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11. 4. – 29. 4.  Oleg Fintora 8 objektov / Milan Rašla obrazy
27. 6. – 24. 7. Peter Roller Na rozhraní temnoty (objekty z dreva)
31. 6. – 28. 8. Gabriela Luptáková Keramická plastika
4. 9. – 25. 9. Jaroslav Košš a Vincent Gajdošík R.O.V.N.A.K.Á.O.R.I.E.N.T.Á.C.I.A.
2. 10. – 25. 10. Slávka a Jano Šickovci Socha (kamenná a keramická plastika) 
30. 10. – 20. 11. Štefan Prokop V tomto čase (kamenná a bronzová plastika) 

2013
6.  4. – 26. 4. Oleg Fintora
16. 5. – 14. 6. Rasťo Trizma Malé biele
27. 6. – 19. 7. Viktor Oravec Kapur@ (inštalácia)
6. 8. – 28. 8. Lubo Mikle NOV 
5. 9. – 27. 9.  Kata Kissoczy Signs
3. 10. – 24. 10. Bernardína Lunterová – Karin Patúcová Ty a ja 
29. 10. – 6. 11. Jana Korkošová-Černá Cesta 

2014
4. 3. – 20. 3. Oleg Fintora
25. 3. – 17. 4. Laco Sorokáč Good, Bad, Good 
25. 4. – 22. 5. prof. Juraj Meliš a jeho študenti Guláš
6. 5. – 20. 6. František Bohunický a Juraj Rattaj: 2 zo 17
26. 6. – 25. 7. Ľubomír Purdeš: VŠEJEDINOSŤ – ALL-IN- ONE-NESS
6. 10. – 24. 10. Laco Sabo – Úzkosť a bolesť
7. 11. – 24. 11.  Ján Hoffstädter – Súvislasti

Vďaka iniciatíve manželov Dariny a Karola Pavlů a ich kultúrno-filantropickému prístupu, sa v júni roku 
1912 priestory Saly terreny Pálffyho paláca na  Zámockej ulici v  Bratislave, pod hlavičkou „Galéria Statua“, 
sprístupnili výtvarnému umeniu. Konkrétne nekomerčným prezentáciám priestorových disciplín, sochárskej 
tvorbe, objektom a  site specific inštaláciám v  celej šírke materiálov a  médií tak, ako ich odzrkadľuje profil 
(nielen) slovenskej sochárskej scény. Za dva a pol roka činnosti sa v Galérii Statua uskutočnilo 22 autorských 
či kolektívnych výstav, ktoré priblížili názorovú a výrazovú rozmanitosť súčasnej sochárskej tvorby, stále šir-
šie a voľnejšie chápanie pojmu socha a objekt, ako aj zreteľnú formálno-tematickú generačnú vyhranenosť. 
Umelecká výpoveď staršej generácie je obsahovo primár ne natočená buď k subjektu jedinca alebo naopak 
k bezobsahovej výstavbe diela. Charakterizuje ju vyváženosť myšlienky a remeselne zručná realizácia v materi-
áli. Nastupujúca výtvarná generácia je zaujímavá tým, ako a v akých nekonvenčných uhloch nastavuje zrkadlo 
spoločnosti a ako sa s úplnou samozrejmosťou a nezaťažene vyjadruje k tomu, čo ju v spoločnosti inšpiruje 
i irituje. Obsahové glosátorstvo, nové tvarové koncepty, až nonšalantný prístup k materiálu a jeho spracovaniu 
a celková tvorivá neviazanosť klasickým chápaním sochy má odozvu v zodpovedajúcej, generačne vníma-
nej výtvarnej vizualite.  

Priestor Galérie Statua nie je galerijne neutrálny, má svoje kvality, atmosféru, historickú pamäť i poetiku, 
ale aj isté obmedzenia a technické limity. Zapojiť prítomné danosti vo svojom výstavnom projekte predstavuje 
pre výtvarníkov inšpiráciu i výzvu zároveň. Každá z 22 výstav komunikovala s priestorom a súčasne doň vniesla 
svoj rozmer. Každá bola iná a každá dobrá. V Galérii Statua je priestor na hľadanie (aj tápanie), ale s tvorivou 
morálkou. Určite však nie na plytký, lacný, komerčný kalkul.

Som rada, že sochárska komunita má svoje zázemie, že sa v Galérii Statua stretávajú nielen rôzne názory, 
ale i rôzne generácie, študenti a ich profesori, že každoročne svojím programom participuje na projekte Socha 
– objekt v Bratislave.

Teší ma, že sa tiež vytvorila silná skupina priaznivcov, odbornej i laickej verejnosti, pravidelných návštev-
níkov a som presvedčená, že Galéria Statua sa má svoje najlepšie časy ešte pred sebou.

 
Xénia Lettrichová
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11. 4. – 29. 4. 1. 2012 

Oleg Fintora 
8 objektov

V každém případě tento umělec přinesl své aktuální téma, jímž obohatil naše geometrické umě-
ní o novou vztahovost i subtilnost percepce prostoru! Minimalistická redukce se tak u něj proměnila 
v novou, iluzivní vztahovost mezi základní formou kruhu a jinými geometrickými útvary jako základní 
téma, jako posun od čisté redukce k této nové, na první pohled možná nenápadné estetické a séman-
tické proměně vztahů mezi výchozím kruhovým prostorem a  jeho možnými interpretacemi. Také 
soustavné uplatňování plexiskla s  jeho charakteristickými vlastnostmi má celou řadu kvalit, jichž si 
vnímavý divák jistě povšimne, protože také plexisklo bylo v oněch iniciačních šedesátých a sedmde-
sátých letech velice oblíbené – a Oleg Fintora mu nyní dal opět novou komunikační kvalitu!

Jiří Valoch
(z príhovoru na vernisáži)
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11. 4. – 29. 4. 1. 2012

Milan Rašla 
obrazy

V rámci slovenskej výtvarnej scény nie je maľba Milana Rašlu jednoznačne zaraditeľná, 
je však jednoznačne autentická. V súhre a štruktúre aktuálnych podnetov v nej koexistujú línie 
rovnako figurálne ako abstraktné, expresívne i lyrické, príbehy, interpretácie nálady, ako aj čistá 
energia maľby. Spontánne sa dáva viesť inšpiráciou a – ako výborný a osobitý kolorista – , citom 
pre farbu a maliarske vyjadrenie. Jeho obrazy majú hĺbku, intelektuálnu rovinu i námet na zamy-
slenie. Na obhájenie svojej existencie nepotrebujú výklad autora, ba ani kurátora.  Aj bez nich 
prinášajú vnímavému divákovi zážitok. 

Narážam na to, že väčšina pozornosti, aj oficiálnej kurátorskej, sa radšej upiera na mediál-
ne vďačnejšie predvádzanie miestnych derivátov zahraničných tendencií. … len nie na umenie, 
ktoré ruka v ruke bez stopy samoúčelnej štylizácie prináša originalitu, výtvarnú umnosť, obsa-
hovú zmysluplnosť a – poviem to ešte raz, – umelecký zážitok, lebo sme si od takéhoto umenia 
odvykli.

 Milan Rašla prezentoval svoju tvorbu posledných rokov v troch programových celkoch. 
Prvý bol Recyklus – návraty, rozpamätávanie, hodnotenie a nové zhodnotenie starších diel, kto-
ré viac či menej úplnou premaľbou a  rôznymi zásahmi oživil novým obsahom a  aktuálnym 
pohľadom. Zapojil cudzie prvky, postrihal staršie maľby a  spojil v  iných súvislostiach. Všetko 
prevetral, dosiahol dynamiku a vlastne v samej podstate recykloval samého seba – ako autora. 

Nasledoval cyklus Milancia – bilancia 40 rokov tvorby. Výpoveď o  vývoji, postupnom 
opúšťaní predtým prítomnej figuratívnosti, o  sublimácii obsahovosti, o  tom, ako sa vedomý 
prístup menil na impulzívny a obraz strácal bodku. Ako sa maľba oslobodzovala a stala konti-
nuálnym procesom, ako sa menila farebná škála a biela dostala zelenú, uvoľnila sa kompozícia 
a prekročila svoj formát. 

Posledná séria obrazov Kenotafov, čestných a symbolických hrobov známych tvorivých 
osobností či fiktívnych postáv literárno-divadelného prostredia, je tichá, zamyslená a  svojím 
spôsobom i pokorná. Ich vážnosť a význam podčiarkol takmer scénickým prístupom – nachys-
tal si voľný priestor, svetlo a  upriamil pozornosť na  ústredný znak, náladu a  „ducha obrazu“. 
Opätovne zapojil bielu ako farbu nekonečna, výrazovo silnú, éterickú a transcendentálnu. Séria 
Kenotafov patrí k tomu najlepšiemu, čo vytvoril. Zrelé dielo zrelého muža. Kultivované, výtvarne 
i obsahovo zaujímavé, vytvorené s chuťou a jedným dychom. 

Ateliérový výber z diel práve tohto súboru prezentuje dnešná výstava. S odstupom od ich 
vystavenia v Galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši zároveň názorne dokumentu-
je neblahú skutočnosť, že v autorovej blízkosti, jeho chuti recyklovať a priebežne robiť ďalšie 
úpravy a zásahy, si žiaden obraz nemôže byť istý svojou definitívnou podobou, svojou bodkou.
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27. 6. – 24. 7. 2012 

Peter Roller 
Na rozhraní temnoty 

V roku 2009 som tvorbou Petra Rollera otvárala záverečnú výstavu Galérie ForZet na Panenskej 
ulici. Dnes verím symbolike Fénixa, keď práve výstavou Petra Rollera Na rozhraní tmy a objektmi zo 
série Relikty a Orient uvádzame do života Galériu Statua. 

Po významnom a pre Petra Rollera charakteristickom období práce s kameňom tvoria ťažisko 
jeho súčasnej tvorby maľba, kresba a objekty z dreva a kovu. Nápadu, myšlienke sa vždy venuje dlhšie 
obdobie. Odkrývaním možností ju rozvíja do nových kvalít zväčša v súbore diel, v obsahovo i vizuálne 
samostatných sériách, ale v tvorivej nadväznosti. Okrem rôznych tém priestorových objektov sú zná-
me aj inštalácie, známky a petrogramy…

Vystavené Relikty predstavujú stále sa rozrastajúcu líniu komorných skulpturálnych objektov. 
V  rámci genézy sú zaujímavé istým inšpiračným skokom, vychádzajú totiž z autorových záznamov 
z konca 60. rokov 20. storočia. Peter Roller sa nimi vracia po vlastných stopách späť, do čias štúdia 
u profesora Jozefa Kostku na VŠVU. Potvrdzujú, ako sa od začiatku v jeho tvorbe presadzoval minima-
listický jazyk geometrickej abstrakcie, avšak v špecificky rollerovsky definovaných tvaroch, priestoro-
vých reláciách a kresbových štruktúrach. 

Relikty majú svoj vnútorný rozmer vpísaný premýšľavým a kultivovaným putovaním po minu-
losti, po tom, čo zostalo z hmotnej i nehmotnej kultúry, čo prežilo, ktoré symboly a ktorí svedkovia. 

V  tabuľkách na stenách autor pripomína lokality, budovy, kaviarne, krčmy, obchody, sakrálne 
i civilné miesta v Bratislave, dôverne známe starým Bratislavčanom. Ak si ich prečítate, možno sa vám 
vybaví ich vôňa, farba, zvuky… možno aj to, ako rýchlo a samozrejme si zvykáme na ich neprítomnosť.

Objekty línie Orient tajomnosťou, uzavretosťou vzbudzujúcou zvedavosť, farebným konceptom 
a  vo svojom vnútornom systéme príznačnou drobnokresbou zhmotňujú a  vizualizujú významové 
znaky autorovi blízkych orientálnych kultúr a civilizácií. 

A na záver isté predznamenanie budúcnosti, toho, čo sa rodí a rozrastá v  ateliéri Petra Rollera. 
Gulajgorod – je priamym potomkom autorovej vášne… lásky k ruskej kultúre, klasickej literatúre (prečí-
tanej v ruštine!) a endemickému, výsostne národnému humoru. Koniec koncov, tam má svoje korene 
aj suprematizmus a geometrická abstrakcia. Kruh sa uzavrel a môj príhovor tiež.                                                                                                             
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31. 6. – 28. 8. 2012 

Gabriela Luptáková 
Keramická plastika

Keramika – krásne, tvárne a mnohotvárne médium, svoju históriu po boku človeka píše od neo-
litu… po boku Gabriely Luptákovej od polovice 60. Rokov 20. storočia. Výstava keramickej plastiky síce 
sprevádza autorkino životné jubileum, nie je však klasickou retrospektívou. Skôr cestou späť po vlast-
ných stopách do minulosti. Zastúpené sú práce posledné a svojím spôsobom i prvé. Geneticky jednej 
autorskej výbavy, ale rôzneho pôvodu. Najranejšie plastiky Gabriela Luptáková realizovala ešte počas 
štúdia na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, neskoršie v rámci svojho pedagogického pô-
sobenia na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, ďalšie vo vlastnej peci na Devíne. Najviac vytvo-
rila na  mnohých sympóziách s  rôznym keramickým materiálom a  spôsobom pálenia. Konfrontácia 
vlastných postupov s novými podmienkami, neprečítanou pecou či materiálom – od hliny na nízke 
pálenie po šamot a porcelán – sú pre ňu stále tvorivou výzvou i technologickým dobrodružstvom. 

Tvorba Gabriely Luptákovej je čistým sebavyjadrením, bez akejkoľvek špekulatívnosti. Má oso-
bito osobný charakter, jasné kontúry, výrazný rukopis. A prirodzene samozrejmé relácie k pražskému 
kultúrnemu prostrediu, v ktorom žila, ktorého hodnoty vnímala a snímala do pamäti. Skôr ako niečo 
konkrétne, je zjavná atmosféra, povznášajúci humor a rodný prízvuk v imaginácii, v poeticko-surreál-
nom ladení, v novotvaroch s prvkami absurdnosti a svojskej spiritualite diel. 

Autorkine témy sú ženského rodu, obsahu i vzhľadu. Zastreté, tajomné, vyvolávajúce otázky, hľa-
dajúce odpovede, ponúkajúce zamyslenie. Ani „putičkové“, ani feministické, ale pocitové, rozhľadené, 
analyzujúce, konštatujúce. Jemne osvetľujúce frekventovanú problematiku z iného pohľadu. 

Sympoziálny spôsob práce, popri drobných úžitkovo-objektových predmetoch v porceláne, vy-
tvoril ideálny priestor na sochársku tvorbu. Gabriela Luptáková stavia sochy i relatívne väčších rozme-
rov z hliny, najlepšie pálenej na čo najvyššiu teplotu. Tvar modeluje, buduje a lepí z plátov v charakte-
risticky dvojdomom spojení ženského torza s architektonickým prvkom. V kontraste medzi vonkajším 
plášťom a vnútornou stavbou, vo formálnej a emocionálnej kontradikcii v jednom celku, v jednej duši. 
Vo výsledku sa vďaka špecifickej obraznosti, priehľadom, ovládnutí svetla a priestoru objavujú i nové, 
nečakane scénické kvality autorkinej plastiky. Aktuálne na scéne Galérie Statua.



16 17



18 19

4. 9. – 25. 9. 2012 
Jaroslav Košš a Vincent Gajdošík
R.O.V.N.A.K .Á.O.R.I.E.N.T.Á.C.I.A.

Výstavnú dramaturgiu Galérie Statua orientujeme na  sochu, plastiku, priestorové disciplíny 
a v tomto rámci na komunikáciu tvorcu a jeho diela s prítomnou históriou a atmosférou miesta. Dnes 
program napĺňa autorský koncept Jaroslava Košša a Vincenta Gajdošíka R.O.V.N.A.K.Á.O.R.I.E.N.T.Á.C.I.A., 
ktorý nie je kolekciou jednotlivých diel, ale kompaktným projektom integrovaným do  priestorov 
Galérie Statua.

V spolupráci alebo, lepšie povedané, v komentovanom spoluautorstve výtvarníkov, rovesníkov 
a kamarátov mapuje dlhoročné prekrývanie ich životných dráh, osobných skúseností a názorov. 

Obaja analyticky reagujú na  udalosti okolo nás, počnúc vzťahom ľudí k  životnému prostre-
diu a nemateriálnym hodnotám, cez hodnotenie vývoja a kvality súčasného slovenského výtvarného 
umenia, až k  aktuálnym problémom našej prítomnosti – ako je situácia a  postavenie zdravotných 
sestier v  spoločnosti. Svoj postoj a  názor na  vec prepisujú do  výtvarných záznamov. Obsahovo sa 
venujú v  širšom zmysle vážnym témam, formu výpovede však držia v abstrahujúcej a univerzálnej 
rovine. Pracujú s  kresbou v  zámerne redukovanom minimalistickom výtvarnom jazyku, s  prvkami 
materiálovej montáže a priestorových intervencií. Využívajú kontrast čiary, plochy a  tretieho plánu, 
ktorý tvoria odkrývaním vrchnej vrstvy z dvoch preložených vrstiev papiera alebo, naopak, pridaním 
ďalšieho materiálu. 

Všadeprítomná ruka má svoju symboliku, priamu spojitosť myšlienky a činu, slúži prenosu infor-
mácií, významovým presahom aj interpretácii abstraktných pojmov. Podporuje čitateľnosť a plynulý 
prechod medzi mentálnou a obrazovou stránkou diela.

Je zrejmé, že projekt sa dá vnímať i chápať vo viacerých rovinách a obsah nie je zjavný na prvý 
pohľad. Najlepšie je k projektu pristupovať s otvorenou mysľou, hľadať spojenia, postupnosti a nad-
väznosti v naznačenom smere prehliadky.
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2. 10. – 25. 10. 2012 

Slávka a Jano Šickovci 
Socha 

BLÍZKOSŤ je pojem hladivý, príjemnej teploty a mnohých významov. „Šickoobjímajúci“ v spoji-
tosti so Slávkou a Janom, manželmi, výtvarníkmi, pedagógmi, rodičmi a partnermi v mnohých ďalších 
ohľadoch. Výstava je o ich blízkosti, osobnej i profesionálnej, o blízkosti ľudí a k ľuďom vôbec, o blíz-
kosti k viere a bohu a o vedome udržiavanej spätosti s morálnymi hodnotami. O blízkosti a nedeliteľ-
nosti ich presvedčenia a výtvarného prejavu. 

O spoločnej, pracovitej a nakoniec veľmi úspešnej ceste za každodennými cieľmi. Rada by som 
zdôraznila, že slobodnej a nezávislej. Neorientujú sa iba na domácu scénu. Slávka a Ján Šickovci sú 
spoločensky i pracovne otvorení svetu. Prostredníctvom organizovania a aktívnej účasti na sympózi-
ách rozvíjajú kolegiálne kontakty, sochy a objekty realizujú a zanechávajú v rôznych krajinách všetkých 
kontinentov. Je to významná časť ich tvorby, inšpiračne, tvaroslovne i  rozsahom, avšak doma málo 
viditeľná, tým málo vnímaná a vlastne nehodnotená. Pritom absolvovali vyše 25 takýchto tvorivých 
pobytov a na každom z nich vytvorili okolo 50 diel.

Obaja pracujú s klasickými materiálmi – materiálmi zeme. Je to dané nielen sympoziálnym spô-
sobom práce, ale aj tvorivou preferenciou. Slávka polarizuje medzi kameňom a hlinou a Ján medzi 
kameňom a drevom. Slávka má bližšie k modelovaniu u Jána nesie povrchová úprava stopy strojového 
rezania a opracovávania. Výrazové možnosti materiálov si – často aj v sériách – overujú pri jednom 
motíve. Ich témy majú transcendentálny presah, globálnu zrozumiteľnosť, sú otvorené interpretáciám 
a pochopeniu. 

Obsahovo blízke, ale nie identické. Slávkine vyjadrenie je intímne, lyrické a empatické. Pri výbere 
na výstavu sme sa zamerali na nefiguratívnu polohu. Na diela, do ktorých ako súčasť alebo paralelný 
motív Slávka implementuje biblické texty. Písmo… a  podobne aj fragment rúk… používa ako vý-
razovo silnú, grafickú a mnohovýznamovú štruktúru, evokujúcu tajomno, zasvätenosť a všeplatnosť. 
Písmo je samo osebe magické a výrazovo silné… ukrýva v sebe múdrosť a kultúru civilizácií. Štruktúru, 
prostredníctvom, ktorej vizualizuje svoje vyznania a posolstvá, prítomnosť osobnú, zrejme i vyššiu.

Jánovu tvorbu, nezávisle od  mierky, charakterizuje vážnosť sochy, stabilita a  monumentalita. 
Obsahovo práca s univerzálnymi, kultúrnymi i kresťanskými symbolmi vo vlastnej interpretácii. Dnes 
predstavuje komornejšie kamenné objekty – ešte teplé – vytvorené minulý týždeň v  Bulharsku. 
Objekty postavené na dialógu a príbehu – kompozične na kontakte a vzájomnom pôsobení jednotli-
vých prvkov a na geometrickom vymedzení priestoru, hmôt a pomerov. 

Smrť maľby bola donedávna frekventovaná téma. Maľba však prežila a ukázalo sa, že skôr išlo 
o pozičný boj nových médií a zosúladenie sa s pocitom doby. V súvislosti so sochou –, ktorá má dnes 
v školách málo poslucháčov, a tým i budúcich tvorcov, sa kvalitné materiály ako drahé a postupy ako 
prácne vytrácajú a s nimi zákonite i manuálna zručnosť – sa o smrti nehovorí. Možno prechádza ob-
dobným procesom, aby sa narodila s novou silou. Výstava ukazuje, že tí, ktorí nepodľahli zrýchlenému 
tempu a diktátu efektov, že sochári v pravom zmysle slova – i Šickovci – sú síce ohrozený druh, ale 
našťastie vo svojom smerovaní pevní ako… kameň.
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30. 10. – 20. 11. 2012 

Štefan Prokop 
V tomto čase 

Podnetom k výstave z tvorby Štefana Prokopa je 25. výročie úmrtia, ktoré si „V tomto čase“ pri-
pomíname. Ide o spomienku. Prehliadku už prezentovaných diel, len s istým posunom. Štefan Prokop 
mal radšej proces ako výsledný moment, a tak si sprítomňujeme jeho tvorbu aj v istom medzištádiu, 
v prípravnom materiáli, v sadre, epoxide a v bielej farbe. Farbe smútku a transcendentálnych kvalít, 
symbolizujúcej koniec a začiatok niečoho nového. Čas týmto sochám neuberá ani na  jedinečnosti, 
ani presvedčivosti. Vynímajú sa aj v kontexte súčasného zneisťovania rokmi overených princípov na-
zerania na sochu.

Štefan Prokop sa vyjadril, že „tvorca obohacuje svet svojou smelosťou“. Táto téza u neho nao-
zaj platí. Súvisí s talentom a obdivuhodnou paritou modelárskych a kresliarskych kvalít. Nemusel sa 
zastavovať a hľadať. V tvorbe bol suverénny, mal schopnosť výtvarne interpretovať blízke veci života 
a transformovať ich do výrazovo silných diel. Do odzbrojujúco otvorenej subjektivity a charakteristic-
kej figurácie. Do osobitej polohy, v ktorej rozvíjal extrakt Kostkovej školy. Do polohy prekrývajúcej sa 
v pocitovo existenčných momentoch s tvorbou Poľky Aliny Szapocznikovej či českých sochárok novej 
figurácie, predovšetkým Evy Kmentovej. 

Všetci sa pod vplyvom neblahých skutočností sústredili na seba. Kým ony upierali pohľad i po-
zornosť do svojho vnútra, zaoberali sa vlastnou telesnosťou a sexualitou, Štefan Prokop v tej istej rovi-
ne stvárňoval svoje vnímanie a prežívanie jemu blízkych a milovaných, podnetov z najbližšieho okolia 
a rodinného prostredia. Formou zdôraznenej telesnosti a – ale nie len – s láskou a s úctou vyjadrenej 
zmyselnosti. Podobne ako spomínané sochárky cez torzo a fragmenty vypovedal o celku a výpoveď 
sama pri všetkej svojej vizuálnej jednoznačnosti vždy prenechávala veľký priestor interpretácii. Ani nie 
tak príbehom ako pocitom a zamysleniu. 

Na rozdiel od rôznych aktuálnych tendencií, inštalácií a konceptu však Štefanovi Prokopovi bolo 
jednoznačne blízke sochárstvo, a to tak spôsobom výpovede, pracovným postupom, ako i materiálmi. 
V modelácii mal dve polohy a tie kombinoval. Jednu spontánnu – techniku zrkadlového modelovania 
reliéfu v negatíve, v ktorej išlo o okamžitý výsledok a ozvenu reality, s riadenou náhodou, bez doda-
točných zásahov. Druhú využíval pri klasicky modelovaných i väčších sochárskych exhibíciách, kde 
povrch dohladka dorábal brúsením, a  tak umocňoval pocit telesnosti, hebkosti až fyzickej teploty. 
Ženu modeloval vždy verne, všetkými zmyslami… a kompozične či intervenciami ju posúval do no-
vých expresívnych súvislostí. 

Ozajstný umelec je v tvorbe úprimný. A tak nám Štefan Prokop ex post poodhaľuje unikátny 
svet svojej osobnosti. Cez dielo podnetné i  pre tých, ktorí zatiaľ nemali príležitosť vidieť jeho veci 
a dotknúť sa ich. PhDr. Ľuba Belohradská v katalógu k Bienále plastiky malého formátu z roku 2007 
uviedla, že „dielo Štefana Prokopa medzičasom nadobudlo štatút jedného zo stavebných kameňov 
slovenského komorného sochárstva obdobia 70. a 80. rokov uplynulého storočia“. S jej hodnotením 
možno i „V tomto čase“ len súhlasiť.
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6. 11. 4. – 26. 4. 2013 

Oleg Fintora

O tvorbe Olega Fintoru sa nepíše ľahko. Ťažko je byť stále výrečnejší, kým on je od výstavy k vý-
stave úspornejší, pokračuje v tendencii zjednodušovania, zužuje škálu výrazových prostriedkov na tie 
najnevyhnutejšie a pracuje len s minimálnym tvaroslovím – s kruhom a štvorcom v obmieňajúcich sa 
vzájomných reláciách. 

Dotvorenie priestoru či stien galérie maľbou, pridaným objektom alebo hmotou sa v rôznych 
obmenách objavuje v  galériách vo svete i doma. Avšak opačný prístup, t.j. odobratie hmoty interiéru 
galérie, a tým posun do „Mínusu“, to je prípad autorsky oveľa individualizovanejší a skôr raritný. „Mínus“ 
je inštalácia o negatíve a pozitíve v priestore. Kompozícia zoradených geometrických objektov, ktoré 
ohraničujú vlastnú tvarovú odozvu vo vyrezanom otvore v  dlážke galérie. Obrazne a  literárne po-
vedané „čiernych dier“, ponúkajúcich novú líniu priestorových vzťahov. Vrátane zdanlivého pohybu 
energie medzi zápornými a kladnými hodnotami, medzi „univerzom“ pod a nad úrovňou bodu nula. 

Dnešná prezentácia je potvrdením Fintorovho smerovania – autorsky kladného posunu do mí-
nusu. Vyvíja sa kontinuálne v časovom slede od konštruktivizmu a geometrickej abstrakcie smerom 
k  minimalizmu. Cestou čoraz vyššej formy abstrahovania, dematerializácie a  zjednodušovania. 
Koncepčne potom prenesením výtvarného ťažiska z jednotlivých objektov na ich usporiadanie a pre-
pojenie v priestore. 

Zdá sa však, že súčasná tvorivá pozícia Olega Fintoru naznačuje posun ešte ďalej, istým nadra-
dením idey v Mínuse až na rozhranie s konceptuálnou polohou. Je komunikatívne sofistikovanejšia, 
má v sebe stálu aktuálnosť, silný potenciál … ambíciu vyhľadávať a vypĺňať „diery“ v zabehnutom sys-
téme tvorby. Pritom Fintora je vo veku, kedy by mohol byť ustálenejší, všetko mať rutinne zabehnuté 
a vedieť, čo – nám už príjemne známe – urobí v najbližších dňoch. Nemusel by ani tak tvoriť, stačilo 
by produkovať. To ho však zjavne nebaví, nevidí v tom zmysel, iba zbytočné náklady. Radšej raz za čas 
urobí niečo, z čoho má radosť. S tichým humorom a odľahčením prekročí hranice, svoje i tie zažité 
v spoločenstve. Priestorová inštalácia „Mínus“ je toho potvrdením a dobrým príkladom, ako prakticky 
a dôvtipne dosiahnuť minimálnymi prostriedkami maximálne účinky.
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16. 5. – 14. 6. 2013 

Rasťo Trizma 
Malé biele

Výstavou „Malé biele“ sochár Rasťo Trizma rozvíja autorský koncept, ktorý po prvýkrát predstavil 
v Galérii SPP v septembri 2010. Je zúročením kapitálu z dovtedajšieho smerovania, nadobudnutých 
životných skúseností a zásadného vyčírenia obsahu a spôsobu vyjadrenia, a to všetko vo výslednej 
syntéze. Aktuálne sa zameral na osobné i univerzálne človečenské témy v emocionálnej, vzťahovej 
a existenciálnej rovine. Má ich odpozorované, premyslené a očividne prežité. 

V  interpretácii si zachováva mužský nadhľad, problém nerozoberá do  detailov, zameriava sa 
na  jeho podstatu, základnú črtu či charakteristiku. Mení pri tom ohniskovú vzdialenosť, postupuje 
od globálneho pohľadu na súčasný stav civilizácie, cez vzájomné vzťahy až k situáciám, v ktorých sa 
ocitá jedinec. Všíma si, ako prostredie paušalizuje ľudí, vytráca sa individualita, vládne ľahostajnosť 
k významu a hodnote človeka, ktorý sa dostáva na úroveň anonymného elementu a pracovnej sily. 
Nikoho nezaujíma kvalita a  forma života, ani otázka, ako a kam ďalej. Paralelne sa prehlbuje nielen 
kríza medziľudských vzťahov, ale aj vzťahov dvojice, keďže každý vidí veci inak a nevedia sa navzájom 
dohodnúť. Zákruty ľudskej mysle a  formy myslenia skúma sondami do vnútra jednotlivca s cieľom 
dopracovať sa k jadru či duši. 

Napriek všetkému, čo som povedala, biela výstava nie je čierna obsahom, je humanistická 
i  kritická zároveň. Postavená na  opozitách. Unifikáciou sa vyjadruje k  individualite, anonymnosťou 
k osobným záležitostiam, jednoduchosťou k zložitosti, jednofarebnosťou k  rôznorodosti a nástojči-
vosť obrusuje zľahčujúca irónia. Zvolil si na  to neosobnú piktografickú figuráciu s dohladka vybrú-
seným povrchom. Modul, s príslušným atribútom hovoriaci v Rasťovom znakovom jazyku o svojich 
schopnostiach, vlastnostiach osobitosti či situácii. Popri celkovej úspornosti je ich výraz prekvapivo 
silný. Na výstave ho umocňuje jednoliatosť, jednofarebnosť, jedna receptúra a v týchto súvislostiach 
i chrámovo pôsobiaci priestor galérie. Monodráma v jednom dejstve.

I keď socha býva v porovnaní s maľbou menej komunikatívna, vizuálny zážitok, k tomu nejasná 
správa o stave sveta a istá prevaha sochy nad divákom, v mnohých z nás zdvihla hladinu cukru a emó-
cií. A vraj, Malé biele.
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27. 6. – 19. 7.2013 

Viktor Oravec 
Kapur@ 

Sochár Viktor Oravec je absolventom ateliéru skla na VŠVU. Je zaujímavé, ako ho popri realizačne 
náročných, trvácnych a materiálovo ušľachtilých dielach rovnako priťahuje spontánna reakcia, kompo-
zičná flexibilnosť, alternatívny materiál i dematerializácia a sklu nie vlastné, ale inscenované svetelné 
efekty. Vo svojom portfóliu má mnoho úspešných inštalácií, typických multimediálnymi presahmi. 

Výstavou Kapur@ pokračuje v obsahovo vizuálnej koncepcii v autorskej línii projektov, , v kto-
rých sa primárne dáva inšpirovať samotným priestorom, jeho charakterom, špecifikami a  možnos-
ťou podmaniť si ho podľa vlastnej predstavy. V tomto zmysle spravila svoje história vpísaná do stien 
Galérie Statua i jej zvláštna spiritualita. Viktor Oravec si pripravil priestorovú kompozíciu reflektujúcu 
zaujatie jedným zo základných diel tibetského budhizmu z 8. storočia n. l., Tibetskou knihou mŕtvych. 
V jej ponímaní ľudského bytia smrť nie je definitíva a život pozemský a posmrtný sú dve formy vyššej 
existencie. Prechod medzi nimi je plynulý a jeho zvládnutie tkvie v správne nastavenej životnej ceste.

Kladenie takýchto otázok a hľadanie odpovedí je staré ako ľudstvo samo, iba prístup k nim sa 
mení. Interpretácia Viktora Oravca dáva možnosť zamyslieť sa a vnímať, čo nám našepkáva. Kapura 
v šarišskom a zemplínskom nárečí znamená bránu. V inštalácii figurujú dve a autor ich chápe ako vy-
medzenie púte. Bielu bránu v úvode ako priechodný počiatok, moment vzniku i reinkarnácie. Čierna 
brána v závere predstavuje zavŕšenie životnej cesty a súčasne prechod do dimenzie, v ktorej sa duše 
vyzliekajú z fyzickej podoby. 

Viktor Oravec minimálnymi prostriedkami dosiahol kultivované, kompaktné a  presvedčivé 
prepojenie konceptuálnej a  vizuálnej stránky. Myšlienkovo špecifický svet zobrazuje odhmotnene. 
Vyjadrenie zúžil na orientáciu v  línii sever – juh, kocku a princípy z nej odobraté, UV svetlo, čiernu 
a bielu farbu. A rozšíril ich o symboliku čísiel, mágiu ilúzie, ktorými v súhre so svetlom a tmou prebúdza 
zmysly a fantáziu. Skoncipoval mystické prostredie, v ktorom sa divák stáva prízrakom a neistý samým 
sebou sa vznáša priestorom. 

Milí priatelia, ďakujem za pozornosť a prajem vám pôsobivú chvíľu bez kontaktu z realitou.
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6. 8. – 28. 8. 2013 

Lubo Mikle 
NOV 

Galéria Statua sa každou novou výstavou stáva iným priestorom. Spomeniem len tohtoročné 
výstavy –  tvorbou Olega Fintoru sa stala minimalistická, bielymi plastikami Rasťa Trizmu humanistická,  
inštaláciou Viktora Oravca transcendentálna a dnešná s názvom NOV je podľa vyjadrenia Luba Mikle 
punková. Ukazuje, aká názorovo pestrá je aktuálna slovenská sochárska komunita i  to, že chápanie 
pojmu socha či objekt je stále širšie a voľnejšie. Som rada, že oboje – komunita i otvorený prístup majú 
svoje zázemie v Galérii Statua.

Samostatnou, kultivovane nekonvenčnou kapitolou je neprehliadnuteľná tvorba sochára Luba 
Mikle. Autor zámerne rezignoval na prvoplánovú čitateľnosť a páčivosť. Má inak, možno nie hneď tem-
nú, ale určite tmavšie definovanú krásu. Koniec koncov vo svojej tvorbe pracuje s vrakmi áut a recyk-
luje industriálne materiály, ktoré majú svoju chvíľu na výslní už dávno za sebou. Väčšinou sa koncen-
truje na ich radenie a spájanie do veľkorozmerných priestorových kompozícií, s vtipným podtextom 
a jemne ironickým odľahčením. Primárne, skôr ako výtvarný problém, v nich rieši možnosti pôsobenia 
kompozície na bezprostredné okolie.

Pri vystavených dielach pristúpil, naopak – ku kompresii, k deštrukcii pôvodných objektov pri-
emyselným lisom. Pikantné je, že nepoužil anonymný materiál či vrak auta, ale vlastné objekty, vy-
stavené v minulom roku v Lisztovej záhrade v rámci podujatia Socha a objekt. Dnes sa stali súčasťou 
toho istého podujatia už v inej, komprimovanej podobe. S podtextom sledujúcim líniu svojho vzniku 
– deštrukciou starého, bývalého a možno v živote nechceného vytvoriť NOV. Nový prístup, v novej 
koncepcii. Premaľovávanie obrazov je bežná pracovná metóda, tu ide o nekompromisné premode-
lovanie. Vznikli tak kompozične zaujímavé, plastické objekty, fluidných tvarov, podporených leskom 
a priezormi. V klasickom zmysle v oveľa sochárskejšej polohe. 

Obidva spôsoby „artšrotu“, tá aditívna i kompresívna, sú vo svete etablované vyše pol storočia. 
Na Slovensku je Mikle v tomto koncepte ojedinelý a v rámci možností autorsky osobitý. Na jednej stra-
ne potláča a ignoruje klasické sochárske techniky a na druhej strane ich rešpektuje a svojím spôsobom 
z nich aj vychádza. Prípravu chystá veľmi precízne, v prípade kompresie však od určitého momentu 
necháva voľný priebeh zhode náhod. Súperí s materiálom i so svojimi predchádzajúcimi realizáciami 
a táto rivalita prináša výrazné objekty.

Matice majú v jeho tvorbe viac významov a sú súčasťou i väčších projektov, aj takých, o ktorých 
ešte len budeme počuť a kde sa bežná mierka úplne vytráca. Nič menšie, len prevŕtanie a spojenie 
zemských pologúľ. Tie pred galériou predstavujú zväzujúcich deväť hriechov, tak ako si ich zadefinoval 
autor. 

Bola som zvedavá, ako si jeho diela porozumejú s  klenbami, kameňmi a  atmosférou Galérie 
Statua. Neladia, ale rezonujú. Ako zvuk v rannom tichu. Lubo Mikle určite nepatrí k sochárom, pri kto-
rých treba hľadať slová, aby sa niečo povedalo. Dôležité je skôr nerobiť predčasné uzávery, nechať si 
pootvorené dvere na reakciu k nečakanej priestorovej kľučke nepredvídateľného autora. 

Dnes je tu zastúpený ako inak – inak, videoprodukciou. Vyjadrí sa k pozícii súčasného sochára 
a pretlmočí svoje pracovné postupy.
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5. 9. – 27. 9. 2013 

Kata Kissoczy 
Signs

Dobrý deň, vítam vás na výstave Katy Kissoczy s názvom Signs. Autorka ich chápe ako individu-
álne, osobné znamenia, ktoré ju v živote v rôznej podobe stretávajú a intuitívne predznamenávajú istý 
vývoj udalostí. Ukázalo sa, že je dôležité si ich uvedomiť, správne prečítať a zobrať na zreteľ pri mode-
lovaní svojej budúcnosti. Aby tá veža, ktorú si v konečnej stanici postaví, nebol len domček z kariet. 

Pod významovou šírkou znamení však možno hovoriť aj o tých, ktoré modelujú autorkinu tvor-
bu v jej praktickej aj duchovnej anamnéze. Vo voľbe výtvarných disciplín, materiálov a postupov sa 
krížia s rýdzo jej vkladmi vzory, inšpirácie a vplyvy. Domáce vplyvy sú v istom zmysle pokračovaním 
a  súčasne autorským vyrovnaním sa s  tvorbou matky, sochárky Erny Masarovičovej, sú sochárske 
a šperkárske. Scénografické podnety vychádzajú z  výtvarného vzdelania Katy Kissoczy a jej prístupu 
k priestoru. Významné sú iste i tie geografické inšpirácie – prostredia, v ktorých sa pohybuje – brati-
slavské, pražské, holandské i americké.

Vo svojom tvorivom portfóliu mala Kata Kissoczy popri šperkoch a známych, v mnohom vyni-
kajúcich skladačkách i väčšie objekty a inštalácie, spravidla z dreva, niekedy v kombinácii s priestoro-
tvornými zrkadlami. Pred pár rokmi ju však život priviedol k materiálovému dedičstvu, k železu. Najprv 
to boli fragmenty – začaté či nedokončené zámery Erny Masarovičovej alebo už len negatívy zanecha-
né v polohe povyrezávaných železných platní. Formou sympózií sa rozhodla nielen tento materiál, ale 
aj spomienku na matku výtvarne zhodnotiť. Fiktívnym autorským stretnutím s vybratými umelcami 
tak Erna Masarovičová rôznym spôsobom participovala na tvorbe nových diel. 

Postupne Kata Kissoczy dospela do bodu, od ktorého už odvíja svoju vlastnú železnú cestu, 
cestu zbližovania sa z materiálom, s jeho i svojimi možnosťami a jeho projekciou do svojich výtvarných 
predstáv. Vytvorila súbor objektov, ktoré vystavila vo februári v Galérii SPP a ktoré odkryli v plnej šírke 
jej výtvarný posun a definovali nový rukopis. Stále sa vo veľkej miere inšpiruje materiálom, aktuálne 
už anonymným zostatkom z laserového rezania železnej platne. Inšpiruje sa jeho charakterom, štruk-
túrou, priehľadmi, hmotnosťou, respektíve odhmotnenosťou. Postupuje charakteristicky vrstvením 
v ploche alebo pridávaním a budovaním 3D objektu. Počíta so svetlom, pohybom a až s filmársky 
švenkujúcim pohľadom, objavujúcim hĺbku a vizuálnu hru rastrov a tieňov. 

Dnešnú výstavu v  Galérii Statua posúva na  rozhranie objektu a  priestorového konceptu. 
Uvedomuje si, že tieto priestory si na jednej strane vyžadujú výtvarnú výpoveď akoby jednou vetou 
a na druhej strane majú svoje limity. Hlavne v prístupe, a tak sa tu dajú vystaviť len ľahšie diela štíhlej-
ších proporcií, prípadne nie pevne spojených foriem. A Kata Kissoczy tomu vychádza svojou inštaláci-
ou v ústrety… Stručne a lapidárne, príznačným sochárskym jazykom odhaľuje rodinnú bielizeň a vý-
stavou Signs, pod znamením dnešného novu, súčasne začína multimediálny projekt – 5. sympózium 
EM s medzinárodnou účasťou umelcov a výtvarníkov.



48 49



50 51

3. 10. – 24. 10. 2013 

Bernardína Lunterová – Karin Patúcová 
Ty a ja 

Výstava „Ty a  ja“ Bernardíny Lunterovej a  Karin Patúcovej výtvarnými prostriedkami rozpráva 
v ľudskej i tvorivej rovine o peknom vzťahu matky a dcéry. Cez prizmu blízkosti i rozdielu generácie 
a kvality doby odkrýva v ich tvorbe spoločné i jednotlivé. 

To jednotlivé, pod čím sa podpísal čas, je výrazné práve v polohe interpretácie a chápania vý-
tvarného diela. Beka vkladá do svojej tvorby vnútornú optiku – pocity, náladu, snovosť. Jej vyjadrenie 
je komorné, ľahké, poetické a bez slov. Karin zaberá myšlienkovo väčšie územie, má premyslený kon-
cept a rozpráva príbehy zo života, analyzuje a zamýšľa sa nad vzťahmi. 

To spoločné, kde sa ich tvorba stretáva, predstavuje hlina. Mnohotvárne médium s otvoreným 
výrazovým rozsahom. Bernardína Lunterová ako bytostná keramikárka k nej aj tak pristupuje. Hline 
rozumie, má ju ohmatanú vo všetkých smeroch, vie využiť a  priebežne využíva prednosti rôznych 
hlín i technologických postupov. To jej uvoľňuje ruky i myslenie a vďaka tomu už dávno prekračuje 
klasické keramikárske hranice a vstupuje do sochárskeho a svojím spôsobom i maliarskeho priestoru. 
Modeluje intuitívne, pri mastnejších hlinách tvar dosahuje dvíhaním, ťahaním, vrásnením či vrstvením. 
Pri ostrejších hlinách zas z plátov buduje sochárske kompozície. Glazúra a farebné riešenie jej posky-
tujú príležitosť prejaviť svoj blízky vzťah k maľbe, prejaviť sa nie dekoratívne, ale maliarsky a neopustiť 
pritom pôdu svojho média. Jej farebnosť je charakteristicky nežná, zasnená, prírodná až krajinná. 

Karin Patúcová rozumie rôznym materiálom. Objavne vie ťažiť z ich možností, volí si ich podľa 
nápadu a myšlienky a čo nie je úplná samozrejmosť, nemá problémy s realizáciou a remeselnou strán-
kou. Robí s kameňom, drevom, kovom, papierom, interaktívne s maľbou a novými médiami. A pri-
rodzene, s  hlinou. Koncepčne i  tvarovo k  nej pristupuje z  pozície sochára. Pocitovo má však hlina 
v jej tvorbe status materiálu domova. I materiálu, s ktorým sa zoznámila ako prvým. Nie je náhoda, že 
spomienky na detstvo a rodinu, ktorá fungovala ako ochranné objatie, stvárnila symbolicky v podobe 
vankúšov a bubliniek práve v keramike. Pritom sa hrala, piekla dobošky a pre seba objavila výtvarnú 
potenciu šlikru.

Patúcovej spoločný menovateľ je čas – všetky jej objekty zobrazujú časový úsek, posun, vývoj 
a  zmenu v  priebehu. S  tým súvisí isté radenie a  ne-uzavretosť. Charakteristická je zostava objektu 
z viacerých častí, často i s presahom do iných médií. Pritom nie sú v protiklade… naopak, navzájom si 
odovzdávajú energiu a tému tak komplexnejšie stvárňujú. 

Rodinný príbeh Bernardíny Lunterovej a Karin Patúcovej tvorí vývoj od remesla po umenie v ke-
ramike, ktorý v ďalšej generácii pokračuje ako umenie tvoriť a nedať sa obmedzovať. Mňa len teší, že 
Galéria Statua spolu s vami môže byť toho svedkom. 
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29.10. – 6. 11. 2013 

Jana Korkošová-Černá 
Cesta

Jana Korkošová-Černá chápe svoju výstavu s titulom Cesta ako kompaktné výtvarné dielo, ako 
jedno otvorené osobné vyznanie. Hovorí o ceste životom a súčasne o profesionálnej výtvarnej ceste. 
O dlhej ceste k pochopeniu, že dôležitejšie ako snažiť sa o sterilnú dokonalosť, je veriť si, byť slobodný 
v prejave a byť sám sebou. Aj o tom, že zbaviť sa zväzujúcich nánosov a od detstva zakoreneného 
systému myslenia a hodnôt, si vyžaduje osobnú vyzretosť a sústavné vedomé úsilie. 

Cestu nakomponovala do priestorov galérie ako plynulú inštaláciu zo svojich diel – kovových 
objektov, asambláží a pre jej rukopis charakteristických fragmentov vecí minulých. Aj pri nich je dôle-
žitá krása nedokonalosti, preto ju Jana Korkošová-Černá cielene zachováva a nesnaží sa opracovanie 
perfektne dotiahnuť. Namiesto toho ich revitalizuje, dáva im ďalší zmysel v podobe nového objektu. 

Jej materiálmi sú železo, alpaka, striebro, perleť a každému z nich okrem primárneho pripisuje 
ešte vlastný symbolický význam. Hrdza železa zastupuje zem, ľahšie, lesklé materiály cestu nahor. Je to 
tým, že spiritualita a duchovná vzostupnosť prestupuje myslením a, samozrejme, celou tvorbou autor-
ky. Fascinujú ju starožitnosti, pletené kabelky zo striebra i alpaky, kalichy, časti príborov, husle… nemu-
sia byť zachovalé, často stačí len kúsok DNA. Rozvíja ich vo vizuálne príbuzných líniách. Kalichy tvoria 
vertikálne nosiče rôznorodo aranžovaných kompozícií, uzávery kabeliek sa v tom istom zmysle stávajú 
súčasťou závesných objektov, husle poníma tvarovo i významovo ako plató, na ktoré nainštaluje šperk. 

Pracuje v istej protichodnosti voči pôvodnému určeniu. S poetikou kontrastu a surreálnych vä-
zieb. Synkretizuje celok s fragmentom a súčasnosť s históriou. Kombinuje rôznorodé materiály, ušľach-
tilé so surovými, tmavé so svetlými a pridáva farebný akcent, kombinuje lesk a mat, hladkú plochu 
a štruktúry alebo plnú plochu a hĺbku priehľadu do aktuálneho prostredia. Využíva náhodné podob-
nosti a ich schopnosť uvoľniť fantáziu diváka. 

I keď sú vyskladané z komponentov s vlastným pôvodom, šperk, socha či objekty majú históriu, 
patinu rokov, nádych tajomnosti i vzácnosti. V malých formách a  formátoch sú výrazovo i autorsky 
silné. Prelína sa v  nich sochárske cítenie, objektové chápanie šperku a  šperkové chápanie objektu. 
A všetko spolu hrá ako „spirituál kvintet“ Jany Korkošovej-Černej vo výtvarnej rovine.
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15. 4. 3. – 20. 3. 2014 

Oleg Fintora

Aktuálnou inštaláciou v línii svojho geometricko-abstraktného názoru Oleg Fintora rozvíja tému 
autorskej reakcie na priestor Galérie Statua. Tretí raz i tretí rok po sebe (2012, 2013 a 2014). Kým pri prvej 
výstave sa zameral na využitie vizuálnych kvalít a pamäťovej stopy saly terreny Pálffyho paláca v súhre 
s vystavenými objektmi, pri druhej intervenoval priestor odobratím hmoty a vzniknutý otvor ako no-
votvar zapojil do koncepcie diela a súčasne i priestorového riešenia inštalácie. 

Treťou zo série Oleg Fintora predstavuje kombináciu oboch prístupov. Odpoveď na sugestívnu 
spiritualitu priestoru a zároveň nainštalovanou kompozíciou narúša celistvosť dlážky. Dostáva sa pod 
jej úroveň, do výškového mínusu. Aj keď Fintora hovorí, že je otvorený akejkoľvek voľnej interpretácii, 
nálada aj inštalácia mimovoľne a čiastočne i cielene vpisujú vystaveným objektom obsahový podtón. 
Kruhové elementy umiestnené vysoko v oblúkoch klenby evokujú katedrálne okná. Majú prepúšťať 
svetlo, vytvoriť atmosféru a podporiť kontemplatívnu náladu, majú… lenže tieto sú, naopak, tmavé 
a zaslepené. 

V druhej miestnosti, na mieste otvorenej dlážky, v „jame“ vytvoril Fintora hrob dobrých predsa-
vzatí. Obsahovú súvislosť navodzuje naznačený kolísavý pohyb, labilnosť krehkých sadrových kruhov 
postavených na hranu v konkávne prehnutých gumových platniach, a  teda závislých od  (osobnej) 
rovnováhy. Dobrá, neošúchaná myšlienka, krásne vyjadrená v typicky Fintorovom výrazovom rozsahu. 

Génius loci Galérie Statua Fintoru evidentne inšpiruje a svojím spôsobom mu rozväzuje ruky. 
V porovnaní s autorskými výstavami v K Gallery (2008, 2009) či v Galérii Z (2010 ), kde predstavil kon-
cepčne, materiálovo i spracovaním čistokrvné geometricko-abstraktné objekty, vybočil a presunul sa 
k site specific art. Reprezentanti geometrickej abstrakcie často exaktne a dôsledne laborujú na pomer-
ne malom výrazovom pôdoryse. Oleg Fintora je však zvedavý, s ľahkosťou a bez rečí prekračuje svo-
jím charakteristickým kruhom zákonné hranice. Rozširovaním teritória a primiešavaním génov viac či 
menej príbuzných výtvarných línií – minimalizmu a konceptualizmu, otvára si nové dvere a možnosti.



60 61



62 63

16. 25. 3. – 17. 4. 2014 

Laco Sorokáč 
Good, Bad, Good 

Absolvent pražskej akadémie výtvarného umenia z roku 1987 Laco Sorokáč sa v Bratislave ne-
predstavuje prvýkrát. Dvakrát sa zúčastnil na sympóziu na počesť Erny Masarovičovej a v rámci pro-
jektu aj svoje diela vystavoval.

Je zrejmé, že s  tvorbou Laca Sorokáča, tvorbou sochára slovenského pôvodu žijúceho v Čechách, 
vstupuje do  Galérie Statua pražsko-posázavský akcent v  rukopise, v  surreálnom ladení imaginácie 
a svojím spôsobom i v chápaní a využití daností materiálov. Súčasne pracuje vo viacerých disciplínach. 
Socha je ťažisková, avšak maľba a  kresba so zaujímavým plastickým prístupom k  priestoru a  tvaru 
v ploche, uplatňovaním prvkov prekvapenia a zrakového klamu tvorí jej prirodzený komplement. 

Po  období, keď sa približoval bezobsahovej geometrickej abstrakcii, v  rôznych formách stá-
le latentne prítomnej, sa v poslednom čase vyjadruje v  štylizovaných figuratívnych polohách. Voči 
prvoplánovým témam sa i naďalej vymedzuje. Jeho sochy sú skôr reflexiou prežitej, možno hlbokej 
osobnej skúsenosti, ako aj reflexiou hodnotovo rozporuplnej spoločenskej situácie v etických a kultúr-
nych otázkach. Výstava Good, Bad, Good má názov podľa jednej z vystavených figurálnych kompozícií 
a zároveň ilustruje výrazné črty Sorokáčovej tvorby. Špecifickú maskulínnu spiritualitu diel a senzitívne 
vnímanie situácie protichodnosti a limitov jedinca v existenciálnej, pocitovej i vecnej rovine.

Problém vyjadruje symbolicky, dramatickým napätím v dvoch paralelných líniách. V tej menej 
expresívnej formou konfrontácie – váha verzus zemská príťažlivosť alebo opakom – nehmotným vy-
jadrením telesnosti. V druhej línii, ako vidíme na dnešnej výstave, spomínanú rozporuplnosť vyjadruje 
výrazovo silnou hyperbolou v expresívnom novotvare. Teda v ireálnom kompozičnom strete dvoch 
k sebe nepatriacich prvkov, povedzme figurálneho a vecného alebo nefyziologickým spojením teles-
ných partií, prípadne prekračovaním možností fyzických a fyzikálnych či pretekaním netekutej hmoty.

Navyše v nadsadenej mierke vyniknú detaily a i dôverne známe tvary sa javia inak.
Pôda paradoxu a absurdných spojení je v súvislosti so životným pocitom veľavravná a výtvarne 

– obsahovo i výrazovo – ozaj úrodná. Jej otvorené výpovedné možnosti a realitou nelimitovaná hra 
s tvarom sú pre Laca Sorokáča výzvou. Nielen v ateliérovej tvorbe, tieto princípy rozvíja i v častých 
účastiach na sochárskych súťažiach a v úspešnej spolupráci s architektmi pri výtvarnom dotvorení 
verejného priestranstva.
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17. 25. 4. – 22. 5. 2014 

prof. Juraj Meliš a jeho študenti 
Guláš

Výstava s titulom GULÁŠ sa rozvíja nielen vo výtvarnej rovine, ale predovšetkým človečej. Z úcty 
k  svojmu profesorovi Jurajovi Melišovi ju pripravili trinásti absolventi sochárskeho ateliéru na VŠVU 
v  Bratislave – iniciátor a  obetavý organizátor František Bohunický, Jakub Bachorík, Vladimír Baláž, 
Samuel Benčík, Adam Čierny, Lukáš Grohmann, Lívia Klasová, Michal Mráz, Juraj Rattaj, Peter Ševčík, 
Jakub Trajter, Dionýz Troskó a žiaľ už nežijúci spolužiak Jozef Mihál. 

Zámerne vystavujú diela, v ktorých sa ich aktuálne tvorivé smerovanie, ak nie priamo, tak určite 
mentálne, približuje v témach či v spôsobe interpretácie k tvorbe Juraja Meliša. Všetci zhodne si vážia 
a s odstupom času spontánne oceňujú, že jeho prítomnosť ako pedagóga bola v ateliéri nielen viditeľ-
ná, ale i citeľná. Že sa im nadštandardne venoval, počnúc spoločnými rannými stretnutiami, na ktorých 
sa preberali aktuálne a nielen výtvarné problémy, že vždy rešpektoval ich výtvarné cítenie, že si mohli 
slobodne voliť témy, ku ktorým sa chceli vyjadrovať, že neriadil, ale radil a že práve v tomto ateliéri bolo 
možné venovať sa sochárskej tvorbe najkompletnejšie. Znie to ako samozrejmosť, ale skutočnosť je 
i dnes bežne iná.

Profesor Meliš svojou osobnou históriou a  kreditom posilnil u  študentov morálnu výbavu 
a  z  tohto uhla i  vnímanie životného prostredia, civilizačných a  ekologických problémov i  záchrany 
kultúrnych pamiatok. S tým súvisí aj postoj k spoločenským problémom a užšie i k problémom na vý-
tvarnej pôde. Preto asi neprekvapí, že táto výstava manifestuje aj stále prítomný nesúhlas s tým, že 
a ako musel Juraj Meliš odísť zo školy, pričom mu nebolo ani dovolené priviesť k absolutóriu študentov, 
ktorí vtedy ešte študovali.

Podpora individuality poslucháčov počas štúdia, rozmanitosť tvorby ich profesora i následný, 
predsa len tvrdší stret s realitou všedného dňa a s tým súvisiace realizačné možnosti zákonite priniesli 
rôznorodosť v prejave i v disciplínach. Tvarovanie, modelovanie, materiál pod rukami a vyjadrenie sa 
v priestore zostáva doménou väčšiny. Dionýz Trosko zváraným objektom Pocta prof. Melišovi komuni-
kuje formou tvarovej a myšlienkovej odozvy s Melišovým Dialógom umiestneným pred ním . Citáciu 
Melišovho autoportrétu v transparentnej polohe v konfrontácii s materiálovo surovou vertikálou pri-
pravil Adam Čierny, Fero Bohunický a Vlado Baláž vo svojich bronzoch stvárňujú zraniteľnosť súvisiacu 
z nepomerom síl a fatálny civilizačný stret, Lukáš Grohmann kriticky reaguje na modifikované potravi-
ny, Peter Ševčík – speleológ s rešpektom k prírodným tvarom priniesol Okopanec a Jakub Trajter zas 
ako výraz stotožnenia sa s profesorom, bozzetá – sochársky prstoklad v malých formách. Juraj Rattaj 
kolážovým objektom mapuje profesorovu životnú cestu a Jožo Mihál má na čestnom mieste svoju 
interpretáciu Melišových terčov. 

Výstava sochárskeho ateliéru je výrazne zastúpená aj v plošných disciplínach, čo s ohľadom na tvor-
bu Juraja Meliša prekvapivé nie je. Jakub Bachorík stvárnením mužského a  ženského princípu reaguje 
na  Melišovu sériu Lejdýs a  Džentlmens, Lívia Klasová sochárskym cítením hmôt a  priestoru znázorňuje 
mestský interiér, Michal Mráz zas maliarskymi kolážami v krajine zaujímavo posadenú mozaiku súčasnej 
spoločnosti. A na záver Samo Benčík pripomína, že sa v žiadnom prípade netreba brať príliš vážne. 

Podtitul Guláš hovorí o výrazovej mnohotvárnosti kolektívnej výstavy, o spoločných stretnuti-
ach ateliéru pri tradičnom guláši a naznačuje, čím vás výtvarníci pohostia.
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6. 5. – 20. 6. 2014 

František Bohunický a Juraj Rattaj 
2 zo 17

Súčasnú slovenskú výtvarnú scénu charakterizuje okrem mnohých iných faktorov aj generačná 
tematická vyhranenosť. Umelecká výpoveď pamätníkov je obsahovo primárne zameraná na subjekt 
jedinca… možno i preto, že výpoveď o spoločenských problémoch im pocitovo splýva s kedysi vynu-
covanou angažovanou tvorbou. Najmladšia výtvarná generácia sa, naopak, s úplnou samozrejmosťou 
a nezaťažene vyjadruje k tomu, čo ju inšpiruje, i k tomu, čo ju irituje. Spektrum je veľmi široké. Ak sa 
vylúči prázdny exhibicionizmus, o ktorom vieme, že prítomný je a že supluje skutočné témy, tak výpo-
veď mladej generácie je zaujímavá tým, ako a v akých nekonvenčných uhloch nastavuje zrkadlo. Stojí 
za to si ju vypočuť a nedať sa odradiť neklasickým prístupom k materiálom a ich spracovaniu. Sú tiež 
odrazom generačne vnímanej výtvarnej vizuality, ale i toho, akú podporu a možnosť uplatniť sa dáva 
tejto generácii súčasná spoločnosť.

Možno nie priam k rozhnevaným mladým mužom, určite však všímavým a kritickým patria 2 zo 
17 absolventov sochárskeho ateliéru profesora Juraja Meliša na VŠVU v Bratislave – František Bohunický 
a  Juraj Rattaj. Pre oboch je charakteristická viacvýznamovosť a výpoveď vo viacerých obsahových, 
a tým i formálnych rovinách súčasne. 

Františka Bohunického už viac rokov pokúša statický, nemenný a nedotknuteľný status objektu, 
a tak programovo a spôsobom sebe vlastným rozširuje jeho účel. Dnes rozšírenie nasmeroval na uvoľ-
nenie energie a emocionálneho pretlaku. Pripravil interaktívnu inštaláciu v zmysle „športoviska“, kde 
sa divák nielen môže dotýkať, ale sa mu priam ponúka možnosť vybiť si napätie a spokojne udrieť 
do objektov symbolizujúcich predmet i podmet spôsobenej nespokojnosti. 

Autorova téma je osobná, ale i  všeobecná a  všade diskutovaná nespokojnosť s  pomermi 
na Slovensku. Pri hľadaní vinníka a toho, kto je za to zodpovedný, si musíme všetci, či sa nám to páči 
alebo nie, priznať svoj podiel viny. Keby si preto náhodou východniari chceli kopnúť do Bratislavčanov, 
alebo naopak, nech sa páči, mapa i s označením krajov, aby trafili a nikomu pritom neublížili, je v správ-
nej výške k dispozícii. Navyše hodnotiť situáciu s odstupom i nadhľadom a neposudzovať problémy 
z optiky karpatského oblúku umožňuje autorova mierka – štít Gerlach. Samozrejme, treba ho preliezť, 
nie pohodlne podliezť. 

Kým František Bohunický rozširuje takpovediac použiteľnosť objektu, Juraj Rattaj ide v protisme-
re a účel zužuje alebo ruší. Jeho kvázi kubistické úžitkové predmety – stôl a okná – posúva do roviny 
objektu. Posun ešte posilňuje inštaláciou a opäť účinkovo antagonistickým, podľa Juraja Rattaja „mimi-
krovým“ povrchovým dezénom. Obsahovým nositeľom transformácie je prítomná spomienka a pocit 
zo štúdia v Prahe, sprevádzaný obdivom k tamojšej, ojedinelej kubistickej architektúre. 

Druhá časť prezentácie Juraja Rattaja ilustruje pragmatický pohľad na skutočnosť ako investova-
ný kapitál, produkcia a charakter výroby, ale aj súčasné spoločenské statusové fetiše, ktoré modelujú, 
ale deformujú hodnoty. Citáciou sôch Jozefa Kostku, pozabudnutého profesora jeho profesora a vy-
nikajúceho figuralistu, tematizuje na jednej strane morálne deformácie vzniknuté v dôsledku nedo-
cenenia a na strane druhej deformácie fyzické, ktoré v priamej úmere modeluje výška investovaného 
kapitálu. Tu konkrétne aj – ako absurdné prepojenie s Kostkom – i využitá váha osobného auta a veľ-
kosť pece, v ktorej sa diela odlievali.
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26. 6. – 25. 7. 2014 

Ľubomír Purdeš
VŠEJEDINOSŤ – ALL-IN-ONE-NESS

Téma výstavy „Všejedinosť – ALL-IN-ONE-NESS“ predstavuje súčasť i  pokračovanie širšie kon-
cipovaného autorského programu sochára Ľubomíra Purdeša, na ktorom postupne pracuje a ktorý 
prezentuje od roku 1999. 

Aj keď samotné diela nie sú priamo tlmočníkmi konkrétnej témy a sú vystavané na riešení tva-
rových relácií, Purdešova tvorba ako celok vychádza z obsahovo nabitého pozadia. Z esencie detstva 
v spojitosti s postupným a hlbším poznávaním sveta. Z vyrovnávania sa so súčasnosťou, v ktorej si 
neustále precizuje svetonázor a holistický prístup k prírode i rodine. Vychádza z dnešného, jemne ro-
mantikou prevzdušneného pohľadu sochára do minulosti, atraktívnej a tajomnej prehistórie, vychád-
za z výtvarného pohľadu na prírodu a kozmológiu vôbec. Vo svojej tvorbe i v projekte „Všejedinosť“ sa 
snaží vyabstrahovať a sochárskym jazykom postihnúť elementárne, globálne platné prírodné princípy.

Súčasné sochárstvo a širšie vnímanie sochy – objektu preferuje veľkosť a rozmernosť. Z rôznych 
dôvodov, v neposlednom rade i z možnosti zhodnotiť ideu vo výrazovo údernejšom formáte. Aj voľná 
tvorba Ľubomíra Purdeša má monumentálny rámec. Cesta k nemu ale nie je samoúčelná. Vedie cez 
zámer a myšlienkovú líniu, ktorú napĺňa téma závislosti našej existencie od spolužitia a rešpektu ku 
všetkému živému i neživému. Vedie cez materiálové východiská – kompaktné kmene stromov, ich 
spôsob spracovania a uplatnenia autorsky charakteristického tvaroslovia. Všetko spolu prirodzene re-
zultuje vo veľkorozmerných drevených objektoch.

Ľubomír Purdeš pracuje klasickou sochárskou technikou odoberaním hmoty. S úcty k stromu 
koncipuje odobratý kus významovo rovnocenne ako objekt tvarovaný na princípe pozitív – negatív. 
Ak sa žiada, kontrast zdôrazní zanechanými stopami po rezoch píly oproti mäkkým, do hladka vybrú-
seným, odobratým častiam. Vyjadruje sa úsporne, rečou základných geometrických tvarov. Formálne 
sa Purdešova tvorba radí ku geometrickej abstrakcii a minimalizmu. A neformálne… predovšetkým 
zámerom, ktorý sa mu vo svojich sochách darí napĺňať – možno hovoriť o geometrickej bio abstrakcii 
s humanistickým podtextom.

Všetky vystavené diela sú vytvorené z jedného topoľa, z jedného materského korpusu. „Rodinné 
vzťahy“ zvýrazňuje aj spôsob inštalácie v priestore. Ľubomír Purdeš, prostredníctvom výtvarne ne-
sporne zaujímavých diel, hovorí o spojitosti, súvislosti a vzájomnej závislosti celku a jeho častí – v pre-
nesenom význame o jednote vesmíru a života, prírody a človeka … nás a nášho najbližšieho okolia.
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6. 10. – 24. 10. 2014 

Laco Sabo
Úzkosť a bolesť

 Tvorba Ladislava Saba má mnoho profilov. V komornejšej línii sa venuje portrétu, ale i naopak, 
veľkorozmerným objektom, tvorbe do  sakrálnych i  mestských priestorov, organizuje workshopy, 
výstavy, odlieva diela do bronzu nielen sebe, ale i kolegom, pohybuje sa od realistickej polohy, cez 
konštruktivizmu blízku abstrakciu až k dnešnému konceptuálnemu vyjadreniu. So záujmom sa vracia 
po časovej osi kresťanstva hlboko do histórie a vzápätí späť do súčasnosti, biblické udalosti vníma cez 
prizmu dnešnej občianskej spoločnosti a vice versa. Spolupracuje so Slovákmi i Maďarmi, krížom cez 
rôzne vierovyznania i politické príslušnosti. Tvorba Laca Saba je elastická, lebo jej autor je zvedavý, 
manuálne zručný, remeselne flexibilný a nie pohodlný. Vďaka tomu je schopný prežiť i v dnešných, 
pre umenie nie priaznivých podmienkach. Svojím spôsobom s tým súvisí obsahové ukotvenie jeho 
voľnej tvorby, ktoré formuje dialektika kladných a záporných javov v priestore vzťahov, dôvery, skutkov, 
práva…v osobnej, každodennej skúsenosti i v celospoločenskej, globálnej rovine. Je to téma, ktorá visí 
vo vzduchu a rezonuje zrejme nielen u autora.

Rozvrat hodnôt je vnímaný všeobecne a v špecifickom zábere je nosnou témou dnešnej vý-
stavy. Na jej vyjadrenie si vybral biblické miesto a biblickú symboliku. Svätú zem a Ukrižovanie, pojmy 
historicky a významovo ustálené. Týmto projektom sa snaží poukázať na rozpor medzi ich obsahovým 
posolstvom a skutočnosťou, ktorú denne prináša reálny život. A tou je odklon od ideálu dobra a mieru. 
Najnovšie bombardovanie Palestíny – svätej zeme Kresťanov, Židov a Arabov. Vystavená konfigurácia 
objektov, evokujúca strely, predstavuje názorný a expresívne vyjadrený nesúhlas s takýmto spôsobom 
riešenia – čohokoľvek.

Autor : „Doteraz som zbrane vo svojich sochárskych inštaláciách komponoval v náznakoch ako 
materiálovo odhmotnené dynamické lineárne prvky v priestore, na tejto výstave tvar konkretizujem, 
používam materiál surového železa, odkazujem tak na reálnu prítomnosť hrozby vojenskej sily.“ 

Druhá časť projektu – prekrytý výjav Ukrižovania, v ktorom nie je jasné, ktorý kríž patrí Kristovi 
a ktoré lotrom, hovorí o tom, ako sa zlý úmysel a skutok maskuje, že je často ťažké sa v konaní ľudí 
zorientovať a vedieť, komu dôverovať. 

Sú to široké témy, reflektujúce aktuálne životné pocity. Témy, na  ktoré má každý svoj názor, 
podopretý osobnou skúsenosťou. Na  ich vyjadrenie Laco Sabo zvolil konceptuálnu, pre modeléra 
a k bronzu inklinujúceho autora, v podstate experimentálnu interpretáciu. Kladie váhu na myšlienku 
a obsah s cieľom, aby sa návštevník nielen pozeral, ale i zamyslel. Výstava Úzkosť a Bolesť je koncepci-
ou a výtvarnými prostriedkami site specific art, vytvorená len pre túto príležitosť, na mieru priestorov 
a v spirituálnej interakcii s atmosférou galérie Statua.
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7. 11. – 24. 11 2014 

Ján Hoffstädter
Súvislasti

To, ako rýchlo beží čas, dokumentuje všeličo dôležité okolo nás, napr. šediny. Aj skutočnosť, 
že z našich schopných rovesníkov a kamarátov sa stávajú vo svojom odbore významné osobnosti. 
Nielen potvrdením axiómy, ale skutočne jedným z najzaujímavejších sochárov súčasnej scény je Ján 
Hoffstädter. 

Ján Hoffstädter je premýšľavý výtvarník, zvažuje a podrobuje analýze každý tvorivý krok, bez 
prítomnosti rýchlych rozhodnutí. V spätnom pohľade možno povedať, že i vďaka tomu obsahové a vi-
zuálne súvislosti predstavujú v jeho tvorbe kreatívne spojivo i stavivo. Iniciujú tvorivý proces a infikujú 
následný posun a vývinové štádium. Úplne prirodzene sa dostali do popredia aj v koncepcii dnešnej 
výstavy. 

Základnou súvislosťou je oblúk medzi ranou, neskoršou a  terajšou tvorbou. Hoffstädter po-
stupom času v  sochárskej interpretácii opúšťa náznakovo štylizovanú figuratívnosť v  prospech mi-
nimalistických tendencií. Čoraz viac pracuje s  jazykom abstraktných výrazových foriem a okruhom 
jeho reprezentačných znakov a obrazových symbolov. Pritom je zaujímavé a netypické, že súčasne 
neopúšťa tému. Práve naopak, tento čiastočný transfer mu umožňuje vyjadriť ľahšie a  lapidárnejšie, 
čo má na mysli, navyše to aj s akcentom vypointovať. Tvoriť minimalistické objekty jedným ťahom, 
s otvoreným príbehom, bez vnucovania svojej verzie obsahu. Na nedávnom odovzdávaní ceny za ar-
chitektúru Cezar, ktorej je autorom, som si uvedomila, že známa socha štylizovanej schémy domu 
presne stelesňuje tento princíp výtvarného prístupu a je, svojím spôsobom, autorskou značkou Jána 
Hoffstädtera.

Ďalšia súvislosť je synergická, utvorená dlhoročnou pedagogickou činnosťou, spoluprácou so 
študentmi a vzájomne si odovzdávanou inšpiratívnou energiou. Výrazom slastí tejto súvislosti je ob-
jekt s názvom Súvislasti, na ktorej sa autorsky podieľali bývalí a súčasní študenti sochárskeho atelié-
ru. Objekt tvorí 6 dielov – základný pripravil Ján Hoffstädter. Spoluautori v poradí Ingrid Višňovská, 
Martin Piaček, Dionýz Trosko, Mirka Podmanická a Kristína Országhová stvárnili voľne, v rámci svojho 
tvorivého zamerania a momentálneho nápadu, pridelený, smerom do výšky sa zmenšujúci modul so 
základňou 50 x 50 cm. Vzniklo orchestrálne dielo so sólovými partami a individuálnymi prstokladmi.

Dnes tou zastrešujúcou a smerodajnou súvislosťou je reakcia na priestor galérie. Ján Hoffstädter 
ho ovládol kombináciou hravého prístupu, čistoty výrazu a  monumentálnej mierky. Špirála je do-
konalý tvar a  v  tejto situácii významovo mnohoznačný, komunikatívny prvok. Rovnako ako objekt 
na schodoch, pri ktorom nemôžete inak – len sa dotknúť a zanechať stopu.

Atmosféra Galérie Statua ponúka, priam vyzýva naplno sa prejaviť a  je fakt, že sa mení s ka-
ždým vystavujúcim sochárom. V  koncepte Jána Hofstädtera komplexne, bez zbytočných slov 
a v súvislostiach.
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