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ABSTRAKT 

Vôňa ako identita – logika morskej pandy 

 

Spomienky vyvolávané vôňou, ma iniciovali k tvorbe identifikácie osobnosti a za-

chovania spomienok za pomoci vôní. Uloženie zážitkov do „schránok“ vo forme flakó-

nov/šperkov. Samotný proces dodáva práci vyšší zámer a rozmer myšlienky za hranicu 

„dospeláckej“ logiky. Prostredníctvom detí mojich bratov, hlavne za pomoci mojej malej 

netere sa znovu dostávam do úskalia detstva, ktoré je u mňa zaznamenané len minimálne. 

Morská panda vznikla za kreatívnych činností s neterou a jej slovná, nevinná prešmyčka 

ma len utvrdila vo význame tohto projektu.  

V teoretickej časti som sa zamerala hlavne na výrobu parfémov a umelcov ktorí si zazna-

menávajú určité úseky svojho života.  

Druhej časti tzv. praktickej rozoberám celkový postup,vývoj, proces a hľadanie tvaroslovia 

flakónov v podobe šperkov. 

 

Kľúčové slová: vôňa, identita, Morská Panda, spomienky, neter, šperk, flakón 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Smell like identity - logic sea pandas 

 

Memories triggered by scent, I initiated the formation of personality identification 

and preservation of memories using scents. Saving experiences into "boxes" in the form of 

the bottles/jewelry. The process itself provides higher work plan and dimension thoughts 

beyond "adult" logic. Through the children of my brothers, especially with the help of my 

little niece is getting back into the rigors of childhood, which is recorded in my little. Sea 



panda was created for creative activities with my niece and her word, innocent anagram 

just confirmed to me the importance of this project. 

In the theoretical part I focused mainly on the production of perfumes and artists who re-

cords the certain parts of your life. 

The second part called. practical discusses the overall process development, process and 

finding the bottles morphology in the form of jewelry. 

 

Keywords: aroma, identity, Sea Panda, memories, niece, jewelry, perfume bottles 
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ÚVOD 

Dlhé čakanie na lavičke pri ktorom som prešla z bdenia do spánku, asi sa mi stalo 

osudným k tejto téme. Ponorená do snov a ovplyvnená vôňou staničnej polievky, ktorá 

mala v sebe viac zeleru ako všetkých ostatných ingrediencií dokopy, som sa za pomoci 

snov dostala znovu do detstva na letnú terasu k našej babine, ktorá s obrovskou radosťou 

zeler využívala vo svojich kulinárskych zručnostiach veľmi často a s chuťou. Žiadna do-

kumentácia o zeleri v kuchyni u babiny neexistuje, neexistuje záznam z toho ako sedím na 

terase...nie je nič z toho zaznamenané čo som mala pred očami. Spomienka, ktorá bola 

vyvolaná vôňou...tak intenzívna a pokojná, ktorá ma donútila hľadať a skúmať spomienky 

vďaka vôní. Znovu otvoriť svoje detstvo, nahliadnuť a zaznamenať ho.  

 

Zhodou náhod pri skúmaní dôležitých úsekov tvorby prišla otázka mojej netere : 

„Vieš kto je Ariela?“ Nenútene som zareagovala záporne, tak automaticky, akoby som 

naozaj netušila kto alebo čo to je. Táňa s ceľkom veľkým prekvapením, poučne odpoveda-

la: „Predsa morská panda.“ Smiala som sa... Ale teraz už chápem, že asi zbytočne, lebo 

momentálne ako jedno z mála, práve Morská Panda nadobudla u mňa obrovskú logiku a 

zmyseľ.    
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I.  TEORETICKÁ ČASŤ 
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1 ČASOVÁ OS PARFÉMU ŽIVOTA 

Po jasnom rozhodnutí a prehodnotení svojho cieľa dosiahnuť vyvolanie spomienok 

pomocou vôní vyvstala u mňa otázka ako to bude možné uskutočniť. Vytváranie parfémov 

ako takých je zložitá alchýmia a skrytým tajomstvom parfumérok. Hľadanie rôznorodých 

techník a počúvanie rád z každej strany o tom aké je to zložité, ma pomaly odrádzali.  

Pôvodným plánom bolo pre mňa zdokumentovať celý úsek môjho života, od naro-

denia až po súčasnosť. Nabralo to iný rozmer až po preskúmaní svojej časovej osy. To sa 

skladalo z toho, že som začala sledovať svoje životné úseky v záznamoch. Hneď na začiat-

ku som natrafila na prvý problematický úsek svojho života. A to fakt, že do svojich 3-4 

rokov som nemala o sebe nejak jasnejšie zdokumentovaný život. Samozrejme objavili sa 

lekárske záznamy, iné oficiálne dokumentácie a pár fotiek.  

Moja prvá fotografia je z matriky a je na nej moja mama a brat. Zväčšnený, najstar-

ší brat  stojí pri mame, ktorá ma drží na rukách. Pousmiatie nad touto fotografiou, ma ne-

obchádza ani po toľkých razoch, čo som ju za svoj život už videla.  

 

Obr.1 Fotografia z matriky,1991 
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Z obdobia medzi 3-4 rokov sú zaznamenané úseky, ktoré som rozdelila do viace-

rých skupín. Hlavným fotografom našej rodiny bol môj otec. Najväčším rozmachom môj-

ho záznamu v tomto období boli fotografie z dovoleniek. Mám pred očami fotografie 

z pláže z Talianska presnejšie z oblasti Lignano. Dokonca jednu zväčšenú, kde ma otec 

hrdo drží v náručí a doteraz sa píši, že je fotená skutočným fotografom.  

 

                               Obr.2 Fotografia s otcom na davolenke v Taliansku,1992 

 

Mala som už vyše roka a bola to možno naša prvá spoločná fotografia...Obrovský 

„boom“ zdokumentovanej sféry môjho života je úsek tzv. škôlka. Týmto sa začali pravi-

deľnejšie objavovať moje záznamy. Ďalej to napredovalo prevratnou rýchlosťou. 

Po tomto zhodnotený som dospela k záveru, že najúčinnejším a najužitočnejším 

bude pre mňa znovu zdokumentovať, nezdokumentovaný úsek môjho života a je to práve 

úsek do spomínaných 3-4 rokov, prostredníctvom našich detí v rodine. Od môjho malého 

synovca Michala cez Martina až po Tatianu.  
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Rozdelila som tieto úseky do dôležitých sfér svojho zhodnotenia, ktoré boli podľa 

môjho názoru dôležité pre zdokumentovanie. Presnejšie sa jedná o definovanie časovej 

osy. Je to rozdelené do týchto úsekov: rodina, škôlka, aktivity. Pre mňa to znamená dôleži-

té úseky a faktory pre záznam života človeka vo vybranom životnom období.  

 

1.1 Morská Panda 

Dôležitou fázou bakalárskej práce sa postupne stala Morská Panda. Z nevinného za-

čiatku sa pretransformovala do momentále neodmysliteľnej súčasti v mojej tvorbe. Nedalo 

sa mi nepozastaviť nad touto témou - náhodným slovným preklepom mojej netere. Možno 

práve Morská Panda bola akýmsi ustálením a ukotvením myšlienok k mojej práci. 

Začala som sa zaoberať logikou, alebo akýmsi vnímaním našich detí v rodine. Roz-

dieľom medzi logikou či vnímaním dieťaťa a dospelého. Prečo pre Táňu je Morská Panda 

Ariela a pre kamarátku automaticky je to panda s chvostom ryby? Obidve vedeli definovať 

čo je ľudské telo a čo je panda. Len pre Táňu to bola Ariela, ktorá má červené vlasy...bola 

ovplyvnená rozprávkou od Disney – Ariela malá morská víla.  

 

                               Obr.3 Walt Disney, kniha Malá morská Víla, 1994 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 
 

 

Udalosť pri ktorej vzniklo slovné spojenie Morská Panda, začala kolovať nie len 

v rodine ale už aj medzi známymi. V deň Silvestra moja známa nakreslila Morskú Pandu, 

prvá reakcia odznela od ostatných, či si to naozaj takto predstavuje. Po chvíľkovom pre-

mýšľaní všetci prítomní začali uvažovať nad výzorom Morskej Pandy.  

 

 

Obr.4 Jana Súkeníková, prvá Morská Panda, 2012 

 

Po návrate z vianočných prázdnin do Francúzska, ma myšlienka ohľadom Morskej 

Pandy stále neopúšťala, fascinovala ma predstava o jej výzore. Pôvodná detská logika o jej 

predstave bola diametrálne odlišná. Okolitým ľuďom som zadávala úlohu vizuálneho zná-

zornenia Morskej Pandy. Jediná moja súkromná podmienka bola vyhľadávať iba dospe-

lých ľudí. Predstavy a znázornenia sa veľmi nelíšili od úplne prvotnej Morskej Pandy 

mojej známej.  
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Populárnosť v okolí slovnej hračky rástla. Jedinou problematikou zadávajúcim bola 

otázka, prečo práve Morská Panda. V cudzom jazyku to naberalo úplne iný význam, vy-

svetľovanie podobnosti slova panna a panda bolo náročné. Vysvetlenie prišlo až po ich 

znázornení, aby neboli ovplyvnený predstavou. Zaujímavý fakt pre mňa bol, že väčšina ju 

znázorňovala podobne ako Morskú pannu s hlavou alebo telom pandy.  

Nakoniec celú prácu som nazvala pracovným názvom Vôňa ako identita – logika Morskej 

Pandy.  

 

1.2 VÝBER TECHNIKY ZOZBIERANIA VÔNÍ AKO SPOMIENKY 

Pri otázke ako uchovať spomienky z daných momentov vo forme vône, nastalo štú-

dium ohľadom parfémov ako takých. Ich vývoj a spracovanie. Keďže je to náročná techno-

lógia a v podstate sa jedná o alchýmiu, musela som nachádzať rôznorodé jednoduchšie 

alternatívne princípy či metódy. 

„Když výrobce parfémů vytváří novou vůni, jednotlivými složkami parfému vkládá do kom-

pozice takzvané tóny, které se uvolňují postupně. Každá vůně se skládá ze tří tónů: Hlava 

zvaná také svrchní tóny jsou nejintenzivnější složky, které cítíte ihned po aplikaci parfému 

Srdce nebo také střední (následné) tóny začínají převládat přibližně po deseti minutách 

Základ nebo také spodní tóny jsou vůně doznívající po několika hodinách Každý parfém 

tedy prožívá po použití celý cyklus provonění. Proto se doporučuje, než si vyberete nový 

parfém, nechat jej na pokožce „rozvinout“a zhodnotit celou jeho harmonii.”1 

Na získanie vôní z rôznych surovín, sa využívajú rozličné technológie ako napríklad 

: destilácia, extrakcia, metóda enfleurage a lisovanie. 

Extrakcia alebo vylúhovanie sa využíva na získanie takých vonných látok, pri 

ktorých destilácia nie je efektívna. Využíva sa na to rozpúšťadlo. Vo výluhu sa okrem 

vonných látok nachádzajú aj látky, inej povahy rozpustné v danom rozpúšťadle. Ako 

rozpúšťadlá sa používajú petroléter, benzény, chlórované uhľovodíky, acetón a alkoholy. 

                                                

 

1Složení parfémů: PARFÉMY – VONNÉ SLOŽKY. Složení parfémů [online].2012, č. 1 
[cit. 2013-03-12]. Dostupné z: http://www.cool-parfemy.cz/slozeni-parfemu/ 
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1.3 Najčudnejšie vône zo sveta parfémov 

„Je málo vecí, ktoré vám zaručia takú pozornosť okolia, ako vôňa potu zmiešaného s 

marihuanou či hnilým mäsom. Verte alebo nie, spomínané parfumy patria k vyhľadávaným 

artiklom internetových predajní! Ak hľadáte darček pre správne švihnutého kamaráta ale-

bo nenápadný spôsob, ako primäť priateľku k rozchodu, odporúčame objednať si jeden z 

nasledujúcich „voňavých“ kúskov!”2 

1.3.1 Pohrebný parfum 

Demeter´s fragrance library – Funeral home je jeden z najviac morbídných vôni aké 

sú dostupné spoločnosti. Prezradenými ingredianciami sú biele ľalie, gladioly, chryzan-

témy, mahagónové a orientálne drevo. Po aplikovaní pár strekov výrobcovia garantujú 

vyvolanie vône či atmosféry domu smútku. Parfém dopĺňa v kolekcii aj sprchový gél či 

telové mlieko. 

1.3.2 Syrový parfum 

 
V roku 2006 Eau de Stilton dokázala vyvolať vôňu za pomoci zmesi ovocno -

zemitých tónov plesnivého syra. 

 

 

              Obr.5 Eau de Stilton, Stilton Cheese Perfume, 2006 
                                                

 

2Najuletenejšie parfumy - IN je tráva, plesne a výlučky.Štýl [online].2010, č. 2 [cit. 2013-
03-19]. Dostupné z: http://magazin.atlas.sk/styl/najuletenejsie-parfumy-in-je-trava-plesne-
a-vylucky/682793.html 
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1.3.3 Marihuanový parfum 

 
Využívanie marihuany v rámci mastičiek, alternatívnej medicíny či do iných sfér, 

nie je žiadnou novinkou a vytvorenie parfému s totožnou vôňou tohto druhu bolo podľa 

môjho názoru len otázkou času. Parfém nesie názov Canabus Santal Eau de Parfum. Tak 

vznešený názov a ešte s lákavejším zložením ktoré tvoria: čokoláda, vanilkové lusky, a 

samozrejme samotná „tráva“. Určite sa z praktického hľadiska neodporúča použiť tento 

konkrétny parfém pri použití dopravného prostriedku ako je lietadlo. 

 

1.3.4 Homárový parfum 

 
Lobster, tajomný názov pre parfém s vôňou homára. Konkértny výrobok má v sebe 

slaný nádych mora, sladkastého mäsa a masla. 

 
           Obr.6 Demeter, Lobster Scent, 2009 
 
 

1.3.5 Sekrétový parfum 

 
Secretions Magnifique samotný názov prezrádza odpudivý obsah svojej výnimoč –

nosti - čokoládu, vanilkové lusky, a predovšetkým „trávu“. Spracovanie parfému v tomto 

prípade nie je až tak vzrušujúce ako samotný obsah, ktorým je krv, semeno, pot a sliny. 

 

1.3.6 Vône podľa miest 

 
„Hello,  ladies and gentlemen. The captain and flight deck crew would like to wel-
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come aboard the scent of departure, an affiliate of fragrance airlines. Please fasten your 

seatbelts, sit back and get ready for take off. We thank you for choosing our airlines and 

wish you pleasant flight…”3 

Zaujímavým prvokom pre mňa bol objav vôní z konkrétnych miest. Mať pri sebe 

vždy obľúbené miesto vo forme parfémov, je podľa môjho názoru úžasným objavom. 

Možno jedným z najúčinnejších zachovaní spomienok vôbec. Keď som sa dopočula o 

tomto objave, hneď som si predstavila miesta ktoré chcem cítiť zakaždým čo ich mám pred 

očami.  

Tak ako voňavé uličky zavoňané krémami, rozpálenými múrmi, jedlami či konkré-

tny úsek diaľnice, ktorý pripomína nové dobrodružstvá. Možno mierne sklamanie nastalo, 

keď som sa dozvedela, že sú to viac-menej miesta notoricky známe a pravdepodobne tak 

multikultúrne až možno strácajú svoju špecifickú vôňu. Samozrejme je to len môj názor a 

je to pre mňa obrovskou inšpiráciou. Dostali do obehu vône konkrétne Paríža, New Yorku, 

Tokya a mnoho ďaľších metropol. 

 

Obr.7Globetrotter– perfumer Gérald Ghislain and Magali Sénéquier,The Scent of Depar-

ture perfumes, 2012 

                                                

 

3The Scent of Departure, About.About [online].2012, č. 1 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 
http://intl.thescentofdeparture.com/about.php 
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2 REŠERŠE 

 Vo svojej práci som sa inšpirovala mnohými umelcami a rôznorodou tvorbou či 

technikami. Dôležitou súčasťou sa mi stalo naštudovanie inštalácií a sledovanie momentál-

ne jedného z najviac populárnych umením v súčastnosti tzv. net art. Vybrala som si hlavne 

umelcov Federico Díaz, Blanka Kirschner, Yuriy Mironoff a dvojicu Lernet & Sander. 

 

2.1 Federico Díaz 

Umelec narodený v roku 1971 s česko - argentinskými koreňmi. Vizuálny aktivista a 

jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti nových médií, od polovice 90. rokov 

dôsledne reflektuje vzťah frenetického vývoja počítačových technologií, nových médií a 

univerzálnej ľudskej skúsenosti mýtického typu.  

„Díazovy práce intuitivně řeší konfliktní povahu tohoto vztahu, snaží se ukotvit kom-

plexitu chaotické postindustriální existence člověka v jeho přirozenosti, na jeho primár-

ních, tj. emocionálních a sociálních základech. Díazova orientace na vztah mezi vědou a 

uměním, intenzivní zájem o problémy ekologie a urbanismu, experimentování v oblasti 

designu a architektury, technická preciznost a nákladnost prací – charakteristiky na české 

umělecké scéně zcela neběžné, staví jeho práce do kontextu mezinárodního elektronického 

umění, které bezprostředně komunikuje s globálním divákem. Řada Díazových projektů 

byla prezentována v Paříži, Londýně, Miláně, Madridu, Düseldorfu, Tokyu či v Linci.”4 

 
Jeho projekt LacrimAu/Impozantní kapka, z roku 2010 prezentovaná na EXPO 2010 

v Šanghaji, je pre mňa obrovskou inšpiráciou pre moju bakalársku prácu. Samotná 

myšlienka ma oslovila viac, než ktoré koľvek dielo za poslednú dobu. Kvapka z tony zlata, 

vo veľkosti 80x50 cm zaujala a ohromila spoločnosť  s obrovským úspechom. Každý 

päťstý návštevník mohol zažiť nezabudnuteľnú chvíľu. Pri pohľade na ňu boli snímané 

jeho reakcie  a emócie, ktoré vyhodnotila automatická pipetovacia stanica a namiešala z 

rôznych esencií návštevníkovi jeho osobnú vôňu. „Když si pak po měsíci znovu přičichne 

                                                

 

4Federico Díaz. In: Federico Díaz [online]. 2007 [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: 
http://www.artlist.cz/?id=1962 
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k vůni, měl by si vzpomenout na zážitek, kdy se díval na zlatou slzu, protože tak funguje 

paměť spojená s vůní," vysvětlil výtvarník Federico Díaz.5 

 

 

Obr.8  Federico Díaz, LacrimAu, 2010 

 

Tvar slzy vysvetlil ako symbol citu. Pričom jej názov LacrimAu kombinuje latinský 

výraz pre slovo slza s chemickou značkou zlata. 

 

                                                

 

5Zlatá slza už může ukápnout na EXPO 2010. Zlatá slza už může ukápnout na EXPO 2010 
[online].2010, [cit. 2013-05-12].  
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/87663-zlata-slza-uz-muze-ukapnout-
na-expo-2010/ 
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2.2 Blanka Kirchner 

Svojím spôsobom dokumentovania a aktivít človeka vo forme zberu, záznamu alebo 

ukladania, je pre mňa dôvodom prečo chcem a snažím sa podrobnejšie sledovať jej tvorbu. 

Zaoberá sa použitím textu a denníkových zápiskov vo svojej práci. Hlavnou dominantou 

môjho výberu práve pre inšpiráciu touto umelkyňou sa stalo, že sa skladá zo zbierania, 

vytvárania kolekcií, fotografovania, zaznamenávania vo forme spisov a práca so zozbiera-

ným a nájdeným materiálom.  

„Mám ráda život a s nadšením vše zaznamenávám a sbírám (poznámky, fotografie, 

nalezené fotografie, deníkové zápisky). Má díla v nejrůznějších podobách odkazují ke kon-

krétní části mého života a přestože mé soukromí není to, co chci vystavovat na odiv, vždy je 

v mých dílech určitý prvek autobiografičnosti a nikdy ho nemohu zcela vyloučit. 

Zajímám se o osobní paměť každého z nás, příběhy, litaraturu, život, smrt, lásku, 

osoby kolem mně a každodenní život, který přináší ty nejlepší, magické a paradoxní pří-

běhy či situace.” 6 

 

           Obr.9 Blanka Kirchner, Dětské omyly, 2005 

                                                

 

6KIRCHNER, Blanka. Blanka Kirchner. In: About [online]. 2005 [cit. 2013-26-04]. 
Dostupné z: http://blankakirchner.com/about 
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Jej práca “Dětské omyly” z roku 2005 je zozbieraním detských omylov. Keďže Mor-

ská Panda je postavená práve na slovnom omyle mojej netere, je medzi prvotnými, ktoré 

ma inšpirujú. Jej základ práve v tomto projekte tvoria vety. Odkazuje na atmosféru k 

vnímaniu sveta v detstve a na ich logiku. 

2.3 Yuriy Mironoff 

Súčasný umelec ukrajinského pôvodu, ktorý sa zaoberá vizuálnym umením. Prezen-

tuje sa pod svojím pseudonimom MiRon. Zameriava sa hlavne na net art, častou súčasťou 

jeho tvorby sú vymyslené postavičky, pretransformované do formátu gif (tzv. avatary), kde 

jednoduchým spôsobom zdôrazňuje optické premeny a dodáva dojem 3D.  Veľkou domi-

nantou v jeho tvorbe sú výrazné reflexné farby ako napr. červená, ružová, zelená, žltá, 

modrá. oranžová či dokonca čierna, biela alebo kombinácia pastelových farieb s ich kon-

trastnými odtieňmi.  

 

Obr.10 Yuriy Mironoff, bez názvu, 2013 
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Obr.11 Yuriy Mironoff, bez názvu, 2013 

 

2.4 Lernert & Sander 

 

Holandské designérske duo Lernet Engelberts a Sander Plug vytvorili naozaj ne-

obyčajný parfém s tajomným názvom Everything. Po ročnom pozbieraní najrôznorodejších 

vôní spojili ich do jedného celku. Sú uchované vo veľkom sklenenom flakóne, 

evokujúcom skúmavku. Celková čistá, skoro až laboratórna inštalácia bola ukázaná v jed-

nom z módnych obchodov v Paríži kde si mohli priamo návštevníci osobne odskúšať ako 

parfém vonia. 
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Obr.12 Lernet & Sander, Everything, 2012 

 

„Everything is a perfume by Lernert & Sander consisting of all fragrances launched 

in 2012. Over the last year Lernert & Sander collected almost 1400 samples of newly 

launched fragrances. By mixing the content of all of these bottles, they created 1.5 liter of 

Everything. This unique perfume comes in a specially designed and hand blown bottle, an 

enlargement of a classic sample bottle.”7 

                                                

 

7LERNET & SANDER.Everything: A perfume by Lernert & Sande [online]. 2012 [cit. 
2013-29-04]. 
Dostupné z: http://www.lernertandsander.com/index.php?/projects/everything/ 
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II.  PRAKTICKÁ ČASŤ 
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3 KONCEPT 

Tak ako som už spomínala v predošlej pasáži, zaoberala som sa uchovaniu spomienok 

a situácií prostredníctvom vôní. Sledovaním časového úseku (ktorý bol rozdelený do troch 

častí), vďaka svojej netere som bola dovedená až k výsledku oveľa rozmanitejšiemu ako sa 

na začiatku zdalo. 

Zo začiatku som mala v pláne zdokumentovať celý môj život vo vôňach. Rozdelila 

som si životné úseky do viacerých fáz s nažila som sa k nim priraďovať svoje spomienky. 

Táto analýza mala veľa komplikácií a hlavne po odchode na študijnú stáž do Francúzska sa 

skomplikovalo mnoho záležitostí. No najhlavnejší bol fakt, že som nemohla pracovať so 

svojou minulosťou, kdeže dokumentácia o mojom živote zostala v rôznych formách na 

Slovensku. 

       Ako hlavné námety mi poslúžili kresby morských pánd, stretnutia s mojou neterou a 

hlavne jej pohľad na život a celkové situácie, ktoré ma svojím spôsobom znovu dostali do 

detstva. Sprostredkovalo mi to jednoduchšiu predstavu o detskej logike. 

       Samozrejme rozbor detskej logiky je vedecký výskum sám o sebe, ale v mojej snahe 

nebolo až tak prioritné analyzovať detskú psychológiu ako takú. Primárnou snahou bolo 

len  znovu sa vcítiť alebo prežiť aspoň čiastočne detstvo v časovom úseku práve v ktorom 

sa nachádzala momentálne Tatiana.  

       Morská panda sa stáva určitým symbolom celej práce v ktorej sa nachádza detská lo-

gika. Je to jej akýmsi synonimom alebo maskotom celej práce. Spomínaná historka, pri 

ktorej vznikol tento konkrétny názov, už bola spomínaná v teoretickej časti práce.  

 

3.1 Prvotné pokusy „parfémov“ 

Pri výbere techniky „vytiahnutia“ vône som si vybrala extrakciu. Spomínaná techni-

ka mi prišla najvhodnejšia z viacerých dôvodov. Či po technologickej stránke, alebo až po 

stránke skladovania a zúžitkovania. Využila som k tomu hlavne 60% alkohol z lekárne, 

vodu a produkty z ktorých som chcela dostať vôňu. 

Začala som najprv jednoduchšími a osvedčenými predmetmi, ktoré som ponachádza-

la pri rôznorodých návodoch a boli odskúšané. Ako napríklad zo začiatku som odskúšala 

listy ruží, psie granule alebo paradajku. 
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obr.13 Ivana Zuskinová, pokus extrahovania, 2012  

 

 

obr.14 Ivana Zuskinová, pokus extrahovania, 2012  
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obr.15 Extrahovanie vôní, 2012   

 

Taktiež neskôr prišli na rad veci, ktoré som už nemala naštudované, alebo nevedela 

som o tom, že by to mohlo naozaj s extrakciou fungovať. Stále to bolo o pokuse a omyle. 

Nechávala som to odstáť okolo dvoch týždňov. Výsledky boli zaujímavé, ale najviac po-

tešujúci fakt bol ten, že skutočne som dokázala vytiahnuť vôňu z konkrétnych vecí za po-

moci, v princípe jednoduchej metódy.  

3.2 Predstava o „Morskej Pande“ 

V znázorňovaní Morskej Pandy som pokračovala i naďalej. Po návrate do Francúz-

ska, som znovu rozpovedala príbeh aj ostatným. No ako prvé som sa vždy opýtala, či by 

boli ochotní mi znázorniť akýmkoľvek spôsobom práve Morskú Pandu. Ešte viac som bola 

prekvapená ochotou ostatných nad touto požiadavkou. 

Začala som byť aktívnejšia a čím ďalej tým viac ma fascinovalo, aké rôznorodé 

predstavy ľudia majú pri zadávaní tejto úlohy. Nie len ľudí okolo vo Francúzsku som oslo-

vovala, ale taktiež aj cez internet najprv svojich známých.  
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           Obr.16 rôzni autori, Morské Pandy, 2013 

 

 

           Obr.17 rôzni autori, Morské Pandy, 2013 
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Obr.18 Liga Šnore, Morská Panda, 2013 

 

Tak ako názor dospelých, stále ma zaujímal aj názor detí. Práve odtiaľ pramení táto 

myšlienka. Keďže dospelým som zadávala nech mi znázornia Morskú Pandu, rozhodla 

som sa, že deti vo veku okolo 7 rokov nech mi napíšu ako si ju predstavujú.  

  Keďže väčšinou sa zadáva deťom a dospelým opačný proces, bolo zaujímavé ako 

sa potrápili s týmto zadaním. Oslovila som kamarátku, ktorá mi umožnila zrealizovanie 

zadania tejto práce deťom v škole. Po internete mi poslala malinkú analýzu v ktorej som už 

nepokračovala. Tento pokus som predpokladala a analyzovala ešte pred realizáciou správ-

ne. 
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Obr.19 Ivana Zuskinová, Skype rozhovor, 2013 

 

Do dnešného dňa neprestávam zbierať predstavy o Morskej Pande od iných. Stále 

ma drží myšlienka ako ju vidia ostatní ľudia. Postupom času chceli vedieť na čo mi to bude 

a či to zverejním. Postupne som začala zverejňovať pár predstáv na svojom blogu. Názov 

som vybrala jasný a zrozumiteľný www.morskapanda.tumblr.com .  

Taktiež som začala oslovovať rôznych blogerov z celého sveta o jej znázornení. 

Najzaujímavejšie znázornenie mi prišlo od švajčiarskeho umelca Thierry Mugnyho, ktorý 

mi po oslovení odpísal a priložil aj jeho Morskú Pandu.  

„Hi, the only thing i’ve made and how i imagine “Sea Panda” it’s a instagram pic-
ture taken last year: Happy eye (not seriously) 

Have a nice sunday, Thierry”8 

 

 

                                                

 

8MUGNY, Thierry. Inbox. In: Inbox/Tumblr [online]. 2013 [cit. 2013-30-04]. Dostupné z: 
http://www.tumblr.com/inbox 
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Obr.20 Thierry Mugny, Morská Panda, 2013 

 

Samozrejme som začala, aj sama znázorňovať Morskú Pandu a snaha o nájdenie 

správneho tvaru, vzišlo do rôznorodých návrhov v kombinovaní materiálov. Neskoršie som 

z niektorých sa inšpirovala aj na finálne tvary šperkov/objektov. 

Viac ma fascinujú tvary od  ľudí ktorí sú ešte „nezašpinení“ od konceptu práce a 

vytvárajú Morské Pandy úplne spontánne. Taktiež Tatiana má zafixované, že je to Ariela a 

vždy využíva na to rovnaké prvky. Ako napríklad, musí mať dlhé, červené vlasy, dlhý, 

šupinatý, rybí chvost, mušle na prsiach a tvár podobnú ľudskej. Vôbec neprikladá dôraz na 

pandu i keď vie ako vyzerá a čo je panda. 
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                     Obr. 21 Ivana Zuskinová, blog morskapanda.tumblr.com, 2013 

 

 

                       Obr. 22 Ivana Zuskinová, Morská Panda, 2013 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 34 
 

 

Obr. 23 Ivana Zuskinová, Morská Panda, 2013 

3.3 Analýza časových úsekov  

Pri analýze časovej osy a po zistení, že najmenej zdokumentovaný je už spomínaný 

časový úsek vo veku mojej netere, som bola pevne rozhodnutá sa venovať len tejto etape. 

Začala som uvažovať nad tým, ktoré fotky sú pre spoločnosť ako takú, najbežnejšie pre 

dokumentáciu detí, v tomto časom úseku. Rozdelila som to do viacerých častí. Prvú časť 

som nazvala  „Aktivity“, druhá „Rodina“ a nakoniec „Škôlka“. 

Rozhodla som sa, že tieto životné úseky budem znovu dokumentovať prostredníc-

tvom mojej netere a budem zaznamenávať momenty pomocou vôni. Snažiť sa exktrahovať 

a najpodstatnejšiu vôňu použiť do „schránky/šperku“. Počas prežívania „detstva“ 

s Tatianou ma sprevádzala aj Lucia Sekerková, ktorá dokumentovala všetky úseky. 

3.3.1 Aktivity 

Prvý úsek som vybrala s touto tematikou hlavne kvôli neteri, ktorá ma nevidela 

dlhšiu dobu a mala stále potrebu sa zaoberať so mnou nejakými aktivitami. Nemohlo tým 

pádom začať niečím iným.  
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Ako som spomínala, Lucia Sekerková celý priebeh dokumentovala prostredníctvom 

fotografii. Tatiane som nechala voľný výber aktivít. Začali sme výtvarnými technikami. 

Ktoré sme kombinovali s vymýšľaním básničiek.  

 

 

Obr.24 Aktivita s Táňou, 2013 

 

Dôležitým prvkom stretnutia je aj fakt, že máme doma psov (čierneho malého bra-

dáča Doru a yorkshirského teriéra Emu). Od mala má sklon sa s nimi hrať a venovať sa im.     

Ďaľšou aktivitou nastala manipulácia a hranie s hudobnými nástrojmi. Presnejšie 

bubon, hrkálky, rumba gule, píšťalka. Celá akcia nastala v dome môjho otca, který je záro-

veň aj mojím ďaľším domovom. Dôvod prečo sme sa premiestnili bol ten, že v podkroví je 

ateliér v ktorom mám aj ja pracovné miesto a zároveň tam pracuje aj otec Tatiany. Ona so 

mnou tam čakala kým skončí jeho pracovná doba.  

Zber vôní ako spomienok prebiehal rôznorodo, od malých vzoriek jedál, cez cukrí-

ky, koláče, granule až po rôznorodé zmesi, ktoré Táňa sama so mnou skúšala kombinovať. 

Vytvorené alebo zachované práve ňou si aj sama nazývala ako napr. „Detská zmes“. 
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Obr.25 Aktivita s Táňou, 2013 

 

 

Obr.26 Zaznamenanie vône podľa Táni, 2013 

 

Tvar schránky je inšpirovaný z kresby Tatiany a použitá vôňa sú granule a pažítka. 
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3.3.2 Rodina 

Pokračovanie v dokumentácií nastalo s tematikou „Rodina“. Asi najdôležitejšia 

časť z týchto 3 súborov. Naskytla sa skvelá príležitosť, stretnúť sa pohromade v jednom 

celku. Môj synovec Michal (brat Tatiany) oslavoval svoj prvý rok a zároveň v tom bola 

zahrnutá aj moja oslava 22. narodenín.  

Dominantnou sférou celej témy boli sladkosti a bublifuky, ktoré som doniesla Ta-

tiane a Martinovi. Ďaľšou dôležitou súčasťou bola torta a sviečka,čo pripomínala ohňo-

stroj.  

 

                       Obr.27 Rodinná oslava, 2013 

 

                       Obr.28 Rodinná oslava, 2013 
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Pri konečných návrhoch z tejto série na uloženie spomienky som vychádzala práve 

z bublifuku a uložená vôňa je z gumených cukríkov. 

 

3.3.3 Škôlka 

Posledným súborom sa stala téma „Škôlka“. Hneď ako som vošla do budovy, som 

mala znovu ten zvláštny pocit, kde zasahuje do mňa vôňa/pach prezúvok, čaju, sladkostí a 

gumy. Vošli sme s Luciou do miestnosti, kde práve deti nacvičovali program na Deň ma-

tiek.  

Ako prvé čo mi najviac padlo do očí, a na čo som úplne zabudla je fakt, ako všetko 

je krásne zmenšené prispôsobené pre deti. Malinké stoličky, malinké postele, skrin-

ky,...všetko. Ich svet je malý. Malý ale veľký svojou atmosférou ktorá tam vládla.  

Úžasné bolo sledovať reakciu detí a hlavne Tatiany ako nás sledovali a nejaké na-

cvičovanie programu ich prestalo zaujímať. Taktiež nad čím sa pozastavila, uvedomila som 

si, že ani jedno dieta kľudne nesedelo. Vždy sa nejako točili na stoličke, „hemžili“, hrali s 

hračkami, klopkali rukou po stoličke... 

Rozhodla som sa zaoberať práve zmenšovaním a kontrastom prispôsobenia pre deti 

 

 

            Obr.29 V Táninej škôlke, 2013 
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Menšia prechádzka nebola ničím odlišná, jedine tým, že v dnešnej dobe ako sa-

mozrejmosťou sa berú reflexné vesty. Možno prekvapenie prišlo kvôli tomu, že mi sme 

nikdy nič také nenosili v škôlke. 

 

Obr.30 So škôlkou na prechádzke, 2013 

 

Obr.31 Jedáleň škôlky, 2013 
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Viditeľné zmenšené prostredie sa stalo alfa omegou pri tvorbe a navrhovaní po-

sledného šperku. Úžasným prvkom bola jedáleň, kde všetky rovnako prispôsobené veci 

pripomínali úplne iný svet a atmosféru na ktorú som tak zvyknutá. Pri tom si neuvedomu-

jem, že aj ja som tým prešla a plynule sa nechala preniesť do súčasnej sféry bez toho aby 

som uvažovala nad tým, že som trávila svoj čas práve v takom prostredí úplne prirodzene. 

 

 

Obr.32 Tánine vynútenie pozornosti v škôlkárskej jedálni, 2013 
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4 TVAR SCHRÁNOK 

Každý tvar schránok je išnpirovaný jednou z etáp. Dôležitú úlohu zohrávali aj zozbie-

rané vône, ktoré by evokovali zapamätateľnú udalosť. Pri výbere som bola inšpirovaná 

spoločnou chvíľou s Tatianou, ktorá si  ani neuvedomovala dôležitosť priebehu. Spontán-

nosť, ktorá nastala má možno najväčší vplyv na celý proces. 

Vďaka dokumentácií a priebežnej rekapitulácií, mi dopomáhala tvarovo sa pohrávať 

s rôznorodými myšlienkami. Hravou formou zo zážitkov vznikli zaujímavé a a typické 

nápady na šperky. 

Ďaľším dôležitým faktom nastala spolupráca s odevným designom a designom obuvi. 

Na šperku „01 Ako Pes“ sa podielala pri vzniku Katarína Chválová, ktorá študuje odevný 

design. Pri celkovej inštalácií a šperkovnici významnú úlohu zohrávala Alexandra Malar-

číková z designu obuvi. 

Inštalácia je prispôsobená celému procesu a vývoju bakalárky. Tvorí tzv. laboratóri-

um, ktoré evokuje svojím spôsobom proces celého vyskumu mojej práce. Posledný objekt 

„Kôš“ na vône je určený na zhrnutie a uloženie celého prebádaného a zaznamenaného ži-

votného úseku. 

 

4.1 01 Ako pes 

Prvý šperk z etapy „Aktivity“ vychádza hlavne zo zážitku pri našich už vyššie uve-

dených psoch. Táňa vyrastá ako my všetci z rodiny pri psoch a tvoria našu spoločnú súčasť 

života. Najviac obľúbeného má Yorkshirského teriéra, Emu. Jej znakom je,že má problémy 

so zrakom a padajúcu ofinu do očí, podobný znak má aj náš druhý pes Dora.  

 

Tvar je ováľnejší, ktorý tvorí simaxova banka vyplnená vôňou granúl. Po bokoch ju 

dopĺňajú vysústružené kovové telesá zakončené špicom. Banka je natiahnutá usňou, na 

ktorej sú pripevnené obuvnícke nite. Všetko ostáva vo farbe materiálu kovu a čiernej usne 

s čiernymi niťami 
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Obr.33 Kombinovanie Táninej kresby 
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Obr.34 Posunutie kresby a pokus skombinovania vplyv psov 

 

 

Obr.35 Návrh na šperk, 2013 

 

 

 

Obr.36Jeden z koncových návrhov na tvaroslovie šperku, 2013 
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4.2 02 Bublifuk 

Pri oslave narodenín Michala, som deťom doniesla darček v podobe bublifuku. Naj-

väčšiu radost im robili bublinky, ktoré zaplňovali veľmi príjemným dojmom priestor a 

samotnú atmosféru. Popri ktorej deti miesto prípitku popíjali čaje. Voňavé ovocné čaje, 

miestami  svojou vôňou prebíjali vôňu koláčov a torty.  

Týmto som si vybrala pre ďaľšiu schránku vytvorenie bublifuku s vôňou čaju. Tvar 

je rotačný a kónický. Na vrchu otvoru som prispôsobila návrh Morskej Pandy, ktorá sa 

následne nechala vylaserovať do plexiskla. Telo bublifuku tvorí simax, nafarbený za stu-

dena. Vo vnútri bol vložený mechanizmus na baterky, ktorý poháňa motorček na tvorenie 

bublín.  

 

Obr.37 Vymýšľanie a rozskicovanie mechanizmu do vnútra schránky, 2013 

 

Vôňa je uložená do misky s poklopom, na ktorom je malý detail morskej pandy, za 

ktorú sa poklop uchytí. Následne do nádobky s vôňou sa namočí vrchná časť bublifuku a 

stlačením vytvorí čajové bubliny. 
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           Obr.38 Návrh na šperk, 2013 

 

 

      Obr.39Návrh nádobky na vôňu, 2013 
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4.3 03 Podľa výšky 

Spomínané rozdiely medzi dospelým a dieťaťom v škôlke, spočívajú pre mňa hlavne 

v tom, že na prvý pohľad sú veľkostne prispôsobené predmety, ako nábytok, príbor, re-

flexné vesty...  

 Dlho som uvažovala nad tým, ako znázorniť zmenšovanie alebo prispôsobovanie. 

Keďže pracujem aj s počítačovými a hlavne grafickými programami, sústredila som sa na 

to, ako sa zmenšuje práve v týchto programoch. Najviac využívané sú u mňa programy 

z Adobe balíku, konkrétne Illustrator a Photoshop.  

Keďže sa tam zmenšuje kurzorom myšky, stvárnila som jednoduchú banku v ktorej 

sú zapichnuté 4 kurzory vysústružené z kovu. Mierne deformujú tvar banky a evokujú tým 

stiesnenie a zmenšenie.  

 

Obr.40 Kombinácie zmenšovania, 2013 
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Obr.41 Návrhy šperku, 2013 

 

                               Obr.42 Technický výkres na baňku so šípkami, 2013 
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Výber vôňe pre zapamätanie tejto udalosti bol viac-menej jednoduchý. Ako menšie 

potešienie som doniesla deťom a Tatiane sladkosti vo forme cukríkov. Najväčším šokom 

boli pre ne mentolové cukríky a žuvačky. Reakcie detí boli rôznorodé a poväčšine nerozu-

meli chuti mentolu a veľmi ich to štípalo. Výber mali rôznorodý, kdeže som im doniesla aj 

iné ovocné a gumené. Zaujali ich práve „mentolky“, ktoré nepoznali. 

4.4 Inštalácia 

Predstava o laboratórnej inštalácií prišla s nejakým samozrejmým  nápadom. Keďže 

celá práca je jeden veľký výskum a pokus s vôňami. Experiment, ktorý posunul hranice v 

logike. Alebo skôr dovolil znovu nahliadnuť do logiky detí. 

Pri inštalácií sú použité dokumentačné fotografie z nafotených etáp, všetky šperky sú 

uložené do šperkovnice ktorá je vytvorená z plexiskla a usne. Pri ktorej je umiestnený na 

sklenené sokle „Kôš na vône“, ktorý je vyrobený v sklárni Kavalier a okolo neho skúmav-

ky s vyzbieranými jednotlivými vôňami. Každá jedna skúmavka má pod sebou text 

v ktorom je rozpísané zloženie vône a etapa zozbierania. 

 

 

Obr.43 Návrh šperkovnice, 2013 
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Obr.44 Vizualizácia Koša na vône, 2013 

 

 

 

Obr.45 Vizualizácia Koša na vône, 2013 
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ZÁVĚR 

Logika Morskej Pandy prostredníctvom zachovania vôní, nekončí u mňa touto čas-

ťou práce. Popri výskume, zberu a experimentovaniu som narazila na rôznorodé spoluprá-

ce, ktoré sa zainteresovali do tohto projektu. Aj na základe uchovaných krezieb od rôzno-

rodých ľudí ma pohlo k tomu, že zrealizujem do budúcna rozšírenejší projekt s Morskou 

Pandou na báze širšej spolupráce.  

Moja bakalárska práca ma donútila prejsť veľkým kusom zdokumentovania 

súkromného života a zasiahla do veľmi prínosných sfér v ktorých chcem aj naďalej pokra-

čovať vo svojej budúcej tvorbe. 

Pri tvorení, som narazila na inšpirujúce zdroje a poznatky môjho výskumu. Skúse-

nosti s kombinovaním materiálov bolo pre mňa celkom novou záležitosťou a výborným 

prínosom.  
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