
Veronika Rónaiová - NÁVRATY A VÍZIE 
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Veronika Rónaiová (*1951) v priestoroch Oravskej galérie na autorskej výstave s názvom 

Návraty a vízie predstavuje jedno nové režijné komponovanie – priesečníkový remake svojich príbehov 

a formátov s ohľadom na genia loci daného priestoru.  

Infiltrovaním starších výstavných sekvencií do nových scén autorka nastavuje potrebné zrkadlo 

už vyšľapanej cesty a vykresľuje a načrtáva aj nové vízie. Nerozdeľuje v duchu moderny či 

postmoderny, ale akceptuje to, čo je simultánne predmoderné, súčasné k moderne, a takto v podstate 

teda transmoderné. Tento postoj jej tak umožňuje skúmať problematiku pravdy a básnickej metafory, pri 

ktorej námety toho najvšednejšieho pôvodu môžu v takom prípade evokovať duchovno, ba až sakrálno. 

Samotná výstava sa v tomto procese stáva priestorovým autoportrétom – metaforickým prístavom 

i mediálnym rozhraním medzi autorkinou mysľou a divákmi.  

Maliarske pole tu už nie je tradičnou obrazovou plochou, ale citlivou vrstvou, neustálym 

prekrývaním tém a ich fragmentov, ale aj mediálnym vrstvením (od komponovania obrazu 

k inscenovaniu a deinštalácii obrazového sveta). Identifikačným znakom tvorby Veroniky Rónaiovej je 

mutujúci maliarsky kód. Obsahuje pamäťové stopy, odlišné prístupy a rukopisy, kúzlo prvotného 

fotorealistického figurálneho obrazu a jeho pretavenie na osobný archív, depozit, art-banku základných 

ideí a opakovaných príbehov.  

Autorkin maliarsky monológ sa odohráva v rámci „sociálnej sondy“ a rozhovoru, kedy na svoje 

intímne územie necháva Rónaiová vstúpiť aj iných umelcov. Hovoríme tu o akejsi kreatívnej kultúre. 

Tak nazýva novú kultúrnu paradigmu Dussel. Táto kultúra nie je prázdnou globalizovanou jednotou, ale 

skôr trans-modernou pluriverzalitou/diverzitou (s mnohými univerzálnosťami); upozorňuje, že proces 



prerušenia vzájomného dialógu, popierania jeho dôležitosti, podobne ako hodnoty iných kultúr nakoniec 

zadusia našu ľudskosť.  

Veronika Rónaiová je umelkyňa, ktorej primárne vyjadrovacie médium je tak maľba s kresbou, 

ako aj konceptuálne ladená inštalácia a práca s archívom. Zatiaľ čo prvých cca dvadsať rokov svojej 

tvorby sa venovala fotorealisticky ladeným obrazom raz s civilnými, inokedy so symbolickými 

presahmi, od druhej polovice deväťdesiatych rokov vykročila mimo svet vymedzený iba na maliarske 

plátno a začala pracovať nielen s priestorom galérie, ale tiež s časopriestorom svojich skorších motívov. 

Ak už v obrazoch z neskorých 80. rokov sa objevuje princíp koláže, zatiaľ však uplatňovaný vo vnútri 

obrazu, o desať rokov neskôr sa autorka vrhá aj do akéhosi „rozšíreného poľa“ maľby a kresby a svoje 

motívy začína duplikovať, replikovať, vrstviť a reinterpretovať v médiu kresby ceruzou či dokonca 

v mnohovrstevnatom prekresľovaní cez kopírovací papier. S každou ďalšou výstavou potom  pracuje 

autorka komplexnejšie ako s celkovou inštaláciou, ako s jedným uceleným umeleckým dielom, ktorého 

významy sa rozohrávajú v celku interakcie jednotlivých „exponátov,“ komponentov výstavy. Rovnako 

tak, ako si „vypožičiava“ autorka svoje skoršie motívy, aby ich dávala do nových kontextov, cituje 

i niektorých klasikov (napr. motív Berniniho Sv. Terezy v extáze sa v jednom období objavuje na 

desiatkach kresieb), neskôr komponuje niekoľko výstav s názvom „Sociálna sonda,“ kde skúma na 

základe zapožičaných exponátov vzťahy  medzi umelcami, s ktorými ju spájajú najrôznejšie väzby – 

najbližšia rodina, učitelia, priatelia, študenti, umeleckí kolegovia...V posledných rokoch sa Rónaiová  

tiež vysporiadavala s umeleckým odkazom svojho otca, Juliána Fila; najskôr niektoré obrazy a skice 

tohto slovenského popartistu prefotografovala a maliarsky intervenovala do tlačí na plátno, neskôr 

zasahuje aj do niektorých jeho originálnych diel. Takisto vyzýva niektorých svojich umeleckých 

kolegov k podobným zásahom, prípadne dotvára ich diela. V diele Veroniky Rónaiovej se tak stretáva 

mnoho vizuálnych motívov: okrem vyššie spomenutých je to tiež realita masmédií a konzumerizmu – 

nie je to však pop-art tak, ako s ním pracovali -umelci v 50. a 60. rokoch, kedy konzum viac-menej 

nekriticky obdivovali. Rónaiová skôr zasadzuje staré motívy do novej, tak trochu absurdnej reality: 

maliarsky umelecký manifest je deklarovaný vizuálnou rétorikou billboardov, Vermeerova čitateľka 

študuje podrobne účtenku z Tesca, mladí účastníci reality show sú konfrontovaní so súčasným umením, 

rovnako ako sú ním fascinované „Avion ladies“ z obrazu z poslednej doby. Stupiditu postkomunistickej 

masmediálnej a konzumnej reality umelkyňa odhaľuje nie prvoplánovo, ale skôr subtílne a 

v zaujímavom kontraste k vysokému alebo súčasnému umeniu, genderovým otázkam, nacionalizmu, 

politike a situácii vo svete, atď. Ak by sme mohli charakterizovať Rónaiovej dielo v kocke, bol by to 

princíp vrstvenia, recyklácie motívov, ich neustála rekontextualizácia, reinterpretácia, trochu ako DJ, 

ktorý na seba vrství slučky pár motívov, ktorých výsledkom je chorál.  

Veronika Rónaiová vedie ateliér maľby KPVU  TU v Trnave, konkrétne vyučuje maľbu na oddelení 

Animácie výtvarného umenia.  

MgA. et Mgr. Barbora Lungová, maliarka, príležitostná kurátorka a vyučujúca na katedre teórií FaVU 

VUT v Brne.  


