
Chlapec sedí na zemi, hrá sa s vľčikom a kladie otcovi vážne otázky. Otec sa snaží odpovedať čo najpresnejšie a 

syn kladie otázku za otázkou. Vĺčik sa točí. Jedna s najstarších hračiek, točiaci sa vľčik napodobujúci náš domov, 

vesmír letiaci nekonečnom. Výborný názov na výstavu Jula Nagya, chlapíka, ktorý ako točiaci sa vľčik, putuje 

medzi štýlmi a formami so solídnou vizitkou grafického štúdia Calder. Ináč ďalší výstižný názov. Predstava 

malého Alexandra preháňajúceho sa na bicykli ulicami Fénixu s dômyselným zariadením, ktoré mu drží flaštičku 

s inhalačným rostokom pod nosom. Zdá sa vám to nezrozumitelné? Nie je. Volvo, volver, volare. Točí sa a v 

kruhoch prináša farby, ktoré sa miešajú a tvary, ktoré sa menia. Julo zvedavý chlapík sleduje krúženie a vyberá 

si čo sa mu hodí. To je vlastnosť človeka, ktorého nazývame umelcom. Ako povedal môj oblúbený  Pablo, ja 

nehľadám, nachádzam. V jednej chvíli okolo preletia obrazy a Julo predtým, ako ich znovu zamieša do 

nekončiaceho kolotoča súvsťažností, ich poctivo premaľúva na plátna. S poctivosťou večného žiaka, učiaceho sa 

v divadle sveta a s drzosťou vreckového zlodeja berie čo a kdo sa mu hodí. A znovu Pablo, umelec 

nenapodobuje, kradne. Ďalší dôkaz toho, že umenie ak je, tak tu je pre všetkých. Môj priateľ Julo ma zavolal, či 

by som sa pozrel na obrazy, ktoré chce dať na svoju výstavu. Veľmi rád. Jeho obrazy poznám a rád sa s ním o 

nich rozprávam, ako aj o všetkom. Julo je dobrý a pozorný spoločník. Jednu vec máme určite spoločnú, ako 

hovoril Jindřich Štýrský, živíme sa obrazmi, sú našou potravou. Teším sa na Julovu Veľkú stenu v Médiu, 

milujem veľké obrazy s veľkými ženami. Jediné čo ma napadá adekvátne, ak by som bol prítomný na vernisáži, 

mal by som vo veľkom tutu, samozrejme ružovom stáť pred ňou v postoji Degasovej baletky. Malovať obrazy je 

zvláštna činnosť, natierať farbu štetcom na plátno, robí aspoň tak dobre, ako púšťať vľčika a klásť dôležité 

otázky, na ktoré sa nedá neodpovedať. Okrem iného to pomáha aj uvedomovať si sám seba tu a teraz. Julova 

tvorba je aj o čestnosti, to je kvalita, ktorá k nej patrí. Veľmi vzácna kvalita. 

Taže drahý Julo,  

aby sme zakončili trojicou,  

to prináša šťastie. 

 

Tyger, tyger burning bright 

I pray the Lord my soul to keep 

In the forests of the night 

Cover 'em over and let him sleep 

 

Shine your light 

Movin' on 

You burned so bright 

Roll on, J… 

 

Laco Teren 


