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Diplomová práca je realizovaná v praktickej a teoretickej 
časti. Zaoberá sa problematikou názvoslovia vo všeobecnosti 
a špecifickou situáciu nazývania výtvarných diel. Vychádza 
z filológie, semiológie, semiotiky, filozofie neokonceptual-
izmu (logicky aj z konceptualizmu, pop-artu,  minimalizmu, 
dadaizmu, neodadaizmu, modernizmu, pojem “postmodern-
izmus“ uvádzam s vedomím jeho ešte stále spornej definície). 
Cieľom diplomovej práce je skúmanie názvoslovia s dôrazom 
na pomenúvanie a nepomenúvanie výtvarných diel, významu 
názvu diela pre inštitúcie (galérie, múzeá), recipientov a 
samotné dielo. Praktický cieľ? Niekedy v budúcnosti kurátorská 
výstava. Vychádza sa z myšlienky, že názov diela je smerovaný 
tromi hlavnými líniami: smerom k inštitúcii (galérie, múzea), 
k recipientom a k dielu. 
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Bločky
(semestrálna práca)
VŠVU 2006

inštalácia

Bločky 2006 - inštalácia, pozostáva z obchodných bločkov, 
tie sú pracne ručne domaľované podľa toho, o nákupe čoho 
bloček informuje - inštalované boli v starom pletenom 
kovovom nákupnom košíku a súčasťou inštalácie bol aj 
zvukový doprovod pípania pokladní v supermarketoch. Práca 
reaguje na uniformnosť a nepotrebnosť bločkov, ktoré sa 
bežne vyhadzujú, pokiaľ ich nepotrebujeme k reklamácii. Ich 
nadbytok je v súčasnosti oveľa väčší ako kedysi - bloček ako 
signifikant konzumnej spoločnosti.    
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Keď Van Damme filozofuje
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

inštalácia

Pozor, keď hovorím o obálke, nehovorím o obálke, ktorú 
posielaš poštou. Hovorím o obale, ktorý všetko obaľuje. O 
škatuli keksov, vrecku kokaínu, tvojej duši...Obal, obálka, to 
je niečo globálne, vo všeobecnosti spojené výhradne s dušou. 
Možno namietneš, že keksy nemajú dušu. Ale predtým to bolo 
mlieko, vajíčka, a vo vajíčkach je potencionálny život. Keksy 
sú obálkou schovanou v sliepke, veru áno. VER MI VŠETKO JE 
TO LEN OTÁZKOU  ( UVEDOMENIA SI. A hoci je keks fyzicky 
odlišný od fľaše mlieka a sliepky, prebýva v ňom duša fľaše a 
sliepky. A TY TO CÍTIŠ, KEĎ JEŠ. Zbožňujem oriešky. Dáš si 
jedno pivo a už máš plné zuby jeho chute. A tak si dáš oriešky. 
Oriešky sú jemné a slané, silné a nežné ako žena. Jesť oriešky, 
to je naozaj silný pocit. Po nich máš znovu chuť na pivo. 
Oriešky znamenajú neustály pohyb v živote človeka. 



Keď Van Damme filozofuje
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

inštalácia

Milujem žuvačky. Dáš si hrianku s cesnakom a nemôžeš si 
umyť zuby. A tak si dáš žuvačku. Žuvačka je mäkká a sladká, 
kyslá, tuhá a silná ako muž. Žuť žuvačku, to je naozaj úžasný 
pocit. Po nej máš znovu chuť na hrianku s cesnakom. Žuvačka 
znamená neustály pohyb v ústach. Možno namietneš, že 
ani žuvačka nemá dušu. Ale predtým to bol cukor, gumová 
báza (obsahujúca sójový lecitín), glukózový sirup, farbivo E 
133,  aróma, zvlhčovadlo – glycerol, zahusťovadlo – arabská 
guma, povrchová látka – vosk karnaubský, chuťová látka 
(hroznová príchuť syntetická), asparatam, antioxidant BHA  
a fenylalanín. A v cukre a gumovej báze je potencionálny 
život. Žuvačka je obálka schovaná  v cukrovej repe, veru áno. 
Hoci je žuvačka fyzicky odlišná od cukru, prebýva v nej duša 
cukrovej repy a gumovej bázy. A ty to cítiš, keď žuješ.
     VIEM, ŽE AJ KEĎ NEROZUMIEŠ      TOMU, ČO HOVORÍM, 
ROZUMIEŠ TOMU. 
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Mončiči
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

inštalácia

Mončiči - foto + video, foto - site specific - nájdený 
objekt . Video: detské spomienky: rola matky : nedelná 
očista - zmyslová radosť z prania, žmýkania, sušenia, 
starostlivosť o znovunájdené kultové  a vzácne detské 
hračky 80 - tych rokov.    
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inštalácia



Nažehlovačka na plátne
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

inštalácia

Nažehlovačka na plátne - technika - žehlenie ako typická 
domáca ženská činnosť - maľba na plátno ako typická 
maliarska technika  - ich kombinácia = nová technika. 
Hľadanie vhodných nažehlovačiek v sieti galantérií a 
znovunájdené detské nažehlovačky 80 - tych rokov.    
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Ukrajina workshop
(semestrálna práca)
VŠVU 2006

foto a video (5 min)

Ukrajina / Thajsko  2006 – video (5 min),  workshop Nová 
Sedlica – hľadanie podobnosti v tradičných odevoch 
a  výšivkách pohraničných oblastiach – v Thajsku a na 
Slovensku – obliekanie Slovákov a Ukrajincov do thajských 
tradičných odevov – zmena vizuálnej identity? Susedia ich 
nepoznajú ... počas projektu som zistila, veľké podobnosti 
medzi Ukrajinou a Thajskom v  používaní farieb aj vzorov 
pri výzdobe odevov ale aj príbytkov.  
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United colours of Benetton
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

foto
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World in Vrútky
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

video (4.48 min)

SVETOVÉ VRÚTKY – WORLD IN VRÚTKY (Mexiko - Ontário 
- Shanghai – Santa fé – Čínsky múr – Čína -  Jamajka - Jordán  - 
Habeš -  Adria - Orient)

Ontário  - jazero  
Shanghai – krča /nočý klub
Mexiko – miestna čsť / lokalita
Čínsky múr – panelový obytný blok
Čína – pohostinstvo
Jamajka – práčvňa
Jordán - rieka 
Adria – zmrzlina
Orient – cukráreň + zmrzlina
Habeš – miestna čsť 
Santa fé – country club

REALIZÁCIA 
- video (4.48 min) - rozhovor so starou mamou, dedkom a  
obyvateľmi daných lokalít vo Vrútkach (pán Alex Felix - Mexiko) 
o pôvode názvoslovia týchto lokalít + zábery na dané lokality + 
sightseeing tour na bicykli pre Evku Drozdíkovú  po svetových 
miestach vo Vrútkach – migrácia názvov po svete  
- turistické pohľadnice svetových destinácií vo Vrútkach
 



Viacero svetových miest môžeme nájsť v jednom meste ako napr. 
aj vo Vrútkach (podobne ako v Las Vegas nájdeme Paríž / New 
York… ). Jeden pôvodný názov sa objavuje na rôznych miestach 
vo svete (niekedy v pôvodnom znení inokedy v prispôsobenom 
jazykovom prepise  odkazuje na pôvodné miesto ) - preč?   
Preč vznikli určté názvy práve vo Vrútkach (a preč inde zas iné – 
Korea v Starej Turej, Balkán – vo Zvolene, Kanada v Piešťanoch 
atď.)? Stará mama to pomerne kriticky, ale s úsmevom zhrnie:  “ 
My sme taký národ, že sa radi opičíme”.  

Geografická poloha - projekt je situovaný v lokalite Vrútky (Vrútky 
kedysi patrili pod Martin, dnes sú samostatným mestečom s 
malým počom obyvateľov, ale veľkým počom krčem a dôležitým 
železničým uzlom. Ležia v Turčanskej kotline obkolesené krásnymi 
horami, nechýbajú ani dôležité rieče toky: Váh a Turiec. Obyvatelia 
tu použili na pomenovanie určtých miest názvy destinácii, ktoré 
sa nachádzajú v iných čstiach sveta. Tieto názvy nie sú novodobé, 
okrem jedného (Santa fé), ale vznikli približne v priebehu 20-
tych až 70-tych rokov 20. storoča - nie je to teda vplyv terajšej 
globalizačej vlny. Pátrala som po pôvode i dôvode ich názvoslovia.
Stará mama s dedkom žijú na dedine Turčanske Kľačny patriace 
pod  Vrútky pod Vrútky. Do Mexika, Shanghaia, Santa fé, Orientu, 
Adrie, Jamajky, Čínskeho múru, Habeša a k Jordánu im to trvá 
približne 20 min. MHD č 27, na Ontário pešo 30 min., alebo na 
bicykli 15 min.  Stará mama sa tam narodila, dedko tam žije odkedy 
spoznal starú mamu.  Lokalitu a jej históriu poznajú veľmi dobre. 
Zaujímajú sa o dianie naokolo a niekedy sa mi zdá, že poznajú 
všetky vzťahy a súvislosti. Sú naozaj dobrým a zároveň dôveryhod-
ným zdrojom informácií. 
No napriek tomu, na pôvod a dôvod určtých názvov nevedia 
odpovedať. Lokalita sa tak jednoducho začla volať, lebo ju tak 
niekto pomenoval. Kto a preč, sa nevie... Táto tajomnosť potom 
vytvára podmienky pre viacero interpretácií. 
 



Pôvod názvu Ontário vedeli presne, kedysi sa lokalita volala Šmykné 
brehy. Po stavbe umelého kanála však vzniklo jazero a istý obyvateľ 
pán Hvizdák – “svetový čovek” (veľvyslanec pre zahraničé vzťahy), 
ktorý pochádzal z T. Kľačan a bol v Kanade pri jazere Ontário, 
uvidel vzniknuvšie jazero a  nazval ho rovnako Ontário. Zdalo 
sa mu rovnako krásne – nebolo o ničoršie od toho, ktoré videl v 
Kanade. Čo je dôležité, medzi ľuďmi nevznikli námietky, a tak sa 
názov ujal, no nie je to oficiálny názov - keď sa uvádza, dáva sa do 
úvodzoviek, oficiálny  názov danej lokality je Biele brehy (keď kvitnú 
na brehoch kvety, je celá biela...). Niektorí ľudia hovoria, že najlepšia 
a najlacnejšie dovolenka je na Ontáriu. 
Shanghai bola miestna krča  na Dolných Vrútkach, ktorá sa kedysi 
volala Plechy, lebo mala (a stále aj má) plechovú strechu. Neďaleko 
bol “vykričný dom” a bývalo tam sociálne slabšie obyvateľstvo 
(napr. rómovia). Momentálne je to dosť známy nočý klub, každú  
sobotu sú v ňom gay a lesbické party - keďže je neďaleko železničej 
stanice Vrútky, prichádzajú tam pravidelne ľudia aj z iných miest… 
Klub vyzerá ako obyčjný tehlovo oranžový rodinný dom s plechovou 
strechou.
Mexiko je časť Vrútok, do ktorej sa dostaneme železničným 
podchodom. Bola vystavaná v období, keď v nej postavili závod ŽOS 
a potrebovali postaviť aj byty pre zamestnancov. Ničím nepripomína 
Mexico, nebývajú tam rómovia, nie je husto zastavaná – je naozaj 
záhadou preč sa tak volá, názov tiež nie je oficiálny. Na mestskom 
úrade som sa dozvedela, čo sa traduje o tomto názve – že vraj niekto 
poslal pohľadnicu do tejto časti Vrútok a zo srandy do adresy napísal 
Mexiko, tak ju poslali do Mexica a mexická pošta ju zas poslala do 
Vrútok... 
Čínsky múr bol kedysi najdlhší panelový blok, jeho pomenovanie 
vzniklo na základe vonkajšej podobnosti. V tomto bloku nájdeme aj 
pohostinstvo Čína. 
Neďaleko Čínskeho múru je situovaná Jamajka. Dnes je to len 
názov práčvne, ale pred desiatimi rokmi sa tak volala aj reštaurácia. 
Majiteľ ju pravdepodobne pomenoval podľa filmu Hostinec Jamajka.



5 min od Jamajky a Čínskeho múru je rieka Jordán a penzión pom-
enovaný podľa nej. Jordán je malá rieka pretekajúca cez Priekopu a 
Vrútky, na jednom jej brehu stojí katolícky kostol z 15. stor.  Pôvod 
tohoto názvu súvisí pravdepodobne s ním.
Adria je pomerne tradičý názov pre zmrzlinu podobne ako Orient. 
Obidve vychádzajú z asociácií na tieto letné dovolenkové destinácie 
a tradíciu dobrej zmrzliny.
Habeš volali čsť, ktorá je dnes oficiálne nazvaná Kolónia Hviezda. 
Dôvod sa mi nepodarilo zistiť. 
Tento fenomén určte nekončí a v súčsnosti vzniká čraz viac takýchto 
názvov, inšpirovaných práve cudzími atraktívnymi destináciami,  
uvádzam ako príklad  podnik Santa fé. Je to pomerne nový country 
club, ktorý vznikol po roku 1989, situovaný je tiež v blízkosti 
železničej stanice.  Vzhľadom najviac zodpovedá svojmu názvu. 
Názov súvisí so zameraním klubu.   
Práca je motivovaná  ako záznam slovenského, aj keď svetovo 
znejúceho, názvoslovia, ktoré patrí ku  kultúrnemu dedičtvu danej 
lokality na Slovensku .           

 



World in Vrútky
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

video (4.48 min)



Zimný semester
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

inštalácia / video / kreslený comix 

štylizácia mojej osoby do polohy a podoby penguina (v 
každom človeku sa, skráva nejaké zviera..., ale ake?:)  z 
dôvodu charakterových podobností (naivita, dôverčivosť,....) 
+ ročného obdobia.  Materialové spracovanie – polystyrén 
– extrudovaný polystyrén, ako materiál momentálne veľmi 
často viditeľný z dôvodu zatepľovnia budov. Penguin má 
telo, ktoré mu je natoľko dobrou izoláciou, že sneh sa na ňom 
netopí, musí ho zo seba striasať, aj keď má  telesnú teplotu  
39 °C. 3D Pingu meral 158 cm a stál na kryhe s rozmermi 1m 
x 1m, čo je približný rozmer životného priestoru penguinov 
húfujúcich  sa v kolóniách, podobne ako  sa húfujú ľudia vo 
veľkomestách, kde tiež  často nemajú veľký životný priestor 
(prisťahovala som sa do Bratislavy a mala som podobný 
dojem). Ďalší znakom je uniformita, ktorá je charakteristická 
aj pre penguinov, aj pre ľudí vo veľkomeste.  K danému pro-
jektu bol nakreslený comix, a vytvorený videozáznam, ktorý 
bol zostrihaný pre potreby comixu do 3 min. verzie, podfar-
benej zostrihanou hudbou skupiny Penguin cafe orchestra.   
Pingu bol inštalovaný, za účasti otužilca Alexa 
v Bratislave,  na hladine jazera Veľký Draždiak 13.1.2007 .  
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zuzu pingu
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific, video ( 3 min. ) 

Každý má v sebe skryté zviera. Iba jedno? Ako kedy. ALEEEE 
ktoré? zimný semster  technika: inštalácia - 3 D objekt vo 
verejnom priestore (tučniak na kryhe s kufrom) + xerokópie 
vylepené v funkčne v kontexte na verejných miestach (s 
motívom tučniaka)  prezentácia na VŠVU: inštalácia: objekty, 
foto, video , comixová dokumentácia na faxovom papieri  
materiál: biely polystyrén, modrý extrudovaný polystyrén 
– styroform, xerokópie, faxový papier, obrázky, centropen, 
highlighter, lepiaca páska, lepidlo v tyčinke, lepidlo na  drevo 
45 P, epoxid,  kufor, karimatka s tepelnou fóliou, plyšové a 
umelohmotné hračky s motívom tučniaka  miesto inštalácie: 
Bratislava –  vodná hladina jazera Veľký draždiak, 10 m od 
brehu na strane  pri Antolskej nemocnici Funkcia: Projekt 
je realizovaný ako objekt pôsobiaci vo verejnom priestore, 
je určený pre všetkých, ktorý ho zaregistrujú - ako darček,  
vtipný viac menej absurdne pôsobiaci  objekt, neočakávané 
ozvláštnenie pohľadu na notoricky známe prostredie – 
príchod nového obyvateľa - moment príjemného prekvapenia 
vítaný – ide o 3 D zhmotnenie jednej určitej časti autorkiných 
predstáv  o sebe, čo ale nie je nutné  do detailov presne 
vedieť, aby sa dalo dielo „čítať“.  Nebude pôsobiť len na ľudí, 
ale pravdepodobne ho ako prvé zaregistrujú miestne labute 
a iné vtáky, ryby ...pingu zuzu 01 01 bude umiestnený na 
kryhe, ktorá bude ukotvená o dno. Pingu zuzu 01 01 nemá byť 
vernou kópiou žiadneho druhu tučniaka, je zjednodušeným 
objektom, v ktorom sa objavujú črty autorky (tie sa odrážajú 
aj v technickom spracovaní dokumentácii a spôsobe inštalácie 



práce). Mal byť pôvodne zhotovený vo fréze z modrého 
extrudovaného polystyrénu ako znak resp. model, no keďže 
to z finančných a časových dôvodov nebolo možné, bol 
vytvorený celkom inak, ručne odporovým drôtom z bieleho 
polystyrénu, čo zodpovedá naturelu autorky. Z modrého 
stryroformu frézou boli vytvorené 2 menšie modely (54 cm, 
84cm) – tie budú nainštalované ako 3D interpretácia  pop art 
práce  Alda Mondina: Penguins 1963-64. Materiál je priznaný 
a jeho výber priamo súvisí s námetom. Tučniak pri svojej 
telesnej teplote 39 C musí zo seba striasať sneh, keďže sneh 
sa na ňom vôbec neroztápa. Má teda veľmi silnú  tepelnú 
izoláciu od vonkajšieho prostredia.  Keď mu je však teplo, 
má dosť veľké problémy s ochladzovaním  - ochladzuje sa 
tak, že otvorí zobák, natiahne krídla a pierka dá čo najviac od 
tela.  Momentálne je výrazne pozorovateľný jav zatepľovania 
predovšetkým na sídliskách, používa sa naň práve polystyrén. 
Aj v blízkosti miesta kde bývam bolo zatepľovaných niekoľko 
budov a panelákov.  Keďže tento materiál voľne poletoval 
po okolí, stal sa predmetom môjho záujmu. Z poletujúceho 
odpadového  materiálu je zhotovená predovšetkým kryha ale 
aj časť pingu zuzu 01 01.                   

 





zuzu pingu
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific, video ( 3 min. ) 



zuzu pingu
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific, video ( 3 min. ) 



zuzu pingu
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific, video ( 3 min. ) 



zuzu pingu
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific, video ( 3 min. ) 



Comixová časť je na faxovom papieri, keďže slúži 
na prenos informácii, a to čo sa na ňom napíše  na 
jednej strane sveta sa môže objaviť v zápätí na 
úplne inej strane sveta (južná pologuľa – Antark-
tída  - západná pologuľa - Európa - Slovensko 
- Bratislava - Petržalka).  Marker je použitý lebo 
má určitý lesk pri použití na tento druh papiera 
podobne ako sa lesknú tučniaci, použité farby 
korešpondujú s použitým materiálom, obmedzila 
som ich na biely podklad, čierny marker, modrý,  
oranžový, ružový, zelený highlihter – podľa 
rozsahu použitia v 3D realizácii (biely polystyrén 
a modrý, oranžový, ružový, zelený extrudovaný 
polystyrén). Farba ich peria nie je náhodná, biela 
ich chráni vo vode (odlesk hladiny spôsobuje, 
že bielu farbu ťažko v mori vidieť)    čierna na 
súši  (priťahuje teplo...).      Venovanie: Prof. 
RNDr.Zdeněk Veselovský, CSc. (zomrel náhle 
24.11.2006), venoval sa aj štúdiu života tučniakov, 
bol 30 rokov riaditeľom pražskej zoo, ktorá sa 
stala vo svete významnou aj vďaka úspešnému 
chovu tučniaka Humbodltového. Vo svojej práci 
som pracovala aj s jeho dielom Tučňáci  zo série 
Zvířata celého světa   - 1 0. “Tučniaky sa objavujú 
v detských knihách  alebo filmoch obyčajne v 
spoločnosti ľadových medveďov či Eskimákov, 
pretože zoologické znalosti sa v tejto oblasti 
kultúry považujú za zbytočné.  Práve tu som si  
uvedomil, že tieto vtáky majú v sebe niečo, čo 
ľudí priťahuje a pôsobí im radosť. Preto si myslím, 
že by sme mali vedieť o nich čo najviac.“  ( Z. 
Veselovský)        



Výber námetu bol čiastočne ovplyvnený  názvom 
semestra a autorkinými osobnými sympatiami k 
zvieracej ríši a v tejto práci k živočíchovi  - ktorý 
bol nazvaný a videný prvý krát počas objavných 
plavieb okolo sveta v roku 1498. Svoje pomeno-
vanie dostal podľa výzoru – pen gwyn – vták s 
amputovanými krídalmi.       Semester je zimný 
a tučniak vo všeobecnom povedomí vyvoláva 
asociácie so zimou a snehom aj keď existujú aj 
druhy žijúce v subtropickom pásme pri teplotách 
40 stpňov celzia. Toto zviera vyvoláva smiech a 
svojím vzhľadom a pohybmi čiastočne pripomína 
človeka. Počas práce som sa snažila nájsť o nich, 
čo najviac informácii, zároveň som rozmýšľala, 
prečo sa objavujú v rôznych reklamách 
(Tento, Augmentin, Vivil, Trek sport...)  ako logá 
firiem( vydavateľstvo pinguin books, Linux...) 
samozrejme v produktoch pre deti (čokoládky, 
kindervajíčka, hračky plyšové, gumené...) a vo 
filmoch a rozprávkach (Happy feet, plastelínový 
seriál Pinguins, Putovanie tučniakov, Madagaskar, 
Toy story 2...) a osobne som DOŠLA K ZÁVERU: 
že sú zväčša pozitívnou návnadou pre konzu-
menta – milé, smiešne, dôverčivé, bezbranné, 
schopné prežiť veľkú zimu, udržujúce trvalé 
manželské zväzky, spoločenskí tvorovia  žijúci v 
kolóniách, stratili schopnosť lietať...tak pôsobia 
nemotorne...na pohladenie   spájajú sa teda vždy 
s niečím pozitívnym, jediný výrazne zlý tučniak, 
ktorého poznám sa objavil v Batmanovi.                   



V tejto práci ide skôr o ilúziu a rozpravkovú 
transformáciu mojich predstáv do reálneho  3D 
prostredia nachádzajúceho sa v blízkosti mo-
mentálneho prechodného bydliska (Bzovícka 20).   
Tučniak má 158 cm ako ja (v prehistorickom období 
skutočne žil predchodca tučniaka pachydyptes 
ponderosus, ktorý mal okolo 143- 162cm a Anthro-
pornis nordenskjoeldii, ktorý mal až okolo 170 
cm).  Ide o  zhmotnenie mojej predstavy seba ako 
tučniaka, ktorá vyústila zo sledu reálnych a nere-
álnych udalostí zachytených na comixe odvíjajú-
com sa počas mojej práce na  inštalácii tučniaka 
vyúsťujúci v príbehu do rozprávkovej predstavy 
mojej premeny na tučniaka, pričom 1 udalosť z 2 D 
comixu bude zhmotnená 3 D. Ide vlastne o príbe-
hový záznam práce počas semestra, ktorý vyústi 
do verejnej priestorovej komunikácie. Počas práce 
na tomto projekte sa udialo toľko neuveriteľných 
náhod, ktoré ma privádzali do zúfalstva, že len 
ich samotný záznam by stačil aj bez 3D realizácie. 
Keďže všetky pokusy o technické záznamy viac 
menej zlyhali prirodzene som siahla po ručnom 
spôsobe záznamu, ktorý sa mi pravdepodobne 
po dokončení tesne pred prieskumom stratí.                   
Inštalácia pôsobí dosť absurdne technickým 
spracovaní aj námetom, čo korešponduje s mojimi 
dojmami  na novom mieste, kde sa nachádzam. Po 
príchode na nové miesto má  človek rôzne stavy, 
môže sa v ňom hneď cítiť ako doma alebo  ako 
...tučniak v Bratislave na jazere. 



Tučniaky sú veľmi náročné na chov v novom im 
neprirodzenom prostredí, majú teplotný stres, 
potrebujú mať sterilné  prostredie, čistú nechlóro-
vanú vodu, dostatok miesta aby mohli plávať 
plnou rýchlosťou, morské ryby (sladkovodné 
spôsobujú slepo tu),  ... Autorka: má alergiu na 
baktérie, a náhle zmeny teplôt, doma používa 
nechlórovanú vodu zo studne a má dostatok 
miesta na chodenie plnou rýchlosťou ...od sladko-
vodných rýb neslepne.   BA prostredie je nevhodné 
pre život určitých druhov zvierat aj ľudí.       



zuzu pingu street art
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific















zuzu pingu ZOO Praha
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

foto, site specific





zuzu pingu ZOO Praha
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

foto, site specific



zuzu pingu home art
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific









zuzu pingu home art
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific



zuzu pingu MHD
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific











zuzu pingu MHD
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific



zuzu pingu vznik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce







zuzu pingu vznik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce



zuzu pingu vznik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce



zuzu pingu zánik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce



zuzu pingu zánik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce



žabie leto
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

video, foto, inštalácia, site specific











žabie leto
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

video, foto, inštalácia, site specific





žabie leto 
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

video





žabie leto 
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific







žabie leto 
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific





žabie leto 
(semestrálna práca)
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site specific



žabie leto 
(semestrálna práca)
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site specific







žabie leto 
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific





žabie leto 
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

site specific







žabie leto vznik
(semestrálna práca)
VŠVU 2007

proces práce





bloom
(maľba na stenu)
VŠVU 2009

maľba, hotel Bloom, Brusel



bloom
(maľba na stenu)
VŠVU 2009

maľba, hotel Bloom, Brusel







Bristol anima
(maľba na stenu)
VŠVU 2009

maľba, kresba, Bristol





Bristol anima
(maľba na stenu)
VŠVU 2009

maľba, kresba, Bristol



Bez názvu (natural born ČB)
2009

site specific, inštalácia

Bez názvu (natural born ČB)  - inštalácia, pozo-
stáva z xerokópií nalepených na steny po celom 
výstavnom priestore, komunikujú s ostatnými 
dielami. Súčasťou je malý ruský prenosný ČB 
televízorík, na ktorom je pustené zrnenie. 
Zobrazené zvieratá majú prirodzené čiernobiele 
sfarbenie. Názov odkazuje na film Natural born 
killers. Súčasťou inštalácie je aj velká dobravná 
značka osadená pred budovou galérie s textom 
Bez názvu 234m - slúži ako  vysunutý štítok 
práce, 3dalšie menšie sú  inštalované priamo v 
galérii a rovnako slúžia ako štítok.





Bez názvu (natural born ČB)
2009

site specific, inštalácia













Ó šaty...
2007

site specific, inštalácia







Ó šaty...
2007

site specific, inštalácia



Old school stolička
2008

objekt





Pink ateliér
2007

site specific





Pink ateliér
2007

site specific



Učiteľka Janečková
2005

site specific

Učiteľka Janečková 2005 – ČB foto, manipulovaná 
fotografia, vrstvenie, textové časti, rozvrh hodín, fotografie 
mojej osoby v rôznych pózach narúšajúce štandardnú 
pózu učiteľa.









Učiteľka Janečková
2005

site specific



Učiteľka Janečková
2005

site specific



Učiteľka Janečková
2005

site specific



Unisono
2006

pohľadnice, Bankog



Vinea
2008

design etikety



Vinea
2008

design etikety



Vinea
2008

design etikety



Bilboard
2003

objekt



Bilboard
2003

objekt



Bilboard
2003

objekt



Trash carpet
2004

koláž, inštalácia

Koberec zlepený z odpadu doneseného z chodníkov 
rôznych krajín, má byt kontrastom k slávnostnému 
červenému kobercu a zároveň reagovať na reálnu situáciu 
vo svete, kde sú chodníky naozaj čoraz častejšie tak posi-
ate odpadkami, že táto koláž vyzerá ako súvislý koberec, 
ktorého vzorku vytvárajú najčastejšie odhodené obaly...



Trash carpet
2004

koláž, inštalácia



Trash carpet
2004

koláž, inštalácia



Time specific identita
1979 - 2009

koláž, foto























Time specific identita
1979 - 2009

koláž, foto



Time specific identita
1979 - 2009

koláž, foto



Time image person
2003

výtvarný environment, diplomová práca

Time Image Person  2004 – diplomová práca - výtvarný 
environment – pracujúci predovšetkým s fenoménom oba-
lov a obalovania....kľúčové pojmy – čas, image, osobnosť, 
telo ako obal, obal ako fikcia, lepenie,  spotrebná potrebná 
slepota . Tvorý ho viac ako 20 projektov, z hľadiska tech-
nológie pracujem napr. so slovníkom J. Geržovej – Slovník 
výtvarných smerov 20. st. a v praktickej realizácii používam 
všetky smery a techniky ktoré uvádza, najviditelnejšie 
arte povera, site specific, procesuálne umenie, umenie 
z odpadu, environment, inštalácia, videoart (mail art, 
autorská kniha - textová časť  = koncipovaná ako príloha 
69 st., hlavná časť = obrazová časť - 300 str. xero = farebné 
papiere, fólie, pauzák, lamináty...foto, kresby... – väzba: 
diplomová práca bola lepená lepiacimi páskami rôznych 
farieb, výsledkom bol dojem nekončiaceho sa vrstvenia, 
všetko so všetkým súvisí, lepivý element považujem v 
práci za to, čo prepája praktickú a teoretickú časť  - keďže 
som uviedla, že v doliepaní budem naďalej pokračovať – 1 
verzia teoretickej časti bola vytlačená na modrom papiery 
– dôvod: komplementarita – optický klam, pribalené boli 
ružové okuliare pre verziu vytlačenú na bielom papieri, 
ďalej boli pribalené napr. škoricové žuvačky, celá práca 
bola starostlivo zabalená v niekoľkých obaloch a previ-
azaná mašľou a bola myslená predovšetkým ako darček, 
pričom vedúci diplomovej práce dostal polovicu obrazovej 
prílohy a oponent druhú časť---ak chceli hodnotiť 
diplomovú prácu, bolo potrebné aby spolu komunikovali..
pribalené boli aj pohľadnice a poštové známky, určné na 
zaslanie hodnotenia autorke , tvorbu diplomovej práce 



som si naozaj užívala, a tak bolo  zámerom aby si aj 
recipienti tejto práce jej čítanie užívali aspoň tak, ako som 
si ja užívala jej tvorbu) copy art,  kumulácia, apropriácia, 
nevyhýbam sa ani maľbe, soche, grafike, kresbe... pre 
vlastné potreby som si vytvorila nový pojem - signizmus 
= signovanie diel)  projekt slúžil z didaktického hľadiska 
ako výučbová názorná pomôcka), projekt bol interaktívny, 
vznikol a bol inštalovaný postupne v priebehu 2 rokov v 
rôznych častiach sveta (New York, Utah, Los Angels, Brat-
islava, Martin, Banská Bystrica, Martin, Zvolen, Makarska 
riviera...) najviac bol kumulovaný a viditeľný v chodbových 
priestoroch UMB KVU, kde vznikla ulica Walk of Fake, a 
kde bol projekt neskôr aj prezentovaný ako diplomová 
práca – jeho najviditelnejšia časť – projekt „vírus Joe“ (ná-
zov súvisel s filmom Limonádový Joe – vo videách Jedenie  
a Obliekanie som pracovala s  farebnými filtrami – ružovým 
a modrým) bol realizovaný formou postupného obliepania 
priestorov katedry (používala som rôzne obaly od rôznych 
produktov, lepila som priesvitnou lepiacou páskou – jej 
zvuk sa stal signifikantný pre celý tento projek a počas 
prezentácie bol púšťaný ako soundtrack) akoby ju napadol 
vírus – do role vírusu som sa štylizovala  ja ( jeho vznik 
bol datovaný dňom môjho narodenia – oficiálny právne 
overiteľný dôkaz existencie)  vírus vzbudzoval tradičné 
otázky, či je umenie viac záležitosťou dobre technicky 
zvládnutej výslednej realizácie alebo myslenia, alebo ...,  s 
cieľom vyjadriť osobný pocit radosti z tvorenia,   teoretická 
časť práce obsahovala viac druhov mojich životopisov, 
jedným z nich bol napr. životopis obliekania, táto práca v 
sebe kumuluje v podstate všetko, čo som doteraz vytvorila 
od detstva – je možné ju vnímať ako portfólio.       



Time image person
2003

výtvarný environment, diplomová práca






