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Tvorba Martiny Chudej sa dlhodobo venuje reflexii aktuálnych celospoločenských tém. Podobne, ako v predchádzajúcich 
výstavných projektoch (napr. vo výstave BEAUTYFIXION, Galéria Schemnitz, 2022) sa zaoberá konzumnou kultúrou. Na rozdiel 
od predošlej, pre autorku typickej orientácie na feministické a genderové témy, sa však v aktuálnej výstave venuje reflexii 
sebaprezentácie a sebavytvárania človeka vo virtuálnom priestore.  

Martina sleduje vplyv digitálnej doby na chápanie vlastnej identity. V nej sa človek posunul od potreby byť zvonku vnímaný 
určitým spôsobom, o ktorom sám rozhoduje, až k podstate vlastnej existencie – vytvorenia osobnosti, vlastného ja pre seba, 
presakujúceho do offline sveta. Tým sa z konzumenta stáva produkt, pričom navyše túto pascu často vníma ako pozitívnu 
skúsenosť.  

„(Spotrebiteľské trhy) dodávajú „nástroje“, prostriedky potrebné na individuálne vykonávané dielo „sebazhotovenia“. Tovar, 
ktorý prezentujú ako „nástroje“, ktoré môžu byť použité individuálnym spôsobom, sú v skutočnosti vopred vykonané 
rozhodnutia. Boli hotové ešte pred tým, ako sa jedinec postavil tvárou v tvár povinnosti (prezentovanej ako príležitosť) 
rozhodnúť sa. Je absurdný predpoklad, že tieto nástroje umožňujú individuálnu voľbu z vlastnej vôle.“  Zygmunt Bauman & 
David Lyon; Tekutý dohled 

Napriek tomu, že snaha o vytváranie vlastného vonkajšieho obrazu mení všetko ostatné, čo je pod povrchom, Martina sa pri 
hľadaní formy svojich diel orientuje na materiálne, miestami až hyperrealistické objekty.  Ako metaforu toho najosobnejšieho, 
fyzického a intímneho používa odkazy na ľudské telo (koža, končatiny), ktoré prešlo metamorfózou a ocitlo sa v „umelom“ 
svete (umelý prst, ruky, fotografia,, ). Také telo má len povrch, nezostarne, nikomu nepatrí. Znesie manipuláciu, aj status 
symbolu. U Martiny Chudej sa stáva odkazom na nezmazateľný (nie vždy vedomý a premyslený) digitálny odtlačok každej 
osoby, ktorá vstúpi do online priestoru; na sebaprezentáciu hraničiacu s narcizmom, príliš povrchné vnímanie identity 
jednotlivca, vzorce dokonalého vzhľadu a snahu o vytvorenie ilúzie závideniahodného života. 

 

Martina Chudá (1990) vyštudovala odevný dizajn na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, Animáciu výtvarného umenia  na 
Pedagogickej fakulte TRUNI v Trnave, a Učiteľstvo výtvarného umenia na UK v Bratislave. Vystavovala na viacerých 
kolektívnych výstavách (napr. Pamäť textilu, Galéria UMELKA, Bratislava, (2015); Textile Art of Today, Bratislava, Poprad, 
Bielsko-Biala, Györ, Uherské Hradište (2015 – 2017); Podoby slobody, NG Nitra (2019); a i.); na výstavách ako súčasť 
umeleckej dvojice s Petrom Lančaričom (Amateri.art , Galéria Výklad, Trnava, 2017; Kým nás ___ nerozdelí, NG - Galéria 
mladých, Nitra (2018)); či na samostatných výstavách (Kamufláž, Galéria Výklad, Trnava (2016); a i.). Od roku 2015 je členkou 
Slovenskej výtvarnej únie / združenia textilných výtvarníkov TXT, od roku 2018 je súčasťou organizačného tímu alternatívnej 
Galérie Výklad na pešej zóne v Trnave. Žije a tvorí v Trnave.  
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