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Na okładce wykorzystano grafikę: Kot, który chętnie by coś schrupał (1990)

Dušan Kállay
Urodził się 19 czerwca 1948 r. w Bratysławie. W latach 1966-1972
studiował w Bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Lata 19661968 spędził w pracowni malarstwa (prof. Ladislav Čemický), 19681972 studiował na Wydziale Kompozycji Figuratywnej i Pejzażu
(prof. Ján Želibský), a pomiędzy 1969-1972 związany był także
z Wydziałem Grafiki i ilustracji Książkowej (prof. Vincent Hložník),
ostatni semestr studiów poświęcił na praktykę pod opieką prof. Albina
Brunovskýego.
Niedługo po ukończeniu szkoły zdobył pierwsze międzynarodowe wyróżnienia za ilustracje: Złote Jabłko
BIB ‘73, Złote Jabłko BIB ‘75, a w 1983 r. Grand Prix BIB ‘83 za książkę Alicja w Krainie Czarów autorstwa
Lewisa Carrolla.
W ciągu kolejnych lat ilustrował dla słowackich i zagranicznych wydawnictw. Książki z jego ilustracjami były publikowane w Austrii, Brazylii, Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Japonii, Korei,
Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie. Brał udział w wielu wystawach międzynarodowych w Europie, Azji i Ameryce. Zdobył wiele nagród za twórczość w dziedzinie grafiki,
ilustratorstwa i projektowania znaczków pocztowych.
W 1988 r. na Kongresie IBBY w Oslo otrzymał nagrodę Hansa Christiana Andersena za życiowy
dorobek twórczy. Jego prace prezentowano na ok. 140 wystawach indywidualnych na Słowacji i za granicą,
czesto wystawiając swą twórczość wspólnie z małżonką Kamilą Štanclovą.
Po odejściu Albina Brunovskýego z Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, prowadzi Wydział Grafiki
i Ilustracji Książkowej. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie grafiki. Żyje i pracuje w Bratysławie.

Wonderland Dušana Kállaya
Mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych trafiły w moje ręce dwie książki: Moderná slovenská
grafika1 oraz Alicja w krainie czarów2. Tak poznałam
Dušana Kállaya i uległam jego magii.
Najpierw zafascynowała mnie nerwowa, zagęszczona, wirtuozerska kreska akwaforty, przy pomocy której Dušan Kállay wyczarowuje tajemnicze
organiczne struktury porastające
powierzchnię płyty. Nie tworzy
iluzji przestrzeni, bryły – rozgrywanej światłem i cieniem, raczej
wznosi metodycznie konstrukcję,
szkielet stopniowo obrastający
warstwami niezliczonych szczegółów anatomicznych, aż po detale
zwykle niewidoczne gołym okiem.
Jakby chciał rozwikłać zagadkę
motoryki wszystkich organizmów,
od najdrobniejszych owadów po
istoty nadprzyrodzone. Tu i ówdzie
detalicznie opracowane, czasem
syntetycznie potraktowane, z pogranicza abstrakcji, płynnie przechodząc w zarys rozpoznawalnej
formy. Z tej gęstwiny włókien, kości, ścięgien wyłaniają się kształty
ludzi, zwierząt, stworów zaczerpniętych z bestiarium
i żywe maszynerie. Spętane kłębiącą się linią coraz
bardziej przypominającą siatkę nerwowych splotów,
tworzącą introwertyczne tło – materię rozedrganą,
pulsującą rozjaśnieniami i zacienionymi partiami, aż
szara struktura pod okiem Artysty Maga zdaje się
ożywać. Niekiedy pochłania ją aksamitna toń mezzotinty, chociaż nie są grafikowi obce także inne
techniki. Używa akwatinty i suchej igły, litografii,
sięga po kolor, tworzył linoryty i linorytowe reliefy. Niekiedy grafikę rozświetla nieoczekiwany blask.
Manipulując porządkiem kompozycji, natężeniem
kreski, fakturą, buduje napięcie, wskazuje istotne
elementy, wyznacza hierarchię znaczeń.
Wewnątrz graficznych struktur toczy się walka
jego bohaterów z demonami, filozoficzny dyskurs
nad porządkiem i chaosem świata. Nie brakuje tu
nawiązań do motywów biblijnych i uniwersalnych
tematów, silnie odciskają się literackie źródła, wyraźnie określone tytułem pracy, a czasem cytowanym fragmentem tekstu.
Grafiki Dušana Kállaya oparte są na znakomi-

tym rysunku, poszanowaniu tradycji, wypracowanej
technice, nie ma tu miejsca na hochsztaplerstwo
i łatwe sztuczki.
Nie bez znaczenia dla ukształtowania się jego artystycznej osobowości była zapewne bogata tradycja słowackiej grafiki, przede wszystkim wyjątkowa,
wyrazista i ekspresyjna twórczość Kolomana Sokola.
W latach 1966 – 1972 studiował
w VŠVU (Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych) w Bratysławie –
malarstwo u profesora Ladislava
Čemickiego, a na wydziale grafiki i ilustracji, którym dziś kieruje
Dušan Kállay, jego mistrzem był
kolejny wybitny słowacki artysta, profesor Vincent Hložnik. Po
studiach trafił do Drezna, gdzie
w Gabinecie Miedziorytu poświęcał czas na zgłębianie twórczości wielkich grafików, Albrechta
Dürera i Rembrandta van Rijn.
Zebrane doświadczenia dość
szybko pozwoliły mu wypracować własny styl, rozpoznawalny
bez wględu na używane narzędzie. Malarstwo, rysunek, grafika
w jego wypowiedzi wzajemnie się przenikają, uzupełniają. Wykorzystuje tę różnorodność możliwości,
tworząc także grafikę filmów animowanych, znaczki
pocztowe, plakaty i ilustracje książkowe.
Tytuł „magiczny świat” zapowiadał opis dorobku
niejednego twórcy, lecz do Dušana Kállaya przylgnął
w sposób szczególny – nosi go album3 poświęcony
artyście, przepięknie typograficznie opracowany
w wydawnictwie Slovart, tak też zatytułowano katalog wydany z okazji wystawy w galerii Rondo Sztuki
– Katowice, 2010 r.
Alicja w Krainie Czarów3 jest tylko jedną z około
dwustu książek ilustrowanych przez Dušana Kállaya,
lecz to ona właśnie przyczyniła się do rozsławienia
nazwiska artysty i kojarzonych z nim niecodziennych, zanurzonych w klimacie magii przedstawień.
Nagradzano tę pracę wielokrotnie: Grand Prix BIB
(Biennale Ilustracji w Bratysławie) w 1983 roku; złotym medalem IBA (Internationale Buch Austellung
w Lipsku), 1983; złotym medalem Biennale Ilustracji
w Barcelonie, 1984; i w końcu – nazywaną „ilustratorskim Noblem” nagrodą przyznawaną przez IBBY

(International Board on Books for Youngsters) –
Hans Christian Andersen Award, 1988.
Grafik stworzył tu dalekie od infantylizmu wyobrażenie Wonderlandu Alicji. Ten świat oniryczny, w barwach leniwego popołudnia, zamieszkały
przez postaci fantastyczne, ledwo tylko nawiązujące
do realnych stworzeń, to nie jest
wizja ani bajecznie przesłodzona
ani cudownie beztroska. Pośród
zaskoczeń i oczarowań odnaleźć
w niej można nutę dramatu, niekiedy nawet grozy. Jak w tej, jakże często cytowanej ilustracji, na
której dziewczynkę-olbrzymkę,
objedzoną magicznymi ciasteczkami, więzi ażurowa konstrukcja
domku-klatki. W tym kontekście
niezwykle wyraziście wybrzmiewa
credo ilustratora: Tam, gdzie kończy się praca autora tekstu, zaczynają się rozważania ilustratora. Nie
chodzi o zachowanie poprawności
językowej, ale o to, jak się nam uda
ulokowac książkę w ogólnej atmosferze i nowej poetyce. Tekst
jest zawsze bazą, ale bez inspiracji
i kreatywności książek ilustrować
się nie da.
Nie sposób przecenić też malarski walor odnajdywanych na kartach książki wyobrażeń, wszak i tę
dyscyplinę sztuki Dušan Kállay uprawia, naturalne
zatem, że tworzywem jego ilustracji jest wysmakowana paleta barw, subtelne, a czasem szorstkie,
pełne niedopowiedzeń faktury, niekiedy śmiałe pociągnięcia pędzla lub kredki, podkreślające werystycznie opracowane szczegóły.
Odmienny nastrój stworzył wraz z żoną Kamilą
Štanclovą, również znakomitą malarką i graficzką,
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w ilustracjach do Baśni Andersena4, wydanych także
w Polsce. Skierowane zdecydowanie do dziecięcego
odbiorcy, zachwycająco malarskie opowieści, ułożone obok tekstu, pochodzą z krainy ciepła i łagodności. Być może za sprawą kobiecej cząstki tandemu, a może na przekór przyprawionym melancholią
i smutkiem (by nie powiedzieć –
rozpaczą) tonom baśni.
Nie sposób wymienić wszystkich tytułów, a są wśród ilustrowanych przez Kállaya również
takie dzieła literatury światowej
jak: Kupiec wenecki, Sen Nocy
Letniej Szekspira, Narodziny infantki Oskara Wilde, Cyrano de
Bergerac Edmonda Rostanda,
Gargantua i Pantagruel François
Rabelais.
O nierozerwalnych związkach
artysty z książką świadczy też jego
zamiłowanie do tworzenia ekslibrisów. Dziś na Łaziennej można ich
podziwiać kilkadziesiąt, odnajdując
wszystkie tak charakterystyczne cechy graficznego rzemiosła
Kállaya w miniaturowej skali, wachlarz motywów, wokół których
koncentruje się jego zainteresowanie, i tę bożą iskrę
niepośledniego talentu, sprawiającą, że ciśnie się na
usta znaczące słowo „magiczny”.
Zachęcam do odwiedzenia Krainy Czarów
Dušana Kállaya. Przechadzając się po niej, pośród
dziwów, chłonąc jej niecodzienny klimat, można
przeżyć niejedno zaskoczenie i oczarowanie, skosztować wypiekanych tu magicznych ciasteczek.

L’udo Petránsky Moderná slovenská grafika 1918 - 1983, Bratislava, 1985.
Lewis Carroll Alicja w krainie czarów i Po drugiej stronie lustra, Warszawa, 1985.
Ivan Jančar, Fedor Kriška Dušan Kállay magicky svet, Bratislava, 2004.
Hans Cristian Andersen Baśnie, Duszniki Zdrój, 2010.

il. 1 i 2. - H.CH. Andersen: Baśnie, gwasz, 2005-2006.

Hanna T. Głowacka

Zdobycz Jozefa Perneckýego (1986)

Kuszenie Karola Linneusza (1981)

Szczęście Antona Stonačka (1981)

Obraz z owadziego gniazda (1982)

Ikar i Dedal na Atlantydzie (1982)

Sen zegarmistrza Jana (1983)

Rekwizyty aktora Dušana Hanaka (1986)

Spowiedź aktorki / Król jest nagi, nagi jest król (1986)

Gdybym zaznał więcej miłości/Ogród Kaina (1990)

Muzeum (1990)

Raj dzikich ptaków (1981)

Spotkanie w labiryncie (1998)

Terra Sancta Irrina (2001)

Exl. Alice Werner (2008)

Feniks, Exl. Stanislav Mlýnek (2011)

Chciwość, Exl. Wout Meulemans (2008)
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Raj dzikich ptaków (1981), akwaforta z akwatintą i suchą igłą, 60x50 cm
Kuszenie Karola Linneusza (1981), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Szczęście Antona Stonačka (1981), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Ikar i Dedal na Atlantydzie (1982), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Obraz z owadziego gniazda (1982), akwaforta z akwatintą, 60x50cm
Sen zegarmistrza Jana (1983), akwaforta i sucha igła, 60x39,5 cm
Zdobycz Jozefa Perneckýego (1986), akwaforta i sucha igła, 60x50 cm
Rekwizyty aktora Dušana Hanaka (1986), akwaforta z suchą igłą, 60x50 cm
Spowiedź aktorki / Król jest nagi, nagi jest król (1986), akwaforta z suchą igłą, 60x50 cm
Muzeum (1990), akwaforta, 60x50 cm
Wielka nędza (1990), akwaforta, 60x50 cm
Kot, który chętnie by coś schrupał (1990), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Spotkanie w labiryncie (1998), akwaforta, 39,5x30 cm
Gdybym zaznał więcej miłości / Ogród Kaina (1990), akwaforta z akwatintą, 49x32 cm
Hommage à Pieter Bruegel (2011), litografia, 50x38,5 cm
Cyrano de Bergerac III. (1999), litografia, 21,5x14 cm
Cyrano de Bergerac IV. (1999), litografia, 21,5x14 cm
Cyrano de Bergerac X. (2000), litografia, 21,5x14 cm
Faust and Margaret I. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Faust and Margaret II. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Faust and Margaret III. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Eurydyka w Troi (2009), akwaforta, 23x16 cm
Hekate (2009), akwaforta, 23x16 cm
Uroboros (2009), akwaforta, 23x16 cm
Siedem dni siedmiu grzechów głównych (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Obżarstwo / Ex libris A. J. Waterschoot (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Złość / Ex libris Marietta Hagedorn (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Pycha / Ex libris Luigi Bergomi (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Lenistwo / Ex libris Cor.van Vlijmen (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Pożądanie / Ex libris Marvin Bolotsky (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Zazdrość / Ex libris Jan Zima (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Chciwość / Ex libris Wont Meulemans (2008), 13,5x8,5 cm
Antyczna zoologia / Ex libris Vladimir Servus (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Alica III / Ex libris Alica Werner (2013), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Feniks / Ex libris Stanislav Mlýnek (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Zuzanna i starcy / Ex libris František Hulín (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Statek magików / Ex libris Stanislav Mlýnek (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
In vino veritas / Ex libris Ludek Kříž (2015), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Syzyf / Ex libris K. Scherzer (2012), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Machineria życia / Ex libris Jan Stefančík (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Wielki numizmatyk / Ex libris Peter Bujdák (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Terra Sancta Irrina (2001), akwaforta, 13x13 cm
Cyrk Ga-Bo (2010), akwaforta, 23x16 cm

Ilustracje:
1-7 H.CH. Andersen: Baśnie (2005-2006), gwasz
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Urodził się 19 czerwca 1948 r. w Bratysławie. W latach 1966-1972
studiował w Bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Lata 19661968 spędził w pracowni malarstwa (prof. Ladislav Čemický), 19681972 studiował na Wydziale Kompozycji Figuratywnej i Pejzażu
(prof. Ján Želibský), a pomiędzy 1969-1972 związany był także
z Wydziałem Grafiki i ilustracji Książkowej (prof. Vincent Hložník),
ostatni semestr studiów poświęcił na praktykę pod opieką prof. Albina
Brunovskýego.
Niedługo po ukończeniu szkoły zdobył pierwsze międzynarodowe wyróżnienia za ilustracje: Złote Jabłko
BIB ‘73, Złote Jabłko BIB ‘75, a w 1983 r. Grand Prix BIB ‘83 za książkę Alicja w Krainie Czarów autorstwa
Lewisa Carrolla.
W ciągu kolejnych lat ilustrował dla słowackich i zagranicznych wydawnictw. Książki z jego ilustracjami były publikowane w Austrii, Brazylii, Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Japonii, Korei,
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pocztowe, plakaty i ilustracje książkowe.
Tytuł „magiczny świat” zapowiadał opis dorobku
niejednego twórcy, lecz do Dušana Kállaya przylgnął
w sposób szczególny – nosi go album3 poświęcony
artyście, przepięknie typograficznie opracowany
w wydawnictwie Slovart, tak też zatytułowano katalog wydany z okazji wystawy w galerii Rondo Sztuki
– Katowice, 2010 r.
Alicja w Krainie Czarów3 jest tylko jedną z około
dwustu książek ilustrowanych przez Dušana Kállaya,
lecz to ona właśnie przyczyniła się do rozsławienia
nazwiska artysty i kojarzonych z nim niecodziennych, zanurzonych w klimacie magii przedstawień.
Nagradzano tę pracę wielokrotnie: Grand Prix BIB
(Biennale Ilustracji w Bratysławie) w 1983 roku; złotym medalem IBA (Internationale Buch Austellung
w Lipsku), 1983; złotym medalem Biennale Ilustracji
w Barcelonie, 1984; i w końcu – nazywaną „ilustratorskim Noblem” nagrodą przyznawaną przez IBBY

(International Board on Books for Youngsters) –
Hans Christian Andersen Award, 1988.
Grafik stworzył tu dalekie od infantylizmu wyobrażenie Wonderlandu Alicji. Ten świat oniryczny, w barwach leniwego popołudnia, zamieszkały
przez postaci fantastyczne, ledwo tylko nawiązujące
do realnych stworzeń, to nie jest
wizja ani bajecznie przesłodzona
ani cudownie beztroska. Pośród
zaskoczeń i oczarowań odnaleźć
w niej można nutę dramatu, niekiedy nawet grozy. Jak w tej, jakże często cytowanej ilustracji, na
której dziewczynkę-olbrzymkę,
objedzoną magicznymi ciasteczkami, więzi ażurowa konstrukcja
domku-klatki. W tym kontekście
niezwykle wyraziście wybrzmiewa
credo ilustratora: Tam, gdzie kończy się praca autora tekstu, zaczynają się rozważania ilustratora. Nie
chodzi o zachowanie poprawności
językowej, ale o to, jak się nam uda
ulokowac książkę w ogólnej atmosferze i nowej poetyce. Tekst
jest zawsze bazą, ale bez inspiracji
i kreatywności książek ilustrować
się nie da.
Nie sposób przecenić też malarski walor odnajdywanych na kartach książki wyobrażeń, wszak i tę
dyscyplinę sztuki Dušan Kállay uprawia, naturalne
zatem, że tworzywem jego ilustracji jest wysmakowana paleta barw, subtelne, a czasem szorstkie,
pełne niedopowiedzeń faktury, niekiedy śmiałe pociągnięcia pędzla lub kredki, podkreślające werystycznie opracowane szczegóły.
Odmienny nastrój stworzył wraz z żoną Kamilą
Štanclovą, również znakomitą malarką i graficzką,
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w ilustracjach do Baśni Andersena4, wydanych także
w Polsce. Skierowane zdecydowanie do dziecięcego
odbiorcy, zachwycająco malarskie opowieści, ułożone obok tekstu, pochodzą z krainy ciepła i łagodności. Być może za sprawą kobiecej cząstki tandemu, a może na przekór przyprawionym melancholią
i smutkiem (by nie powiedzieć –
rozpaczą) tonom baśni.
Nie sposób wymienić wszystkich tytułów, a są wśród ilustrowanych przez Kállaya również
takie dzieła literatury światowej
jak: Kupiec wenecki, Sen Nocy
Letniej Szekspira, Narodziny infantki Oskara Wilde, Cyrano de
Bergerac Edmonda Rostanda,
Gargantua i Pantagruel François
Rabelais.
O nierozerwalnych związkach
artysty z książką świadczy też jego
zamiłowanie do tworzenia ekslibrisów. Dziś na Łaziennej można ich
podziwiać kilkadziesiąt, odnajdując
wszystkie tak charakterystyczne cechy graficznego rzemiosła
Kállaya w miniaturowej skali, wachlarz motywów, wokół których
koncentruje się jego zainteresowanie, i tę bożą iskrę
niepośledniego talentu, sprawiającą, że ciśnie się na
usta znaczące słowo „magiczny”.
Zachęcam do odwiedzenia Krainy Czarów
Dušana Kállaya. Przechadzając się po niej, pośród
dziwów, chłonąc jej niecodzienny klimat, można
przeżyć niejedno zaskoczenie i oczarowanie, skosztować wypiekanych tu magicznych ciasteczek.

L’udo Petránsky Moderná slovenská grafika 1918 - 1983, Bratislava, 1985.
Lewis Carroll Alicja w krainie czarów i Po drugiej stronie lustra, Warszawa, 1985.
Ivan Jančar, Fedor Kriška Dušan Kállay magicky svet, Bratislava, 2004.
Hans Cristian Andersen Baśnie, Duszniki Zdrój, 2010.

il. 1 i 2. - H.CH. Andersen: Baśnie, gwasz, 2005-2006.
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Zdobycz Jozefa Perneckýego (1986)

Kuszenie Karola Linneusza (1981)

Szczęście Antona Stonačka (1981)

Obraz z owadziego gniazda (1982)

Ikar i Dedal na Atlantydzie (1982)

Sen zegarmistrza Jana (1983)

Rekwizyty aktora Dušana Hanaka (1986)

Spowiedź aktorki / Król jest nagi, nagi jest król (1986)

Gdybym zaznał więcej miłości/Ogród Kaina (1990)

Muzeum (1990)

Raj dzikich ptaków (1981)

Spotkanie w labiryncie (1998)

Terra Sancta Irrina (2001)

Exl. Alice Werner (2008)

Feniks, Exl. Stanislav Mlýnek (2011)

Chciwość, Exl. Wout Meulemans (2008)
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28.
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31.
32.
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34.
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Raj dzikich ptaków (1981), akwaforta z akwatintą i suchą igłą, 60x50 cm
Kuszenie Karola Linneusza (1981), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Szczęście Antona Stonačka (1981), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Ikar i Dedal na Atlantydzie (1982), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Obraz z owadziego gniazda (1982), akwaforta z akwatintą, 60x50cm
Sen zegarmistrza Jana (1983), akwaforta i sucha igła, 60x39,5 cm
Zdobycz Jozefa Perneckýego (1986), akwaforta i sucha igła, 60x50 cm
Rekwizyty aktora Dušana Hanaka (1986), akwaforta z suchą igłą, 60x50 cm
Spowiedź aktorki / Król jest nagi, nagi jest król (1986), akwaforta z suchą igłą, 60x50 cm
Muzeum (1990), akwaforta, 60x50 cm
Wielka nędza (1990), akwaforta, 60x50 cm
Kot, który chętnie by coś schrupał (1990), akwaforta z akwatintą, 60x50 cm
Spotkanie w labiryncie (1998), akwaforta, 39,5x30 cm
Gdybym zaznał więcej miłości / Ogród Kaina (1990), akwaforta z akwatintą, 49x32 cm
Hommage à Pieter Bruegel (2011), litografia, 50x38,5 cm
Cyrano de Bergerac III. (1999), litografia, 21,5x14 cm
Cyrano de Bergerac IV. (1999), litografia, 21,5x14 cm
Cyrano de Bergerac X. (2000), litografia, 21,5x14 cm
Faust and Margaret I. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Faust and Margaret II. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Faust and Margaret III. (2000), serigrafia, 24,5x13,5 cm
Eurydyka w Troi (2009), akwaforta, 23x16 cm
Hekate (2009), akwaforta, 23x16 cm
Uroboros (2009), akwaforta, 23x16 cm
Siedem dni siedmiu grzechów głównych (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Obżarstwo / Ex libris A. J. Waterschoot (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Złość / Ex libris Marietta Hagedorn (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Pycha / Ex libris Luigi Bergomi (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Lenistwo / Ex libris Cor.van Vlijmen (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Pożądanie / Ex libris Marvin Bolotsky (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Zazdrość / Ex libris Jan Zima (2008), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Chciwość / Ex libris Wont Meulemans (2008), 13,5x8,5 cm
Antyczna zoologia / Ex libris Vladimir Servus (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Alica III / Ex libris Alica Werner (2013), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Feniks / Ex libris Stanislav Mlýnek (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Zuzanna i starcy / Ex libris František Hulín (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Statek magików / Ex libris Stanislav Mlýnek (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
In vino veritas / Ex libris Ludek Kříž (2015), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Syzyf / Ex libris K. Scherzer (2012), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Machineria życia / Ex libris Jan Stefančík (2011), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Wielki numizmatyk / Ex libris Peter Bujdák (2014), akwaforta, 13,5x8,5 cm
Terra Sancta Irrina (2001), akwaforta, 13x13 cm
Cyrk Ga-Bo (2010), akwaforta, 23x16 cm

Ilustracje:
1-7 H.CH. Andersen: Baśnie (2005-2006), gwasz
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