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Oleg Fintora – Milan Rašla
10. – 23. 4. 2015

Sochár Oleg Fintora je vo všetkých ohľadoch maximálnym predstaviteľom výtvarného minimalizmu
a konštruktivizmu na Slovensku. V redukovanom vyjadrovacom systéme umeleckého smerovania celoživotne a systematicky vytvára vlastnú interpretáciu, ešte charakteristicky zúženú na problematiku
kruhu, ktorého výtvarný potenciál skúma z viacerých uhlov. Klasickou metódou – rozvíjaním jednej
línie, variovaním, posunmi, zmnožením, rytmom, ďalej využitím celej škály ušľachtilých i pomocných
materiálov. Tvarovaním formuje kruhy pocitovo rotujúce, statické, plné, vybraté, priehľadné, nepriehľadné etc. Zároveň dôsledným prístupom archeológa – výskumníka zámer zjednodušuje a očisťuje od zbytočných nánosov. Odkrývaním podstaty v kontexte s konkrétnym prostredím a skutočnosťou súčasnosti, hľadá aktuálne výtvarné a myšlienkové rozmery geometrickej abstrakcie. Pracuje
racionálne, so skutočnosťou jasne definovanou a otvorenou voči divákovi. Paradoxné je, že i keď sa
pohybuje na bezobsahovej pôde, v jeho objektoch sa vždy nejaký podtext objaví alebo sám divák si
takúto interpretáciu privlastní.
V horizonte svojich výstav rozpracováva a významovo posúva tému od jedného projektu k druhému.
Jeho 4 výstavy v Galérii Statua, od roku 2012 po dnes, možno považovať za sériu, rozvinutie identickej
témy kruhu v rôznych modifikáciách a konfiguráciách v relácii a s využitím prostredia, ako pridanou
dimenziou. V tých istých kulisách predstavil vždy iné, zaujímavé riešenie na rozhraní disciplín, konceptu a site specific. Na hrane vážneho prístupu a hry s odľahčujúcim podtónom. Pracoval s priestorom,
priehľadmi, hmotou, našou fantáziou v pluse i mínuse a teraz pridáva nové médium. Tekutinu, hladinu
a jej vlnenie vyvolané chôdzou v dvoch tvarovo identických kruhových objektoch. Pôvodný zámer
bola čierna, lesklá a nepriehľadná hladina motorového oleja, ale … človek mieni a okolnosť mení.
V náhradnom, kontrastnom riešení tvorí nestálu hmotu jedného kruhu olej kombinovaný v netransparentnej, plnej intenzite s grafitom, v tej druhej je voda s jej čírosťou a farebnosťou. V oboch sú umiestnené driftujúce fólie, ilustrujúce živosť objektu. Tomuto počinu sa rozhodne nedá uprieť objavnosť
a výtvarný potenciál. Malý krok pre Olega, veľký pre výtvarné smerovanie… možno naopak.
Na rozdiel od Olegovej tvorby, maľba Milana Rašlu je subjektívna, výsostne privátna zóna, plná príbehov, náznakov a skrytých významov. Tiché rozprávanie dovnútra, čiastočne prístupné len zasväteným.
Témou je trajektória jeho života a bohatý vnútorný svet. Zaznamenáva to , čo prináša bežný deň,
dialógy, pocity, kultúrne zážitky a v mnohých vrstvách prežitky rôznych druhov.
Jeho maliarsky jazyk je osobný a i vďaka tomu osobitý. S istým napätím v sebe spája protichodné znaky naratívnosti neo-figurácie a spontánnej abstrakcie informelu. K tomu sa bez poradia pridáva
autorov temperament, obdivuhodné vnímanie a práca s farbou, charakteristické maliarske tvaroslovie,
kde dynamickú kresebnosť a ostré uhly striedajú obliny a figuratívne znaky. Jedinečný prejav a maliarska kultúra radia Milanovu tvorbu k tomu najlepšiemu na súčasnej maliarskej scéne.
V posledných obdobiach sa stále hlasnejšie objavuje latentná a zjavná satisfakcia z využitia
toho, čo má po ruke a schopnosť sa tým inšpirovať. Nabúráva sa do svojich odležaných diel, aktivizuje
a aktualizuje ich podľa súčasných pocitov. Zorný uhol pohľadu i súčasné hodnotenie starších vecí
a určitá miera zabúdania na vtedajšie pohnútky a inšpiračné kanály, mu dáva slobodu. Bez zdĺhavého
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uvažovania, s radosťou a inštinktívne prenecháva priestor prvým nápadom a novým vzťahom v starých
kompozíciách.
S časovým odstupom preveruje zaznamenané, prehodnocuje a vyrovnáva sa s tvorivými i osobnými momentami, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu a sú v nej integrované . A stále častejšie prekračuje definované hranice maľby formou kompozitných a asamblážových objektov.
Reinterpretoval svoju verziu antropometrií Yves Kleina, s istým zadosťučinením vytvoril paralelu vojnového obrazu Otta Dixa a pandant Duchampovho enviromentu Étant Donnés … recykluje a reviduje
sám seba, konfrontuje sa s Milanom Rašlom spred x rokov a keďže sa našťastie neberie príliš vážne, môžu
vznikať ďalšie a ďalšie – ako vraví – svieže dielka a drobnosti majstrov.
XL
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AS1 Študenti Michala Gabriela,
Fakulta výtvarných umení VUT, Brno
30. 4. – 21. 5. 2015

Akademické výtvarné ateliéry formuje filozofia, rukopis a zameranie svojich pedagógov, pričom
často sa stáva, že prevláda len jeden názor. Ateliér sochárstva 1 na FAVU VUT v Brne vedie výrazná osobnosť českej sochárskej scény prof. Michal Gabriel, ktorý si k spolupráci pribral nemenej
výrazného kolegu, doc. Tomáša Medeka. V línii polarity ich výtvarných názorov, od Gabrielovho
príbehového a figurálneho k Medekovej bezobsahovej geometrickej abstrakcii a súhrou poznania postupov klasického sochárstva a nových médií, tak pripravil pre študentov inšpiratívnu štartovaciu plochu a živnú pôdu pre názorovo rozmanitú tvorbu. Výrazným i medializovaným rysom
ateliéru je digitalizácia pracovných spôsobov, skenovanie návrhov a ich materiálna realizácia 3D
tlačiarňami. Je to vstup – minimálne v školstve – na formálne novú, priestorovo reprodukčnú
pôdu, s novým výtvarným jazykom, ktorý ešte neodkryl celé výrazové bohatstvo. Pri zachovaní
rukopisu autora buduje tvar, modeluje, variuje, pracuje s mierkou, vzťahmi, repetíciou a nekonečnými možnosťami štruktúr objemu i povrchu. I keď všetky kvality tejto techniky spája rodný
prízvuk, nemanuálna zručnosť, schopnosť, rýchlosť, výkonnosť – stále pracuje len s tým, čo sa jej
zadá. Ak zadaniu chýba tvorivosť, nie je na čo kliknúť. Je však zrejmé, že digitálne postupy voči
klasickým, predstavujú istotu v procese, predstavujú budúcnosť. Majú svoj podiel na charaktere
diel oboch pedagógov a samozrejme i študentov.
Aj keď účasť pedagógov na výstave je viac menej symbolická, som veľmi rada, že ich v prostredí Galérie Statua máme možnosť privítať. Prof. Michal Gabriel, autor Bratislavčanom známej
sochárskej kompozície „Sigmund Freud“ a súsošia „Žraloci“ v River Parku. (Investori prejavili dosť
humoru, keď si týchto s nimi spojovaných predátorov, vybrali na výtvarné dotvorenie priestorov
svojho projektu). Vizuálne výrazná tvorba Michala Gabriela je postavená na konfigurácii s priestorom, cítení sochy v priestore a istom napätí medzi čistým, lapidárne vyjadreným tvarom a aurou
tajomna neodhalenej, niekedy možno i dávnej skutočnosti.
Cítenie priestoru je tiež významným rysom tvorby Doc. Tomáša Medeka. Zapája ho rovnocenne do objemu, povrchu i vnútornej kompozície diela, do rastru priehľadov, svetla a hmoty. Jeho objekty predstavujú veľmi zaujímavú autorskú polohu geometricko – konštruktívnych
smerovaní , ktorá v poslednom období, prekladom princípov do jazyka fluidných tvarov, vyústila
do bio objektov.
Vystavené diela študentov i absolventov sú všetko školské práce, sledujú zadanú, prípadne
dohodnutú tému a súčasne dokladajú, ako si formujú programy v celej šírke ponúkaných možností. Aktualizujú súčasné tendencie ruka v ruke so snahou nájsť si svoju obsahovú a komunikačno- interpretačnú cestu. Čím dlhšia prax, tým väčší posun, najvyhranenejšie sú teda programy
doktorandov. Dnes asistent v ateliéri – Dušan Váňa rozvíja dve polohy hyperrealistickú a kinetickú
a je vidieť, že v oboch sa nielen hrá, ale i baví. Môžete si to overiť na Hruškách – skladačkách a jeho
Voyer Vás pritom nespustí s očí. Natália Chalcarzová pracuje vo viacerých líniách, tu vystavuje
formičky - modifikovanú odozvu úvodného keramického školenia, v spolupráci s architektmi hľadá pôdu pre sochársky stvárnenú architektúru a jej vtipný, k národným radostiam obsahovo sa
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vzťahujúci svetelný objekt Pulihrášek, dotvára jedno brnenské námestie. Jan Šebánek sa tiež orientuje
na tvorbu do architektúry a verejných priestorov, je napr. autorom súťažného návrhu Jazdeckej sochy
Jošta Moravského ako aj vystaveného minimalistického objektu Anuloid.
Monika Horčicová, minuloročná absolventka, pracuje s princípom zmnoženia, priestorovou
variabilnosťou a expresívnou grafikou ľudskej kostry. Skôr ako tému smrti zobrazuje takto štylizovanú,
do kosti abstrahovanú ľudskú figúru v rôznych prenesených významoch i symbolických súvislostiach.
Študenti 6. ročníka, keďže sa sústreďujú na diplomové práce, priniesli vlaňajšiu úrodu. Klaudia
Korbeličová, organizátorka dnešnej výstavy, absolventka bakalárskeho štúdia v ateliéri skla, sa s vervou i fyzickým nasadením pustila do modelovania figúry. V nadživotnej hlavičke zachytáva pohyb
tváre po údere a torzo reálne domodelovala a rozvlnila údermi v boxerských rukaviciach.
Ilona Župková experimentuje v čase i disciplínach. Ako dokumentuje jej práca Krajka ,digitálne
prenáša archaické, háčkované či viazané čipky do súčasnej robustnejšej formy priestorových objektov.
Ladislav Ducháček zas hľadá súčasnej dobe a životným pocitom odpovedajúci výraz a polohu
figurálnej tvorby. Konkrétny pocit hodnoty a kvality individuálneho života zobrazil vo výrazovo silnej,
zmnoženej figurálnej kompozícii „Stavba“.
Víťeslav Šerý rád zahmlieva a šerí prekvapivo jemnou deliacou čiarou hranice medzi fikciou
a realitou. Naviac, smútok obrusuje humorom, preto je jeho Nevesta máličko nad mierku.
5. ročník reprezentuje Tomáš Pavlacký. V zmysle hesla tvorba hrou aktuálne pracuje s novotvarom, ktorý vzniká chybou a odklonom od pôvodného smeru realizácie.
Ďalšie 3 ročníky zastupuje 8 študentov, Petr Křivák, Hana Svobodová, Markéta Schiffnederová,
Jiří Kamenskich, Eva Lukešová, Jiří Pec, Jan Dostál a Marie Widemannová, ktorých práce si zaslúžia
pozornosť a nezaslúžia už unavených poslucháčov.
Na záver –podľa prof. Michala Gabriela, je zámerom výstavy ukázať programovú šírku ateliéru
s dôrazom na figurálnu tvorbu a kreatívne zapojenie nových médií. Popri tom vyšla najavo spätná
väzba študentov v tvorivej samozrejmosti, ľahkosti, už spomínanej hravosti a radosti z práce.
XL

11

12

13

Craig Goodworth Blood and Honey
25. 5. – 18. 6. 2015

Craig Goodworth je interdisciplinárny umelec – venuje sa sochárskej tvorbe, kresbe, site-specific inštaláciám a píše poéziu. Študoval výtvarné umenie a problematiku udržateľných spoločenstiev. Tento
súhrn poznatkov a činností modeluje uhol jeho vnímania a interpretácie sveta cez filozoficky duchovno sociálne prepojenie na lokálne prostredie. Najradšej sa vyjadruje prostredníctvom ani nie jednotlivých diel, ale projektov, ktoré plošne i obsahovo poskytujú variabilné možnosti, obsiahnu presahy
disciplín, šírku jeho záberu a toho, čo chce vypovedať. Zameriava sa na konkrétne miesto, ktoré skúma
s cieľom pochopiť ho v jeho komplexnosti, jedinečnosti a príbehu. V tom, ako ho formujú ľudia a spätne ako miesto formuje ľudí.
Na projekt realizovaný na Slovensku s titulom Vzájomné opeľovanie – Slovenská príroda, kultúra a umelecká tvorba získal Fulbrightove štipendium. Craig Goodworth je Američan so slovenskými,
presnejšie liptovskými koreňmi. Jeho dnešná inštalácia Blood and Honey, teda Krv a med, je výsledkom
procesu odkrývania svojej histórie a rodinnej identity. Je konceptom, v ktorom viac ako na výtvarné
dielo, kladie dôraz na prezentáciu myšlienky, vyvolanie pocitov a asociácií. Pracuje metódou prepájania významov a stvárňovania témy života, smrti, zrodu a rozkladu. V širšom zmysle sa vo svojej tvorbe
inšpiruje nemeckým konceptualistom Josephom Beuysom. V slovenskom rámci je pre neho podnetná výtvarná znakovosť, vychádzajúca z ľudových tradícií, sochára a maliara Vladimíra Kompánka.
Emotívne silné stretnutie s prostredím a hľadanie koreňov, Craig rieši takpovediac „naštepením
sa do jedného konára rodostromu“. S krajinou, ľuďmi a kultúrou Liptova sa zbližuje prostredníctvom
toho, čo mu je blízke a čo je, z jeho pohľadu, pre prostredie charakteristické. S nadšením spoznáva
miestne rituály poľovníctva, včelárstva a zabíjačiek v kontexte lesa, dediny a mesta. Nielen akademicky. Na všetkom, vrátane zabíjačiek i poľovačiek fyzicky spolupracuje a svoje postrehy potom formuluje
v sprievodných vyjadreniach.
Po príchode do „rodného úľa“, zistil aká je tá minulosť nenávratne minulá a tak vytvára súbor
vecí, ktoré ju pripomínajú a v ktorých pretrváva. Toho súčasťou je aj zbieranie – vždy v istej súvislosti
k téme vypovedajúcich – predmetov. Niektoré – úle, včelárske koše, korýtka – necháva v pôvodnom
stave ako doklad remeselnej zručnosti a iné posúva do výpovedne kontrastnej roviny. Včelárske rámy
odlial do bronzu a z kmeňov v lese nájdených stromov vysekal korytá. Konfrontuje napr. surovinu
kmeňa s finálnym výrobkom, inak povedané, v spojení dreva a kníh ukazuje dvojakú (ružomberskú)
podobu toho istého materiálu. Práve korytá pre ich širokú využiteľnosť, spätosť s miestnym životom
a mnohovýznamovosť Craig ustanovil s istou umeleckou licenciou ako svojský symbol lokality.
Inštalácia Blood and Honey je priestorový záznam niektorých špecifík Liptova z pohľadu amerického výtvarníka a básnika, skúmajúceho históriu svojej identity. Z pohľadu jeho 9 mesačného poznávania a mapovania terénu. Vďaka tomu čistému pohľadu si neuvedomil, že koryto v jednotnom
či množnom čísle má u nás – vrátane Liptova – aktualizovaný význam ako predmet bezhraničných
loveckých vášní straníckych aparátnikov. I bez patronátu sv. Huberta.
XL
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Rasťo Biarinec
18. 6. – 25. 8. 2015
20. socha a objekt v Bratislave

Zo všetkých výtvarných disciplín sa súčasné slovenské sochárstvo najviac vymanilo a stále vymaňuje
zo svojho klasického rámca. Tieto trendy akcelerujú nové témy, ich široký obsahový záber a súčasné
uvoľnenie priamej línie stvárnenia témy. Ďalším faktorom je priestorová expanzia, rozmernosť objektov a ich komponovanie do väčších, niekedy i krajinných celkov. S ich realizáciou a zvládnutím objemov súvisí materiálová liberalizácia. Akceptovateľný je každý materiál, pokiaľ podporí zámer a dá sa
ním budovať zvolený tvar. Vyviazanie sa z tradičných postupov prinieslo nový, voľný priestor na vyjadrenie, prinieslo priestor pre nekonvenčné autorské programy.
Na pozadí tejto situácie sa vyše dvoch desaťročí formuje aj tvorba ružomberského sochára, svojho času absolventa ateliéru Juraja Meliša na VŠVU v Bratislave, dnes vedúceho katedry výtvarného
umenia KU. docenta, doktora umení a pedagogických vied Rastislava Biarinca.
To, čo ovplyvňuje jeho tvorbu primárne, je fascinácia prostredím, krajinou, geológiou, procesmi v zemskej kôre i na jej povrchu a tým, čo je v jej sformovaných vrstvách zakódované. V uvedenom rámci rieši vo výtvarnej rovine koncept zmeny, jej príčiny a predpokladaným, autorom namodelovaným dôsledkom. Dnešná výstava Premeny je voľným pokračovaním projektov Mystérium
zeme a Mystérium krajiny. Tentokrát ho miesto krásy krajiny zamestnáva jej opak, hlboko vyrytá brázda
spotrebnej spoločnosti v podobe civilizačného odpadu a smetísk. Stopa, ktorú dnešok zanecháva
budúcnosti. Napriek kritickému názoru, nedvíha varovne prst. Ponúka skôr prekvapivo optimistický
pohľad na to, ako sa zem dokáže s odpadom sama vysporiadať. Očakáva, že tak ako skameneli iné produkty, povedzme exkrementy – koprolity, tak petrifikujú aj petfľaše, plastové vrecká, tesniace gumičky… Biarinec predbehol prírodu, v časovej slučke a z pohľadu sochára vytvoril technikou stuhnutých
odliatkov tvarovo zaujímavé objekty. Skamenené artefakty z betónu, ktorým zloženie, štruktúry, tvar
v negatíve a pozitíve i zaujímavú grafiku v reze, prepožičal dnešný odpad.
Biarincova platforma nie je figurálna tvorba, ani komorná plastika malého formátu, cieľom nie
je oku lahodiaca ladnosť. Je sochárom robustných foriem a interpretácie predpokladu, anticipácie.
Posúva chápanie sochárstva do dimenzií, kde východiskom je myšlienka a následne hrá veľkú úlohu
predvídaná alebo riadená náhoda. Kde všímavosť, uvážlivosť a náročná príprava, v ktorej si nič nezľahčuje, prináša paradoxne na oko realizačne jednoduché riešenie.
XL
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Andrej Csillag
11. 9. – 1. 10. 2015

Andrej Csillag absolvoval v roku 2000 v ateliéri Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviča na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave. Pokračoval dvomi semestrami na Akadémii výtvarných umení
v Budapešti a následne na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Nasledujúcich 13 rokov sa venuje voľnej tvorbe, tvorbe do architektúry a verejného priestoru. Je autorom niekoľkých pamätníkov – padlým
v 1. a 2. svetovej vojne, ako aj pamätníka deportovaných Maďarov v Tešedíkove, Pamätníka obetiam
komunizmu v Šali, Memoriálu svätej pravice v Královej nad Váhom. Spomínam ich, pretože sa nejedná len o realizáciu tak povediac príhodnú finančne – i keď aj – ale o príležitosť vo vážnych reláciách
sochársky stvárniť tému, ktorá tvorí obsahovú os jeho programu. Doterajšia už pomerne rozsiahla
tvorba ukazuje, že ho zaujímajú bazálne otázky života, smrti, moci a jej obetí. Tému preberá z pohľadu
rôznych náboženstiev, ktoré sa podľa neho rodia z lásky a zomierajú na jej nedostatok. Podliehajú presvedčeniu, že šírenie svojej viery, vnucovanie vlastnej pravdy a vlastných záujmov iným, im dáva právo
ničiť životy tých na druhej strane … skrátka, zaoberá sa (oveľa viac do šírky, než ako som tu naznačila)
otázkami, ktoré tak bolestne zaktualizovali práve tieto dni a mesiace.
O inšpiratívnych zdrojoch Andrej Csillag rád rozpráva, má sformulované pohnútky a ciele, ktoré
potom transformuje do výtvarných objektov. Problematiku interpretuje paralelne vo viacerých rovinách. Vo figurálnych kompozíciách a figurálnych fragmentoch exponovane štylizovaných v póze
i detaile a obnažených až na existenciálnu podstatu. Ďalej v kresebných, expresívne modelovaných
reliéfoch a tiež v plošných, do oceľovej platne laserom vyrezávaných alebo zváraných, priestorových
objektoch. Myšlienke podriaďuje výber materiálu, sochársku techniku a formu … čo vo svojej podstate znásobuje výrazovú rozmanitosť jeho tvorby. K tomu prispieva i to, že často pracuje s jedným
motívom opakovane, ale v nových súvislostiach, prípadne v inom výtvarnom médiu. Napr. vystavenú
ruku – pôvodne súčasť memoriálu spomínanej svätej pravice – priraďuje dnes k Budhovi. Je toho veľa,
čo chce povedať naraz. Preto využíva obsahovú skratku znakov a symbolov, asociatívnu a vizuálnu
silu písma, symboliku rôznych krížov, ktoré ešte významovo prekrýva vrstvením. Niekedy – ako odkaz
na bezmocnosť a osudovosť – využíva i metafyzické línie, presahujúce ľudské skúsenosti a zmyslové
poznanie.
Andrej Csillag sa nebojí experimentovať a stále hľadá nové výrazové možnosti k obsiahnutiu
ciest dobra a zla v histórii i prítomnosti ľudstva. Tvorivú snahu príznačne rámujú udalosti z 11. septembra 2002, ktoré si práve dnes pripomíname.
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Marián Straka
8. – 30. 10. 2015

Dovoľte mi privítať predstaviteľa ešte stále mladej výtvarnej generácie, košického sochára Mariána
Straku. Teším sa, že s jeho výstavou Bio – Geo vstupuje do Galérie Statua opäť zaujímavý autorský
program. Vo svojej tvorbe – v priestorových inštaláciách, jednotlivých objektoch i k téme sa vzťahujúcich veľkoformátových grafikách – dlhodobo skúma a preveruje výpovednú potenciu prírodne
koncipovaného minimalizmu . Pracuje s drevom, kovom, epoxidom a gumou. Tak s formou prírodnou,
priemyselne vyrobenou ako i autorsky vytvorenou, s tvarmi pevnými a mäkkými. Inštalácie či objekty
predstavuje vždy v istom kontexte, ktorý nedáva odpovede, ale vyvoláva otázky a chuť porozumieť
delegovanej správe. Uvedené „parametre“ rámujú myšlienkové územie jeho výtvarného záujmu, územie v ktorom sa podľa inšpirácie pohybuje voľne rôznymi smermi.
Dlhodobo je jeho materiálovou bázou drevo. Jeho špecifické danosti využíva bez nejakých
zásadných zásahov. Zapája asociatívnu silu stromov, ich korpusov i s koreňovým systémom alebo
bioštruktúr v reze a využíva ích – i smerom k divákovi – všeobecne pozitívne prijímanú významovú
symboliku, zmysluplnosť, čistotu, rovnosť, život …
V najnovšej tvorbe túto emocionálnu podporu v mene preskúmania nových možností dočasne
opustil a súčasne si tým sťažil pozíciu v zmysle širšej diváckej akceptácie. Vstúpil na aristokratickú pôdu
minimalizmu a geometrickej abstrakcie, na pôdu, kde sa niet za čo schovať, kde sa nehrá na city, ale
možno na intelekt a určite na poznanie problematiky. Na pôdu, kde je výpoveď obnažená na svoju
podstatu, kde je nutné nájsť si vlastnú parketu a sformulovať pôvodný autorský program. Tá cesta sa
mi páči, má svoj vývoj a je presvedčivá.
Marián Straka sa aktuálne upriamil na tému kruhu a jeho tvarovú variabilnosť vo vzťahu k priestoru. Opustil pritom prírodné materiály, pracuje s kovom a gumou, presnejšie s priemyselným produktom. Nastúpil tak na storočnú vlnu kontinuálneho rozvíjania princípu postavenia spotrebného
predmetu, v tomto prípade autoduše, do nových súvislostí a ešte viac posilnil konceptuálnu stránku
výpovede. Mäkký materiál mu umožňuje tvar modelovať, respektíve kruh deformovať pomocou váhy,
gravitácie, rôznej miery nafúknutia, krčenia, variácií zalomenia. Alebo úpravou a odlievaním dodať
pevnú dimenziu a deformáciu stabilizovať. Podobne ako vo veľkoformátových grafikách, dobrý a výrazný nápad, jednoduchá forma, presvedčivo dotiahnutá po výtvarnej stránke.
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Juraj Rattaj – Tomáš Roubal
9. 2. – 25. 2. 2016

Galéria Statua ja postavená na nekomerčnej báze, s cieľom podporovať predstaviteľov slovenskej i zahraničnej sochárskej scény a priestorových disciplín naprieč generáciami, vo všetkých názorových
vrstvách a v celej jej výrazovej bohatosti. Rozmanitosť je dobrou živnou pôdou pre kvalitnú tvorbu
a práve jej prezentácii otvárame dvere. Často sa stáva, že klasické sochárske poňatie strieda konceptuálne, overené postupy zas hľadanie a experimenty. Toho roku začíname práve tou názorovo živou
a neusadenou tvorbou. Vítam Vás na prvej tohoročnej výstave mladých výtvarníkov Tomáša Roubala
a Juraja Rattaja s názvom Expozícia.
Tomáš Roubal (r. 1982) u nás vystavuje prvýkrát, žije v Prahe, študoval na VŠVU v Bratislave,
v ateliéri grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, s medzi zastávkami na univerzite vo Viedni
a nemeckom Trier. Odtiaľ si zo sebou nesie formovanie výsostne svojej obsahovej i výrazovej línie,
s presahmi do iných médií. Venuje sa kresbe, grafike, ilustrácii, tvorbe objektov a street artu. Jeho
autorskú knihu Black Book v Čechách v kategórii Krásna literatúra vyhlásili za Najkrajšiu knihu roka 2012.
Juraj Rattaj v Galérii Statua vystavuje po tretíkrát. Absolvoval v sochárskom ateliéri profesora
Juraja Meliša na VŠVU v Bratislave s medzi pristátím na VŠUP v Prahe. Venuje sa sochárskej tvorbe,
tvorbe objektov a organizačne i kurátorsky Galérii Hot Dog v Bratislave. Charakteristický je pre neho
výskumný prístup a sledovanie vplyvu dominantného resp. rozhodujúceho prvku na okolie vo viacerých obsahových i formálnych rovinách súčasne. Inklinuje k práci s priestorom, vnútornou architektúrou a prvkami s architektonickým tvaroslovím.
Programové a výtvarné nasmerovanie obidvoch autorov sa pretlo v koncepte a realizácii dnešnej Expozície – výstave o výstave v danom priestore galérie… o exponátoch, výstavnom funduse,
osvetlení, nálade a diváckom očakávaní. O vystavených objektoch vo vitrínach. Z ktorých, niektoré
sú zástupné, všeobecné exponáty. Mnohé však majú vlastnú obsahovú líniu, stoja za „čítanie“ ako
medaila pre disidentov či pamätník diktátora po zmene politickej situácie. A niektoré zas mystifikujúco
opakujú prvok z výstavy v zmenšenej mierke.
Vytvorili scénu a na nej výstavu, možno muzeálneho charakteru, bez bližšieho určenia. Výstavu
ako jeden výtvarný celok, v odľahčenom koncepte s prvkami recesie. Ako iný a nezaťažený pohľad
na vžitú predstavu vizuálneho umenia a výstavu ako takú.
Obaja výtvarníci patria ku generácii, ktorá si s čistou samozrejmosťou nesie v sebe ducha tejto
doby. Prežívajú ju bez porovnávania s tým, čo bolo a tak majú možnosť i schopnosť súčasnosť odzrkadľovať spontánne, bez cudzorodých pocitových prímesí, zažitých schém či stereotypov. Nemusí to
byť priam vytvorením umeleckého diela. Výtvarný jazyk používajú flexibilne, na širšej ploche a často
cez konceptuálnu prizmu.
Expozícia v Bratislave je reinštaláciou ich dvoch predchádzajúcich podujatí v Galérii KÓD
a Flexup Gallery v Prahe v roku 2015. Jej aktuálnu podobu však vždy nanovo modeluje reakcia Juraja
Rattaja a Tomáša Roubala na konkrétny priestor. Dnes je to autorská adaptácia na Galériu Statua a jej
architektonické špecifiká.
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Slávka Šicková-Fabrici
4. 3. – 25. 3. 2016

Jaroslava Šicková Fabrici je šírkou profesionálneho záberu a rozsahom, vecnou i geografickou šírkou
svojich aktivít v rámci slovenskej sochárskej scény ojedinelý zjav. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, tvorbe do verejného priestoru, je jednou z mála slovenských sochárok, ktorá sa pravidelne vyše
dvoch desaťročí zúčastňuje na domácich keramických, sochárskych a zahraničných kamenosochárskych sympóziách a mnohé i sama organizuje. Úctyhodných je jej takmer 20 monumentálnych objektov vytvorených a inštalovaných v zahraničí.
Je profesorkou výtvarnej výchovy a tvorby, so zameraním na arteterapiu. Prednáša na Katedre
výtvarnej výchovy UK v Bratislave a zahraničných univerzitách, je autorkou početných článkov a odborných publikácií: Jednu z nich – rozšírené vydanie „Základy arteterapie“ dnes uvedie do života.
V roku 2000 založila občianske združenie Terra therapeutica, V roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie v arte
terapii a vedie kurzy v liečebnej i vzdelávacej línii po celom svete.
Aktivity Jaroslavy Šickovej-Fabrici sa postupne rozvetvili do paralelných, stále však súvisiacich
a často i prelínajúcich sa činností – pedagogická činnosť a terapeutické aktivity, arteterapia, sympóziá,
cestovanie, vlastná sochárska tvorba, výstavy, písanie, prednášky, kurzy. Všetky činnosti spolu obohacujú a rozširujú jej osobnú skúsenosť o nové teritória. V geografickom zmysle o poznanie cudzích krajín, národných kultúr a ich predstaviteľov. V humánnom zmysle o neznáme mentálne územia, podoby
a pohyby duše.
Jedno s druhým, ruka v ruke s autorkiným svetonázorom, ľudským postojom, empatiou, trpe
zlivosťou a vôľou pomáhať, dáva jej tvorbe výrazne osobité východisko i rozmer, polarizujúci medzi intímnou, osobnou líniou na jednej strane a v svojom chápaní široko poňatým humanistickým
prístupom, na strane druhej. Je teda zrejmé, že nie náhodou, s čírej snahy byť aktuálne zaujímavá, sa
obsahový oblúk a autorkina názorová platforma premietajú v téme dnešnej výstavy „JE SUIS AUSSI
ETRANGERE“ (som tiež cudzinec). Jaroslava Šicková-Fabrici zvolila trochu netypický formát. K objektom, reliéfom, kolážam, grafikám a kresbám zapojila výtvarné inštalácie, prostredníctvom ktorých metaforami a symbolmi vlastného autorského jazyka reaguje na situáciu vo svete. Na utečeneckú krízu,
životné putovanie, vnímanie cudzincov a cez mentálne inak uspôsobených ľudí sa dostáva k svojim
skúsenostiam v zahraničí i doma a k osobnému pocitu odcudzenia.
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Oleg Fintora – Dávid Čárský
8. 4. – 22. 4. 2016

Tak ako v kozme, či na zemi i v nazeraní na problém v umení, záleží na mierke a ohnisku vzdialenosti. Sú
výtvarníci, ktorí celý tvorivý život spracovávajú veľké výpravné témy a iní zas, paradoxne, za výpravné
témy považujú nuansy, delikátne mikrofajnovosti a sotva znateľné posuny. Tvorivé zápasy tohto druhu
sa už viac ako 100 rokov odohrávajú na programovo úzko vymedzenej ceste geometrickej abstrakcie,
minimalizmu a názorovo spriaznených výtvarných smerovaní. Cieľom sú čisté, základné tvary a cestou
zjednodušovanie až k holej podstate. Na druhej strane – o čo programovo univerzálnejšie, odosobnenejšie a emóciám odťažitejšie je východisko, o to – opäť paradoxne – viac osobného vkladu, charakteristického spôsobu rozmýšľania a existencie, takéto dielo svojím vznikom do seba vstrebe. Prekvapivo
sa tak stáva verným, mnohorozmerným hologramom osobnosti autora. Platí to, samozrejme o tých
výtvarníkoch, ktorí svojím umeleckým presvedčením žijú a dýchajú – ak ako dnes vystavujúci autori – Oleg Fintora a Dávid Čársky. Oprostenie výrazu na kostnú dreň je v ich forme výpovedi tvorivá
nevyhnutnosť.
U Olega Fintoru príležitosť prezentácie v Galérii Statua pripravila pôdu k výhybke a otvoreniu sa
novým možnostiam. Doterajších päť výstav, uskutočnených vždy s ročným odstupom, dokumentuje
cestu, ktorú autor prešiel. Odklon od konštruktivistických komorných objektov, detailne a perfekcionisticky vypracovaných v kvalitnom materiáli, nadobudol programový rozmer. Jeho podstatou už nie
je expozícia jednotlivých diel, ale ucelená odpoveď na atmosféru, historickú stopu a architektonickú
osobitosť priestoru. A Olegova schopnosť vidieť veci v novom kontexte, pracovať s priestorom a inštalovaným objektom ako so scénou, ktorým zakaždým minimálnymi prostriedkami vpíše iný vzťah, iný
významový formát. Túto línii kontinuálne rozvíja a graduje ako sériu a vždy – i s istým rizikom – tým
prevetrá (ním) dovtedy neoverené formáty či úrovne. Časť expozície a materiálu opätovne používa
v modifikovanej podobe a aktuálnej súvislosti, čím sériovosť prináša fluidne recyklovanú dimenziu.
Postupne stupňované popieranie všetkého, čo kvalifikuje ako „vyumelkované“ a pokušenie overiť si,
ako ďaleko sa dá ísť, ho priviedlo na hranicu popretia vytvárania výtvarného. V závere už nevystavuje
diela, ale myšlienkové pochody. Polarizujúci scenár, stierajúci charakter a poslanie priestoru, scenár
s istotou zvyšujúci neistotu diváka.
Nebol by to však Oleg Fintora, keby ako milovník psov nezahladil rozhranie psiny a vážnosti, neprimiešal odľahčený tón s trochou irónie, absurdnosti a hlavne očakávaného potešenia z pozorovania
reakcie hostí na vernisáži. Ako horolezci radi hovoria „zážitok nemusí byť vždy pozitívny, hlavne, že je
intenzívny“.
Ako je prostrediu autorskej komunity minimalizmu a geometrickej abstrakcie vlastné, aj Dávid
Čársky stavia na kontinuite, nadväzovaní a rozvíjaní predchádzajúcich konceptov. Ani nie tak konkrétne, ako kohézne. Jeho vyhranený názor, opatrený ochrannou membránou, prepúšťa z filozofie
i formálnej oblasti smerovania len to, čo ho oslovuje. Čo vidí ako výtvarný problém, ktorý osobným
presahom, estetickým cítením a profesionálnymi skúsenosťami – môže posunúť na nové miesto a prerámovať zaužívanú schému. Tvorbu chápe ako riešenie problému a riešenie ako problém tvorby.

28

Posun sa u Dávida Čárskeho charakteristicky a dlhodobo odohráva sotva znateľným pohybom
na malom pôdoryse, vymedzenom formátom obrazu, jeho plochou-povrchom a úzkou farebnou škálou. Rozvážne, premyslene, systematickou analýzou postupu – čo je architektúra jeho prístupu – si buduje vecnú stručnosť. Akokoľvek si je na prvý pohľad všetko podobné, je za tým vidieť postup a vývoj.
V aktuálnej tvorbe Dávid Čársky dospel do (medzi)priestoru, v ktorom nepatrne zbližuje hranice
medzi obrazom a reliéfnym objektom, prepája obidve paralelné roviny do jedného kompaktného celku špecifických maliarskych i priestorových kvalít. Opúšťa až rothkovsky poňatú hranicu medzi dvomi
farebnými poľami v prospech exaktne delenej plochy podkladu, polia od seba separujúcej. Farebnosť
kopíruje vybranú škálu prírody, je kľudná, hĺbavá, statická „redukovaná najmä na odtiene zelenej, hnedej, šedej a ich početné kombinácie. Tvoria ju vrstvy, nie však maliarsky kreovaného monochrómu
prelínaním dvoch či viacerých farieb, ale sochárskou spachtlou nanášanej matérie identickej farebnej
kvality.
Práve v úvodzovkách jednofarebnosť zvýrazňuje druhú zložku obrazu – objektu – priestorovosť,
kompozičné vzťahy a pomer medzi plochami. Pričom, tak ako vizuálna stránka kompozície, je dôležitý
vzťah a vyváženosť resp. nevyváženosť menších plôch k väčšej.
Dávidove diela sú svetom ticha a meditácie, kľudného sústredenia sa na tvorbu. Luxus, ktorý si
dopriava iba v letných mesiacoch, vo vyprázdnenom školskom ateliéri.
Oleg Fintora i Dávid Čársky vytvorili svojou tvorbou a inštaláciou zaujímavý protipól dekoratívnosti i histórii výstavného priestoru Galérie Statua. Dve rôzne autorské podoby minimalizmu s rozdielnym ohniskom vzdialenosti. Olegova si vyžaduje nadhľad – nielen optický a Dávidova vnímanie
zblízka, možno i hapticky.
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Lea Fekete – Norbert Šmondrk 1+1=1
28. 4. – 20. 5. 2016

Vítam Vás na výstave 1+1=1, dvoch tvorivých osobností, ktoré spája priateľstvo a pracovná súhra. Lei
Fekete, textilnej výtvarníčky, šperkárky, kostýmovej návrhárky a jednej vôbec z prvých etablovaných
a úspešných módnych dizajnérok v našom priestore. Norberta Šmondrka, vynikajúceho architekta
s vyhraneným názorom a charakteristickým rukopisom, interiérového dizajnéra, sochára a tvorcu jedinečných úžitkových i dekoratívnych súprav i solitérov zo skla a porcelánu. Je toho na jeden nádych
veľa a pritom som ani zďaleka nevymenovala všetko. Pretože o svojom profesionálnom zameraní neuvažujú rigidne v limitujúcich hraniciach, ale v tvorivých presahoch na susedné komplementárne územia. V presahoch schopných rozšíriť kreatívne pole pôsobnosti, výrazové možnosti tvorby a súčasne
zámer dopovedať a realizačne dotiahnuť do detailov. A práve spomínané prekročenie hraníc v najnovšej tvorbe oboch autorov prezentuje aktuálna výstava.
U Lei Fekete už dlhšie predstavuje paralelnú líniu k módnemu dizajnu scénický kostým. Návrhy
kostýmov pre orchestrálnu suitu Petra Breinera Slovenské tance – Životy svetiel, ktorá mala svetovú premiéru vo februári toho roku v SND, ju skoro na dva roky pracovne úplne pohltili. Predstavujú veľkú
ľudskú i tvorivú skúsenosť s baletným formátom tohto druhu. S procesom hľadania priesečníka medzi vlastnými výtvarnými nárokmi na vizuálnu silu kostýmov, predstavou choreografa a každodennou realitou. Výsledkom je asi 70 % úspešnosť a to, čo chýba, je zjavne na úkor celistvosti výrazu. Tak,
či onak – v relácii s hudbou a choreografiou, v 110 kostýmoch predstavenia, uplatnila aktualizované folklórne prvky, preniesla krojové techniky do súčasnosti, zachovala geometrické línie kostýmov
a prestrihala ich tak, aby vyzerali autenticky ľudovo a opisovali pohyb tanečníka. Pritom si zachovala
svoj minimalistický rukopis, silu jednoduchosti a skulpturálny prístup k siluete, charakteristické znaky,
na ktorých vystavala módnu značku Lea Fekete. Inšpiráciu, nepoužité nápady a vloženú tvorivú energiu Lea plánuje ešte zúročiť v najbližšej módnej kolekcii. Druhú líniu tvorivých presahov – tentokrát
do plochy a ničím neviazaného meditatívneho priestoru, predstavujú závesné textilné obrazy, a čo
je v tvorbe tiež veľmi dôležité, najnovšie kompletne vo vlastnej realizácii. Sú to hrejivé, abstraktné
kompozície, vystavané na pocitovej hre s farbou, materiálových štruktúrach a jemných líniách. V tretej línii zaujímavých presahov, nielen textilných, vytvorila v rámci sympózia na počesť sochárky Erny
Masarovičovej, asambláže s prvkami z jej tvorby.
Norbert hovorí, že má nápady na 10 životov a zjavne vôbec nepreháňa. Platí to nielen o čistej,
minimalistickej a priestorovo veľkorysej architektúre, autorskej značky Norbert Šmondrk, ale aj o výtvarnej tvorbe. Rád robí veci, ktoré sám obsiahne. A často tak dobre, až mám pocit, že sa to na absolventa architektúry ani nepatrí. Jeho tvorivé presahy úzko súvisia so snahou vytvoriť komplexne riešené
prostredie a siahajú od nábytkového dizajnu, objektov s fúkaného skla, kalíškoviny a porcelánu k dnes
vystaveným sochárskym objektom z taveného skla a plechu.
V zadnej miestnosti galérie je dnes uzatvorená spoločnosť, zasadá tam Parlamentný klub
a Strážcovia arogancie. Ich plechová podstata, šedá existencia a štylizovaná uniformnosť, lapidárne interpretujú vtipné obsahové konotácie. Niektorí z nich stoja, tak ako v živote, na pevnejšej iní na vyššej
nohe.
Druhú skupinu vystavených diel tvoria objekty z taveného skla. Norbert, po mnohých workshopoch a pracovných pobytoch v rôznych českých sklárňach, spravil zásadný krok – zaobstaral si taviace
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pece a tým realizačnú nezávislosť. Spomínam to i preto, že obaja Lea i Noro sú maximalisti v nárokoch
na autenticitu svojej tvorby a len neradi púšťajú realizáciu svojich predstáv z rúk. Objekty majú jasne definované, čisté tvary, geometrické tvaroslovie, v niektorých prípadoch usporiadané do štruktúr,
ktoré následne radením vytvárajú objem a architektúru. V istom pohľade zosobňujú vízie, architektonické uvažovanie o priestore, hmote a ich vzájomných vzťahoch. Objekty sú silne abstrahované, ale
nie abstraktné. Podobne ako v spomínaných figurálnych kompozíciách majú obsahové a pocitové
východiská.
Na záver už len poznámka. Teší ma možnosť hostiť v Galérii Statua Leu Fekete a Norberta
Šmondrka, umelcov so silným výtvarným konceptom, rovnocenne chápaným remeselným fortieľom
a vzťahom ku kvalite materiálu.
XL
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Jan Exnar – Martin Lettrich
26. 5. – 27. 6. 2016

Pohnútok k výstave Jana Exnara a Martina Lettricha bolo viac – životné jubileum oboch autorov,
40 rokov od absolvovania VŠUP v Prahe a s tým zákonite aj istá forma bilancie. Nakoniec s úplnou
samozrejmosťou prevážilo uvedomenie si prítomnosti, hodnôt ako partnerstvo, kamarátstvo a rýchlo
ubiehajúci čas. Aby sme času aspoň na chvíľu vnútili naše pravidlá a len tak sa tešili zo vzájomných
stretnutí, milí priatelia, pozvali sme Vás a nášho hosťa, sochára Jana Exnara, významného českého
sklárskeho výtvarníka, kamaráta, Martinovho spolužiaka a spolubývajúceho na internáte.
Život Jana Exnara je spojený so sklom. Narodil sa a žije v sklárskom kraji, študoval na Strednej
odbornej škole sklárskej v Železnom Brode a v roku 1976 absolvoval v ateliéri skla u prof. Stanislava
Libenského. Pracuje v inšpiratívnom ateliéri v Havlíčkovom Brode a vystavuje – ako to už u sklárov býva
– hlavne v zahraničí. Jeho sklenená plastika s názvom Rieky, tečie v interiéri novej budovy Slovenského
národného divadla.
Súčasťou Exnarovho tvorivého a realizačného procesu sklenených plastík je kresba a hlavne
maľba, v ktorej uvažuje o forme interpretácie námetu, o svetle, hmote a farebných reláciách. Prístup
ku sklu cez maľbu je v jeho dielach ako autorský podpis. Presnejšie cez olejomaľbu, teda žiadny rýchly
proces, či vedľajší produkt, ale v svojbytnej a pomerne voľnej polohe doklad nielen tichého a hlbokého zaujatia témou, ale i výraz úcty k materiálovo remeselnému základu výtvarného umenia.
Exnara zaujíma svet okolo nás v širokom spektre – vesmír, ročné obdobia, more, nálada a stav
duše, či dejiny a kultúrne stopy. Vníma ho v jeho zmenách a vývoji v dlhšom časovom úseku alebo
výbušnom momente okamžiku. Motív abstrahuje až na myšlienkovo, procesuálne a tvarovo imaginatívnu podstatu, akcentujúc poetiku a plnokrvnú, výtvarnú krásu tvaru, nabitú energiou a vlastnou
emóciou.
S témou pracuje vždy v cykloch – v sérii olejov a sklenených plastík, približne tak, ako to ilustruje vystavený cyklus Fluktus – Príboj. Zobrazuje stret dvoch energií, zhluku hmoty vo vesmíre a medzihviezdneho priestoru, respektíve tú chvíľu, kedy voda silou narazí na pobrežie, vypení a v kľude sa
rozleje do stratena.
Na výstave sú zastúpené – i keď nie rovnocenne, dve polohy Exnarovej ateliérovej plastiky. Dnes
ukrátenú a zároveň autorovi trošku bližšiu, predstavujú objekty tvarovo definované geometrickoarchitektonickým tvaroslovím, postavené primárne na hre svetla vo vnútornom svete krištáľového skla.
Druhej sfére sklenených plastík dominuje farba s rôznou intenzitou transparentnosti, uvoľnená sochárska modelácia a silueta, v mnohých cykloch i figuratívna. V autorskom programe Jana Exnara
na spojnici prepojenia maľby a skla sú výborné, s ľahkosťou maliarsky uchopené vitráže, realizované
zväčša do konkrétneho architektonického priestoru.
Kým Jan Exnar sa dnes viac orientuje na ateliérovú tvorbu, Martin Lettrich vzťah medzi tvorbou
do architektúry a voľnou tvorbou vyvažuje výstavami, ktoré sú vždy dobrý stimulom pripraviť súbor
sôch – ako má zvykom – na jednu tému. Vo figurálnych objektoch, ktoré dnes predstavuje, doznieva
súčasne viac podnetov.
Dva roky práce na Krížovej ceste pre farský kostol v Pezinku, ho vrátili v jeho tvorbe k staronovému námetu. Je ním odpočet času a horizont, kedy sa vývoj udalostí v živote, v tvorivom procese alebo
pri štarte rakety dostane do bodu, v ktorom sa už nedá zastaviť. Horizont udalostí v širšom zmysle
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vníma ako nulté zastavenie cesty človeka, ktoré ovláda silná predtucha toho, čo sa stane a v osobnom
zmysle ako bod, v ktorom sa – uvedomujúc si následky – rozhodne pokračovať v zámere. A odpočítavanie beží…
Tým zámerom je i forma dnešnej prezentácie. Inšpiráciou aj mierkou je samotný výstavný priestor. Ovplyvnil voľbu materiálu i techniku, ako cielený protipól barokovému charakteru galérie. Voľbu
v kontexte ateliérovej tvorby možno prekvapujúcu, ale v zadaniach do verejného priestoru tieto postupy využíva. V prítomných figurálnych objektoch rezaním, zváraním a tvarovaním kovových platní
interpretuje vývoj situácie, vrstvenie času a identity postavy. Figúru očistil a abstrahoval do polohy
znaku v typicky lettrichovskej štylizácii a tiež charakteristicky pridal svetlo ako ďalší rozmer a významovo – výrazový prvok.
Aktuálnym námetom, s ktorým sme permanentne konfrontovaní a ktorý sa – takpovediac –
vtlačil, je súčasná situácia v spoločnosti. Tiež hrozí, keďže všeobecne absentuje schopnosť riešiť veci
spoločne a s rozumom, že sa dostane do už ťažko zvrátiteľného bodu a začne odpočítavanie.
Uvedomujem si, že mojich pár viet o štyroch desaťročiach tvorby a o všetkom, čo sa za tým
skrýva, má len relatívnu platnosť… naviac tvorba Jana Exnara sa odohráva trochu ďaleko – v Čechách
a Martina Lettricha pre mňa až príliš blízko a bez odstupu.
XL
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Zora Pálová a Štepán Pála – Pala & Pala
30. 6. – 29. 7. 2016

Zora Pálová a Štepán Pala alebo Pala & Pala úplne Inak, ako ste zrejme očakávali. Výstavu sme pripravili
ako dotyky, paralely a prelínania v rôznych smeroch. Medzi svetmi rozdielnych tvorivých osobností
– senzitívnej Zory a vecne analytického Štepána. Ako reflexiu na pobyt a Zorine pedagogické pôsobenie na Alfred University v New Yorku. A v širšom ponímaní ako dotyky, paralely a prelínania kultúrnych
vplyvov v historickej i geografickej trajektórii, dokresľujúce východiská ich sklárskej tvorby. Formou,
na ktorú pri klasickej prezentácii nebýva priestor a ktorú architektonickým charakterom a usporiadaním vyvolala i sama Galéria Statua.
Zora pociťuje obdiv a prepojenie so staroegyptskou kultúrou, dnes reprezentovanou veľkolepou vážnosťou a súčasne odzbrojujúco autentickým výrazom ženy sediacej v piesku. Socha, s ktorou
sa identifikovala po praslici, zanechala otlačok nielen v piesku, ale i v jej tvorbe. Dva zdanlivo protichodné momenty – monumentalita a krehkosť života – tvoria stále prítomnú podstatu sklenených
plastík. Pritom ku sklu pristupuje ako k sochárskej matérii, v ktorej ale vnútorná sféra, svetlo, transparentnosť a nimi sa meniaca farebná kvalita, neopakovateľne rozširujú možnosti modelácie a vyjadrenia emócie. Práve svetlom, ktoré Egypťania dokázali viesť i v zalomených priestoroch pyramíd, Zora
ovládla zadnú miestnosť a vyjadruje ním kontinuálne prepojenie v čase a priestore. V bode pretnutia
laserových lúčov stretnutie a následné vzdialenie sa.
Štepán je na výtvarnej scéne takmer sa nevyskytujúca výnimka. Témou jeho tvorby a svetom,
ktorý ho vťahuje, inšpiruje , o ktorom uvažuje a ktorý vo svojich dielach zobrazuje, je sofistikovaný
svet matematiky a geometrie, so svojimi zákonitosťami, možnosťami i limitmi, ambivalentnosťou
presnosti a nepresnosti. V línii konceptu dotykov, paralel a prelínania, sa Rotáciou Talesovej kružnice – Štepánovým stelesnením konkrétnej geometrickej axiómy v zostave objektov s fúkaného skla,
dostávame do antického Grécka. Na pôdu, kde sa – zjednodušene povedané – formuloval puristicky
matematický model univerza. A aj v ňom ,výtvarnou interpretáciou platónskym telies v sklenenom
objekte Pyramída v kocke, zostaneme. Kyklopské murivo ilustruje trochu iný aspekt – Štepánov architektonický prístup ku sklu - ako projektuje a organizuje priestor a využíva pritom moduly, ktoré onen
priestor delia a zároveň spájaním budujú.
Pobyt v New Yorku je pre oboch cenná skúsenosť. Štepán mal kľud na kresby, mentálne unikol
späť do Grécka a venoval sa Euklidovi, rovnobežkám a rôznym stratégiám delenia uhlov. V prvom pláne, ale v skutočnosti je to spôsob ako sa nespočetnými kresbami dopracováva k tvaru svojich skvelých
objektov z optického či taveného skla.
V New Yorku práve padalo lístie, ktoré Zoru vždy a nanovo oslovuje a prostredníctvom ktorého
si, popri pedagogickej činnosti, overovala v rôznych médiách ďalšie postupy. Pomohla jej spontánnosť,
schopnosť improvizovať v tamojších podmienkach a vnímať i nedokonalosti a nepatrné náhody ako
poéziu. V experimentoch dospela k inšpiratívnej kombinácii kovovej zliatiny a taveného skla, na ktorej
ju láka kontrast priehľadného a nepriehľadného, surového a lešteného, zemitého a pocitovo ľahkého.
Kombinácia otvára nové možnosti a Zora v nich mieni – samozrejme vo väčšej mierke – pokračovať.
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Oz resculpture.sk
4. 8. – 26. 8. 2016

Resculpture je názov dnešnej výstavy a súčasne aj značka jej programového a autorského zázemia.
Zoskupuje dve desiatky generačne si blízkych absolventov sochárskych odborov vysokých výtvarných škôl v aktuálnom širokom rozptyle východísk, rôznorodých postupov a spôsobov vnímania sochárstva ako takého. Resculpture pravidelne organizuje spoločné výstavy tematické alebo také, na
ktorých sa sochári prezentujú voľne svojou ateliérovou tvorbou. Charakteristicky vždy v iných, takpovediac tekutých zostavách autorov, podľa toho, kto má aktuálne, čo povedať. Dnes je to team 11
výtvarníkov. Jozef Kurinec, Karin Patúcová Lunterová, Ivan Patúc, Martin Ščepka, Jozef Suchoža,
Ivana Sláviková, Alžbeta Líšková, Michal Šuda, Ján Frančák, Eva Masaryková a Martina Matúšová
Zimanová.
Autorské zázemie Rescupture dobre ilustruje nakoľko plastická je realita súčasnej slovenskej,
ešte stále mladej, sochárskej scény a čo ju profiluje. Jeho protagonisti sú vzdelaní, mnohí s tretím stupňom akademického vzdelania, študijnými pobytmi v zahraničí a rozhľadení tak, ako nikdy predtým.
V ich tvorbe sa však vo všetkých rovinách odráža veľmi nízka spoločenská a takmer nulová štátna
objednávka. Myšlienku sa preto snažia stvárniť finančne zvládnuteľným spôsobom a tak často tvoria
z materiálov, ktorých dostupnosti sa prispôsobuje i výtvarná predstava. Napriek tomu, obdivuhodne
nestrácajú entuziazmus, nadhľad a hlavne humor.
Práve humor spolu s paradoxom sú súčinné prostriedky, ktorými Jozef Kurinec vo svojich objektoch originálne glosuje našu skutočnosť, dnes via funkčný Žeriav. Podobne a ozaj minimalisticky
svojím tŕnitým rebríkom aj Jozef Suchoža. Alžbeta Líšková pracuje s vtipnou skratkou (chcem veriť,
že nie s víziou budúcnosti), keď miesto srnčích parohov, ako vzácnu trofej, umiestnila na podložku
trávu. Hyena Michala Šudu vychádza z názorového pôdorysu jeho tvorby a vnútornej tenzie, ktoré
z pohľadu sochára vytvárajú premenlivé vzťahy sochy, dizajnu a readymade objektu.
Niektorí naopak svojimi dielami rozprávajú príbehy, dokonca často viacvrstvové – Martina
Matúšová Zimanová a Karin Patúcová Lunterová aktuálne materské skúsenosti. Martina naskladala
a uzavrela materské pocity a s tým súvisiacu bezradnosť mladej matky do jedného objektu a Karin zachytáva vo vývoji cestu prirodzeného prelínania citovej a fyzickej stránky materstva. Eva Masaryková
zmenšeninou skokanského mostíka na plavárni v Blansku predstavuje súhrnný symbol zdravého
spôsobu života a nedávnej i tej najstaršej spoločnej slovanskej histórie – spolu s úlohou i priloženým
návodom pre diváka, prečítať a preložiť text v hlaholike na kachličkách. Premýšľavý prístup a snaha
o zachytenie hĺbky a obsahovej viac rozmernosti modelujú figurálne diela Jána Frančáka a sú zrejmé
i z jeho neprehliadnuteľného Proroka.
Martin Ščepka vo svojich figurálnych Fragmentoch využíva silu naznačeného a nedopovedaného. Aj keď – symbolika zobrazeného, opomínaného a zvetraného sochárskeho kumštu, žiadne slová
nepotrebuje.
Ivana Sláviková predstavuje zo série Siedmych hlavných hriechov dve liate a mierumilovne „vyšívané“ medaile v tvare hostie, inštalované v publikácii o Leninovi. Pripomínajú morálny paradox a protiklad ako stále prítomnú realitu našej civilizácie.
A na záver telesná krása a jej gravitačná príťažlivosť v reliéfnych citáciách kresieb Egona Schiele
od Ivana Patúca. Sympatia „schielene“ rezonujúca v celej Patúcovej tvorbe.
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Ústav výtvarnej tvorby
Fakulty architektúry stu v Bratislave
8. 9. – 30. 9. 2016

Hneď na úvod poviem, že je dôležité si uvedomiť, že Ústav výtvarnej tvorby Fakulty architektúry STU
v Bratislave nepredstavuje programovo kompaktnú umeleckú skupinu, ale z optiky architektúry, optimálnu pedagogickú jednotku, heterogénnu v médiách i výtvarnom názore. Zostavu výtvarníkov
tvorivo v najlepšom veku, so zrelým a vyprofilovaným autorským programom.
Vedúci ústavu, sochár, doc. Milan Lukáč, je autorom početných, verejnosťou kladne prijatých
realizácií. Z nich najznámejší je Pamätník obetiam holocaustu v Bratislave, dobre ilustrujúci Lukáčov rukopis a výtvarné postupy. Podstatou abstraktných priestorových alebo naopak často zoomorfných
kompozícii je asambláž. Stavba sochy z jednotlivých komponentov, u Milana primárne v kombinácii
niečo pripomínajúcich fragmentov strojov a nástrojov. Reálne prvky ponecháva v pôvodnom materiály alebo ich odlievaním do bronzu posúva do novej vizuálnej a obsahovej roviny. Skrátka – všedné
veci predstavuje v nevšedných súvislostiach.
Sochár Jozef Hobor ťaží z výbornej znalosti zlievárenských techník. Počas postupu modelovania presne vie, akú technológiu pri odlievaní použije, preto je uvoľnený, sleduje momentálnu inšpiráciu a spontánnu prácu prstov. Tvar sochy, niekedy subtílny, vzdušný alebo naopak kompaktný,
hmotný a uzemnený buduje architektonickým spôsobom. Pri povrchovej úprave pracuje s kontrastom medienkovej patiny a leštených plôch.
Prvou dámou nielen ústavu, ale i slovenskej medailérskej a komornej sochárskej tvorby, je
Gabika Gaspárová. Klasický prístup k sochárskemu médiu, dostáva do nadčasovej roviny autentickým a odzbrojujúco úprimným stvárnením momentov osobného sveta. Jedinečnou schopnosťou
výtvarným jazykom presvedčivo zachytiť a tlmočiť aktuálnu životnú situáciu. Typicky poeticky, akoby
jedným krátkym, výstižným a neošúchaným veršom. Gabika tu s nami dnes nie je, lebo je na lepšom –
na medzinárodnom medailérskom kongrese FIDEM v Belgickom Gente.
Aktuálne „na lepšom“ je aj maliar Vladimír Petrík. Včera večer odcestoval do Číny a Tibetu,
s úmyslom zdolať štyritisíc metrovú métu. Cesta pre neho, podobne ako maľovanie a prístup k tvorbe,
predstavuje úplne oslobodenie sa od všetkého a ničím nerušené vnímanie prírody. A následne pred
plátnom, papierom či drevom – možnosť si zážitok ešte raz uvedomiť a precítiť v intenzívne farebnej
hĺbke. A keďže sa na nič nehrá, len sa hrá, túto métu hravo zdoláva.
Martin Kellenberger je doma vo viacerých umeleckých sférach – hudbe, ilustrácii i maľbe a je
len prirodzené, že sféry spolu žijú ako kompaktné inšpiračné podhubie a že sa v autorovej tvorbe,
adresnejšie – v obrazoch, spoločne premietajú. Martin má rád príbehy, buď ich ilustruje alebo ich,
v sprievode inštrumentálneho podmazu, vo farebných tónoch ilustratívne rozpráva.
Eva Ploczeková je najmladšou z trojice maliarov – pedagógov ústavu, bývalou žiačkou profesorov
Rudolfa Filu a Daniela Fischera. Generačný rozdiel i osobnosti školiteľov osvetľujú autorkin premýšľavo
analytický prístup k médiu a k téme i sofistikovaný spôsob stvárnenia. Niekedy cituje staré maľby, inokedy vlastné životné skúsenosti, ale vždy zo zaujímavého a dosiaľ neprehmataného uhla pohľadu.
Doyenom ústavu je architekt Ján ŠIlinger. Patrí k tej „predpočítačovej“ generácii, pre ktorú práca
s ceruzkou, perom či štetcom je nielen stále samozrejmá, ale i radostná. Jeho akvarely sú svojim spôsobom maliarske momentky, pohotové záznamy myšlienky, zaujímavej konštelácie miesta, svetla či
situácie. Sami o sebe a sami za seba, bez nutnosti povedať viac.
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A benjamínom je sochár Michal Šuda, s licenciou stále ešte čerstvého vnímania reality a prítomných absurdností. Nepracuje s náhodou a premyslený koncept rieši ako vnútorný dialóg jednotlivých
častí diela. Zapája vtip, sarkazmus a svoj komentár, podporený zveličením a pohyblivou mierkou. Ak to
považuje za potrebné, neváha použiť recyklované predmety, čím – okrem iného – ilustruje otvorené
možnosti autorskej interpretácie výtvarného umenia.
Ústav výtvarnej tvorby nie je programová výtvarná skupina, množina ego – istov. Na základe osobnej skúsenosti, môžem však povedať, že je to dobre fungujúci, navzájom si pomáhajúci, team tvorivých
osobností.
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Hana Svobodová
3. 11. – 25. 11. 2016

Každá generácia prežíva svoju dobu inak. Tí, ktorí nad ňou premýšľajú, svoje pocity formulujú, rozvíjajú v témach, dávajú im tvar a k vyjadreniu hľadajú vhodné prostriedky. Nehovorím o plochom zrkadlení, ale o snahe vystihnúť a stvárniť námet umeleckými prostriedkami, zodpovedne k sebe, médiu
i spoločnosti.
Hana Svobodová je zatiaľ poslucháčkou na magisterskom stupni brnianskej FAVU VUT
v Sochárskom ateliéri 1 u prof. Michala Gabriela. Napriek veku a študentskému statusu sú však jej práce
prekvapivo zrelé. Je zaujímavé ako tvorivo a uvoľnene hľadá názor, výraz a cestu a neváha experimentovať ani v tvorbe, ani pri uvažovaní o nej.
Na výstave prezentuje tri súbory, ktorých spoločným menovateľom je ambícia rovnocenného
dialógu nápadu, myšlienky a použitého materiálu. Reflektuje v nich zraniteľnosť, fyzickú i psychickú
krehkosť a snahu vymaniť sa z telesnej podstaty zakaždým trochu iným postupom – prostredníctvom
manipulovaných figurálnych kompozícií, prípadne dutiny odliatej z reálnej postavy či zanechaného
prázdneho priestoru.
Sochy na tému Úzkosť alebo Anxiety majú presvedčivý sochársky výraz a ako valúny uzavretú
formu zakuklených figúr, ktoré sa poddali alebo zápasia so svojou emóciou. Vznikali postupne medzi
rokmi 2013 až 2014. Prvá je pripravená v 3D programe v počítači a vytlačená v 3d tlačiarni. Ďalšie sú
klasicky modelované ako otlačky reálnych telesných partií, buď autorky alebo ľudí z najbližšieho okolia,
následne skomponované do výrazne expresívneho celku a odliate do umelého mramoru.
Najnovšia Anxiety je zostavená z odliatkov toho istého charakteru do podoby kvetu. Otvoreným
tvarom a „živou“ vnútornou štruktúrou je už formálne i mentálne bližšie k ďalšej súboru – k Lanugu.
Lanugo je prenatálne ochlpenie a v autorskom ponímaní metaforou ochrannej škrupiny alebo
fyziologického útočiska, čo Hana akcentovala mäkkým povrchom a organickým vzhľadom vnútorného priestoru. Pracuje s otvorenou formou kompaktného odliatku tela, ktoré sa v tejto polohe vzďaľuje
reálnemu tvaru a otvára novým významom a konotáciám. Obdobný odkaz má v sebe aj menšia plastika Kvet, už nie s použitím peria, ale soli s jemne vyzrážaným rastrom na povrchu. K Lanugu sa – aj keď
nie formálne, ale obsahovo – vzťahujú aj Dvojčatá – zväčšené zárodky počiatku života.
Tretím súborom je pätica reliéfov vytvorená z nosených vecí, možno osobného dôvodu v jednom momente zakonzervovaných a adjustovaných na hrdzavých platniach. Autorka nimi vypovedá
o pominuteľnosti bytia, vecí a vzťahov. O vyprázdnenom priestore.
Práce Hany Svobodovej majú sľubný potenciál. V istom zmysle v nich nadväzuje na českú ženskú sochársku líniu – na tvorbu Evy Kmentovej a Adrieny Šimotovej, ale určite po svojom. Má dobré
nápady, so samozrejmou bezprostrednosťou a citlivo pristupuje k téme a silu výpovede podporuje
nejednoznačnosťou a prítomným napätím.
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Rasťo Trizma Príbeh
1. 12. – 23. 12. 2016

Rasťo Trizma sa v posledných rokoch výrazne presadzuje slovenskom sochárskom prostredí.
Osobnostne i profesionálne dozrel a – čo je dôležité – spravil celkom zásadný reštart. Našiel a ešte
stále nachádza nové postupy. Radikálne vyčíril obsah i spôsob vyjadrenia, oprostil sa od atraktívnych
a zavádzajúcich nánosov. Sústredil sa na holú podstatu sochy a na to, čo ňou chce povedať. Znie to
jednoducho, ale k podstate sa musí vždy dopracovať. Zorientovať sa, utriediť si informácie, rozmýšľať,
analyzovať a identifikovať jadro – obsahové i výtvarné. V zhode s vlastnou filozofiou, vizuálne komunikatívne a jednoznačné. Témy nehľadá, je všímavý a vyjadruje sa k tomu, k čomu si myslí, že sa vyjadriť
má. A nie je toho málo. Globálne k súčasnému stavu civilizácie, k vplyvu viery na konanie spoločnosti
i jednotlivca, k vplyvu prostredia a okolností, ktoré dokážu jednotlivca ovládnuť tak, že mechanicky
preberá podsúvaný názor a stáva sa anonymným elementom na „ veškeré“ použitie. Skrátka, Rasťo sa
vyjadruje k všeobecnému i osobnému.
I dnešnou výstavou nazvanou Príbeh, ktorá je reflexiou súčasnosti, inšpirovanou minulosťou.
Cez prizmu Trizmu, historických skúseností, biblických postáv a symbolov pripomína, že deje a situácie sa opakovane opakujú. Len postavy a tváre sa menia. Na jednej strane vojny, nepokoje, veľké
migrácie a na druhej strane chovanie a reakcie ľudí, ktorí by sa mali zachovať ako občania vyspelých
a kultúrnych národov a podať pomocnú ruku. K výpovedi si zvolil množinu príkladov, konfrontujúcu myslenie a postoje spoločnosti, ktorá ako niť prechádza priestorom galérie.
Zaľúbencov a ufónov, ktorí sú, nezávisle na dobe a okolnostiach, vždy mimo realitu. Tancujúcu
Salome s odhalenými zbraňami, záludne a neľudsky si vyžadujúcu krvavú trofej. Radových kandidátov na smrť, iluzórne chránených prilbou, ktorí majú pevnosti chrániť, dobývať, alebo zabarikádovaní sami obývať. Sedem cností a sedem hriechov ako nastavené zrkadlo alibizmu a výhovorkám.
Nespočetnekrát stvárneného Sv. Juraja zabíjajúceho draka a Sv. Martina deliaceho sa o svoj plášť so
žobrákom, ktorým prináležia dnes už zriedkavé atribúty – odhodlanie, odvaha, boj proti zlu, šľachetnosť a súcit.
V Rasťovom podaní to už nie sú svätí, ale siluety a symboly súčasníkov. Abstrakcia všeplatnosti, vo filozofii i modelácii. Preto obsahovú skratku, štylizáciu a neosobnú modeláciu doťahuje až
do vizuálnej schémy priestorového znaku, v ktorom ale – ako aj v celej aktuálnej tvorbe – je stále
prítomný charakter jeho rukopisu. Rasťo povedal „keď sa hlava uvoľní, ruka pracuje sama“.
Rasťo Trizma je vo veku, v ktorom má človek dostatok profesionálnych skúseností, nápadov a síl
ich zrealizovať. Tvorbu, ako je zrejmé i z tejto výstavy, berie ako výzvu a v dobrom slova zmysle ako
konfrontáciu so svojou resp. našou minulosťou i súčasnosťou, ktorej chtiac nechtiac treba čeliť.
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