
 

Predstavujeme úspešných Senčanov... 

Naša škola už vychovala mnoho významných a úspešných ľudí. Jedným z nich  je aj 

akademická maliarka Jitka Bezúrová, ktorú sme oslovili, aby nám o sebe niečo 

prezradila. 

1. Ako dlho sa už venujete umeniu? 

Umeniu som sa začala venovať už ako dieťa na základnej umeleckej škole a doteraz ma to 

neprestalo baviť. 

 

2.Ako si spomínate na svoje školské roky na našom gymnáziu? 

Bavili ma najmä humanitné predmety, dejepis, slovenčina a literatúra. Počas celého štúdia 

som sa sústredila na to, že chcem isť študovať výtvarné umenie a v tom čase som už 

publikovala poéziu. Taktiež som stále navštevovala ZUŠ. 

 

3.Vieme, že ste akademická maliarka. Na ktorej vysokej škole ste študovali? 

Študovala som na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Brunovského, 

jedného z najuznávanejších slovenských grafikov. 

 

4.Aby sme sa teda vrátili k vašej práci. Akému umeleckému smeru sa venujete? 

Na začiatku svojej tvorby som sa venovala grafickým technikám – litografia, lept, suchá ihla 

a tiež ilustrácii. Postupom času som sa začala viac venovať olejomaľbe a akvarelu. 

 

5.Venujete sa okrem maľby aj inému druhu umenia? 

Stále sa venujem aj poézií, svoje diela som publikovala v rôznych časopisoch ( Literárny 

týždenník, Romboit a.i.) a vydala som básnickú zbierku Svetlo (1999) s vlastnými ilustráciami 

vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. 

 

6.Čo vás inšpiruje pri tvorbe diel? 

Mňa inšpiruje celý život ktorý prežívam, v ňom si nachádzam inšpiráciu. Ďalšími hlavnými 

inšpiráciami sú pre mňa príroda, literatúra, poézia... 

 

7.Máte nejaký vzor, čo sa umenia týka? 

Bolo pekné, keď som si ako dieťa kúpila knižku ilustrovanú Albínom Brunovským, ktorý sa mi 

stal vzorom. Neskôr som zistila, že učí na vysokej škole, na ktorú som chcela ísť študovať 

a keď som uňho začala študovať, splnilo sa mi prianie. 

 

8.Vaše diela sa ocitli na mnohých výstavách. Môžete nám o niektorých bližšie 

povedať? 

Významná pre mňa bola napríklad výstava v Slovenskom inštitúte v Ríme, ktorá sa konala 

na počesť osemdesiatych narodenín kardinála Tomka, ktorý v Ríme pôsobí. Mnohé domáce 

výstavy boli pre mňa tiež zaujímavé, prvú väčšiu som mala v Senci a po mnohých rokoch 



som výstavu opäť mala v Senci až minulý rok. Na spoločných výstavách som sa zúčastnila 

po celej Európe a aj na iných kontinentoch. 

 

9.Momentálne vediete vlastnú základnú umeleckú školu. Čo vás viedlo k rozhodnutiu 

zriadiť ju? 

Už pred tým som učila a chcela som odovzdať svoje skúsenosti deťom, lebo ja som mala 

v živote šťastie na ľudí, ktorý ma posunuli dopredu. Preto chcem aj ja pomôcť. Tiež si 

myslím, že je v dnešnej dobe dôležité výtvarne sa vzdelávať.  

 

10.Čo považujete za svoj doterajší najväčší úspech? 

Akosi svoj život nehodnotím na úspechy a neúspechy, ale celý svoj život pokladám za môj 

najväčší úspech, keďže sa môžem venovať tomu, čo ma baví. 

 

11.Aké máte vyhliadky do budúcnosti? 

Teším sa, že ešte stále viem objavovať nové inšpirácie, že človek môže aj po dlhej dobe 

tvorby prichádzať na nové nápady a techniky. Teším sa na ďalšie výstavy, na deti v ZUŠ 

a na ich tvorbu. 

 

12. Čo by ste odkázali našim študentom, ktorý začínajú rozvíjať svoj umelecký 

talent? 

Rady je najťažšie dávať. Človek sa najviac naučí od svojich kolegov, spolužiakov a tým, že 

počúva nielen chválu, ale aj kritiku. Avšak, hlavná rada je čo najviac spoznávať iných 

autorov, či už starých alebo nových, veľa čítať, navštevovať výstavy a nerobiť niečo len na 

efekt, ale z presvedčenia a s citovým zaujatím. 

 

Ďakujem za rozhovor. 

 

 

 Dominika Bognárová I.A 

 

 


