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> Už v dětství mě bavilo hrát si s předměty, z nichž se dalo něco vytvářet. Ohýbal
jsem a tvaroval drátky, rozebíral jsem na součástky stará rádia... Můj strýc byl
navíc zlatník, rád jsem chodíval do jeho dílny a hrál si s jeho nářadím. Fascinovalo
mě, jak dokáže používat různé materiály a dávat jim tvar.
> Když jsem se na základní škole rozhodoval, kam dál, hledal jsem obor, kde se
dá spojit ruční práce s kreativním myšlením a tvořením. Zvolil jsem si obor
zlatník–klenotník. Díky tomu jsem se naučil pracovat s drahými kovy, ovšem
na to, abych mohl sám bez cizí pomoci vytvořit celý šperk, jsem potřeboval umět
například i gravírovat. Proto jsem po skončení školy začal studovat obor rytectví
a drahé kameny mě naučil zasazovat strýc. Mé šperky tak jsou jen mým vlastním
dílem – od prvotní myšlenky až po finální úpravy.
> Osobně se mi líbí šperky čistých a jednoduchých tvarů v kombinaci s různě
použitými materiály. Jak se říká: V jednoduchosti je krása!
> Inspirace je všude kolem nás, jen je zapotřebí pozorně se dívat. Mě například
fascinuje fungování vesmíru jako celku, kde je možné zrození života, nebo
dokonalá funkčnost přírody, v níž má všechno svůj význam a přirozený vývoj. Další
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nádhernou inspirací je vznik a historie člověka od jeho počátku.
> Souhlasím s tvrzením, že šperk je ozdobou každé ženy. Jsem rád, když vidím
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na ženách smysluplné šperky vystihující jejich charakter. Každá žena je totiž jedinečná,
Žije v Bratislavě, kde pracuje pod značkou
čemuž
by měl šperk odpovídat. Většina žen se každopádně určitě potěší drahými
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kameny,
jakými jsou například brilianty. Vzhledem k tomu, že muž zná nejlépe svou
se do finále světové šperkařské soutěže
Art Jewelry Forum 2011 a do publikace
partnerku, může jí šperk navrhnout sám a následně ho nechat vyrobit u šperkaře.
světových šperkařů Contemporary
Neznám ženu, kterou by nepotěšil zásnubní prsten, jejž navrhl její partner.
Jewellery Yearbook 2013/2014, vydávané
> Než začnu tvořit, nejprve se nažím poznat prostřednictvím rozhovorů budoucí
v Barceloně. Zatím je svobodný
a bezdětný.
nositelku šperku. Až poté vytvářím návrhy, z nichž si ona zvolí ten, který je jí nejbližší.
> Moje partnerka nosí prsten znázorňující úplněk, jenž pochází z mé poslední kolekce.
Já mám prsten ve tvaru kostky, který je netradičně umístěný centrálně na kloubu prstu. A na krku nosím přívěsek, na nějž jsem
použil panáčka ze hry Člověče, nezlob se!. Mám k ní krásné vzpomínky a je pro mě důkazem, jak může dětská hra formovat člověka.
> Vytvářím i šperky pro muže. Nejvíc mě baví vyrábět prsteny, manžetové knoflíky a spony na kravaty. K dalším doplňkům
pro muže patří například spony na bankovky, které tvořím na zakázku, protože jde přece jen o specifický požadavek.
> Šperky nemusí být drahé, důležitější je, aby měly myšlenku nebo příběh. Pokud je šperk vyrobený z drahého kovu
s použitím drahých kamenů, a navíc je v něm zahrnutý nějaký odkaz, je to nejlepší možné spojení.
> V některých špercích se snažím upozornit na společenské problémy. Příkladem je prsten, který jsem vytvořil z ledu, písku
a stříbra. Nafotil jsem proces tání ledu od začátku až do konce, čímž jsem chtěl upozornit na globální oteplování a změnu klimatu
vlivem působení člověka. Anebo prsten Save the Life, jenž je vyrobený z tulipového dřeva a v němž je vyřezaný symbol stromu.
Tím jsem chtěl v kdysi živém organismu zanechat vzkaz, že přírodu musíme chránit jako nejvzácnější hodnotu.
> Chodí ke mně především zákazníci, kteří si chtějí nechat vyrobit originální šperk a preferují ruční práci před masovou
výrobou. Přicházejí při jedinečných životních událostech, jako jsou například zásnuby, svatba či narození dítěte, anebo když
chtějí někoho obdarovat. Chci, aby moje šperky přinášely lidem radost z jedinečnosti i při běžných situacích.
> Bratislava patří mezi nejbohatší regiony v Evropě, takže potenciální kupní síla by tu byla. Ovšem lidé v našich končinách ještě
nejsou naučení kupovat ručně vyrobené originální šperky a dávají přednost produkci, jež se prodává v každém zlatnictví.
> Patřím mezi šťastlivce, kteří mají svou práci jako koníčka, ale také si od ní občas potřebuji odpočinout. Nejlepší relax je pro
mě vyrazit na kole do lesa, což dělám skoro denně. Miluji i turistiku a lezení v horách, kde se dá skvěle vyčistit hlava.
12

9/2014

text: andrea ježková; foto: petra ficová (1) a františek šafárik (1)

Šperkař

www.iglanc.cz/9/2014

13

