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Galéria Statua, nekomerčná výstavná sieň, v slovenských podmienkach ako jediná programovo pod-
poruje sochársku a priestorovo koncipovanú tvorbu v celej jej šírke, rozmanitosti a hlavne výtvarnej 
kvalite. 

Od začiatku jej činnosti v máji 2012 do konca roku 2018 sme usporiadali 56 výstav, z toho 48 
autorských a 8 kolektívnych, spolu 140 výtvarníkov. V celom generačnom rozpätí, od najmladších – 
ešte študentov sochárskeho ateliéru Michala Gabriela z Fakulty výtvarných umení VUT v Brne, cez pe-
dagógov (Peter Roller, Ján Hoffstädter), po už nežijúcich sochárov (Štefan Prokop, Drahomír Prihel), od 
klasického prístupu k soche (Milan Ormandík) až po konceptuálny (Eva Masaryková, Jaro Košš), od fi-
guratívneho stvárnenia (Martin Lettrich, Laco Sorokáč, Rasťo Trizma) po geometrickú abstrakciu (Oleg 
Fintora, Štepán Pala), priestorovú inštaláciu (Mišo Ormoš) a nové médiá (Zuzka Sabová, Boris Vitázek). 
V rôznych klasických i netradičných materiáloch Ján Šicko, Slávka Šicková – kameň, Ľubo Purdeš – dre-
vo, masív, Laco Sorokáč – štiepka, Rasťo Biarinec – betón, Zora a Štepán Palovci, Jan Exnar – sklo, Kata 
Kissoczy, Jakub Trajter – kov, Lubo Mikle, autošrot, Gaba Luptáková, Hana Exnarová – keramika), Daniela 
a Martin Kos – porcelán, Lea Fekete – textil, Jaro Košš – papier … spolu so sochármi svoju tvorbu pre-
zentovali aj maliari – Milan Rašla, Eva Ploczeková, Dávid Čársky, Marek Ormandík... 

Štatisticky ladený úvod zdôrazňuje ojedinelé penzum práce a uskutočnených aktivít v prospech 
sochárskeho média, propagácie jeho predstaviteľov a autorskej tvorby. Výpočet (i keď samozrejme nie 
je úplný), je mienený ako poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali, a stručná informácia pre tých, ktorí 
činnosť Galérie Statua spochybňujú. 

 Xénia Lettrichová
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Ján Šicko: J-ANachronizmy
3. – 29. 3. 2018

Životné jubileum všetci naprieč spoločnosťou oslavujú podľa zažitých predstáv, doprajú si dovolenku, 
navštívia krajinu svojich snov, v pokoji si užijú rodinu a priateľov alebo si len pri dobrom víne vyložia 
nohy na stôl. Len výtvarníkov, už s predstihom niekoľkých rokov, prepadne zvláštny syndróm – nutka-
vý pocit, že ešte musia zvýšiť pracovné tempo, aby si do onoho červeného dátumu mohli na pomy-
selnom zozname povinností odškrtnúť čo najviac splnených úloh. Tí, čo sú v preddôchodkovom veku 
a zapojení v pedagogickom procese, nejaký nový, najlepšie prevratný autorský program a následne 
akademický postup. A tí starší, pretože výtvarníci pracujú, kým žijú, aspoň dve - tri výstavy a ideálne 
aj monografiu, aby sa svojou tvorbou verejnosti pripomenuli. Potom si, vyčerpaní fyzicky i finančne, 
s istou skepsou kladú otázku, či malo vynaložené úsilie vôbec zmysel. Nepoužila som hyperbolu, len 
opisujem skutočnosť. Rada by som preto všetkých výtvarníkov ubezpečila, že kultúrna verejnosť si 
cení každé umelecky kvalitné úsilie, prehlbujúce vnímanie jednotlivostí života. A tvorba sochára Jána 
Šicka sa k nim určite právom radí. 

Vďaka jubileu a spomínanému zoznamu po necelých siedmich rokoch vystavuje opäť v galérii 
Statua. Dnes na samostatnej a retrospektívne koncipovanej výstave J-ANACHRONIZMY predstavuje 
sochárske diela spojené s tvorivou minulosťou i prítomnosťou, realizované v kameni, dreve i kerami-
ke. Ján Šicko je vnímaný ako sochár vážnych, geometricky tvarovaných foriem. Je to však len jedna 
z  podôb jeho v  skutočnosti oveľa výrazovo bohatšej a  rozmanitejšej tvorby. Vo svojom autorskom 
programe sa v závislosti na zobrazovanej téme a zvolenom materiáli pohybuje v priestore medzi jej 
figuratívnym a abstraktným stvárnením, medzi vizuálne vyabstrahovaným duchovnom a abstrakciou 
predchnutou duchovnom.

Obsahovo v  celej svojej tvorbe čerpá v  podstate z  jedného večného prameňa. Je ním viera 
a stále platné, ani časom neskorodované biblické pravdy a výroky. Našiel si spôsob, ako ich nevtiera-
vo a výtvarne decentne interpretovať cez významovú líniu symbolov a ich výrazné zovšeobecnenie. 
Pracuje s okruhom motívov, ku ktorým sa opakovane v  rôznych médiách, materiáloch, mierkach či 
súvislos tiach vracia. Sú nimi napríklad alfa a omega ako dve stále veličiny v našich životoch, narode-
nie a smrť … alebo svetlo, ktoré podľa biblického výroku „slnko vojde skôr do kameňa ako do nášho 
srdca“ stvárňuje v objektoch s priehľadmi. V inom kontexte zas využíva prehistorický princíp určenia 
času, keď svetelný lúč dopadne na určený bod, u Šicka konkrétne označujúci dve významové roviny 
konca a začiatku – čas smrti a život po živote. Obľúbeným motívom sú tiež ucho ihly či úzka brána, 
Jakubov rebrík a najnovšie autora zaujala posledná večera. V ich interpretácii či znázornení si zakaž-
dým musí nájsť bod, v ktorom sa stretáva jeho predstava s aktuálnymi materiálovými a realizačnými 
možnosťami. Je to tým, čo je zároveň pre výtvarný prejav Jána Šicka charakteristické a čo ho významne 
formuje – skutočnosť, že tvorí prevažne na sochárskych sympóziách, na ktorých sa pravidelne už nie-
koľko desaťročí spolu s manželkou Jaroslavou, tiež sochárkou, zúčastňuje. Sympóziá predstavujú časo-
vo ohraničené tvorivé vypätie vo vopred neoverených podmienkach. Prípravu však, ešte v komforte 
svojho ateliéru, autor začína kresbami, ale ovocie svojej práce, vynikajúce objekty ( zdokumentované 
na fotografiách) zanecháva krajine, v ktorej vznikli. Prajem vám, aby pochopenie zdanlivo abstraktných 
diel Jána Šicka zanechalo stopy aj vo vašej (vnútornej) krajine. 

XL
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Bohumír a Drahomír Prihel
4. – 26. 4. 2018

Výstava otca a syna, Bohumíra a Drahomíra Prihelovcov, približuje ich tvorbu a zároveň problematiku 
generačného prepojenia vo výtvarných rodinách. Fenomén na Slovensku pomerne frekventovaný, 
prináša pre toho mladšieho mnohé nesporné pozitíva – skúsenosti a poznanie tvorivých postupov, 
zoznámenie sa s profesionálnym spoločenským prostredím a pridanou hodnotou je i pracovný pries-
tor, vybavený potrebným náradím a prístrojmi. Na druhej strane predstavuje aj záväzky, vyrovnanie 
sa so vzorom, formovanie vlastnej presvedčivej cesty a  zodpovednosť voči už známemu menu. 
U Prihelovcov sa neobjavil tvorivý antagonizmus ani iný podobný problém. Boli si osobne i profesio-
nálne blízki, otec sa venoval klasickej sochárskej, Drahomír sklárskej tvorbe, len okolnosti doby odklo-
nili každého trochu iným smerom. 

Bohumír tvoril v bývalom režime, zo začiatku pocítil jeho štedrú ruku, keď spolu s ďalšími kolega-
mi sochármi dostal k dispozícii jeden z nových štátnych ateliérov na Pionierskej ulici v Bratislave, ktoré 
projektoval Štefan Svetko. Bola to ohromná pracovná i existenčná devíza. Nakoniec aj všetky na vý-
stave zastúpené diela vznikli v 60. rokoch v tomto prostredí. Potom však pocítil drsnú stranu mince, 
keď v komisii Fondu výtvarných umení vyjadril svoj názor na jednu akciu „hlavného štátneho sochára“ 
Jána Kulicha, ktorý na oplátku zablokoval Prihelovi všetky, aj rozpracované objednávky a odsúdil ho 
na existenčné prežívanie. Nespravodlivosť, poníženie, nemožnosť profesionálne sa uplatniť sa vzápätí 
prejavili na zdraví a fyzickej kondícii. Mladý Drahomír, vtedy ešte študent na VŠVU, bol otcovi veľkou 
oporou a pomocou pri realizácii. 

Sochárska tvorba Bohumíra Prihela je rôznorodá, nepohyboval sa len v overených koľajach. Je 
postavená na bravúrnych modelovacích schopnostiach, spoľahlivo zvládal figúru i portrét, a to mu 
prirodzene umožnilo experimentovať s viacerými spôsobmi ich výtvarnej interpretácie. Postupne os-
ciloval medzi pocitovým, štylizovaným a vcelku realistickým zobrazením. Zaujímalo a inšpirovalo ho 
aj africké umenie a tvorba primitívnych národov – svojou znakovosťou, zažitou symbolikou a schop-
nosťou obsiahnuť v znaku širší význam. Základom jeho vyjadrenia v materiáli boli modelovacie tech-
niky pre odlievanie do sadry a následne do kovu. Bohužiaľ, zo spomínaných dôvodov sa k zlievačom 
dostávali len postupne vďaka synovi až po jeho smrti. Jeho autorskou rukou vznikali reliéfy v tepanom 
plechu a drevené skulptúry – vertikály so zvýraznenými feminínnymi znakmi. Tieto princípy ku koncu 
života využíval pri tvorbe šperkov a závesných objektov, ku ktorej ho prinútil nedostatok iných tvori-
vých príležitostí. Veľa tiež kreslil a plnohodnotným „sochárskym“ spôsobom maľoval.

Sklo je ťažký materiál nielen na prenášanie, no hlavne ako výtvarná disciplína, a každý výtvarník 
k nemu pristupuje v rámci svojich preferencií, cítenia a technologických možností. Drahomír Prihel 
ešte pred VŠVU v ateliéri u Askolda Žačka absolvoval Strednú sklársku školu v Kamenickom Šenove so 
zameraním na maľbu na skle. To podmienilo i jeho výtvarné vyjadrenie v rámci skleneného objektu. 
Nepristupuje k nemu primárne ako k soche, ponecháva mu jednoduchú, akoby až náhodnú siluetu. 
Čo však jej tvarom sleduje, je spôsob prenikania svetla, pretože ho vníma vskutku ako výtvarné mé-
dium, ako magickú sféru na neobyčajné maliarske vyjadrenie – jednoslabičné, ľahké, vznášajúce sa 
v priehľadnom vnútornom priestore objektov. Abstraktné, pocitové, niekde priestorovosťou vizuálne 
pripomínajúce fotografie z kozmu. S farbou narába ako s akvarelom, rozpúšťa či zapúšťa ju v sklovine 
a naopak bezfarebné, číre objekty brúsi ako geometricky abstrahovaný námet. Maliarsku inklináciu 

rád potvrdzuje aj v závesných obrazoch. Je v nich obsahovo konkrétnejší, zapája kresbu, figúru i vý-
raznejšiu farebnosť, ktorá sa odvíja od použitých a pretavených sklárskych a keramických pigmentov. 

Z nášho života sa bez povšimnutia spoločnosti vytrácajú výtvarné osobnosti. Výstavou Bohumír 
a Drahomír Prihel si v Galérii Statua vďaka stále živej pupočnej šnúre a neúnavnej snahe syna pripomí-
name nadaného a zručného sochára, ktorého osobné a politické intrigy zahnali do úzadia. 

 XL 
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Eva Masaryková: Kto opravuje
5. – 24. 5. 2018

Výstava Evy Masarykovej – Kto opravuje názorovo spoluvytvára rôznofarebnú mozaiku sochárskeho 
prejavu na Slovensku. Vieme, že rozmanitosť geneticky prospieva všetkému na svete a sochárstvu ide 
k duhu tiež – je nielen prejavom slobody, ale aj úrodným podhubím, z ktorého vyrastajú nové a sme-
rodajné výtvarné programy.

Tvorba Evy Masarykovej súvisí s konceptuálne orientovaným spektrom, ktoré v interpretácii zvý-
znamňuje myšlienku a obsahové súvislosti objektu, zostaveného väčšinou z priemyselne vyrobených 
komponentov. Autorka sa paralelne zameriava aj na prebiehajúci proces zmien, ktorým (niektoré) ar-
tefakty podliehajú v určitom časovom úseku.

Vo výstavnom koncepte Evy Masarykovej sa zbieha viacero obsahových línií inšpirovaných kon-
krétnymi ľuďmi, pričom všetky spoločne prekrýva časový faktor ako stále prítomný majestát v našom 
bytí i v nezvratnom procese zanikania stôp po  jeho skončení. S  tým súvisí i naša prirodzená snaha 
o zastavenie, uchovanie si spomienky a subjektívne dôležitého momentu. Evine témy sú zväčša au-
tobiografické, reflektujú osobnú situáciu a  skúsenosti v kontexte rodiny, vďaka čomu sú autentické 
a presvedčivé. 

V prvej miestnosti interpretuje momenty, ktoré si uvedomuje pri cvičení jogy. V pocitovo čistom 
priestore sa všetci koncentrujú len sami na seba a nechávajú pri tom na karimatke otlačené pozície 
v poradí, ako ich cvičili, spolu s vôňou a potom ako svoj mentálny a fyzický podpis. 

V druhej miestnosti nainštalovala v  istom kompozičnom vzťahu predmety zastupujúce príbeh 
alebo osobnosť. Osobnosťou je nedávno zosnulý výtvarník Michal Moravčík, výnimočný kolega v rovi-
ne ľudskej, intelektuálnej i umeleckej. Keby tu bol, určite by k situácii, ktorá aktuálne hýbe Slovenskom, 
zviditeľnil svoj názor cielene vytvoreným dielom. Takto Michala Moravčíka Eva pripomína autorsky 
rozvinutou analógiou jeho objektu Privacy does not exist z výstavy International Affairs.

Ďalšie dva objekty sa vzťahujú k Evinej dcére, ktorá podstúpila operáciu chrbtice. V zobrazení 
pocitov, prežívania situácie a drobných sprievodných udalostí použila odliatky spevňujúcich korzetov, 
z ktorých dcéra v priebehu rehabilitácie postupne vyrastala, ako aj prostriedky a materiály nevýtvar-
ného charakteru z nemocničného prostredia, a spojila ich do výtvarných celkov. 

S objektmi korelujú dve krajiny, dobre ilustrujúce autorkine interpretačné a strojové realizačné 
postupy v obľúbenom materiáli. I to, že ju nezaujíma stvárnenie reality, ale vyjadrenie pokoja a istého 
nadhľadu, aký jej poskytuje výhľad z  domáceho okna – v  kontexte tvorby však prekvapivo kolori-
sticky impresívnym spôsobom. Podobné, tiež vydarené vybočenie, predstavuje kruhová keramická 
asambláž, ktorej zaujímavé štruktúry prepožičalo tzv. lotyšské raku - spôsob pálenia a chlebová múka 
na úvod chladenia. 

Inštalácia kvetín v úzkej spojovacej miestnosti je venovaná dočasnosti a procesu odchádzania. 
Významovo tvorí úvod a predpolie poslednej časti expozície. Vyjadruje ňou úctu nedávno zosnulému 
svokrovi, ktorého profesionálny život rámoval strojársky a elektrotechnický priemysel. Ako napovedá 
názov výstavy – vypožičaný titul knihy Bernarda Malamuda –bol tým, kto opravuje, kto sa stará a teraz 
chýba. 

Eva Masaryková sa vyjadruje v priestore a jej spôsob výtvarnej interpretácie má naratívny charak-
ter, v stvárnení témy sa snaží postihnúť širší obsahový rámec a súvislosti. Lakonické vyjadrenie jednou 
vetou, či dokonca bezobsahovosť sú jej cudzie a vôbec, alebo len málokedy postupuje v zmysle kla-
sického sochárstva. Pri tvorbe objektu pracuje podobnou metódou, akú v hudbe predstavuje „sam-
plovanie“. Prevezme predmet, jeho časť alebo  proprietu, ktoré fyzicky v  tej situácii zohrávali určitú 
úlohu, symbolicky ju reprezentujú, a znovu ich využije ako súčasť skladby príbehu, ktorý interpretuje. 
V osobne pocitovo namiešanom a myšlienkovo vyakcentovanom mixe. 

 XL
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Milan Lukáč: Sova z Marsu 
5. – 21. 6. 2018

Ľahkosť je pojem, ktorý sa mi – síce nie ako jediný, ale medzi prvými – spája s  dielami Milana 
Lukáča. Jeho tvorba má výrazný, ustálený rukopis a udržiava si charakteristický výraz, vďaka ktorým 
sú sochy, obrazy, kresby, objekty, i tie vo verejnom priestore, komorné, ľahko poznateľné a autorsky 
identifikovateľné. 

Súčasne ľahko vnímateľné, svojho druhu naratívne, vždy ponúkajúce niečo príjemné, odľahčené 
a úsmevné na čítanie. Aj keď stvárňuje závažné témy, nerobí tak dramatickým ani príliš expresívnym 
spôsobom, ale asociatívne otvorenou formou, ktorá sa zľahka dostáva pod kožu a prebúdza predstavi-
vosť. Milanovi je ľahko, pretože je zručný modelér, invenčný, pohotový v riešení nových návrhov a v ich 
realizácii preferuje spontánne, rýchle a nie príliš nákladné postupy.

Pri formovaní výtvarného programu cítiť poučenie z rôznych zdrojov domácej i zahraničnej tvor-
by, ktoré však synteticky pretavuje do svojho prejavu, často v kombinácii figurálneho, figuratívneho 
a abstraktného prístupu. 

Figurálna, spravidla modelovaná poloha býva viazaná na tvorbu do verejného priestoru. Jednou 
zo známych realizácií je pamätník maliara Imra Weinera-Kráľa v Považskej Bystrici z roku 2011. 

Figuratívna a abstraktná línia sa viac vzťahuje na komornú ateliérovú tvorbu. Realizuje ju formou 
asambláže, princípom kompozičnej skladby objektu z reálnych predmetov a ich častí. V našich pod-
mienkach ho využívali sochári Andrej Rudavský, Erna Masarovičová či Jaro Kočiš. Milan Lukáč si princíp 
adoptoval a adaptoval na svoje poetické, láskavým humorom a literárnym podhubím živené videnie 
sveta. 

Používa nájdené nástroje, ktoré ak by neskončili v zberných surovinách, tak možno na skládke. 
Krompáče, vidly, lopaty, rýle, šijacie stroje, časti priemyselných polotovarov v ňom prebúdzajú pred-
stavivosť a  zapínajú vtipné vizuálne spojenia. Inšpiruje sa ich podobnosťou, aj keď len čiastočnou 
s niekým či niečím reálnym … alebo len samotným zaujímavým tvarom, členením a líniou. 

Predmety rôzne upravuje, dotvára do nových súvislostí a spája do tematicky naplneného celku. 
Buď do objektu v jeho finálnej podobe, alebo niektoré, po určitej technologicky podmienenej úprave 
odleje a objekty tak získavajú odvodenú a rozvinutú podobu i výraz. 

Ďalší tvorivý variant predstavuje kompozícia, vyskladaná z  väčšieho počtu identických odliat-
kov jedného predmetu, ako „Kvet workoholika“ vytvorený pôvodne z krompáča a súčasne dobre ilu-
strujúci spomínané aspekty sochárových myšlienkových a realizačných postupov. 

Tým, že zdrojom inšpirácie je primárne hotový predmet alebo polotovar, je zákonite Milanova 
ateliérová tvorba obsahovo rôznorodá, pričom stvárňované námety sa paralelne objavujú aj v maľbe 
a kresbe. 

Veľkú tému predstavujú variácie do bronzu odliatych stél a abstraktných vertikál so štrukturálnym 
povrchom. Ďalšiu rozsiahlu, rozmanitú a vizuálne vďačnú skupinu tvorí flóra a hlavne fauna, hypertro-
fovaný hmyz, dobromyseľne karikované sliepky, býky a iné zvery. Medzi nimi má sova, často a v mno-
hých polohách pertraktovaná téma, až pozíciu autorského znaku. Zaslúžene tak obsadila nielen steny 
galérie, ale figuruje i v názve výstavy Milana Lukáča: Sova z Marsu.
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Štěpán Pala: Ozveny nekonečna
6. – 9. 8. 2018

V roku 1988 uvádzala Klára Kubíková v Galérii Cypriána Majerníka prvú prezentáciu tvorby Štěpána Palu. 
Ako hosť na podujatí vtedy spieval Peter Lipa. A dnes, po 30 rokoch sa na vrchole tvorivej dráhy obaja 
umelci pri tej istej príležitosti stretávajú opäť. Verím, že isté náhody nie sú náhody. 

Zhodou iných náhod, manželia Palovci otvárajú tento týždeň na rôznych miestach svoje autorské 
výstavy. Obe predstavujú ucelenú, dramaturgicky zostavenú a premyslenú inštaláciu, tvarovanú na špeci-
fický priestor galérie – Zora Nedbalky a Štěpán Statuy. Potvrdzujú tak algoritmus prezentácie, ktorý svojim 
študentom na VŠVU v Bratislave vštepoval guru úvodnej slovenskej sklárskej generácie profesor Václav 
Cigler. Súčasne zakotvil v ich výtvarnom uvažovaní smerovanie v línii optického skla, minimalizmu a pries-
torového myslenia. 

Štěpán Pala hneď v úvode svojej celoživotnej tvorby naštepil túto vetvu matematikou. Odrodou, 
ktorá estetické kvality jeho diel rozširuje a zhodnocuje o vnútorný zmysel. O témy, ktoré interpretujú záko-
nitosti zmeny a štruktúry priestoru a ktorých exaktné vyjadrenie vytvára obsahovú náplň sochy a predur-
čuje jej tvar. Sochár koncepčne využíva priehľadnosť skla, zviditeľňujúceho súčasne v jednom vnímanom 
celku – povedané slovníkom architektúry – exteriér i interiér. Svojimi dielami teda komunikuje nielen v tej 
podmanivej výtvarnej, ale i v informatívnej rovine. Všetko, čo sa v plastikách odohráva, ich rozmer, skladba, 
vnútorné delenie, o čom vypovedá ich tvar, má oporu v matematickej zákonitosti, nie v náhode.

Matematika v sebe ukrýva nekonečné množstvo podnetov a z nich práve nekonečno, priestor a oz-
vena sú témou dnešnej výstavy. Námet rezonuje v jednej línii vo všetkých priestoroch galérie, vždy v inom 
tóne či žánri. Na úvod v kresbách a v modulovo tvarovaných vertikálach. Pohľadovo nadväzujú Infinity, 
kruhy stvárňujúce nekonečno, výtvarne silné v bazálnosti a čistote vyjadrenia reálneho javu. V nasledu-
júcich kvapkách Štěpán rozohráva sekciu alebo postupnú skladbu geometrického objektu. A pre dnešok 
v zrkadlovej sále Galérie Statua iluzívnu inštaláciu pohybom diváka odhaľujúcu novú kvalitu daného pries-
toru v jeho vizuálnych ozvenách. A bodku na záver predstavuje objekt Ludolfovo číslo, výborne ilustrujúci 
transformáciu racionálnej konštanty do étericky výtvarnej roviny. 

Zámer budúcich dní, posun v problematike a jej stvárnení, stále však na území matematiky a pries-
toru ohlasuje dvojica plastík na tému slávnych moreplavcov minulosti. V gréčtine matematika znamená 
„milujúci poznanie“. To je tmel, ktorým Štěpán šťastne spája svoje vášne – sklo a výtvarné vyjadrenie. 

Na záver s potešením uvádzam, že výstava Štěpána Palu Ozveny nekonečna tvorí súčasť nového 
projektu Viktora Hulíka Konkrétne leto, ktorý organizuje v medzinárodnom meradle na počesť a popu-
larizáciu geometrickej abstrakcie. Výtvarného smerovania, v ktorom patrí tvorbe Štěpána Palu rozhodne 
významné miesto. 
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Martin Ščepka: Metamorphosis
4. 9. – 27. 9. 2018

Témou a zároveň i názvom výstavy Martina Ščepku je metamorfóza. A nie náhodou, pretože zmena 
a proces premeny je symptóm sprevádzajúci Martinovu tvorbu v mnohých rovinách a v celej jej šírke. 
V stvárňovaných témach, vo variabilite ich interpretácie a navyše i v rôznych médiách. Do jeho tvori-
vého záberu patrí socha, reštaurovanie, maľba, fotografia, grafika. 

Tým, že sa vyjadruje súčasne v odlišných disciplínach a v  reštaurátorských prácach sa zároveň 
vracia po časovej osi dejín umenia späť,  je len prirodzené, že sa jednotlivé tvorivé postupy a formy 
znázornenia prelínajú, navzájom infikujú, prípadne svojou blízkosťou inšpirujú k inovácii. Skrátka, me-
tamorfujú po svojej línii. Slobodne – pretože pocit voľnosti pri voľbe námetu a jeho spôsobu stvárne-
nia je pre autora dôležitý. Dôležitejší ako ustálený a poznateľný výtvarný prejav. 

Vo svojej generácii Martin Ščepka patrí k málopočetnej skupine sochárov – figuralistov. Jednou 
z nosných inšpirácií jeho ateliérovej práce je vzťah ku klasickému helénskemu sochárstvu v postmo-
dernej reinterpretácii známeho sochára poľského pôvodu Igora Mitoraja. I  keď mu je táto vizuálna 
poloha zjavne blízka, je treba podotknúť, že práve onou priznanou, doslova haptickou bezprostred-
nosťou skúma možnosť jej autorského rozvíjania a vytvorenia novej platformy s vlastným výtvarným 
výrazom. Napomáha mu v tom paralelná fascinácia snovosťou a surreálnosťou, ktorými je jeho ima-
ginácia živená. Pod ich vplyvom sa odpútava od reality a v proporciách či anatomickej dokonalosti 
 opú šťa i  helenistický kánon. Následne spája figurálne torzá do  bizarných kompozícií a  novotvarov, 
často i v kombinácii s drapériou, respektíve architektonickým prvkom. Opakovane zaraďovaným mo-
tívom sú napríklad schody. Premena figúry v objekt, transformácia celku na fragmenty, metamorfóza 
reálneho na ireálne a fantazijné – je to, čo obsahovo napĺňa sochársku tvorbu Martina Ščepku. 

Diametrálne odlišnú polohu, prezentovanú na výstave, predstavujú komorné, minimalistické ob-
jekty realizované v kameni, kove a skle. Martin Ščepka sa v nich naopak zameriava na tvarovú jedno-
duchosť a čistotu, na podstatu oprostenú od zbytočných detailov, na súhru a vyznenie materiálovej 
kombinácie. 

Druhým médiom je olejomaľba, v ktorej ďalej rozvíja naznačené, interpretačne vedome neuza-
vreté, pomerne intímne figuratívne motívy. Pracuje v nich s achromatickými farbami, bielou, rozmani-
tými odtieňmi a tónmi sivej a šedej až k čiernej, prípadne s formou farebného filtra. Dôležitú pozíciu 
pripisuje svetlu, ktoré sa v kompozícii tak stáva hlavným modelujúcim, scénickým a náladutvorným 
elementom. 

Príbuznú disciplínu predstavujú kombinované techniky – otlačky, faktúry a  kresby na  bielom 
podklade. Rozširujú pole výpovede a  poskytujú iný, nový uhol pohľadu na  skupinu tém rozvíjanú 
paralelne i v sochárskej tvorbe. 

Martin Ščepka je prieskumník, často a  rád skúša nové cesty. I  v  spomenutej rozmanitosti jeho 
reflexia súčasnosti a sveta nesie v sebe tajomnosť až mysterióznosť a svojskú retro optiku ako charak-
teristickú stopu modelujúcu jeho rukopis. 
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Zuzana Sabová: No Roots No Fruits
29. 9. – 19. 10. 2018

Zuzana Sabová absolvovala v roku 2011 VŠVU v grafickom ateliéri u profesora Roberta Jančoviča. 
Patrí k najmladšej výtvarnej generácii, ktorej je vlastné komentovať svojou tvorbou rozmanité spolo-
čenské otázky. Výstavou No Roots No Fruits (bez koreňov nie sú plody) sa osobitým spôsobom, roz-
krývajúcim markery svojho autorského zamerania, vyjadruje k existenciálnym námetom. Tematizuje 
okolnosti, ktoré v našich životoch predstavujú korene, rodinné zázemie, genetická výbava a schop-
nosti, ktoré z koreňov vzišli –  čo sa z toho prejavilo v plodoch a sformovalo v priebehu života. Zuzana 
má svoje tvorivé zámery vopred premyslené, písomne sformulované a až následne, s  istou mierou 
aktualizácie, pristupuje k ich realizácii. 

 V interpretácii vychádza z výraziva grafického jazyka, pracuje s expresívnou líniou a charakteris-
tickou fragmentarizáciou, ilustrujúcou postupnosť zobrazovaného procesu. Súčasne sa fluidne pohy-
buje v špecifickom mixe ďalších výtvarných disciplín, výpovedne podporujúcich jej aktuálny zámer. 
Dnes vplyvom dvojakého zamerania, autorskej výstavy a projektu pre Bielu noc, využíva na stvárnenie 
javov formujúcich bytie konceptuálne vyjadrenie, objektové stvárnenie a multimediálnu prezentáciu. 

 V konceptuálnej línii Zuzana skomponovala z lešenárskych trubiek vizuálnu schému klietky, ako 
symbol zväzujúcich noriem, spoločenských vzorcov a životných okolností, potláčajúcich individualitu 
a (de)formujúcich v nich zasadenú fiktívnu postavu. Jednu v skorej mladosti, v období nesamostatnos-
ti, a druhú v podobnom stave na sklonku života. Pri tretej klietke autorka pracuje s autobiografickými 
prvkami a odkazom na rodinné, sochárske a zlievačské, profesionálne korene. 

 Ďalšia časť výstavy komplementárne tematizuje obdobný proces zmeny, ale v rastlinnej oblas-
ti. Priestorový objekt, vytvorený z naplavených, ošľahaných a  skrútených konárov, animuje závesmi 
a  pevnými väzbami deformačný účinok prírodných síl a  priestorových okolností. Z  iného pohľadu 
inštalácia navodzuje aj predstavu, že sa objekt v zavesení vytvaroval vlastnou váhou. 

 Zuzana Sabová v  spolupráci s  intermediálnym výtvarníkom Borisom Vitázkom pripravili, ako 
sa napokon od tejto už zavedenej, aj cezhranične úspešnej autorskej dvojice s výrazným rukopisom 
očakáva, pôsobivú multimediálnu projekciu ako súhru statického obrazu, rozpohybovanej animácie, 
plochy a priestorovej ilúzie. Plnú silných metafor, vizuálne expresívnu, dynamickú a diváka vťahujú-
cu. Dramaturgicky vygradovanú výpoveď na existenciálnu tému, ktorá potvrdzuje Zuzanin výtvarný 
a mentálny potenciál. 
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Eva Ploczeková a Michal Šuda:
Vyladené frekvencie
29. 9. – 19. 10. 2018

Vyladené frekvencie maliarky Evy Ploczekovej a sochára Michala Šudu nenaznačujú, že svoju tvorbu 
kvôli výstave v  Galérii Statua vylaďovali, ale výborne vyjadrujú skutočnosť, že ich tvorivé myslenie 
mimovoľne vysiela na blízkych frekvenciách. Podieľa sa tom viacero aspektov. 

Podobná história – obaja výtvarníci, i keď s  istým časovým posunom, študovali u vynikajúcich 
pedagógov na VŠVU v Bratislave – Eva v maliarskom ateliéri u Rudolfa Filu a Michal o niečo neskôr 
v sochárskom ateliéri u prof. Juraja Meliša.

Tiež podobná prítomnosť – dnes spolu pedagogicky pôsobia, prakticky v  jednom kreatívnom 
prostredí, na Ústave výtvarnej tvorby Fakulty architektúry STU. 

Obom výtvarníkom je vlastný formálne nezáväzný a nezväzujúci spôsob interpretácie. Vo svojich 
autorských programoch sa voľne pohybujú po variabilnom horizonte medzi figurálnou a abstraktnou 
tvorbou. Určujúcim stimulom preto nie je vizuálna jednotnosť ich tvorby, ale výsostne aktuálne osob-
né, tvorivé rozpoloženie a výtvarná senzibilita, ktorých je v konečnom dôsledku každé jedno dielo 
zrkadlom. 

V istom bode svojej tvorivej cesty obaja zmenili obsahové zameranie. Eva prešla od osobných tém 
a sebavyjadrenia k pohľadu na svet z pozície pozitívne nastaveného pozorovateľa a Michal od analy-
ticko-kritického vnímania spoločnosti k zamysleniu sa nad komornejšími a súkromnými otázkami. 

Výtvarný program Evy Ploczekovej sa odvíja od jej pocitového vzťahu ku skutočnosti. V maliarskej 
výpovedi, pretavenej do poetickej reflexie, sa odpútava od dejovosti a naratívneho vyjadrenia v pro-
spech náznakov a intuitívneho koloristického záznamu. 

Maliarka na  výstave predstavuje diela, respektíve kompozíciu obrazov, ktorých rozdielne časti 
medzi sebou vizuálne i významovo komunikujú. V opticky živom, často monochromatickom povrchu 
sa sústredila na problém svetla, jeho odraz do okolia a spätne – zrkadlenie sa okolia v obraze. Pracuje 
s matériou farby ako maliarskou stavebnou látkou, ako autonómnou podstatou maľby a výsledného 
obrazu. V súvislosti s nástupom virtuálnej dimenzie tvorby i touto formou hľadá odpovede na otázku 
opodstatnenosti klasicky chápaného obrazu a jeho súčasnej významovej dematerializácie. 

Aj Michal Šuda rozmýšľa nad aktuálnou podobou, svojmu vnímaniu i duchovnej nálade doby 
odpovedajúcej sochárskej tvorby. V súhrne všetkých obsahových i výrazových jednotlivostí. 

Kriticky reaguje na prítomné udalosti, komentuje prejavy zneužitia moci, konfliktu záujmov a tiež 
nabubrenosť či  sebastrednosť politikov. V  objektovo-figurálnych kompozíciách využíva formu pre-
neseného významu a paradoxu. Charakteristicky tiež tvaroslovie „slávy“, v ktorom pracuje s mierkou 
a manipuluje so vzájomným pomerom veľkosti figúry a sokla, čím ironizuje podsúvaný dojem veľkosti 
portrétovanej osoby i ilúziu jej nadobudnutého významu. 

Ako som už spomenula, v posledných dňoch sa jeho záber rozšíril o subjektívnejšie témy a výra-
zový aranžmán, v ktorom ruka v ruke s overovaním nových technologických postupov prináša poetic-
ko-snový a jemne surreálny obsahovo-vizuálny koncept. 

Maliarka Eva Ploczeková a  sochár Michal Šuda invenčnými fúziami výtvarných postupov stále 
objavujú vo svojom médiu nové výrazivá a inšpiratívne rozmery – a to je ďalší aspekt ich dobre vyla-
dených frekvencií.
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Rýchle Spoje – Schnelle Verbindung
22. 11. – 14. 12. 2018

Za názvom výstavy Rýchle Spoje sa skrýva spontánna chuť spoznávať prostredníctvom tvorby výtvar-
ných umelcov kultúru susedných a blízkych národov. V tomto zmysle už viac ako tri roky prebieha spo-
lupráca nemeckých a slovenských výtvarníkov a jej výsledkom sú kolektívne výstavy v Brémach (2017), 
v meste pôsobenia nemeckej časti a aktuálne, recipročne i v Bratislave. Spoločne a každý po svojom 
i vo svojom médiu ( maľba, fotografia, socha, objekt ) tematizujú formy komunikácie, rýchle i pomalšie 
sa tvoriace vzájomné kreatívne prepojenia a plynutie času. 

Skupinu tvoria mladí, nastupujúci aj už etablovaní výtvarníci – Laila Seidel, Angelika Sinn, 
Rainer Weber, Amir Omerovic, Gotthart Kuppel, Tilman Rothermel, Simon Holischka, Patrícia Koyšová, 
Katarína Kissoczy, Anton Sládek, Martin Lettrich, Filip Sabol.

 X L



56 57



58 59



60 61



62 63



64 65



66




