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„Na to, aby človek niečo dokázal, musí konať odvážne.“



Vo farebnej spleti krásy a jasu nášho okolia zaujme vždy niečo mimoriadne. Vo farbe sveta to vždy bolo aj bude „čiernobiele 

kráľovstvo“. Táto, zdanlivo monochrómna realita vždy vyčnievala z radu. Sú na nej postavené všetky tlačiarenské techniky, 

fotografia, ale aj časť výtvarného prejavu. Čiernobiela je fenomén, ktorému podľahla a bravúrne ho ovláda mladá, 

talentovaná umelkyňa, Barbora Okasová. 

Dnes možno u autorky hovoriť o programovom záujme. Napĺňa ho jedinečnou technikou drippingu, ktorý sa v jej rukách 

stáva osobitým výrazom obrazu. V jej ateliéry tak vznikajú rozmerné plátna. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek 

je zvláštny. Každý je vzácny. To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na 

život. Moment zobrazeného vytvorený zo skrumáže čiar. Pretínajú sa v ňom životné križovatky, v ktorých by vnímavý človek  

aj vedel nájsť tie tajomné „čiary života“, línie bytia a možno aj ich budúcnosť.

Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Formuje ho z citlivého základu akrylových prameňov, ktorých 

tečúce potôčiky usmerňuje pri ich objavnej ceste.

Dlho sledujem jej tvorbu. Rešpektujem cestu, obdivujem sa nápadom, a podporujem jej ďalšie polohy smerom vpred. 

Barbora Okasová je už dnes významnou tvorkyňou dnešných hodnôt, ktoré okrem potrebného umeleckého majstrovstva 

majú svoj charakter.  

Ľuboslav Moza



DRIP‘N‘CREATE

Autorská technika maľby Barbory Okasovej, ktorú rozvinula z jednoduchej formy drippingu do zložitejších foriem maliarskej 

techniky. Dripping sa objavil v 50-tych rokoch dvadsiateho storočia. Túto techniku po prvý krát predstavil Jackson Pollock. 

Na maliarsky podklad ležiaci horizontálne nanášal farby priamo z plechovky tak, aby vytvárali spleť čiar, bodov a máp.

Táto forma výtvarného prejavu dôkladne kopírovala duševné stavy tvorcu. Technika DRIP‘N‘CREATE zaujíma miesto  

v umení akčnej maľby, podobne ako dripping. Prostredníctvom spletí čiar, bodiek a máp vytvára konkrétne zobrazenie.

Proces výtvarnej techniky spočíva vo farbe nanášanej na plátno v horizontálnej polohe priamo z nádoby pomocou ligna, 

bez používania tradičných výtvarných inštrumentov a akéhokoľvek dotyku. Drippingové čiary a plochy vytvárajú z alkydovej 

hmoty jednotlivé vrstvy.

DRIP‘N‘CREATE je považovaný za náročnú technológiu, ktorá predurčuje znalosť postupu a ovládanie vlastností alkydovej 

hmoty. Doba schnutia obrazu počas tvorivého procesu je v priemere 700 hodín.
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ANDY WARHOL GOLD, 2009



TIBOR BÁRTFAY, 2013

„Umelecké dielo má význam len pre toho, kto vlastní kultúrne kompetencie,  
to znamená, kto vlastní kód, do ktorého je zakódované.“

Pierre Bourdieu



VENUŠA DELLA ROVERE, 2013

„Kto nič nepozná, nič nemiluje. Kto nič nevie, ničomu nerozumie.
Kto ničomu nerozumie, je bezcenný. Ale kto rozumie, ten aj miluje, všíma si, vidí. 
Čím je poznanie hlbšie, tým je aj láska väčšia. 
Každý, kto si myslí, že ovocie dozrieva spolu s jahodami, nevie nič o hrozne.“

PARACELSUS



ERIS SO ZLATÝM JABLKOM, 2014



REMBRANDTOVA ZÁHADA, 2013
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„Keď odchádzame z výstavy výnimočného umelca, svet, do ktorého vchádzame, 
nie je totožný so svetom, z ktorého sme prišli.“

Nelson Goodman
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