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„Život je najmä o radosti...“
Jubilujúci	výtvarník	a	ilustrátor,	ale	aj	hudobník	Martin	Kellenberger	(narodil	sa	11.	októbra	
1957	v	Bratislave)	študoval	na	Katedre	výtvarnej	výchovy	Pedagogickej	fakulty	UK	v	Trnave	u	
Ľudovíta	Hološku	a	Alexandra	Viku.	Do	roku	1982	bol	výtvarným	redaktorom	vo	vydavateľstve	
Tatran,	neskôr	do	roku	1992	vo	vydavateľstve	Mladé	letá.	Dvanásť	rokov	vyučoval	na	výtvarnom	
oddelení	Fakulty	architektúry	STU.	V	súčasnosti	žije	v	Bratislave,	venuje	sa	voľnej	tvorbe,	ilustrácii,	
grafike,	maľbe	a	animovanému	filmu.	Každé	stretnutie	s	ním,	ktoré	sa	podarí	pretaviť	aspoň	do	
niekoľkominútového	rozhovoru	pri	káve,	je	ešte	osviežujúcejšie	a	životabudičskejšie	ako	tento	
nápoj.	Pochopíte	to	isto	aj	z	tohto	rozhovoru.

Text: Maroš M. Bančej a Igor Válek | Foto: autori a archív M. Kellenbergera

n	Nedávno ste oslávili okrúhle ju-
bileum. Niekto pri podobných prí-
ležitostiach bilancuje uplynulé ro- 
ky. Ako je to vo vašom prípade?

Nie	som	typ,	ktorý	by	začal	neja-
ko	 vážne	 pozerať	 naspäť	 a	 hodno-
tiť	 svoj	doterajší	život.	Skôr	si	 s	ro-
dinou	 a	 blízkymi	 priateľmi	 pospo-
míname	na	pekné	zážitky,	trebárs	sa	
aj	zasmejeme	na	veselých	príhodách	
či	trapasoch,	ktoré	z	odstupu	rokov	
už	 stratili	 tú	 príchuť	 vážnosti.	 Viac	
však	ako	spomienky	ma	bavia	plány.	
Teším	sa	na	maľovanie,	nové	knihy,	
ktoré	sa	mi	ako	 ilustrátorovi	dosta-
nú	do	rúk,	mám	radosť	z	pripravo-
vaných	výstav.	Možno	je	to	už	trochu	
klišé,	ale	pozitívne	myslenie	skutoč-

(Optimistický jubilant Martin Kellenberger miluje Slovensko)

ne	robí	život	krajším.	No	a	ja	verím,	
že	život	je	najmä	o	radosti.	Radosti	
z	rodiny,	priateľov,	z	práce,	ktorá	vás	
baví,	z	dobrých	ľudí	okolo.	

n	Ako si maliar a zároveň ilustrá-
tor volí momentálny objekt svojej 
tvorby? 

Život	často	prinesie	to,	že	človek	
má	nápady	a	nemôže	maľovať,	lebo	
má	 iné	 povinnosti.	 A	 naopak.	 Má	
čas	 na	maľbu	 a	 nápady	 nie	 sú	 do-
statočne	 zrelé.	 Múza	 je	 totiž	 často	
veľmi	 plachá.	Dôležité	 je	 udržiavať	
sa	 takpovediac	 v	 umeleckej	 kondí-
cii,	mať	dostatok	energie,	keď	príde	
ten	nápad.	Poviem	to	na	príklade.	U	
mňa	platí	to,	že	keď	dostanem	kniž-
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ku	na	ilustrovanie,	tak	je	tam	nejaký	
konečný	 termín,	ako	 sa	 zvykne	ho-
voriť	„deadline“,	a	ja	si	musím	roz-
vrhnúť	 čas,	 lebo	 knižka	 je	 náročná	
vec.	Kým	to	prečítaš	a	urobíš	si	po-
známky,	 tak	 to	 chvíľku	potrvá.	Ob-
čas	sa	ma	prekvapene	niekto	spýta:	
„Ty	tak	podrobne	čítaš	knižku,	kto-
rú	ideš	ilustrovať?“	Tak	mu	úprimne	
poviem,	že	u	mňa	to	bez	toho	nejde.	
Pri	čítaní	si	robím	poznámky,	aké	sú	
tam	napríklad	zvieratká,	či	je	chlap-
ček	blondín	a	dievčatko	čiernovlás-

ka,	no	a	potom	si	môžeš	domyslieť	
ďalšie	veci	a	pustiť	fantáziu	na	špa-
cír.	Skrátka,	knižka	 je	 rehoľa	a	aby	
som	 tie	 knihy	mohol	 robiť,	musím	
robiť	aj	voľné	veci.	Sú	to	spojené	ná-
doby	a	keď	robím	na	jednej,	v	duchu	
sa	už	pripravujem	na	druhú.	

n	Aký máte vzťah k Slovensku ako 
výtvarník, ilustrátor aj ako hudob-
ník?

Milujem	Slovensko,	 krajinu,	 kde	
som	sa	narodil,	kde	som	zažíval	prvé	
lásky	ľudské	aj	umelecké,	kde	som	za-
čal	tvoriť	a	hľadať	svoju	cestu	v	tvor-
be.	Poznám	na	Slovensku	veľa	nád-
herných	kútov.	Maľoval	som	v	Ban- 
skej	 Štiavnici,	 na	 Kysuciach	 alebo	
na	 Skalke	 pri	 Trenčíne	 a	 všelikde	
inde.	Ale	môjmu	srdcu	najbližšie	je	
mestečko	 Modra.	 Strážia	 ho	 Malé	
Karpaty	 a	 vinohrady,	 je	 plné	 dob-
rých	ľudí	a	vynikajúceho	vína.	Mám	
tam	 veľa	 priateľov	 a	 keď	 potrebu-
jem	dobiť	baterky	–	je	Modra	na	to	
ako	 stvorená.	Keď	 sa	 človek	pozrie	
na	slovenské	ľudové	umenie,	na	fol-
klór,	na	kroje,	tak	má	z	čoho	čerpať	
po	 celý	 život.	 Samozrejme,	 že	 som	
maľoval	 aj	 v	 zahraničí.	 V	Nemec-
ku,	Francúzsku,	Austrálii	a	všelikde	
inde.	Maliar	sa	musí	porozhliadnuť	

byť.	 Panoráma	 hradu	 dostala	 sil-
nú	konkurenciu.	Práve	toho	hradu,	
ktorý	často	maľujem.	Napríklad	na	
jednej	maľbe	 je	 hrad	 biely.	On	 to-
tiž	 nevyzeral	 vždy	 tak,	 ako	 teraz.	
Chcel	 som	 vyjadriť	 ten	 pocit,	 vní-
manie	minulosti.	Naznačil	som	rôz-
ne	 štýly,	 rôzne	 doby.	 Aj	 súčasnosť,	 
v	ktorej	sa	hrad	ocitol	spolu	s	nami.	
Ani	 vzduch	 už	 nie	 je	 len	 prázdno-
ta,	sú	v	ňom	vlny,	signály,	siločiary,	
nebo	máme	prebádané,	vesmír	tiež,	
takže	 hrad	 sa	 nachádza	 uprostred	
nášho	 poznania,	 nášho	 búrlivého	
života	 a	 najmä	 búrlivého	 „mobilo-
vania“.	Éterom	idú	naše	telefonáty,	
príbehy,	ktoré	si	rozprávame,	oblo-
hu	križujú	nebeské	telesá	a	lietadlá.	
Každý	z	nás	vysiela	niečo	iné,	zbiera	
sa	to,	križuje	a	hrad	neochvejne	sto-
jí.	Je	už	biely,	ale	má	pestrú	pamäť.	
Janko	Smrek	má	krásnu	báseň	o	na-
šom	starom	hrade.	Ilustroval	som	ju	
v	knižke,	ktorú	sme	urobili	s	básni-

kom	Štefanom	Moravčíkom	ako	poc- 
tu	nášmu	mestu.	Volá	sa	Chcete	vi-
dieť	Zlatú	Bratislavu?

n	Viem, že pre vás je jednou z naj-
dôležitejších vecí rodinné zázemie. 

Zázemie	je	pre	mňa	veľmi	dôležité,	
tvorí	ho,	pochopiteľne,	moja	najbliž-
šia	rodina,	ale	aj	priatelia,	kamará-
ti,	kolegovia.	Mám	rád	ľudí,	ale	sú- 
časťou	môjho	zázemia	je	určitým	spô- 
sobom	aj	veľký	kultúrny	odkaz	ľud-

po	 svete,	 aby	 si	 doplnil	 databanku	
vnemov,	 ktoré	nosí	 v	hlave.	Naprí-
klad	v	Austrálii	ma	tamojšia	fantas-
tická	krajina	inšpirovala	ku	krajino-
maľbe,	aj	keď	založením	som	figura-
lista.	A	ešte	niečo.	Slovensko	je	bo-
haté	na	skutočne	kvalitných	umel-
cov.	Výtvarníkov,	 spisovateľov,	 hu-
dobníkov,	ale	aj	 filmárov	či	hercov.	
Mám	medzi	nimi	mnoho	priateľov	a	
hovorím	si	–	Kým	to	tvorivé	žriedlo	
funguje,	tak	ešte	nič	nie	je	stratené!	

n	Vo vašej tvorbe, či už maliarskej, 
alebo ilustrátorskej, hrá dosť veľkú 
úlohu Bratislava. Najmä Bratislav-
ský hrad...

Bratislava	 je	 moje	 rodné	 mesto	
a	ja	doslova	cítim,	ako	sa	mi	dosta-
la	pod	kožu.	Začalo	sa	 to	už	v	det-
stve,	keď	sme	sa	ako	chalani	hráva-
li	najmä	v	podhradí,	kde	sme	mali	
prelezené	všetky	uličky,	dvory	a	sta-
ré	činžiaky.	No	a	postupom	času	to	

silnelo,	 aj	 keď	 dnes,	 už	 ako	 takpo-
vediac	 pamätník,	 mám	 často	 ťaž-
ké	 srdce	 na	 tých,	 ktorí	 o	 Bratisla-
ve	rozhodujú.	Napríklad	také	PKO!	
Mám	ho	naveky	spojené	s	koncert-
mi,	 na	 ktoré	 sme	 chodili,	 s	 fantas-
tickými	„džezákmi“	Petra	Lipu,	no	a	
teraz	je	tam	na	môj	vkus	príliš	ťaž-
ká	hmota.	Urbanisticky	tam	to	PKO	
pasovalo	 viac.	Nehovoriac	 o	Vydri-
ci	na	druhej	strane	cesty,	ktorá	tiež	
nie	 je	 tým,	 čím	 podhradie	 mohlo	

Cesta k olympijským kruhom. Symbolizuje aj nádej
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stava.	Aj	keď	sa	nevyhýbam	ani	smut-
nejším	témam	a	či	varovaniam,	ako	
napríklad	 v	 obraze	 Vojna	 o	 vodu	 a	
ďalších.	Viete,	ako	to	býva.	Niekto	po- 
vie,	že	fľaša	je	už	spolovice	prázdna,	
iný	sa	teší,	že	je	ešte	do	polovice	plná.	
Ja	som	asi	 ten	druhý	prípad.	Verím	 
v	zázračnú	silu	prírody	a	verím,	že	sa	
ľudia	dokážu	popasovať	s	prekážka-
mi,	 problémami,	 chaosom	a	nebez-

pečenstvom.	 Verím	 „v	 happyendy“,	
v	šťastné	konce.	Pri	posolstve	o	čare	a	
kráse	sa	netreba	nasilu	snažiť	maľbu	
pošpatiť.	Pri	silných	témach	sa	môže	
použiť	expresívnejší	maliarsky	výraz	
–	deformácia,	rôzne	štruktúry,	ryho-
vanie,	zanechanie	chrást	farby	na	po-
silnenie	výrazu	a	podobne.	Návštev-
ník	 výstavy	 to	 rozozná	 a	 prijme.	 Ja	
tiež	nemaľujem	iba	povrchnú	krásu.	
Žijem	v	tom	istom	svete,	ale	veľa	zá-
visí	od	vnútorného	nastavenia.	Dôle-

žitá	je	schopnosť	prekonávať	ťažkosti,	
veriť	si,	vedieť	si	poradiť	a	dať	si	po-
radiť!	Ak	cítim	úpadok	kultúry,	ja	ho	
nemusím	spôsobovať	ani	prehlbovať	
a	dokonca	môžem	proti	nemu	bojo-
vať.	Každý	 svojím	 spôsobom.	 Príro-
du	 treba	 chrániť,	 to	 je	 jasné,	 a	 člo-
veka	tiež.	Vojna	je	lepšia	na	obrázku	
ako	v	skutočnosti.	Preto	maľujem	aj	
sériu	 obrazov	 Cesta	 k	 olympijským	
kruhom,	 ktorá	 vyjadruje	 dlhú	 ces-
tu	ľudstva	k	olympijským	hrám,	kde	
spolu	súťažia	všetky	národy	za	rovna-
kých	podmienok,	bez	rozdielov	a	bez	
vojen.	Ako	dlho	trvalo,	kým	ľudstvo	
dospelo	až	 tam?	Čiže	v	mojom	sve-
te	je	nádej.	

n	S nádejou sa veľmi úzko spája aj 
zvestovanie stojace neodmysliteľne 
pri vianočných sviatkoch, Viem, že 
ste presvedčene veriaci človek, ako 
vnímate živý odkaz Vianoc? 

Ako	 som	povedal	 –	 nádej...	 Via-
noce	 nám	 každoročne	 prinášajú	
očistu.	Ľudia	si	asi	častejšie	podáva-
jú	ruky,	usmievajú	sa	a	prajú	si	všet-
ko	 dobré.	 Znejú	 koledy,	 vonia	 via-
nočný	punč	 a	 varené	 víno.	Perníky	
a	oblátky,	med	a	orechy.	Niekedy	si	
ani	ľudia	neuvedomujú,	že	za	týmto	
a	mnohými	inými,	pravdaže,	je	die-
ťatko	v	 jasličkách.Tvrdí	chlapi	zasl-
zia.	To	posolstvo	lásky	je	nádherné.	
Svätá	rodina...

n	Nádej je viac ako latentná aj v kaž-
dom začínajúcom sa kalendárnom 
roku ako istom medzníku. Čo si 
prajete, aby nás všetkých stretalo  
v roku 2018? 

Prajem	si	a	žičím	všetkým	ľuďom	
dobrej	 vôle	 dobrú	 vôľu,	 schopnosť	
odpustenia,	vytrvalosť,	sebareflexiu.	
Aby	 sme	 sa	 správali	 k	 ľudom	 tak,	
ako	 to	 my	 chceme	 od	 nich.	 Úcta,	
rešpekt,	 slušnosť,	 fair	 play...	 nech	
vyhrajú.	No	a	k	tomu	dobré	zdravie	
a	ľudské	teplo	v	našich	slovenských	
jasličkách.	n

stva.	 Všetko,	 čo	 môžem	 spoznať	
z	 oblasti	 vedy,	 umenia,	 literatúry	
a	 hudby,	 je	mojou	 súčasťou.	 A	 po-
tom	–	mám	veľmi	 rád	 „človečinu“.	
Do	 tejto	kategórie	patrí	 aj	posede-
nie	s	priateľmi	pri	pohári	kvalitné-
ho	vína.	Tak	či	onak,	stále	ostáva	pre	
mňa	na	prvom	mieste	rodina	a	keď-
že	som	harmonickú	rodinu	zažil	ako	
dieťa,	snažím	sa	to	odovzdávať	ďalej	
mojim	 deťom.	 Korene,	 tie	 rodové,	
sú	veľmi	dôležité.	Ak	nejaká	spoloč-
nosť	 nepochopí,	 alebo	 nechce	 po-
chopiť	úlohu	a	význam	dobre	fungu-
júcej	rodiny,	niečo	v	tej	spoločnosti	
je	 chybné.	Musíme	 sa	 vrátiť	 k	 tep-
lu	domova,	lásky	k	svojmu		mestu	či	
dedine.	Musíme	si	žičiť,	veď	toto	je	
naša	krajna.	Musí	nám	na	nej	zále-
žať.	Každý	úspech	v	ktorejkoľvek	ob-
lasti	je	náš,	je	pre	nás.	Kvalita	života,	
na	tej	musíme	popracovať.	Dopriať	
si	ju,	vyberať	schopných	ľudí	s	chrb-
ticou.	 Dobré	 cesty,	 školy,	 nemocni-
ce,	 kultúrny	 život.	Múdru	 televíziu	
a	rozhlas,	ktoré	reflektujú	náš	a	ce-
losvetový	život.	Ukazujú	nielen	voj-
ny,	zemetrasenia	a	iné	tragédie,	ale	
aj	 kvalitné	 osobnosti	 národa,	 Eu-
rópy,	sveta.	Dobré	a	ušľachtilé	činy.	
Múdrosť,	 nie	 chytrosť,	 spolupatrič-
nosť	i	obetu.	K	úspechu	treba	ísť	ťaž-
šou	cestou,	vtedy	stojí	za	to.	Nie	fa-
lošným	 kamarátstvom	 a	 protekcio-
nizmom,	ktoré	potom	vyznieva	ako	
karikatúra,	namiesto	umenia	nepo-
chopenie	a	nevkus.

n	z vašich obrazov vyžaruje väč-
šinou silný optimizmus a hravosť. 
Sú vaším životným postojom? 

Som	rád,	keď	sú	moje	obrazy	op-
timistické,	alebo	tak	pôsobí	moja	vý-

Bratislavský motív. Jedno z vyobrazení 
milovaného hradu
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