
Máš umelecké črevo? 

Téma ročníka 2017/2018: Identita 

Máš umelecké črevo? Je názov súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií, ktorí 

sa zaujímajú o výtvarné umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike. Od 

roku 2012 je súčasťou sprievodných podujatí k prestížnej Cene Jindřicha 

Chalupeckého a počet účastníkov z tamojších škôl, ako aj participujúcich inštitúcií, 

neustále narastá. Preto sa usporiadatelia rozhodli rozšíriť pole pôsobnosti a od roku 

2016 sa jej spoluorganizátormi stali Slovenská národná galéria a významné inštitúcie 

ďalších susedných krajín, čím súťaž nadobúda medzinárodný charakter. V tomto roku 

na nej participujú aj Ludwig Múzeum v Budapešti, Staatliche Kunstammlungen 

v Drážďanoch a Muzeum Wspołczesne vo Wrocłave. 

Súťaž je určená všetkým žiakom stredných škôl a gymnázií. Nie je preto potrebné, 

aby účastníci mali za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Jedným 

z cieľov súťaže je práve podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností 

a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam. Na prvý 

pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je, prihlásiť sa ako autorský tím (min. 2 

osoby). Jediným ďalším obmedzením je téma, s ktorou sa ale môže voľne pracovať – 

spôsobom umeleckého vyjadrenia sa medze nekladú. Cieľom súťaže je ponúknuť 

študentom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s 

prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách. Popri tom tiež poskytnúť 

priestor pre ich záujmy, diskusiu o vlastných názoroch alebo len možnosť vyskúšať si 

tímovú prácu na celoročnom projekte. Hlavnou myšlienkou súťaže sa tak stáva 

predstavenie súčasného umenia ako prostriedku pre objavovanie nových súvislostí 

sveta okolo nás a možno aj v nás. 

Tento rok bola témou súťaže Identita. Téma je veľmi aktuálna a ponúka možnosť 

zamyslieť sa nad jej rôznymi významami a podobami v čo najširších súvislostiach. 

Téma Identita sa so svetom umenia bezprostredne spája už od prvopočiatkov. Identita 

mnohých umelcov minulosti je pre nás neznáma, ešte aj dnes ju niektorí zámerne 

skrývajú a tvoria pod pseudonymom. No predovšetkým moderné a súčasné umenie 

neraz poukazuje na problémy, ktoré s identitou súvisia. Či už je to konflikt identity 

jedinca a spoločnosti alebo rodová otázka. Je identita vopred daná alebo ju tvoríme 

my sami? Dá sa formovať aj identita miesta? Môže 

umenie pomáhať pri vyrovnávaní sa s vlastnou identitou? 

 

Našu školu v súťaži reprezentovali Mária Pluhárová a Petra Miklášová, ktoré sa so 

svojim dielom zúčastnili semifinále v Bratislave. 


