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Sny sa nemajú 
prezrádzať. 
Narušilo by sa 
kúzlo, vďaka 
ktorému sa plnia.

SARAH AVNI:
Umenie je beh na dlhé  
trate, vo svete často oceňované  
až po smrti samotného  
umelca

„Sarah Avni je idealistka a perfekcionistka, romantička a realistka  
s hlavou v oblakoch a nohami pevne na zemi, aj keď moja výška tomu 
nenasvedčuje a aj napriek tomu, že sa pohybujem vo svete umenia," 
prezradila o sebe maliarka Sarah Avni. Rodáčka z Čadce, ktorá 
vyrastala na Kysuciach, študovala v Čechách a momentálne  
žije v Bratislave.
 
Silvia Kajanková
Snímky archív Sarah Avni

Uvádzate, že ste vo svojich 14 
rokoch  odišli z domu, aby ste si 
splnili svoj sen. Podarilo sa?
Sčasti. Umenie je beh na dlhé 
trate, vo svete paradoxne často 
oceňovanejšie až po smrti sa-
motného umelca. V praxi sú od-
menení tí najschopnejší a naj-
vytrvalejší, tí, ktorí robia niečo 
iné, možno šokujúce, možno až 
dekoratívne pekné, ale proste 
iné. Marketing prenikol už aj do 
umeleckých sfér. 

Čo bolo pre vás na tejto ceste 
najnáročnejšie a čo naopak, naj-
krajšie?
Prekvapilo ma mnoho vecí. Ako 
som spomenula, miera marke-
tingu, to, že meno musí byť po-
jem - značka, že sa nedá odde-
liť meno od diela, pretože to ho 
často predáva, bez ohľadu na 
jeho kvalitu. Prekvapila ma istá 
miera korupcie vo svete umenia 
a  kopírovanie diel či nápadov. 
Dnes je veľmi jednoduché nájsť 
si na internete množstvo diel 
zahraničných umelcov a  pros-
te ich úplne či čiastočne skopí-
rovať. V prípade hobby umelcov 
je to kompliment, smutné ale je, 
keď takto postupujú profi umel-
ci. Z dlhodobého hľadiska sa ta-
kýto podvod prejaví napríklad 
tým, že plagiátorove diela ne-
stúpajú na cene, pretože v  za-
hraničí takýto umelci nemajú 
v  prvotriednych galériách šan-
cu. Pôvodnosť je vo svete ume-
nia vysoko cenená hodnota.

Pozitívne je, že mnohí ľu-
dia na to dokážu prísť vedome 
či intuitívne. Stačí si napríklad 
zadať meno umelca do go-
oglu, v  prípade, že vám vyho-
dí množstvo stránok v rôznych 
jazykoch, je to dobrá správa, 
o  daného umelca je záujem aj 
v zahraničí, vaša investícia má 
šancu na rast.

Kto vo vás objavil výtvarný ta-
lent? 
Bolo to viac ľudí. V prvom rade 
moja mama, ktorá mi dala ob-
rovskú dôveru a  dovolila mi 
v 14 rokoch opustiť domov a ísť 
študovať umenie. Boli to učiteľ-
ky na základnej škole, predo-
všetkým pani Fľašíková a  uči-
teľka z  ľudovej školy Slávka. 
A  tiež moji spolužiaci zo zá-
kladnej školy. To boli tí ľudia, 
ktorí mi fandili v  rozhodujúcej 
etape dospievania a  rozhodo-
vania sa, či pôjdem umeleckou 
cestou.

Ak by ste mali popísať svoje ob-
razy našim čitateľom, ktoré slo-
vá by ste použili?

Moje diela sú mimoriadne pozi-
tívne a je to na prvý pohľad vi-
dieť. Nie som typ umelca, kto-
rý sa tvorbou potrebuje dostať 
zo splínu alebo ju používa ako 
svoju osobnú terapiu na nejaký 
druh depresie. Tvorím iba keď 
som pozitívne naladená. Som 
presvedčená, že pozitívna ener-
gia sa prenáša do diela a ovplyv-
ňuje celkovú náladu priestoru, 
v ktorom je zavesené. Rada po-
zorujem nových majiteľov obra-
zu, ako okolo neho chodia, keď 
si ho zavesia, ako im po chví-
li rozžiari nielen priestor, ale aj 
oči. Tieto momenty milujem.

Čím sú vaše diela charakteris-
tické?
Prakticky vždy pracujem so 
symbolikou. Kedysi som často 
maľovala ženy a  ženy matky, 
postupne som to redukovala 
na podstatu ženy a  zostala mi 
z  toho ruža ako symbol ženy. 

Takéto diela sú mimoriadne 
vhodné na vyváženie priesto-
ru, v ktorom je priveľa mužskej 
energie.

Čo pre vás maľovanie znamená 
a čo vás na ňom najviac baví?
Je to sloboda, akú si človek do-
káže ťažko predstaviť. Ako 
umelcovi vám ľudia akosi pod-
vedome tolerujú životný štýl, 
vyjadrovanie, obliekanie, názo-
ry. Ak im to aj prekáža, nekon-
frontujú vás, len mávnu rukou. 
A  najviac ma okrem tejto slo-
body baví možnosť rozvíjať sa 
nielen technicky ako umelec, 
ale aj vnútorne ako človek. Vďa-
ka môjmu povolaniu stretávam 
množstvo zaujímavých ľudí, 
osobností, štátnikov, podnika-
teľov, umelcov...

Spomínate si na svoj prvý obraz, 
ktorý ste mali možnosť vystavo-
vať? Aký to bol pocit?

Bolo to presne šesťdesiat po-
citov. Ten obraz totiž nebol iba 
jeden, ale mala som veľkú expo-
zíciu šesťdesiatich diel v  špič-
kovej slovenskej galérii SPP. 
Tesne pred vernisážou som pre 
prípravy a dolaďovanie detailov 
takmer nespala. V  deň otvore-
nia sa dostavila obrovská radosť 
a kvantum novej inšpirácie. 

Kde všade ste vystavovali a kto-
rá z výstav vám utkvela najviac 
v pamäti?
Tých miest bolo dosť. Veľkou 
poctou pre mňa bola napríklad 
možnosť vystavovať v  prezi-
dentskom paláci v Bratislave za 
účasti pána prezidenta, ale aj 
výstava v centre Viedne. Veľmi 

emotívna bola pre mňa výsta-
va v Galérii Harfa v Prahe. Ale 
nielen výstavy sú to, čo umelec 
drží v pamäti. Osobne ma veľ-
mi potešilo aj uznanie zo za-
hraničia, keď práve môj návrh 
oficiálnej poštovej známky pri 
príležitosti MS vo futbale bol 
tým víťazným v  rebríčku TOP 
10 najzaujímavejších športo-
vých známok sveta roku 2010. 
Zo zahraničia sa paradoxne do-
stáva väčšieho, často nemedia-
lizovaného uznania nielen mla-
dým umelcom, ale aj textilným 
či interiérovým dizajnérom ale-
bo architektom. Naposledy mi 
kamarátka poslala zahranič-
ný článok z  medzinárodného 
kultúrneho portálu thecultu-
retrip.com, kde som sa odrazu 
našla v  rebríčku desiatich slo-
venských umelcov, ktorých sa 
„oplatí poznať“, a to hneď za Al-
bínom Brunovským. To sú mo-
menty, na ktoré sa nezabúda.

Ďalšou vašou zaujímavosťou je, 
že vašim objektom sú i Google 

mapy. Ako vznikol tento nápad?
Je to nápad z detstva, keď som 
cestovala prstom po mape 
a  predstavovala si, aké to tam 
je. Neskôr, keď som vytvori-
la špeciálnu reliéfnu techniku, 
začala som maľovať ulice pod-
ľa Google maps. Tie vytvárajú 
nádherné obrazce. Farebnosť 
a ostatné prvky na nich ako na-
príklad figúry, majú vytvoriť at-
mosféru mesta. Teda táto časť 
je len môj subjektívny dojem. 
Tieto diela pôsobia na prvý po-
hľad ako abstrakcie, pri druhom 
objavíte mesto. Ak ho pozná-
me, naše podvedomie nám za-
čne premietať vlastné zážitky 
a dojmy a presne o to pri tých-
to dielach ide. Preto som túto 
kolekciu nazvala „Cesta okolo 
sveta“ a priebežne v nej pribú-
dajú destinácie.

Aké sú plusy a mínusy úspešnej 
a mladej výtvarnej umelkyne?
Ako optimistka vnímam svo-
je slabé stránky ako plusy, kto-
ré mi v  konečnom dôsledku 
pomáhajú. Som tvrdohlavá, pa-
novačná a cieľavedomá. Na po-
zitívne sa opýtajte ľudí, ktorí 
ma osobne poznajú. 

A sny? 
Sny sa nemajú prezrádzať. Na-
rušilo by sa kúzlo, vďaka ktoré-
mu sa plnia.

Ďalšie plány do budúcnosti?
Rozvíjať kolekciu „Cesta okolo 
sveta“ a zaznačovať si do vlast-
nej mapy miesta mojich zahra-
ničných výstav. <


