľbe názov. Postava oblečená len v spodnej bielizni sa 
nachádza v neurčitom prostredí, ktoré by mohlo predstavovať hmlistý les v čase začínajúcej zimy  
(s naznačenými bezlistými konárikmi). Atmosféra je studená, pochmúrna. Tvár, ktorá mi evokuje 
postavu halloweenskeho zajaca z filmu Donnie Darko (2001) pôsobí napoly tajomne až hrozivo, 
napoly smutne vo svojom rezignovanom postoji.

Autora som sa pýtala na okolnosti vzniku tejto maľby. Prezradil, že obraz maľoval, keď 
prišiel prvýkrát na tri mesiace žiť do New Yorku. Nemal tam ešte vybudované zázemie, aké 
má dnes, v ateliéri bola taká zima, že musel maľovať v bunde. „Bolo to náročné obdobie; zima  
a samota. Nechcel som to vzdať a vrátiť sa predčasne. Väčšina obrazov, ktoré vtedy vznikli, boli sivé 
bažiny a tmavé krajinky.“2

Postava zajaca neznázorňuje konkrétneho človeka z autorovho života; je namaľovaná podľa 
predlohy z internetovej fotobanky, z ktorej často čerpá modely pre svoje figurálne kompozície. 
Absencia čŕt tváre, ako aj zajačie uši prepožičiavajú postave mýtický charakter. Mohlo by ísť  
o fauna alebo podobnú bytosť z antickej mytológie alebo až o archetypálnu postavu; môžeme tiež 
uvažovať o maliarovom alter egu, resp. krypto-autoportréte. Táto postava, rovnako ako mnohé 
iné na Dúbravského plátnach, zároveň predstavuje posun k diferencovanejšiemu znázorneniu 
mužskosti, keď sú zdôraznené také atribúty, ktoré sa stereotypne pripisujú ženám (ako napríklad 
krehkosť, emotívnosť, pasivita atď.).

Dúbravský sa podľa vlastných slov v tvorbe často inšpiruje starými majstrami. V tomto prípade 
je namieste hľadať paralely s dielami Ladislava Mednyánszkeho, ktorý v kontexte slovenského 
umenia a jeho dejín predstavuje akýsi Dúbravského pendant. Kým Mednyánszkeho v jeho dobe 
láska k mužom predurčovala k osamelosti a pútnickému spôsobu života, Dúbravský svoju gejskú 
identitu hrdo prezentuje. Väčšina autorových plátien vyjadruje optimistický životný pocit; hýria 
farbami, sú plné vibrujúcej energie (obrazy znázorňujúce erotické scény, kohútov, húsenice alebo 
hmyz). Dielo Orange hands predstavuje skôr výnimku a svojou atmosférou evokuje práve mnohé 
Mednyánszkeho slávne výjavy, naplnené pochmúrnou melanchóliou.

1   Spolu s Katarínou Janečkovou Walshe, ktorá sa však trochu stratila z očí domácej scény, pretože žije v USA.
2   Zo súkromnej online komunikácie s autorom zo dňa 20. 11. 2022.

Andrej Dúbravský: Orange hands, 2013, akryl na plátne, 100 x 200 cm. V zbierke SNG.
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Instagramové umenie (?)
Na našej umeleckej scéne bol Dúbravský jedným z prvých, kto plne uchopil potenciál nových 
sociálnych sietí. Zdieľa so svojim (početným a stále narastajúcim) publikom nielen maľby  
a informácie o výstavách, ale aj fotografie zo súkromia. Záhrada, sliepky, výlety s priateľmi a, najmä, 
atraktívna postava samotného umelca umožňujú sledovateľom vytvoriť si k Andrejovi osobný 
vzťah. Autor otvorene komunikuje svoju gej identitu, milostné dobrodružstvá, ale aj názory  
na životné prostredie, klimatickú zmenu, problematiku konzumu a ďalšie pálčivé spoločenské témy. 

Pre mladú generáciu umelcov a umelkýň dnes sociálne siete, najmä Instagram, predstavujú 
nielen prostriedok na prezentáciu svojej tvorby a komunikáciu s publikom, galériami či zberateľmi, 
ale aj platformu, na ktorej sa odohráva konštruovanie a performovanie ich identity/identít. 
Autorky/autori využívajú Instagram na zverejňovanie svojich diel, ale aj vlastných, rôzne 
štylizovaných fotografií. Najmä pri umelkyniach/umelcoch, ktoré/ktorí sa venujú aj performancii, 
je ťažké určiť hranicu medzi civilným životom a tvorbou, resp. medzi autenticitou a štylizáciou/
performanciou. Sociálne siete mnohí používame na marketignovú prezentáciu, a ony spätne  
(de)formujú naše vnímanie samých seba. Instagramová stena sa stáva výstavným priestorom, 
ale aj novým typom umeleckého média. Táto meniaca sa paradigma nás stavia pred potrebu 
revidovať zaužívané kategórie, v akých uvažujeme o fungovaní umeleckej tvorby a prevádzky. 

Andrej Dúbravský zhodnotil tento jav nielen ako autor, ale aj ako kurátor. V roku 2022 
pripravil pre súkromnú galériu White & Weiss výstavu3, ktorá bola inšpirovaná fenoménom 
instagramových umelkýň/umelcov, za akého sa napokon s veľkou dávkou sebareflexie aj sám 
považuje. Zaujímalo ho, do akej miery je popularita niektorých mladých autoriek/autorov 
založená primárne na „sexi fotkách z Instagramu“, a či ich tvorba bude fungovať aj na stene galérie. 
Na výstave sa predstavili Anna Mária Beňová, Dajana Hroššová, Paula Gogola a Juraj Černák 
(so špeciálnou hostkou Mirou Haberernovou-Trančíkovou). Mladé umelkyne a umelca spája 
otvorenosť v témach sexuality, a to ako v tvorbe, tak aj v rámci sebaprezentácie. Zároveň dvaja  
z nich (Paula Gogola a Juraj Černák) sú LGBTI+ ľudia. 

Hoci Dúbravský niektorými atribútmi patrí do tohto okruhu umelkýň/umelcov, predsa len je 
o pár rokov starší a má od svojej vlastnej online identity väčší odstup. Sociálne siete sú preňho 
viac prostriedkom, než primárnym médiom; jeho úspech sa odohráva inde. Zároveň ale nemožno 
prehliadnuť aktivistický aspekt jeho prítomnosti vo verejnom (najmä online) priestore. Svojím 
pôsobením nenápadne normalizuje vnímanie gej identity aj angažovaný vzťah k prírode. I keď 
sa môže zdať, že na umeleckej scéne je queerness marketingovou výhodou, nedávne udalosti 
nás presviedčajú, že LGBTI+ ľudia zďaleka stále nie sú rovnoprávni s majoritou. Dúbravský  
v našom konzervatívnom prostredí pomáha otvárať dvere ďalším autorkám a autorom  
s ne-heteronormatívnou identitou, a preto ho vnímam a oceňujem nielen ako umelecký,  
ale aj sociálny fenomén.

Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. (1985), historička, kritička a kurátorka. Vyštudovala dejiny  
a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2009), kde absolvovala  
aj doktorandské štúdium (dizertačná práca s názvom Existenciálne hranice tela, 2012).  
V Slovenskej národnej galérii pracuje ako kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia. 
Zaoberá sa súčasným umením s dôrazom na témy prírody, tela a telesnosti, marginalizovaných 
skupín a rozšíreného vedomia.
alexandra.tamasova@gmail.com

3   Oh my God, she got the power. Well, look at her, she got the power, termín konania 5. 5. – 3. 6. 2022.

Andrej Dúbravský: Orange hands, 2013, akryl na plátne, 100 x 200 cm. V zbierke SNG. Detail diela.


