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Kto je Mária Rojko?

Mária Rojko je grafická dizajnérka, ktorá, ako sama tvrdí, 
nefušuje do remesla ilustrátorom, ale dáva im priestor 
v súčasnom svete a približuje ich tvorbu bežným ľuďom, 
či už prostredníctvom knižnej publikácie alebo výstav. 
Vyštudovala VŠVU pod pedagogickou taktovkou veľkých 
dizajnérskych mien ako Stanislav Stankóci, Pavol Choma či 
Peter Meluzín, ktorých vplyv sa odrazil aj v tvorbe jej samotnej. 
Napriek snahe o moderný prístup k tvorbe si zachováva prístup 
podobný jej pedagógom, ktorí inklinovali skôr k tvorbe typickej 
pre 20. storočie. Spolupracuje s vydavateľstvami Artforum, 
Buvik, Ikar, Divadelný ústav, Albatros, LIC či Slovart a jej 
knihy sa môžu pochváliť oceneniami ako Najkrajšia a najlepšia 
kniha roka a nomináciami v Národnej cene za dizajn. Stojí za 
založením Asociácie ilustrátorov ASIL a občianskeho združenia 
TOTO! – kultúrne ihrisko a TOTO! je galéria. Od roku 2016 
je aj spoluzakladajúcou členkou Únie grafických dizajnérov 
Slovenska. Mária Rojko je srdečná, zaujímavá osoba, ktorá 
v dizajne každej vytvorenej knihy zanecháva kúsok seba. 
Je dôkazom toho, že v dnešnej modernej dobe je potrebné 
pamätať na tradíciu a korene a z času na čas sa k nim vracať.

S akými knihami sa stretáva?

Od útleho detstva sa veľmi rada a často stretávala 
s ilustráciou. V jej spomienkach sa vybavujú knihy pre deti 
i dospelých ukryté za závesom knižnice starých rodičov, 
ktoré  ju fascinovali natoľko, že sa ich vizuálnej tvorbe začala 
po škole venovať aj ona. Aktuálne pracuje s originálmi ilustrácií, 
ktoré vkladá k textom kníh, spojením čoho vzniká u čitateľa 
nezmazateľný zážitok. Ako sama vraví, i jej samej sa cez 
originálne ilustrácie vybavujú v hlave spomienky z detstva 
na knihy, ktoré neboli iba ilustráciami, ale skutočnými 
umeleckými dielami. V prvej polovici 20. storočia na území 
Česka a Slovenska status ilustrátora nebol totiž ešte zaužívaný 
a ilustrátorská tvorba bola realizovaná pod taktovkou 
skutočných umelcov, profesionálov, výtvarne plodných 
sochárov, maliarov monumentálnych či závesných obrazov. 

Práve vďaka tomu bola kniha ilustrovaná týmito ľuďmi 
majstrovským dielom zapamätateľným pre niekoľko generácií.

Súčasná ilustrácia vs. minulosť

Ako tvrdí Mária Rojko, knižný trh v rámci slovenských 
vydavateľstiev sa výrazne skvalitnil. „Slovenskí vydavatelia 
vydávajú knihy ilustrované slovenskými ilustrátormi, písané 
slovenskými spisovateľmi, upravené slovenskými dizajnérmi 
a sú naozaj krásne. A aj práve kôli tomu je dnes úroveň 
domáceho vydávania kníh pre deti veľmi vysoká a badateľná 
na pultoch kníhkupectiev.“ Ilustrácia je však stále iná, mení sa. 
Transformuje sa vplyvom času a postavenia Slovenska voči 
svetu: „Samozrejme, po otvorení hraníc k nám prišlo aj značné 
množstvo balastu, ale ruka v ruke s tým sa objavili aj mnohé 
kvalitné a krásne knihy. Pád režimu neznačil iba otvorenie hraníc, 
ale aj otvorenie spoluprác. Súčasní mladší autori veľa spolupracujú 
práve so zahraničím, čo sa prejavuje v ich tvorbe a mám pocit, 
akoby sa ich tvorba zglobalizovala. Autorský rukopis je síce 
viditeľný, no pre mňa osobne boli v minulosti techniky a autorské 
prístupy jednotlivých výtvarníkov jasnejšie, definovateľnejšie 
a výraznejšie. Po zhliadnutí ilustrácie ste vedeli, ktorú z nich tvoril 
Cpin alebo Cipár, ktorú Kállay či Lebiš alebo Bombová a pod. 
Tým, že boli autori obmedzení hranicami Československa a iba 

Tá, čo miluje 
ilustráciu
Keď sme požiadali Máriu Rojko o definovanie 
samej seba, odpovedala: „Som milovníčka 
ilustrácie. To je celé.“ Jej vzťah k ilustrácii 
je podčiarknutý profesiou, ktorú vykonáva 
s radosťou a úctou k ilustrátorskej práci. 

Kreatívne impulzy 

Mária Rojko
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tým, čo mali poruke, dokázali sa vyšpičkovať v technológických 
prístupoch, ktoré im boli blízke. Vďaka tomu vznikali pod ich 
rukami malé ilustrátorské perly, ktoré mohol mať v knižnici každý 
z nás. V súčasnosti modifikuje ilustráciu digitálny prístup, každý 
autor má svoj špecifický rukopis a je cítiť, že sa pohybujú vo svete 
za hranicami Slovenska. Ilustrácia sa tak na Slovenku posúva 
zase ďalej... vyvíja sa, prispôsobuje sa dobe presne tak, ako sa 
prispôsobila dobe v minulom storočí.“

Spájanie textu s obrazom

Harmónia odohrávajúca sa medzi textovou a obrazovou 
časťou knihy nie je samozrejmosťou, aj preto je proces ich 
skĺbenia často veľmi náročný. Mária Rojko je tá, ktorá vie spojiť 
tieto dve veci priam dokonale, ale ako vraví ona sama, má vraj 
šťastie len na krásne knihy, ktoré nie je možné „odfláknuť“. 

„Knihu sa snažím vždy prečítať a netváriť sa, že viem urobiť 
všetko. Som grafická dizajnérka, ale nefušujem do remesla 
ilustrátorom, typografom či fotografom. Ak môžem, vždy oslovím 
odborníka a svoju predstavu premietnem na papier v spolupráci 
s ním. Moja cesta knižného dizajnu začala v roku 2014 knihou 
Letné svetlo a potom príde noc. Práve vďaka tejto knihe som 
sa vybrala dobrým smerom. Ďalšou takou bola kniha Světelná 
znamení od Martina M. Šimečku... keď som ju dočítala, mi ako 
keby svietila v hlave. Preto som sa rozhodla použiť na obálku 
fosforeskujúcu tlač. Keď knihu človek dočíta, zavrie ju a zhasne 
svetlo, ešte stále bude na neho zhmotnene pôsobiť práve tá 
„svietiaca“ emócia, ktorú som mala i ja po prvom prečítaní. Som 
vďačná vydavateľom, že mi nechávajú voľnú ruku a ja sa tak môžem 
kreatívne vyhrať s každou jednou knižkou. Vďaka tomu sa každá 
kniha, ktorá mi prejde rukami, stane mojou srdcovou záležitosťou. 
Práve takou čerstvou srdcovou záležitosťou je kniha Koniec sveta 
od Moniky Kompaníkovej nádherne ilustrovaná Veronikou 
Klímovou ale aj doslova „veľká kniha“ Poézia v krojoch / Kroje 
v poézií, ktorá v sebe ukrýva básne Milana Rúfusa a fotografie Petra 
Brenkusa.“ 

TOTO! je galéria

Vďaka netradičnému názvu galérie vzniká v nasledujúcej vete 
zaujímavý a na prvý pohľad chybný slovosled. TOTO! je galéria 
je galéria s výstižným a netradičným názvom, ktorá vznikla 
z predchádzajúcich aktivít jej troch zakladateľov – Idy Želinskej, 
sociálnej pracovníčky píšucej texty, Márie Rojko, grafickej 
dizajnérky kníh a Miloša Koptáka, ilustrátora a výtvarníka. 
Táto úzko prepojená trojica spolupracovala v r. 2010 na tvorbe 

časopisov pre deti Včielka a Zornička, spoločne založili 
Asociáciu ilustrátorov ASIL a neskôr občianske združenie 
TOTO! - kultúrne ihrisko. 

„ASIL mala vlastnú galériu ASIL Gallery, kde boli prezentované 
diela zväčša mladých, začínajúcich ilustrátorov. Mali sme totiž 
pocit, že končiaci študenti ilustrácie nemali možnosť, príležitosť 
a platformu, aby sa uplatnili na knižnom trhu, tak sme sa rozhodli 
im pomôcť. Hlavným zakladateľom  ASILu bol Miloš Kopták, 
ktorý v roku 2006 túto platformu založil a my s Idou sme ju v roku 
2010 zoficiálnili. Stala sa však taká zvláštna a zároveň pekná vec. 
Tým, že mladí ilustrátori sú elektronicky zdatnejší a počítačová 
gramotnosť je pre sebaprezentáciu veľmi podstatná, stalo sa, že práve 
oni prevalcovali knižný trh a prevzali ilustrátorské žezlo po staršej 
generácii. Práve vtedy sme si uvedomili, že táto staršia generácia 
pomaly vymiera a bola by škoda, aby sa na diela žijúcich, ale žiaľ 
už i nežijúcich autorov postupne zabudlo. Preto sme sa v roku 
2014 rozhodli, že založíme galériu ilustrácie TOTO! je galéria, kde 
ponúkneme priestor práve staršej ilustrátorskej generácii. 

Okrem Bratislavy sa snažíme prezentovať ilustráciu aj v iných 
mestách. Máme paralelný projekt v Banskej Štiavnici, kde robíme 
kabinety s názvom TOTO! je Kabinet ilustrácie. Aktuálne tam 
prebieha už IX. Kabinet, ktorý je venovaný prezentácii Alfreda 
Hitchcocka a sérií Traja pátrači. Málokto totiž vie, že ilustrácie 
do týchto kníh robili dvaja autori – Jozef Cesnak a Marián Oravec. 
Veľmi sa z tohto otvorenia teším, pretože opäť ožijú spomienky 
generácie, ktorá tieto napínavé detektívne príbehy čítala doma 
pod perinou a práve u nás je môžné vidieť originály ilustrácií 
z týchto kníh. Je úžasné sledovať, ako sem chodia ľudia a objavujú 
diela vyňaté z príbehov, ktoré dôverne poznajú. Vynárajú sa im 
spomienky z detstva a z dospelých sa na chvíľku stanú detskí 
čitatelia, ktorí znova pochopia, že to, na čom vyrastali, bolo 
umelecky veľmi hodnotné. Práve toto je jedna paralela, o ktorú sa 
snažíme – dostať ilustráciu na piedestál umenia.“
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V tejto knihe je toľko krásy, koľko len Slovensko môže 
skrývať. Otvorením knihy vstúpi čitateľ do sveta nádhery 
s možnosťou kochať sa pôvabom ľudových odevov a unášať 
sa úžasnými veršami „básnika ticha“. 108 fotografií so 156 
rôznymi krojmi z celého Slovenska uchvátia čitateľa svojou 
prepracovanosťou a príbehom, ktorý sa skrýva za každou 
z nich. Prelínanie tvorby dvoch autorov – Milana Rúfusa 
a Petra Brenkusa je až neuveriteľne živé. Ako tvrdí Mária 
Rojko, aj proces tvorby, ktorý trval niečo vyše roka, bol 
živý a náročný. „Najskôr som si nedokázala predstaviť 
prepojenie Petrových fotografií s poéziou pána Rúfusa, 
ale čím viac som sa do týchto autorov „ponárala“, tým sa mi 
to zdalo zmysluplnejšie a porozumela som zámeru, ktorý 
skrsol v hlave Gabiky Belopotockej, generálnej riaditeľky 
vydavateľstva Ikar. Práve ona totiž stojí za zrodom myšlienky 
vytvoriť túto unikátnu publikáciu pri príležitosti nedožitých 
90. narodenín Milana Rúfusa.“

Slovenský fotograf Peter Brenkus je milovník fotografie 
tanca, folklóru a vážnej hudby, čo dokazuje na každej 
svojej fotografii. V tejto knihe je sila jeho umeleckej 
výpovede umocnená veršami jedného z najvýznamnejších 
predstaviteľov modernej slovenskej poézie, ktorý 
už celé desaťročia oslovuje čitateľov svojou geniálnou 
jednoduchosťou a pokorou, s akou písal. 

Autorský vklad Márie Rojko spočíval v selekcii fotografií, 
básní a ich spojenia do jedného obrazu. Z takmer 60 tisíc 
fotografií vybrala práve 108, ktoré zosobňujú v sebe pokoru 
ale zároveň aj hrdosť slovenského ľudu. 

Poézia v krojoch / Kroje v poézii

Pod kreatívne ruky Márie Rojko sa počas jej 
doterajšej kariéry dostalo množstvo zaujímavých 
kníh. Jednou z tých, ktoré zaručene stoja za zmienku 
je aj unikátna publikácia Poézia v krojoch / Kroje 
v poézii, ktorú sa na nasledujúcich dvoch stranách 
budeme snažiť priblížiť. 

Peter BrenkusMilan Rúfus
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Kniha, z ktorej vyžaruje vznešenosť a krása

Pýcha vydavateľstva Ikar vyšla v náklade 525 kusov a je 
určená pre všetkých ľudí, ktorí majú cit pre poéziu a históriu 
v zmysle folklórnej vetvy. Vďaka svojej jedinečnosti, technickej 
i obsahovej prepracovanosti patrí do edície Luxusnej 
knižnice. Tlač prebiehala v tlačiarni TBB Banská Bystrica, 
kde kvôli unikátnosti finálneho diela prebiehali neustále 
konzultácie a korektúry s prepressovými pracovníkmi. 
Vďaka premysleným detailom sa podarilo vytvoriť dielo 
hodné majstra. „Všetko, čo vidíte na obálke a jednotlivých 
stranách knihy má svoj význam. Napríklad typografia 
v knihe nie je umiestnená v centrálnej kompozícii len tak, 
ale súvisí s výšivkami, ktoré mávali na stenách umiestnené 
naše staré mamy. Práve tie má typografia použitá v knihe 
pripomínať. Takisto výber typu písma, ktorý nesie v sebe 
prvky starého švabachu a zároveň modernosť súčasnej doby. 
Na predsádkach sú použité farby a na jednotlivých stránkach 
ornamenty z reálnych krojov. Tak, ako boli kroje pre ľudí 
vzácnosťou a ukladali si ich starostlivo do truhlíc, tak je i táto 
publikácia uložená do obalu pripomínajúceho práve túto 
truhlicu. Nič v tejto knihe nie je náhodné,“ dodáva Mária 
Rojko. 

Vďaka prepracovaným detailom a použitým technológiám 
pri tvorbe knihy získala tlačiareň TBB, a.s., Banská Bystrica 
Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne 
polygrafické spracovanie knihy.

• formát 300 x 375 mm
• 240 strán
• tvrdá väzba 
•  4 – farebná tlač s parciálnym lakom na papieri Garda 

Pat Kiara, 135 g
•  obálka z plátna Peyer v brilantnej červenej farbe 

s razbou ľudových ornamentov metalickou červenou 
a bielou fóliou

•  luxusné plátenné puzdro v rovnakom prevedení 
ako obálka knihy

Knihu je možné zakúpiť si výhradne na webovej stránke 
www.luxusnakniznica.sk.

Špecifikácia knihy: 
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