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Ivana Šateková (*1984)

je absolventkou VŠVU v Bratislave. V roku 2013 sa
stala finalistkou Essl Art Award, v roku 2014 jej
bola udelená Cena Nadácie Tatra banky.
Vo svojej tvorbe používa maľbu a kresbu
inšpirovanú komiksom a fotografiami nájdenými v
knihách či na internete, no pracuje aj s inými
médiami (výšivka, objekt, interaktívna inštalácia).
Typický je pre ňu nekompromisný humor, irónia a
nadhľad, pomocou ktorých sa vyjadruje k
aktuálnym spoločenským témam. Rada prepája
históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným
svetom, na základe čoho komentuje hlboko
zakorenené patadoxy a absurdity v slovenskej
spoločnosti.
Je členkou kresliarskeho tria Dzive a spolupracuje
na časopise pre deti Bublina.
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Milý Koniec Sveta,

úvodom tohto listu na rozlúčku Ťa čo najsrdečnejšie pozdravujeme z paluby vesmírneho korábu smerujúceho na
Mars. Preľudnenie, spoločenský marazmus, ekonomický úpadok, ideologická dezorientácia, politická radikalizácia a
totálna devastácia životného prostredia Zeme sú nespornými predzvesťami apokalypsy. Preto sme sa s niekoľkými
ďalšími odvážlivcami zapojili do programu Plán B: Misia na Mars, ktorého cieľom je kolonizácia Červenej planéty.
Jej malebné nekonečné pustatiny pôsobia zdiaľky sťaby boli namaľované. Vesmírny vietor víriaci mäkušký nachový
prach nasatý pozitívnym rádioaktívnym žiarením v symfónii kúdolov hebkých gravitačných vĺn nadnáša spaľujúce
papršleky vychádzajúceho Slnka odrážajúce sa od kamenistého povrchu planéty boha vojny, svetielkujúcej v
západe chladivého Mesiaca. Veruže, je tam dosť miesta pre všetkých! Každá, čo i len najmenšia a
najbezvýznamnejšia existencia si tam nájde priestor na svoju existenciu. Golfisti, mníšky, psičkári, protestujúce
davy, cvičiteľky jogy, notorickí turisti, šľachtitelia izbových rastlín... Každý z nás tam môže pokračovať v živote vo
svojej obľúbenej, milej, malej sociálnej bubline. Veď si to priznajme – nikto predsa nechce z týchto bublín von. Sú
komfortné, bezpečné, môžeme sa v nich podeliť o svoje radosti i starosti. Príjemne otupení v našej spoločnej
osamelosti. Na Marse je úžasné ticho, pokoj, žiaden zhon a stres. Žiadne dopravné zápchy, dedlajny, upomienky,
nevybavené účty. Všetko je tam rozkošne farebné a roztomilo vyprahnuté. Taká dystópia s ľudskou tvárou. Nežná
apokalypsa. Koniec koncov, prečo by koniec sveta nemohol byť optimistický? My sme. My sa naň tešíme! Hor sa
na Mars! Skúsime to cez vesmír! Je nám jedno, čo bolo včera, svetlejšie zajtrajšky nás už nedočkavo očakávajú... P.
S.: Vraj aj to počasie je na Marse krajšie ako na Zemi a varia tam tiež určite lepšie!

Tak teda adié a donevidenia!

Nikdy Tvoji, Ivana & Omar


